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Można być człowiekiem wykształconym, bogatym, zadowolonym 

z siebie... a mimo wszystko pozostawać idiotą. Nie, nie chodzi o głupca. 

Idiota dla Greków nie musiał być głupi. Był natomiast nieużyteczny. 

Będąc zaś nieużytecznym, nie zasługiwał na miano obywatela. Ba, nie 

zasługiwał także na miano człowieka, ponieważ w Grecji prawdziwym 

człowiekiem był tylko obywatel – „zwierzę polityczne”, jak zdefi nio-

wał go Arystoteles.

Idiota może mieć, i  najczęściej ma, poglądy polityczne. Potrafi  je za-

prezentować, a nawet wykrzyczeć, ale nie potrafi  ich uzasadnić. Nie 

umie przetłumaczyć ich na język codzienności; nie rozumie, jakie 

mają zastosowanie, do czego prowadzą. Takie kompetencje posiada 

wyłącznie obywatel. Ten nie tyle ma poglądy, co raczej ma zdolność 

myślenia politycznego i dostrzega, iż każde jego działanie jest w isto-

cie wymagającym przemyślenia politycznym wyborem. Różnica jest 

taka jak między powieszeniem na ścianie zakupionej reprodukcji a sa-

modzielnym namalowaniem obrazu. Tylko w drugim przypadku mamy 

prawo mienić się artystą. I  tylko od artysty inni nauczyć się mogą 

trudnej sztuki malarskiej. Kolekcjoner obrazów jest pod tym wzglę-

dem tak nieużyteczny, jak nieużyteczny jest dla swego państwa idiota.

Da się przejść przez życie będąc idiotą. Prawdziwie godne szacunku 

jednak jest dopiero życie obywatela. Nie wypada przed nim uciekać. 

W tej książce przekonuję, iż w towarzystwie życzliwych starożytnych 

przyjaciół wcale nie jest trudno doskonalić swe myślenie polityczne. 

Warto dać tę szansę sobie... i nam wszystkim. Obywateli potrzebuje-

my teraz bardziej niż kiedykolwiek. Idiotów? Tych zawsze mieliśmy 

pod dostatkiem.





GRECJA
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Demokracja po raz 
pierwszy

Kwestie ustrojowe były w starożytnej Grecji wyjątkowo istotne. 
Wiemy już dlaczego: organizacja i uporządkowanie obywateli 
w małej polis, tak by udało im się trzymać w górze ochronną 

tarczę, nastręczać musiały wiele trudności. Jak sprawić, by potrak-
towali oni swoją funkcję poważnie i odpowiedzialnie? Zwłaszcza ci 
najsłabszej kondycji zdawali się być tu problemem: nie najmądrzejsi 
(a więc niesamodzielni), nie bogaci (pewnie zazdrośni wobec tych, 
co posiadają), a przecież najliczniejsi  – czyli tyleż groźni, co i może 
najbardziej potrzebni. Na jakich zasadach włączyć ich do obywatel-
skiej gry? 

Najdalej idącą ofertę złożyli w ręce ludu (gr. demos) ateńscy de-
mokraci z V w. p.n.e. Pomysł był prosty. Skoro i tak musimy posta-
wić na uczestnictwo polityczne wszystkich obywateli, to czemu nie 
pójść krok dalej, pozwalając im dodatkowo decydować o właściwych 
sposobach realizacji potrzeb państwa. Niech lud rządzi, a nie tylko 
aktywnie wykonuje podejmowane przez kogoś innego decyzje. Niech 
nastanie demokracja.
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Mała uwaga: nie zamierzam tutaj opisywać szczegółowo „prawdzi-
wego” (historycznego) funkcjonowania ateńskiej demokracji. To, co 
będzie nas interesować, to oczekiwania pod jej adresem i uzasadnienia 
wyższości tego ustroju nad innymi, ponieważ właśnie one dostarczają 
argumentów, które i dzisiaj służyć mogą do obrony lub krytyki de-
mokratycznych ideałów.

