
Keby Robert Fico čítal 
knihu Národ diablov od 
Steina Ringena a vzal 
si aspoň niektoré jej 
myšlienky k srdcu, bol 

by dodnes premiérom. Autor totiž 
predkladá inšpiratívne zamyslenie 
o umení demokratického vlád-
nutia: ako nakladať s mocou, ako 
presviedčať občanov – a teda ako 
byť úspešným v politike. 

Ficova kariéra je pritom takmer 
úplným popretím zásad, ktoré 
oxfordský profesor považuje za 
správne. 

Vládol Fico spravodlivo?
Názov knihy je vypožičaný od 

Immanuela Kanta, ktorý sa tiež 
zaoberal spôsobmi, akými mocní 
„udržujú poriadok v národe diab-
lov“. Vládnutie je teda dôležitou 
službou spoločnosti a je nanajvýš 
potrebné ho skúmať – ako prinútiť 
k poslušnosti občanov, ako štát-
nych úradníkov, ako zaobchádzať 
s mocou, ako dávať príkazy, ako byť 
dobrou vládou... 

Všetky tieto témy kniha pod-
robne analyzuje a jednotlivé tézy 
a zásady autor dokladá presvedčivý-
mi a niekedy čarovnými príkladmi 
z praktického vládnutia v Británii, 
Spojených štátoch a ďalších kraji-
nách. 

Mať víziu, používať moc nielen 
na prikazovanie, ale aj na chyt-
ré získavanie občanov, udržať 
si autoritu. To sú všetko podľa 
Ringena predpoklady úspešného 
demokratického vládnutia. Kľúčom 
k všetkému je však „spravodlivé 
vládnutie“. 

Čo to je? „Vo výkone vlády 
v záujme verejného dobra plnia 
vodcovia svoju časť dohody so svo-
jimi stúpencami a to im umožňuje 
získať si ich poslušnosť. V zásade 
je to spravodlivé vládnutie... Zhoda 
sa zakladá na spravodlivosti, na 
pocite spravodlivosti. Keď veríte, že 
je vládca spravodlivý, je vaša viera 
dôvodom, prečo ho počúvať,“ píše 
Ringen. 

A nespravodlivé vládnutie po-
skytuje ľuďom ospravedlnenie na 
nerešpektovanie vlády. 

Akoby autor opisoval sloven-
skú politiku a vývoj v poslednom 
mesiaci. Treba povedať, že verejnosť 
mala so svojím premiérom zlatú 
trpezlivosť... Dôvody na nerešpekto-
vanie vlády mala už dávno, pretože 
vládnutie v podobe Smeru Roberta 
Fica malo a má tak v koaličnej, ako 
aj v jednofarebnej vláde k spravod-
livosti na míle ďaleko. 

Mohli mať občania niekedy 
„pocit spravodlivosti“, keď už prvá 
Ficova vláda slúžila predovšetkým 
oligarchom v pozadí a jednotlivým 
straníckym klanom, keď orgány 
činné v trestnom konaní delili 
ľudí na obyčajných a vyvolených 
(nedotknuteľných), keď parla-
mentná väčšina nebrala do úvahy 
ani rozumné návrhy opozície, keď 
odkláňala fi nančné toky z eurofon-
dov aj zo štátneho rozpočtu mimo 
služby „verejnému dobru“? 

A až keď tento skrz-naskrz ne-
spravodlivý systém dopustil vraždu 
novinára a jeho priateľky, občania 
mu hlasno vypovedali poslušnosť. 

„Sila pocitu spravodlivosti, ale 

ešte viac pocitu nespravodlivosti, 
je značná,“ píše Ringen a čitateľ si 
predstaví desaťtisíce ľudí na brati-
slavskom Námestí SNP aj v ďalších 
mestách. 

