
DEMOKRACJA 
 
Jak od dawna wiemy od Homera, życie i wyobraźnia mieszkańców starożytnej 
Grecji skąpane były w przemocy. Mój były współpracownik, nieodparcie dowcipny 
politolog Samuel Finer, wyraził to w sposób następujący: „Ambitni, zachłanni, 
zawistni, gwałtowni, swarliwi, chciwi, porywczy, chytrzy, podstępni – zaiste Grecy 
posiadali wszystkie negatywy swoich zalet. Byli kłopotliwymi poddanymi, 
zrzędliwymi obywatelami, butnymi i surowymi panami” (Finer 1997, t. I, s. 326). 
Wielki udział przemocy w życiu tych ludzi wiązał się między innymi z 
ustawicznymi wojnami, jakie w tym regionie toczyły między sobą miasta–państwa. 
 
Jednakże w 431 roku przed Chrystusem do Aten przybyli wysłannicy Sparty z 
propozycją pokojową. Posłowie spartańscy oświadczyli, że jedyny warunek 
zachowania pokoju polega na tym, aby Ateńczycy powstrzymali się od interwencji 
zbrojnych i gospodarczych na terytoriach sprzymierzeńców Sparty w regionie. 
Obywatele ateńscy zwołali zgromadzenie ogólne w celu postanowienia, jak należy 
odpowiedzieć na zuchwałą propozycję Sparty. W trakcie zgromadzenia głos zabrali 
zarówno zwolennicy natychmiastowego przystąpienia do wojny, jak i zwolennicy 
ustępstw pokojowych. Ale ostatecznie zwyciężyło stanowisko Peryklesa, syna 
Ksantyposa. Perykles (przekonany słusznie, że w przypadku wojny Spartanie 
zaatakują terytorium ateńskie od strony lądu) postulował przygotowania do wojny 
morskiej i umocnienie urządzeń obronnych miasta, ale niepodejmowanie 
bezpośrednich działań zbrojnych, chyba że zaatakują Spartanie.  
 
Tukidydes, pierwszy wielki historyk grecki, który utrwalał współczesne sobie 
wydarzenia opierając się na współczesnych świadectwach, zapisał mowę 
Peryklesa. Relację na ten temat zakończył następująco: 
 
W ten sposób przemówił Perykles. Ateńczycy uznawszy jego radę za najlepszą 
uchwalili to, do czego wzywał. Odpowiedzieli Lacedemończykom zgodnie z jego 
wnioskiem, oświadczając, że zasadniczo niczego na rozkaz nie wykonają, gotowi są 
zaś zgodnie z układem załatwić pretensje na drodze prawnej, jak równi z równymi. 
Posłowie odjechali do domu. Później nie przybywały już poselstwa z Lacedemonu.  
(Tukidydes 2004, s. 119) 
 
Wkrótce Teby, sojusznik Sparty, zaatakowały terytoria zależne Aten i zaczęła się II 
(wielka) wojna peloponeska. Formalnie biorąc, trwała tylko dziesięć lat, do 421 
roku, gdy zawarto tzw. pokój Nikiasza. Jeżeli jednak uwzględnić jej kontynuacje, 
wypada uznać, że w rzeczywistości nie ustała aż do 404 roku przed Chrystusem, 
gdy Sparta i jej sprzymierzeńcy ostatecznie podbili Ateny. Pamiętacie komedię 
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Lizystrata? Sztuka ta opowiada o tym, jak Atenki próbują wymusić zakończenie 
długiej wojny ze Spartą, odmawiając współżycia z mężami. Wielki dramaturg 
grecki Arystofanes napisał tę komedię w 411 roku.  
 
