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.kritická príloha

FRANTIŠEK ŠEBEJ

Kabala politológie
Niektoré disciplíny vedy si vyžadujú iba obyčajný „sitzfleisch“,
zadok, ktorý vydrží úmorné štúdium – a výsledky prídu.
Niekedy sa, žiaľ, prejavia iba na tom zadku. Iné disciplíny
vyžadujú čosi viac – vhľad, talent, intuíciu, dar. Takou je
i politológia.

.n

ovinári často žasnú nad
politickými reáliami. Skoro to vyzerá tak, že žasnutie je
ich profesia. No a keď sú so svojimi interpretačnými a analytickými schopnosťami v koncoch, čo
je prakticky stále, lebo žiadne nemajú, zvyknú sa obrátiť na politológov. A vtedy začne skutočná
politologická veda sláviť svoj
skromný, každodenný triumf.
Napríklad toť nedávno – istá koaličná strana sa rozpadla na tri
menšie frakcie, tie potom na sedem ešte menších, z toho dve sa
vzájomne obvinili z čiernej mágie
a žrania malých detí. Tretia vyhlásila, že sa pridáva k opozícii, pričom zmluvne zostane v koalícii,
hoci sa dištancuje od žrania de-
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tí, ktoré považuje za nechutné,
a preto začne neobmedzenú hladovku, ktorú bude prerušovať iba
na raňajky, obed a večeru. Človek
by povedal, že v koalícii nastala
kritická situácia. Prestali totiž sedieť koaličné počty (viaceré sa postavili). Televízne kamery sa zhrčili okolo politológa, ktorého vytiahli z postele, nedočkavé mikrofóny sa mu nakopili pred tvárou
a on prehovoril: „Domnievam sa,
že ide o neštandardnú situáciu,
ktorá nie je obvyklá v demokracii.“
To bolo nečakané. „Aha!“, „Do čerta, že som si to nevšimol!“, „Kua,
brilantné!“ volali novinári žasnúci nad odbornou hĺbkou politologického poznania a vlastným
mdlým rozumom.

37. týždeň z 12. septembra 2005

Alebo inokedy: istý koaličný
poslanec sa v bufete pomstil za
nepatričnú faktickú poznámku
opozičného poslanca tým, že ho
postrapatil a potom mu napľul do
kávičky. Ten sa mu oplatil na
mieste roztrhnutím saka vzadu až
po golier a zlomením dáždnika na
kolene. Tým si vyslúžil vysypanie svojej aktovky z okna a iné
hrubosti. Pridali sa i ďalší a nakoniec mali všetci v parlamentnom bufete napľuté do kávy, zničené účesy a obsahy aktoviek
a mobilné telefóny povyhadzované z okna. Televízne kamery sa
opäť zhrčili okolo politológa, ktorého vytiahli z postele, a opäť ho
skoro zadusili bambuľami z penovej gumy, čo majú na konci
mikrofónov. Politológ opäť prekvapil: „Ide podľa môjho názoru
o neštandardnú situáciu, ktorá
nie je obvyklá v demokracii.“ „Bisťu, tušil som to!“ kričali novinári.
„Ja skapem, to som naozaj ani netušila!“ kontrovala nová televízna
komentátorka.
V istej krajine, ktorá sa môže
popýšiť tým, že presne v jej prostriedku je geografický stred Európy, prišlo aj k takejto situácii:
Tajomníci koaličných strán sa po-

za chrbát predsedov dohodli s tajomníkmi opozičných strán a založili novú stranu ANT (Aliancia
nových tajomníkov). V tajnom
hlasovaní sa v nej všetci stali generálnymi tajomníkmi. Pôvodné
koaličné aj opozičné strany zostali bez tajomníkov úplne paralyzované. ANT hneď vyhlásila, že bude stranou širokého tajomníckeho stredu, ktorá bojuje za práva tajomníkov. Narýchlo zvolaná koaličná rada sa nezišla, lebo ju nemal kto po technickej stránke zvolať (to robia tajomníci). Netreba
ani dodávať, že sa televízne kamery opäť zhrčili okolo politológa.
„Som presvedčený, že ide o neštandardnú situáciu a neštandardné
riešenie,“ vyhlásil šokujúco politológ. „Taký počet generálnych tajomníkov je v parlamentnej demokracii nezvyčajný, je to síce legitímne, ale neštandardné,“ dodal. „Čo
na to ústava?“ prekrikovali sa novinári. Dozvedeli sa, že nič. Teraz to už bolo jasné, ale bez tej politologickej intuície, toho daru, by
všetko zostalo v hmle.
Všetko sú to, prirodzene, fiktívne príbehy, ktoré však majú
ambíciu osláviť neobyčajnú vedz
nú disciplínu.