Szczerze mówiąc, nie mamy zbyt wiele źródeł, które można w tym 
celu wykorzystać. Wśród zachowanych opinii starożytnych dominują 
zdecydowanie głosy krytyczne wobec ustroju demokratycznego, for-
mułowane przez takie sławy jak Platon czy Arystoteles. Co więcej, 
przekonanie, że fenomen demokratycznych Aten zasługuje na wy-
różnienie i docenienie, pojawiło się stosunkowo niedawno. Przyjęło 
się ono dopiero w XIX stuleciu, co oczywiście nie jest przypadkiem  – 
właśnie wtedy w Europie zaczęto coraz głośniej mówić o demokra-
tyzacji społeczeństw. Wcześniej zdecydowanie większym uznaniem 
cieszyła się Sparta. Sparta, czyli polis przypominająca karny i zdyscy-
plinowany obóz wojskowy.

Na szczęście dysponujemy krótką mową Peryklesa9  – najlepiej zna-
nego demokraty  – pozwalającą zrekonstruować najważniejsze zalety 
ustroju demokratycznego, tak jak postrzegali go w V w. p.n.e. dumni 
ze swej polis Ateńczycy. 

Przemawiając ku czci wojowników poległych w pierwszym roku 
wojny peloponeskiej, Perykles mówił głównie o specyfice ustroju Aten:

Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywa-
teli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy 

 9 Przynajmniej taką mamy nadzieję, że to mowa Peryklesa. Przytacza ją Tu-
kidydes w swojej Wojnie peloponeskiej, a nie da się ukryć, że ówcześni historycy 
z lubością wkładali różnorodne mowy w usta swych bohaterów. Były one w wielu 
wypadkach nie relacjami historycznymi, ale tworami wyobraźni samych histo-
ryków. Być może więc, słuchając Peryklesa, słuchamy też Tukidydesa (skądinąd 
jego przeciwnika politycznego). Jaki wniosek? Dla pesymisty  – wszyscy kłamią 
i nikomu nie można wierzyć. Dla optymisty  – jakże świetnie się składa, że histo-
ria myśli politycznej nie jest odtwórczym ustalaniem faktów, ale wolno i trzeba 
w niej korzystać z wyobraźni i domysłów. 
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w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze 
względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent 
osobisty, jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, 
ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczy-
tów. [...] W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W ży-
ciu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie się 
naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli się 
zajmuje tym, co mu sprawia przyjemność, i nie rzucamy w jego stronę owych 
pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. 
Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu 
publicznym; jesteśmy posłuszni każdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza 
tym niepisanym, które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie 
przynosi powszechną hańbę10.

Myślicielowi politycznemu rzucają się w tym fragmencie w oczy 
cztery słowa: 
1. większość,
2. równość,
3. wolność 

oraz
4. prawo, a lepiej: praworządność (rządy prawa). 

Trzeba się im przyjrzeć bliżej, niekoniecznie we wskazanej przez 
Peryklesa kolejności. Perykles mógł sobie pozwolić na pewną dowol-
ność opowiadania o wartościach demokratycznych, ponieważ mó-
wił do osób, które dzieliły z nim ówczesne polityczne doświadcze-
nie. Dla nas jednak kolejność jest wyjątkowo istotna. Doświadczenia 
nas dzielą, więc musimy przynajmniej odtworzyć porządek myślenia, 
które odpowiadało za specyfikę ateńskiej demokracji i jej wyjątkowy 
kształt. A to oznacza, że wypada nam zacząć od wolności, by następ-
nie wyjaśnić równość i powiązane z nią zagadnienie większości, na 
koniec zaś powiedzieć kilka słów o praworządności.

 10 Tukidydes, dz. cyt., s. 70.
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CO Z NASZĄ DEMOKRACJĄ? 

Gdybyśmy mieli opisywać współczesny demokratyczny ideał, użylibyśmy 
dokładnie tych samych czterech słów. Jak myślisz? Które z nich uznać należy 
za najważniejsze? Za samą istotę demokracji jako takiej? Trudno Ci wybrać? 
Przyznam się, że i ja miewam z tym ostatnio problemy. Całkiem niedawno 
postawiłabym wszystkie pieniądze na „równość”. „Wolność” bowiem, po-
dobnie jak „praworządność”, zostały „skradzione” przez dominujący na Za-
chodzie nurt liberalizmu i o ich demokratycznych korzeniach zapomnieliśmy. 
Zapomnieliśmy do tego stopnia, że po II wojnie światowej  – by do równo-
ści dodać wolność i praworządność, trzeba było stworzyć ideał „demokra-
cji liberalnej”. W ostatnich latach jednak da się zauważyć rosnące znużenie 

