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1  Úvod
Max Weber (1864‑1920) je jistě jedním z nejvýznamnějších autorů v oblasti společenských věd. K jeho nejznámějším pracím patří Protestantská etika a duch kapitalismu a Politika jako povolání. Předmětem tohoto eseje jsou některé teze z druhého jmenovaného díla, v němž Weber vyjádřil své názory na stát, politiku, politiky a politickou etiku, a také některé kritické názory k Weberovu dílu, které prezentoval Eric Voegelin.

2  Moc a racionalita
Základní teoretický přístup Maxe Webera k politice a politické vědě je zřejmý už z prvních stránek Politiky jako povolání. Weber píše, že „kdo dělá politiku, usiluje o moc“, Weber, M.: Politika jako povolání, in: Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika, s. 246. což zcela jednoznačně ukazuje na realistické vnímání politiky, v němž je ústředním pojmem politická moc. To se potvrzuje i dále, když Weber charakterizuje politiku jako snahu o podíl na moci nebo o vliv na rozdělení moci. Tamtéž, s. 247.
Druhým charakteristickým rysem Weberových prací je důraz na racionalismus, který Weber považuje za jeden z hlavních faktorů ve vývoji lidské společnosti. Podle Webera můžeme v dějinách pozorovat postupný nárůst racionalismu, jehož jednou možnou (a velmi úspěšnou) podobou je západní kapitalismus. Důležité ovšem je, že je to jen jedna z možností. Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 544. Naopak Voegelinova kritika Webera je do jisté míry postavena na závěru, že Weber považuje západní kapitalismus za jediné možné vyústění racionalistického vývoje společnosti. Na základě toho pak Voegelin usoudil, že ani Weber, jinak jeden z nejdůraznějších kritiků pozitivismu, se neubránil poněkud pozitivistickému pojetí historie. Voegelin, E.: Nová věda o politice, s. 24‑25.
Weberovo přesvědčení o mocenské podstatě politiky a jeho důraz na racionalitu pak vyúsťují v analýzu politiky, v níž hrají hlavní roli rozhodnutí aktérů, jejich příčiny a následky. Weber se nezabývá konkrétními hodnotami, v jejichž jménu jsou tato rozhodnutí činěna; nepopírá sice význam těchto hodnot, ale bere je jako dané jevy, o nichž nelze vést racionální diskuse, takže nemohou být ani předmětem politické vědy. Tamtéž, s. 19. Proto bývá jeho přístup popisován jako „bezhodnotová“ věda. Tamtéž, s. 7.

3  Weberova politická etika
V souladu se svými tezemi o moci a racionalismu pak Weber zformuloval své názory na politickou etiku, které jsou rovněž typickou ukázkou realistického přístupu. Weber zejména konstatuje, že správný politik by neměl mít křesťanskou etiku, založenou na odpuštění a „nastavování druhé tváře“. Weber, M.: Politika jako povolání, in: Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika, s. 287. Politik by měl přijmout etiku prostředků vedoucích k cíli, což se shoduje s Macchiavelliho známou tezí, že účel světí prostředky. Tamtéž, s. 290. Člověk mířící do politiky si musí být také vědom, že politika v sobě obnáší mnohé etické paradoxy. Tamtéž, s. 294.
To však rozhodně nelze chápat tak, že správný politik by neměl mít morálku. Právě naopak, Weber zdůrazňuje, že politik si musí být vědom následků svých činů a musí za ně přijmout zodpovědnost. Budoucí politici by proto měli absolvovat univerzitu, kde by jim učitelé vštípili tuto „etiku zodpovědnosti“. Weber také zásadně odmítá „etiku smýšlení“, tj. názor, že pokud je samotný úmysl správný, musejí být zákonitě správné i všechny jeho důsledky, a pokud tomu tak není, na vině jsou vnější okolnosti, nikoli aktér jednání. Tamtéž, s. 288‑290.
Podle Webera by stát měli řídit zodpovědní profesionálové, kteří se rozhodují racionálně a s vědomím toho, jaké budou mít jejich činy následky. Tyto Weberovy teze byly určeny mimo jiné tehdejším radikálním socialistům a spolu s pozitivním hodnocením kapitalismu jsou chápany jako základ Weberovy kritiky marxismu. Miller, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 544‑545. Naopak Voegelin podrobil Webera kritice mimo jiné proto, že Weber dostatečně neobjasnil, jak přesvědčit budoucí politiky, aby přijali „etiku zodpovědnosti“, nikoli nebezpečnou „etiku smýšlení“. Voegelin, E.: Nová věda o politice, s. 18‑20.

4  Závěr
Pokud bych měl vyzvednout jeden aspekt díla Maxe Webera, tak by to nepochybně byl jeho přístup k politické etice. Weber popisuje politiku jako boj o moc, avšak nikoli podle „zákona džungle“, nýbrž podle určitých pravidel příčin a následků. Politici si musejí být vědomi jak příčin, tak následků svého jednání, a to bez ohledu na to, v zájmu jakých hodnot jednají. Právě tento závěr činí Weberovo dílo nadčasovým a významným i pro dnešní politiku.
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