7



MASARYKOVA   UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií
Katedra politologie


Lukáš Visingr (UČO 60659)
Bezpečnostní a strategická studia – Politologie
Bakalářské studium
Imatrikulační ročník 2005







Kam směřuje politologie?




Metodologie politologie (POL 181)

Esej








V Tišnově 8. 10. 2006

Obsah


1	Úvod	3

2	Morální nihilismus	4

3	Postmoderna aneb MMM	5

4	Jak změnit politologii?	6

5	Závěr	7

Literatura	8

1  Úvod

Politologie je označována za nejnovější sociální vědu. Politologické výzkumy existovaly již v antice, avšak tehdy byly součástí filozofie. Moderní politologie jako samostatná věda („political science“) se skutečně etablovala jako poslední ze společenských věd. Od 19. století prodělala významný vývoj a rozvíjí se i nadále. Množství postřehů k probíhajícím změnám v politologii předkládá útlá kniha Kam směřují sociální vědy? od kolektivu autorů vedených Immanuelem Wallersteinem. Esej vypracovaný (mimo jiné) na základě četby zmíněné knihy vyjadřuje některé mé názory na současnou politologii. Smýšlením jsem neokonzervativec, takže některé trendy v současných sociálních vědách pokládám za zásadní omyly. Rozhodl jsem se, že v tomto eseji se vyjádřím ke dvěma z nich a nastíním své názory na doporučení Wallersteinovy komise ohledně dalšího vývoje společenských věd.

2  Morální nihilismus

Politologie je společenskou vědou, a tak byla i ona zasažena „pozitivistickou revolucí“, která vnesla do sociálních věd exaktní postupy známé z věd přírodních. Jedním z četných negativních výsledků bylo, že normativně-ontologický přístup byl v politické vědě vytlačen na samou periferii. Jeho opatrné obnovování začalo až po druhé světové válce. Plně souhlasím s názorem německého politologa Erica Voegelina, který píše o „zničení vědy pozitivismem“ a poukazuje na to, že z politické vědy se „vytratilo vědomí principů“  Berg-Schlosser, D. - Stammen, T.: Úvod do politické vědy, s. 63.. Obávám se, že na tomto stavu se od publikace prvních Voegelinových děl příliš mnoho nezměnilo. V politické vědě stále dominuje extrémní forma empiricko-analytického přístupu, která cílevědomě potlačuje normativní, potažmo morální aspekty politiky. Vznikla tak skutečně absurdní situace: Pokud „nejlepší postupy“ neodkážou uspokojivě popsat jistou část politické reality, pak to zřejmě znamená, že tato část politické reality je irelevantní, a tudíž se jí není třeba zabývat.
Empiricko-analytický přístup samozřejmě není sám o sobě chybný. Jeho základy přece nacházíme už u Platóna a Aristotela a jejich klasifikací politických zřízení. Avšak tito dva giganti antické filozofie jsou zároveň hlavními postavami normativně-ontologického přístupu. Oba dva systematicky analyzovali politiku („praktickou filozofii“), ale vždycky s ohledem na vyšší principy spravedlnosti, svobody a společného dobra. Tamtéž, s. 55-56. Pouhá analýza bez zohledňování morálních aspektů bylo právě to, co Platón a Aristoteles nejvíce kritizovali na škole sofistů. Jestliže sofisté byli morálními skeptiky, pak dnešní politologie praktikuje morální nihilismus. Platón a Aristoteles usilovali o hledání nejvyšší pravdy a nepochybovali o její existenci, sofisté pravdu relativizovali a zpochybňovali možnost jejího poznání a dnešní politická věda už se nějakými „principy“ zcela záměrně vůbec nezabývá. Příkladem destrukce jakýchkoli morálních hodnot v politice je celý historicko-dialektický přístup, podle něhož je morálka jen to, co je v zájmu příslušné společenské třídy. Občasné snahy o navrácení vědomí morálních principů do politologie ještě systematicky narušují různé postmoderní „vědy“, které napadají všechny morální hodnoty jako „omezené“ a „sociálně podmíněné“. Wallerstein, I. et al.: Kam směřují sociální vědy?, s. 59-62.
Předmětem zkoumání politologie je politika, která je často označována za boj o moc, v němž „principy“ nehraji žádnou roli. Je žádoucí tuto situaci změnit? A pokud ano, můžeme očekávat pomoc od dnešní politologie, z níž se morálka vytratila? Zřejmě těžko. Politologie i politika bez vědomí normativních hodnot se mi zdají jako popření sebe samotných.