„liberalną” demokracją. Mam wrażenie, że wielu demokratów postanowiło 
w tej sytuacji wyeksponować słowo „większość”. Powrót do „równości”, 
zwłaszcza w naszym kraju, byłby za bardzo podejrzany, bo nazbyt świeże 
mamy wspomnienie eksponującej równość „demokracji ludowej”. Według 
mnie jednak „większość” to zły wybór  – sądzę, że po lekturze dalszych wy-
wodów zrozumiesz, skąd się moje zastrzeżenia biorą.
W tym miejscu próba wyjaśnienia, z jakiego powodu i po co żonglowano 
w historii, i żongluje się do dzisiaj, wymienionymi czterema pojęciami, by-
łaby przedwczesna. Warto jednak zapamiętać pewną obserwację, o której 
prawdziwości jeszcze nie raz będziesz mógł się przekonać: używając tych 
samych słów, możemy mówić coś zupełnie innego. Liczy się bowiem za-
równo założona przez nas (często nieświadomie) hierarchia ich ważności, 
kolejność, jak też nadawany pojęciom sens. 

Wolność

Absolutnie kluczowe słowo tak w demokratycznych Atenach, jak 
i w dzisiejszym świecie. Czy jednak zgodzilibyśmy się z Ateńczy-
kami co do właściwego sposobu rozumienia wolności? By to spraw-
dzić, spróbuj przywołać w pamięci podstawowe wiadomości, którymi 
dręczono Cię w szkole na historii  – o agorze, zgromadzeniu ludowym, 
ateńskich urzędnikach, ostracyzmie. Już? To teraz...
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... załóżmy, że siedzisz w domu na kanapie i zajmujesz się czymś 
wyjątkowo dla siebie interesującym... Ot, choćby czytasz tę książkę. 
A tu nagle wpada do Twojego pokoju kolega współobywatel i mówi:

 – Słuchaj! Spotykamy się za pół godziny na rynku. Będziemy de-
batować nad nową ustawą. 

 – A cóż tym razem?  – pytasz z obywatelskiej grzeczności.
 – To nie wiesz  – pyta z niejaką dezaprobatą kolega  – że nasz drogi 

Janeusz chce przepchnąć projekt, według którego dzieciom w podsta-
wówkach będziemy obowiązkowo dodawać dwa buraki do każdego 
drugiego śniadania? Ponoć wyczytał w amerykańskim czasopiśmie, 
że to dobre dla zdrowia i ułatwia zapamiętywanie wzorów matema-
tycznych. Przyjdziesz?

Sama jestem ciekawa, czy przyjdziesz. Zanim odpowiesz na jego 
pytanie, pomyśl, na czym w tej sytuacji polega Twoja wolność. Naj-
prawdopodobniej bez wahania powiesz  – i słusznie  – że na możli-
wości wyboru. Możesz pójść na zgromadzenie ludowe, ale możesz 
także zostać w domu. A więc jaka będzie Twoja decyzja? Przyjdziesz?

Nie chciałabym kwestionować Twojego obywatelskiego zapału 
do uczestnictwa w debacie o burakach, lecz szczerze mówiąc, podej-
rzewam, że raczej nie pójdziesz. Bo Ci wolno. I potrafisz podać co 
najmniej kilka powodów, dla których opcja „zostaję w domu” wydaje 
się w tej sytuacji lepszym rozwiązaniem. Pierwsze z brzegu: mnie to 
nie dotyczy  – nie mam dzieci w podstawówce; nie znam się na bura-
kach  – niech się wypowiadają eksperci; i tak mojego zdania nikt nie 
wysłucha  – po co tracić czas. Brzmi znajomo? Oczywiście. Te same 
powody padają z ust obywateli, kiedy uzasadniają na przykład swój 
brak zainteresowania dla polityki czy rezygnację z udziału w wybo-
rach. I żeby nie było nieporozumień: wymienione powody są powo-
dami BARDZO DOBRYMI i PRZEKONUJĄCYMI. Ani myślę 
ich kwestionować!