Keď sú úradníci proti
Stein Ringen je nórsky politológ, 

ktorý od roku 1990 viedol Katedru 
sociológie a sociálnej politiky na 
Oxfordskej univerzite, ktorej je 
emeritným profesorom. Pracoval 
pre OSN, pôsobil na univerzitách 
v Paríži, Sydney i Berlíne, tiež na 
Harvardovej univerzite a napomo-
hol založenie Fakulty sociálnych 
štúdií na Masarykovej univerzite 
v Brne. 

Témami jeho skúmania sú 
sociálny štát a kvalita vládnutia, 
uplatňuje pritom výbornú znalosť 
fungovania škandinávskych krajín 
aj britskej politickej prevádzky. 
A pútavosti textu pomáha aj auto-
rov suverénny prehľad o histórii 
vládnutia, znalosť slávnych i menej 
slávnych vládcov, poučných prípa-
dov... 

Kniha farbisto opisuje celkom 
prekvapivý fakt, že aj keď vláda 
drží moc, vôbec to nie je posta-
čujúca podmienka na vládnutie. 
Keď Labouristická strana Tonyho 
Blaira v Británii v roku 1997 drvivo 
vyhrala voľby a vyzeralo to, že môže 
vládnuť ľahko a razantne, nestalo 
sa. Šéf Blairovej kancelárie to ne-
skôr opísal slovami: „Nový premiér 

zatlačil na všetky mocenské páky 
a nič sa nestalo.“ 

Proti každej vláde stojí väčšina 
občanov (ktorá nechce platiť dane, 
podriaďovať sa novým povin-
nostiam), záujmových skupín 
aj štátnych úradníkov. K tým 
uvádza Ringen čarovnú príhodu: 
„V roku 2004 usporiadal námestník 
britského premiéra John Prescott 
v severovýchodnom Anglicku refe-
rendum o presune zodpovedností 
na regióny. Do kampane vložil veľa 
úsilia a osobne nahral telefonické 
posolstvo, v ktorom občanom ozna-
moval: ‚Tu je John Prescott. Telefo-
nujem vám, aby som vás naliehavo 
vyzval na účasť na referende, ktoré 
sa bude konať na budúci týždeň.‘ 
Správa mala dôjsť do domácností 

v celom regióne v troch vlnách 
v čase popoludňajšej desiatej. Na-
nešťastie ju technik programujúci 
vysielacie zariadenia zle načasoval, 
takže tisíce spiacich domácností 
budil telefón o pol piatej, o piatej 
a o pol šiestej ráno.“ 

Veľa moci škodí. Vždy
To sú však problémy vládnu-

tia, s ktorými sa stretávajú všetci 
– dobrí aj zlí vládcovia. Tí prezie-
raví si s nimi viac-menej úspešne 
poradia. Tí nemúdri si ešte priťažia 
vlastnými chybami: nedokážu si 
získať vyššie menovaných odporcov 
všetkého druhu, sústredia moc len 
vo svojich rukách a zákonite robia 
chyby. 

Aj nasledujúci Ringenov záver 
vyzerá ako opis Ficovho vládnutia: 
„Politická moc je pre svojho držiteľa 
nebezpečná. Silne centralizovaná 
štruktúra výkonu vládnutia dáva 
príliš veľa rozhodovacej moci do 
rúk príliš málo ľuďom a týmto 
osamelým tvorcom rozhodnutí 
neposkytuje nutnú ochranu proti 
bytostnej tendencii vecí vyvíjať 
sa zlým smerom. Príliš veľa moci 
je receptom na chybnú politiku. 
Umožňuje príliš málo ľuďom príliš 
ľahko rozhodovať o príliš mnohých 
záležitostiach. Pritom týchto tvor-
cov rozhodnutí zbavuje opatrnosti, 
ktorú so sebou nesie vedomie, že 
ich rozhodnutia budú preskúma-
vať, hodnotiť a pozorne posudzovať 