3  Postmoderna aneb MMM

Jestliže „pozitivistická revoluce“ v 19. století způsobila záměrné odhlížení od morálních principů v politice, pak tzv. postmoderní názory projevující se od 70. let 20. století významně přispěly k tomu, že sociální vědy se ze zničujících účinků pozitivismu dosud nevzpamatovaly. V průběhu 50. a 60. let se zdálo, že normativně-ontologický přístup by se mohl vrátit na scénu a vzdorovat náporu marxistického dialektismu, což mu však nebylo přáno. Koncem 60. let se začaly objevovat různé myšlenkové školy, jež napadaly sociální vědy za jejich „omezenost“. Zpočátku se zdály jako neškodné, avšak toto vnímání bylo kontraproduktivní. Tyto myšlenky totiž postupně získaly na síle, až v 90. letech dosáhly téměř dominantní role. V běžném životě se projevily pozitivní diskriminací a tzv. politickou korektností.
Politologie byla do té doby zaměřena převážně na Evropu a Severní Ameriku jako na nejvyspělejší části světa, ale náhle musela čelit kritice za svůj „evropocentrismus“. Objevily se požadavky na zapojení „jiných kultur“, které byly náhle postaveny na stejnou úroveň jako Evropa a Severní Amerika. Ozývalo se volání po „multikulturní“ vědě. Wallerstein, I. et al.: Kam směřují sociální vědy?, s. 92. Společenské vědy se postupně staly rovněž terčem kritiky feminismu, který prohlašoval znalosti sociálních věd za produkty „mužské společnosti“. Dalším zdrojem kritiky se stala rozmanitá ekologická hnutí. Jsou postavena na údajných hrozbách pro životní prostředí, o jejichž závažnosti, příčinách a leckdy i o samotné jejich existenci je možno s úspěchem pochybovat.
Za snad největší hrozbu pro politologii a sociální vědy vůbec proto pokládám proces, jemuž říkám MMM, majorizace minoritních myšlenek. Jde o to, že partikulární ideologie se pozvolna mění v ideologie univerzální, které pak získají (nebo si prostě přisvojí) status vědy. Klasickým příkladem je marxismus. Amatérský pokus o vysvětlení ekonomických vztahů se vyvinul do „vševědoucí“ totalitní ideologie, která se pokusila rozvrátit západní civilizaci. To se jí nepodařilo, ale velmi úspěšně pronikla do společenských věd, kde se stále udržuje jako historicko-dialektický vědecký přístup. Z novějších příkladů je to zejména feminismus, který prostřednictvím uměle vytvořeného oboru „gender studies“ zformoval vlastní „vědu“.
Současná politologie (stejně jako jiné sociální vědy) je bohužel ve vleku těchto nových „vědeckých oborů“. Z tohoto důvodu mě velmi příjemně překvapil styl některých vyučujících povinných předmětů oboru Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří se záměrně a výslovně soustřeďují na výklady o klasické euro-americké politice, aniž by do nich zapojovali etnická studia, feminismus, ekologismus a podobné výtvory.

4  Jak změnit politologii?

Jestliže název eseje zní „Kam směřuje politologie?“, pak moje velice stručná odpověď by mohla znít, že směřuje ke ztrátě významu. Absence morálního vědomí, záměrný nezájem o principy, postmoderní ideologicky zabarvené „vědy“, to vše by mohlo způsobit faktický zánik politologie jako vědy o politice. A právě v názorech na budoucí směřování politologie ostře nesouhlasím s některými závěry Wallersteinovy komise, neboť mnohá její doporučení budou dle mého názoru směřovat jen k dalšímu rozmělnění politologie. Závěry komise mě zklamaly zejména tím, jak se přidržují kréda tzv. politické korektnosti.
Komise doporučuje „otevření“ sociálních věd v zájmu posílení „objektivity“ Wallerstein, I. et al.: Kam směřují sociální vědy?, s. 95-97.. Zasazuje se za maximální přístup pro zástupce všech rasových, etnických a sexuálních skupin a menšin. To zní samo o sobě jistě chvályhodně, avšak v knize jsem nenašel rozumné zdůvodnění, proč by právě to mělo pro politologii znamenat nějaký zásadní přínos. Volání po „otevření“ je jen dobře podaná pozitivní diskriminace. Díky globalizaci jsou už vědy přece otevřeny všem, kdo mají požadované schopnosti a znalosti, a to bez ohledu na jejich pohlaví, národnostní nebo rasovou příslušnost. Jakýkoli jiný systém uplatňovaný při výběru studentů (tj. budoucích vědeckých pracovníků) na univerzity nepřinese objektivitu nebo bohatost názorů, nýbrž jen další oslabení morálních aspektů sociálních věd, protože namísto normativních hodnot bude narůstat pouze význam postmoderních myšlenkových směrů. Ty se totiž z menšinových staly zdánlivě většinovými a nyní se snaží udržet si svůj čerstvě nabytý status seriózních vědeckých oborů, čehož samozřejmě dosáhnou také díky nepoměrně většímu počtu osob z příslušných „menšin“. Studenti proto nesmějí být posuzováni podle příslušnosti k nějaké většině nebo menšině, ale výhradně podle svých znalostí a schopností.
Naopak vcelku souhlasím s názory komise na multidisciplinaritu a překrývání oborů  Tamtéž, s. 45-46.. Současná společenská realita je příliš složitá, než aby ji bylo možné jednoduše rozdělit mezi trojici nomotetických sociálních věd, tj. politologii, sociologii a ekonomii. Možná by nebylo na škodu, kdyby studenti každého z těchto oborů absolvovali jednoduché kursy zaměřené na základy zbývajících dvou oborů, případně také práva a psychologie. Požadavek na společné jmenování přednášejících více katedrami  Tamtéž, s. 110. je zajímavý, ale na rozdíl od komise se domnívám, že jeho realizace by asi (v České republice určitě) přinesla více škody než užitku.

5  Závěr

Za dva nejdůležitější úkoly pro budoucnost politologie považuji plné obnovení významu normativního přístupu a naopak zásadní omezení významu postmoderních věd a vědeckých přístupů, které podstatně přispívají k morálnímu relativismu v politologii. Studenti by měli být vedeni k vyvážené kombinaci normativního a empiricko-analytického přístupu. Přístup historicko-dialektický by měl být zmiňován nejvýše jako odstrašující příklad. Politická věda by se měla vrátit ke svým základům, jejichž nejdůležitější část byla položena už v antice. Politologie by neměla být analýzou jakýchsi virtuálních systémů, neměla by se ohlížet na tzv. politickou korektnost nebo na krátkodobé vnímání „většin“ a „menšin“. Měla by se znovu stát důstojnou vědeckou disciplínou o politice a státu, a především o praktické aplikaci morálních a filozofických hodnot.
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