Jednakże gdyby obywatele Aten rozumieli wolność w ten sposób, 
ich demokracja okazałaby się śmiechu warta. Rynek byłby pusty. No 
może nie całkiem pusty  – przyszliby podyskutować o burakach ci, 
których prawo o burakach będzie dotyczyć, oraz ci, którzy się na bu-
rakach znają. Może jeszcze ci, dla których udział w debacie stanowi 



43

powołanie lub hobby. Dla Peryklesa to jednak za mało. Na agorze 
pojawić się muszą wszyscy obywatele, bo inaczej nie ma co marzyć 
o wspólnym rządzeniu państwem. Dlatego Ateńczycy nie mieli wol-
ności „przy sobie” w domu (tak jak my dzisiaj), znajdowała się ona na 
rynku. I by z niej skorzystać, należało się najpierw na rynku pojawić. 
Jak to dużo później określą mądrzy filozofowie, współczesna wolność 
mieści się głównie w tzw. sferze prywatnej, gdzie funkcjonujemy jako 
jednostki, podczas gdy starożytni rozumieli ją jako wykonywanie wła-
dzy w sferze publicznej11.

Podstawą ateńskiej wolności była isegoria  – równość głosu, czyli 
prawo każdego obywatela do przemawiania na zgromadzeniu ludo-
wym. Właśnie debata miała być najważniejszym ogniwem procesu 
legislacyjnego, zmierzającego do ustanowienia prawa. W jej trakcie 
obywatel miał szansę poczuć siłę i wagę swego działania  – jego wol-
ność mogła więc zajaśnieć pełnym blaskiem... Ale właściwie po co?... 

Wróćmy do przykładu z burakami. Powiedzmy, że udam się na 
agorę w pogoni za własną wolnością12. Nie mam dzieci, nie znam się 
na burakach... ba, uświadomiłam sobie właśnie, że nie lubię buraków 
i nawet w wigilię nie dam się namówić na zjedzenie barszczu. Mimo 
to, by odpowiedzieć na zew wolności, śmiało robię krok do przodu 
i zaczynam mówić:

 – Drodzy współobywatele!  – robię krótką pauzę, by wywrzeć 
większe wrażenie, spoglądam spokojnie od lewej do prawej i wresz-
cie głosem godnym szekspirowskiej roli kontynuuję:  – A ja to nawet 
buraków nie lubię.

 11 „W Atenach brakuje pojęcia jednostki, a nie pojęcia jej wolności”, napisze 
słusznie Oswyn Murray; zob. O. Murray, Człowiek i formy życia społecznego, [w:] 
Człowiek Grecji, red. J.-P. Vernant, tłum. P. Bravo, Ł. Niesiołowski-Spanò, War-
szawa 2000, s. 293.
 12 Oczywiście przykład to ahistoryczny i nieco przesadzony. W Grecji jako 
kobieta nie miałabym praw politycznych. Dla historycznej ścisłości muszę też 
dodać, że proces legislacyjny w Atenach wyglądał nieco inaczej, niż go przedsta-
wiam. Propozycje praw spisywali prawodawcy  – nomothetai, zgodnie z inicjatywą 
zgromadzenia. Natomiast każdy obywatel mógł się z prawem zapoznać, wnieść 
poprawki czy skrytykować daną propozycję. Każdy też mógł wystąpić publicznie 
na zgromadzeniu przeciwko prawu, które jego zdaniem uderzało w fundamenty 
demokratycznego porządku.
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Mrużę nieco oczy, wodzę wolno wzrokiem po zebranych (tym 
razem od prawej do lewej), lekko kiwając głową. Stało się. Już. Prze-
mówiłam, dowiodłam własnej wolności, mogę sobie pogratulować. Po 
mnie przemawiają inni. O, akurat mówi sąsiad. Ten to dopiero nie 
ma nic do powiedzenia: mamrocze pod nosem, że nawet nie wie, jak 
wyglądają buraki... Z trudem udaje mi się dotrwać do końca debaty. 
Wreszcie następuje głosowanie. Klamka zapada, większość podej-
muje decyzję, a ja mogę wrócić do domu. Jaką decyzję? To właściwie 
nieistotne; przecież mnie ona nie dotyczy. Skorzystałam z wolności 
i tylko to się liczy. Ale czy naprawdę się liczy?