iní ľudia s nezávislou autoritou.“ 
Sme na Slovensku? Áno, opis sedí 

– ale nielen na Slovensku. Napríklad 
už spomínaný Blairov kabinet so 
silným mandátom z volieb v roku 
1997 prevzal centralizované rozho-
dovanie po Margaret Thatcherovej 
a ešte ho zdokonalil, ako sa dočíta-
me v Národe diablov v kapitole Ako 
sa vyvarovať chýb: „Rozhodnutie 
bolo z prípadu na prípad v rukách 
premiéra a jedného alebo viacerých 
ministrov, ktorí si spolu sadli a vy-
bavili vec neformálne, bez účasti 
ostatných ministrov, ktorí o tom 
ani nemuseli vedieť... A tak Blair 
urobil chybu v najosudovejšom 
rozhodnutí vlády labouristov pri-
pojiť sa k Bushovej administratíve 
v invázii do Iraku.“ 

Strana Smer stojaca a padajúca 
s Robertom Ficom ako dominujúca 
súčasť vlád vždy na seba strhávala 
čo najviac moci a v jej strede vždy 
stál sám premiér. Populárny u svo-
jej voličskej základne, ale sústrede-
ný len na arogantné presadzovanie 
vlastnej vôle a maximalizáciu zis-
kov pre seba a svoje okolie. Do jeho 
kategórie radí Ringen napríklad aj 
amerických prezidentov Cartera, 
Clintona a Busha, aj britských pre-
miérov Blaira a Browna. Poklonu 
za prezieravé spravodlivé vládnutie 
naopak skladá napríklad Roose-
veltovi, Kennedymu, Reaganovi 
a Churchillovi; aj Olafovi Palmemu 
a Willymu Brandtovi... Oceňuje ich 
zdržanlivosť pri nakladaní s mocou, 
ktorá je predpokladom skutočnej 
autority. „Úspech spočíva v chytros-
ti, kultivovanosti a elegancii v pou-
žití moci,“ vysvetľuje Ringen. 

A dodáva pozoruhodný príklad: 
„Politici s autoritou môžu usmer-
ňovať politiku a administratívu bez 
toho, aby sa uchyľovali k hrubým 
príkazom. Krátko po masakre 
na námestí Nebeského pokoja 
v Pekingu v roku 1989 zvolal Teng 
Siao-pching svojich najvyšších 
generálov a úradníkov a poďakoval 
im za rozhodnosť, s akou rozdrvili 
povstanie – a potom im pomocou 
najjemnejších náznakov dal naj-
avo to, čo nemohlo byť povedané 
priamo, totiž že smer ekonomickej 
reformy zostane nezmenený. To bol 
v histórii Číny rozhodujúci okamih, 
lebo Teng nakoniec zvíťazil: tvrdý 
politický zákrok nesprevádzali po-
dobné opatrenia v ekonomike. Takú 
váhu majú politické signály!“ 

Profesor Ringen napísal zaují-
majú poučnú knihu, ktorá presne 
pomenúva dianie v spoločnostiach 
a vysvetľuje ho všetkým, ktorí ho 
ako občania prežívajú. 

Keby Robert Fico čítal knihu 
Národ diablov a vzal si aspoň nie-
ktoré jej myšlienky k srdcu, bol by 
dodnes premiérom. A Slovensko by 
po desiatich rokoch jeho vládnutia 
vyzeralo úplne inak. Ale Robert Fico 
by nebol Robertom Ficom. 

Stein Ringen: Národ ďáblů (Proč 
si necháváme vládnout), Masarykova 
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Peter Šabata

pracuje v Českom 
rozhlase.

Nemúdri 
vládcovia 

si ešte priťažia 
vlastnými chybami: 
nedokážu si získať 
odporcov všetkého 
druhu, sústredia 
moc len vo svojich 
rukách a zákonite 
robia chyby.

KNIHA TÝŽDŇA

Kľúčom k úspešnému a dlhému vládnutiu je podľa Steina Ringena spravodlivé nakladanie s mocou

Keby Fico čítal múdre knihy