Autorzy dzieł o historii demokracji na Zachodzie zaczynają z reguły od opisania 
specyficznej polityki tych właśnie wojowniczych miast – państw greckich w 
okresie od mniej więcej 500 do mniej więcej 300 roku przed Chrystusem. Każde 
miasto–państwo miało swoistą historię i swoiste instytucje. Jednak generalnie w 
każdym z nich władzę dzielono między trzy podmioty: centralną egzekutywę, 
oligarchiczną radę i zgromadzenie ogólne obywateli. W czasach Peryklesa władza 
wykonawcza od dawna nie należała do królów, lecz do urzędów, które (na 
stosunkowo krótkie kadencje) obsadzano w drodze losowania lub (w rzadkich 
przypadkach wymagających szczególnych kwalifikacji, a także stanowisk 
wojskowych) w drodze wyborów. W radach tego wielkiego miasta handlowego 
przeważali przedstawiciele bogatych rodów, ale wszyscy obywatele mieli prawo 
głosu na zgromadzeniach. Jak to widzieliśmy w przypadku wielkiej mowy 
Peryklesa, owe zgromadzenia rozstrzygały sprawy o wielkim znaczeniu dla 
państwa ateńskiego. 
 
Zanim jednak ochoczo uznamy miasta–państwa greckie za pierwotne demokracje, 
powinniśmy rozważyć pewien fundamentalny fakt, a mianowicie to, że mniej 
więcej połowa mieszkańców Aten była niewolnikami. Niewolnicy nie mieli w 
ogóle żadnych praw; byli własnością obywateli i to właściciele pośredniczyli we 
wszystkich ich stosunkach z państwem ateńskim. Podobnie ani obcy rezydenci, ani 
żony i dzieci obywateli nie zaliczali się do ich grona. Obywatelstwo przysługiwało 
jedynie wolnym dorosłym mężczyznom. Zarazem niewolnicy mieli zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania ateńskiej wspólnoty politycznej, ponieważ ich praca 
pozwalała wolnym obywatelom uczestniczyć w polityce publicznej. Jeżeli nawet 
sami Ateńczycy nazywali niekiedy swe państwo demokratia (rządzonym przez 
lud), to tak wielka liczba niewolników nasuwa wątpliwości, czy XXI-wieczni 
badacze demokracji powinni zaliczać do swego przedmiotu greckie miasta–
państwa z lat 500–300 przed Chrystusem.  
 
Na rzecz zaliczenia tych systemów do grona przodków nowoczesnej demokracji 
rzeczywiście przemawiają dwie ich cechy. Po pierwsze, systemy te stworzyły 
pewien nie mający znanych precedensów model obywatelstwa. Oczywiście stare 
rody i bogacze cieszyli się w owych miastach–państwach przywilejami. Niemniej 
na suwerennym zgromadzeniu każdy obywatel – patrycjusz czy parweniusz, bogaty 
czy niezamożny – posiadał jeden głos i mniej więcej taki sam jak inni status w 
stosunku do państwa. Po drugie, w systemach tych bardzo szeroko dzielono 



obowiązki obywatelskie na zasadzie rotacji. W Atenach nawet urzędy sędziów 
obsadzano na roczną kadencję drogą losowania, a nie wyborów lub dziedziczenia. 
A zatem, w gronie obywateli przeważała zasada równych praw i równych 
obowiązków.  
 
Niemniej argumentacja przeciwko zaliczeniu tych systemów do klasy 
pełnoprawnych demokracji jest w ostatecznym rachunku nieodparta. Czy bowiem 
w miastach-państwach stosunki między państwem i obywatelami opierały się na 
szerokiej, równej, chronionej, wzajemnie zobowiązującej konsultacji? Jeżeli 
ograniczymy uwagę do dorosłych wolnych mężczyzn, odpowiedź będzie zapewne 
twierdząca; właśnie dlatego wielu historyków uznaje, że Grecy wymyślili 
demokrację. Jeżeli natomiast uwzględnimy wszystkich żyjących pod jurysdykcją 
miasta-państwa – kobiety, dzieci, niewolników i licznych obcych rezydentów – 
wówczas z całą pewnością musimy zaprzeczyć. Rzecz polega na tym, że ustrój 
miasta-państwa był na wskroś przeniknięty nierównością. Porządki ateńskie 
usuwały wielką część ludności poza nawias chronionej i wzajemnie zobowiązującej 
konsultacji. W świetle tych kryteriów również republikański Rzym nie 
funkcjonował demokratycznie.  
 