Można mieć uzasadnione wątpliwości. Moja wypowiedź, podob-
nie jak wypowiedź sąsiada, niewiele wniosła do debaty, a z pewno-
ścią ją przedłużyła. Nie mam także poczucia wielkiego wpływu na jej 
ostateczny wynik. Czy było warto? W tym samym czasie mogłabym 
przeczytać książkę, obejrzeć film lub pójść na kawę z koleżanką. Mo-
jej nieobecności na rynku nikt by nie zauważył. Dlaczego nie pozo-
stawić dyskusji politycznych tym, którzy znają się na danej materii? 
Będą one bardziej merytoryczne i spokojniejsze.

Mamy dzisiaj demokrację przedstawicielską, nie bezpośrednią jak 
w Atenach, ale uznając parlament za swego rodzaju agorę, łatwo prze-
nieść rozważania na współczesną sytuację. Która część procesu legi-
slacyjnego zdenerwowałaby nas najbardziej, gdybyśmy usiedli przed 
telewizorem i  obejrzeli transmisję obrad sejmu? Prawdopodobnie 
dyskusja. Zmieniający się na mównicy posłowie, często wypowia-
dający się albo mało zrozumiale, albo zbyt kwieciście. Równie czę-
sto traktujący swe wystąpienia jako okazję do krytyki przeciwników 
politycznych i obrzucania się błotem. Kłócący się, przekrzykujący, 
a i tak w końcu głosujący zgodnie z przynależnością partyjną. I po co 
to wszystko? Niech projekty ustaw przygotowują eksperci, zaś „głos” 
posłów niech się ograniczy do krótkich podsumowań i podejmowa-
nia decyzji umocowanych w woli wyborców. Sprawniej, bardziej ra-
cjonalnie i taniej. Co z wolnością? Przeniesiemy ją do sfery prywat-
nej, gdzie pomoże osiągać prywatne cele. Mogę wybierać  – styl życia, 
zainteresowania, zawód. Mogę na przykład zostać posłem, a swoją 
wolność realizować, decydując się na polityczną karierę. Żeby było 
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jasne: moją PRYWATNĄ karierę. W wielkich państwach taki proces 
zmiany rozumienia wolności, czyli przesunięcie jej ze sfery publicz-
nej do prywatnej, wydaje się tyleż nieuchronny, co summa summarum 
korzystny tak dla nas, jak i dla państwa. Resztką wolności w sensie 
starożytnym będzie należący do każdego obywatela „głos”  – ale nie 
w znaczeniu zachęty do uczestnictwa w politycznym namyśle nad 
prawem, lecz jako krzyżyk postawiony przy nazwisku danego kandy-
data na przedstawiciela. Tego rodzaju „głos” ma niewiele wspólnego 
z wypowiedzią, a więc też niewiele wspólnego z ateńskim postrzega-
niem wolności. Perykles uznałby go raczej za wyraz równości, ta zaś 
nabierała znaczenia dopiero w kontekście tej pierwszej.

Czy aby nie przesadzam? A któż nam przeszkadza mówić? Prze-
ciwnie, można odnieść wrażenie, że gadamy na okrągło! Włączam 
telewizor, a tam pan redaktor przepytuje na ulicy przypadkowych 
przechodniów. Co pan/pani sądzi? O tym i o tamtym. Mój rząd pro-
wadzi nieustannie konsultacje społeczne, sondażownie różnego typu 
przeprowadzają ankiety, badają opinie itd. W internecie królują twe-
ety, lajki i dyslajki, mniej lub bardziej sążniste komentarze. Tu jakaś 
demonstracja, tam protest, a za rogiem manifestacja. Sfera publiczna 
pełna jest słów. Nawet sprawy pierwotnie prywatne mogą nieoczeki-
wanie nabrać wielkiej publicznej wagi. Ateńczycy o takim roz-głosie 
mogli jedynie pomarzyć!

A jednak wszystko to mało. Wolność w Atenach niosła (a przynaj-
mniej nieść miała) coś jeszcze. Coś, bez czego byłaby tylko marną bły-
skotką  – ozdobą tyleż piękną, co bezużyteczną. Otóż zakładała ona 
obowiązek słuchania. Dlatego sama miała wiele wspólnego z rów-
nością, jako że odnosiła się od razu do pewnej postaci relacji inter-
personalnych, a nie tylko działania jednostki, która dzięki wolności 
może robić to, na co ma ochotę13. Isegoria to złożenie dwóch słów: isos, 
czyli „równy”, oraz agorein, czyli „mówić na zgromadzeniu”. W świe-
cie, w którym państwo sprowadzało się w pierwszej kolejności do 
związku między obywatelami, taki publiczny i wzajemny charakter 

 13 Taka wolność była dla Ateńczyków równie ważna, ale funkcjonowała poza 
sferą publiczną, więc nie miała znaczenia politycznego. W naszych rozważaniach 
też nie poświęcimy jej szczególnej uwagi.
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wolności musiał się wydawać naturalny. Relacja do swego zaistnienia 
wymaga dwóch podmiotów, jeśli więc wolność ma się także realizo-
wać w jej ramach, tam gdzie jeden mówi, drugi musi odebrać jego 
komunikat i nań zareagować. Starać się zrozumieć i rozważyć, nawet 
jeśli niekoniecznie się zgodzi na to, co usłyszał.

Dzisiaj rzadko mówimy. Lubimy za to krzyczeć. Nie tylko w po-
lityce używamy coraz mocniejszego języka. Więcej, głośniej, wulgar-
niej. Czyżbyśmy się aż tak zmienili, jak twierdzą niektórzy  – stali się 
gorsi, zdemoralizowani, głupsi? Świat zwyczajnie „schodzi na psy” 
(niech mi mój maltańczyk wybaczy)? No cóż, można to sobie i tak tłu-
maczyć, ale mnie podobne wyjaśnienia nie przekonują. Zbyt są pro-
ste i tym samym usprawiedliwiają intelektualne lenistwo, które uwa-
żam za największego wroga naszego gatunku, określanego, było nie 
było, mianem homo sapiens. Krzyczymy, prawda. Ale ten wielki wzrost 
agresji we wzajemnych relacjach wynika w dużej mierze z faktu, że 
w ten sposób chcemy do siebie dotrzeć w świecie, w którym inni nie 
mają już obowiązku nas słuchać. Desperackie to próby i podobnie 
jak w przypadku rodziców krzyczących na dziecko  – czy też dzieci 
krzyczących na rodziców  – kiepsko rokują. W efekcie wikłamy się 
wszyscy w błędne koło. Mówię, bo mam wolność wypowiedzi, ale 
nikt nie słucha. Krzyczę, by do słuchania zmusić, lecz ktoś inny na 
mój krzyk odpowiada tym samym, by przebić się ze swoją wolnością. 
Niekończąca się kakofonia.

Jeśli potraktować starożytną koncepcję demokracji poważnie, to 
o wartości wolności politycznej przekonywać ma nie sama wolność 
wypowiedzi, ale raczej uwaga słuchaczy. Isegoria, przypomnę, to nie 
sam „głos”, ale równość głosu. No dobrze, jednak czy naprawdę jako 
obywatelka demokratycznego państwa powinnam się zmuszać do słu-
chania wszystkich? Nawet tych głupich, niewykształconych... niema-
jących pojęcia o zaletach czy wadach buraków? Co za korzyść z wy-
słuchania sąsiada, który nawet nie wie, co to jest burak?!

Większa, niż mogłoby się wydawać, pod warunkiem że będę słu-
chać aktywnie. Pomyślę, przeanalizuję, wysnuję wnioski. Podczas 
słuchania sąsiada, który w debacie na temat karmienia uczniów bu-
rakami przyzna się do braku styczności z tym warzywem, być może 
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zapali mi się w głowie czerwona lampka. Inicjator wniosku, szacowny 
Janeusz, w płomiennej mowie dowodził dopiero co, że buraki są klu-
czowym elementem profilaktyki prozdrowotnej i kształcenia kompe-
tencji matematycznych wśród dzieci i młodzieży, przytaczając liczby 
oraz wyniki najnowszych badań klinicznych. Widać, że się przygoto-
wał. Prawie mnie przekonał. Ale patrzę na sąsiada i tak sobie myślę, 
że sąsiad chłop jak dąb, pracuje jako księgowy i z tego, co wiem, na 
brak klientów nie narzeka... a z burakami wyraźnie nie miał za wiele 
do czynienia. Cóż, ja też buraków nie lubię i wziąwszy pod uwagę 
wyniki badań okresowych, jestem zupełnie zdrowa. 