Które systemy rzeczywiście funkcjonowały demokratycznie, w jaki sposób i 
dlaczego? Na zasadzie wstępu dokonamy w niniejszym rozdziale przeglądu tego, 
gdzie i kiedy wyłaniały się systemy demokratyczne. Wyodrębnimy pewne 
schematy zmienności i odmienności form demokratycznych w celu ich 
późniejszego wyjaśnienia. Będę twierdził, że główną sceną powstawania systemów 
demokratycznych na skalę narodową była Europa Zachodnia i Ameryka Północna 
drugiej połowy XVIII wieku. Przede wszystkim jednak ukażę tutaj bliżej, co 
zamierzam wyjaśnić: jak demokracja powstawała, upadała i zmieniała swą postać 
przez wszystkie te stulecia.  
 
W okresie od roku 300 przed Chrystusem do XIX wieku naszej ery szereg 
systemów europejskich stanowiło wariant modelu greckiego: uprzywilejowane 
mniejszości względnie równych obywateli podporządkowywały sobie państwo 
kosztem wykluczonych większości. W okresach rządów republikańskich (to 
znaczy, kiedy żaden tyran nie zdobył pełni władzy) takie handlowe miasta-państwa 
jak Wenecja, Florencja i Mediolan żyły z pracy klas wykluczonych, 
podporządkowanych. W 1512 roku Niccolò Machiavelli – gdy zawirowania 
polityczne we Florencji położyły kres jego karierze urzędnika i dyplomaty – zaczął 
pisać traktaty polityczne, które jeszcze i dziś uznajemy za lekturę obowiązkową. W 
Rozważaniach na pozór omawiał konstytucje starożytnego Rzymu, ale w 
rzeczywistości analizował w szerokim zakresie politykę włoską swoich czasów.  



 
Nawiązując do tradycji, której jednym z założycieli był Ateńczyk Arystoteles, 
Machiavelli powiada, że wielu wcześniejszych myślicieli odróżniało trzy główne 
typy rządzenia: monarchię, arystokrację i demokrację. Co więcej, myśliciele ci na 
ogół sądzili, że monarchia wyradza się w tyranię, arystokracja w oligarchię, a 
demokracja w „zwykłą swawolę” (Machiavelli 1994, s. 142). Ale on sam był 
zdania, że najlepsze konstytucje to zrównoważone połączenie wszystkich głównych 
elementów – księcia, arystokracji i ludu. Taką właśnie konstytucję ustanowił w 
długowiecznej Sparcie legendarny prawodawca Likurg, natomiast legendarny 
prawodawca ateński Solon dopuścił się błędu polegającego na ustanowieniu 
rządów samego ludu.  
 
Ostatecznie jednak z tych rozważań na temat ustrojów greckich i rzymskich 
Machiavelli wyciąga wniosek, że w istocie powinniśmy wybrać jeden z zaledwie 
dwóch modeli: albo księstwo, którego władca rządzi dzięki poparciu arystokracji i 
uspokaja lud dobrymi uczynkami (co jest wyidealizowanym opisem Florencji pod 
rządami bardziej łagodnych z Medyceuszów), albo republikę, gdzie rzeczywiste 
rządy sprawuje arystokracja, która wszakże ustanawia władzę wykonawczą i 
rozważnie układa się z ludem (co jest wyidealizowanym opisem republikańskiej 
Florencji, której Machiavelli służył przez długie lata, nim został zmuszony udać się 
na wygnanie). 
 
Co opisywał Machiavelli? We włoskich miastach-państwach nie było niewolników, 
ale pod innymi względami w sposób uderzający przypominały one greckie miasta-
państwa. W samych metropoliach istniała na ogół instytucja ogólnych zgromadzeń 
dorosłych mężczyzn będących posiadaczami, aczkolwiek zgromadzenia te 
zwoływano właściwie tylko w sytuacjach zagrożenia. Jedynie niewielki ułamek 
dorosłych mężczyzn mógł liczyć na członkostwo w radach rządzących, a jeszcze 
mniej z nich miało dostęp do głównych urzędów. Wszystkie miasta-państwa 
posiadały terytoria zależne, z których ściągały daniny, lecz którym nie przyznawały 
żadnych praw politycznych. I oczywiste było, że podmiotowości politycznej nie 
posiadają tak samo kobiety i dzieci, jak służący. Państwom tym, czy księstwom, 
czy republikom, daleko było do respektowania zasady szerokich, równych, 
chronionych, wzajemnie zobowiązujących konsultacji.  
 
Ale też aż do tamtych czasów systemy demokratyczne nie istniały w skali 
narodowej ani w Europie, ani nigdzie indziej w świecie. Europa była w dwojakim 
sensie pionierką demokracji: po pierwsze dlatego, że wytworzyła dobrze określone, 
nawet jeśli zdecydowanie elitarne, instytucje obywatelstwa, które funkcjonowały w 
greckich, a potem we włoskich miastach-państwach, po drugie zaś dzięki 



mozolnemu dążeniu do ustanowienia zasady szerokich, równych, chronionych i 
wzajemnie wiążących konsultacji. Niemniej dopiero XVIII wiek przyniósł 
istotniejszy postęp w tej drugiej sprawie, dopiero XIX wiek przyniósł ustanowienie 
częściowych demokracji w Europie Zachodniej, a także jej osadniczych koloniach, 
a dopiero wiek XX przyniósł coś w rodzaju rozciągnięcia praw obywatelskich na 
wiele Europejek.  
 
Wobec takiego postawienia sprawy wielu czytelników z pewnością zaprotestuje, że 
to opinia eurocentryczna, modernistyczna – jedno i drugie albo jeszcze gorzej. A co 
z prostą demokracją ludów pasterskich, myśliwych i zbieraczy, ludów rolniczych, 
rybaków i hord łupieskich daleko poza Europą Zachodnią? Pominąwszy kwestię 
podrzędnej pozycji kobiet w życiu politycznym niemal wszystkich takich wspólnot, 
przyznaję, że niektóre elementy demokracji istniały na małą skalę w różnych 
rejonach całego świata długo przed XVIII wiekiem. Ujęte z osobna, niektóre formy 
szerokiego uczestnictwa, przybliżonej równości, zobowiązujących konsultacji i 
(rzadziej) ochrony kształtowały niekiedy politykę lokalną i regionalną. Przez 
tysiące lat zanim w Europie pojawiły się zalążki demokracji, na wszystkich 
zamieszkanych kontynentach zbierały się rady głów rodów, aby w warunkach 
względnej równości podejmować ważne decyzje zbiorowe. Jeżeli przez demokrację 
rozumiemy jedynie negocjacyjny tryb dochodzenia do postanowień zbiorowych, 
wówczas początki demokracji kryją się w mrokach dziejów.  
 
Ale w tej chwili muszę znów z naciskiem powtórzyć zagadnienia, które chcę badać 
w tej książce: w jakich warunkach i w jaki sposób stosunki między państwami a 
ludźmi poddanymi ich władzy stają się bardziej – albo też mniej – szerokie, równe, 
chronione i oparte na konsultacji? Jak w skali całego narodu dochodzi do 
demokratyzacji i de-demokratyzacji? Jak te procesy wpływają na jakość życia 
politycznego? Doświadczenia istotne w kontekście tych zagadnień były najpierw 
udziałem krajów zachodnich i ich kolonii osadniczych w XIX wieku, po czym 
rozpowszechniały się w świecie w XX i XXI wieku. Demokracja jest zjawiskiem 
nowoczesnym. 
 
 
 
 