Czyżby Janeusz kłamał? Manipulował? Taki wniosek jest zbyt 
daleko idący. Może on mieć krystalicznie czyste intencje (tego nie 
wiem), ale i tak wystąpienie sąsiada ma swoją wagę, choć nie zawiera 
samo w sobie żadnej wiedzy zdolnej konkurować z wiedzą eksperta. 
Na czym zna się ekspert od wpływu buraków na zdrowie człowieka? 
Na burakach i ich właściwościach. A prawo dotyczące dystrybucji bu-
raków w szkołach dotyczyć będzie zdecydowanie szerszego zestawu 
zagadnień. Przede wszystkim dotyczyć będzie w ostatecznym rozra-
chunku obywateli, bo choć mamy współcześnie wiele nauk groma-
dzących wiedzę o człowieku, to konkretne, poszczególne jednostki 
mają tendencję do zachowywania się niezgodnie z nią. Ot, taka nasza 
niepokorna natura. Buraki mogą być zdrowe, lecz ja z premedytacją 
krzywię się na ich widok.

Pisałam wyżej, że nie mam dzieci, więc propozycja karmienia 
uczniów burakami mnie nie dotyka. To nieprawda. Mam dwie córki. 
W szkole podstawowej przynosiły do domu darmowe mleko w kar-
toniku. Dobry pomysł, by w ten sposób państwo dbało o stan kości 
młodego pokolenia? Pomysł sam w sobie świetny. Wszyscy eksperci, 
lekarze i stomatolodzy będą prawdopodobnie „za”. Podobnie jak ho-
dowcy bydła i mleczarnie. Cieszą się dyrektorzy szkół, mogąc wy-
kazać się uczestnictwem w ważnym dla zdrowia dzieci programie. 
Podobnie rząd czy samorząd, dowodzący w ten sposób swej troski 
o obywateli. Ucieszą się pewnie także i rodzice. Dzięki programowi 
mogą nieco zaoszczędzić, a co może ważniejsze  – nie będą musieli 

„zmuszać” dzieci do picia mleka w domu, przez co być może odpadnie 
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im dosyć nieprzyjemne zajęcie. Nawet dzieci się cieszą! Wszyscy zain-
teresowani  – a przynajmniej znacząca większość  – mogą mieć dzięki 
przyjętemu rozwiązaniu doskonałe samopoczucie. No chyba że posłu-
chamy sprzątaczki... To ona widzi, że kartoniki z mlekiem najczęściej 
służą dzieciom do zabawy. W czasach szkolnych moich córek najlep-
szą zabawą było skakanie na kartonik, tak by mleko rozprysło się jak 
najdalej. Oczywiście były też dzieci, które nie bawiły się w ten sposób 
i realizowały zamierzenia programu. Moja starsza córka na przykład. 
Piła swoje mleko i przynosiła do domu kilka dodatkowych sztuk od 
koleżanek. Z tym że akurat w jej przypadku brak programu niczego 
by nie zmienił. Ona po prostu lubiła mleko i zawsze je piła w dużych 
ilościach. Tak więc program ani jej nie zaszkodził, ani nie pomógł.

Debata. Debata i jeszcze raz debata. Warunkiem jej powodzenia 
jest wolność słowa, ale i obowiązek słuchania. Nawet jeśli słuchanie 
jest niejednokrotnie ciężką i frustrującą pracą. Włożony wysiłek się 
opłaca. Jeśli na agorze ujawnią się wszelkie możliwe argumenty i nikt 
nie będzie mógł ich zignorować, to otworzymy sobie drogę do wy-
pracowania stanowiska lepszego, bogatszego, bardziej racjonalnego. 
Przemyślimy to i owo, sprawdzimy wagę wszystkich argumentów, 
ich odporność na krytykę. Jednym słowem, będziemy mieć szansę 
stanowienia lepszego prawa. Brzmi przekonująco? Dla niektórych 
współczesnych obrońców różnych modeli demokracji uczestniczącej  – 
jak najbardziej. Trzeba ich zdaniem zadbać, by obywatele odzyskali 
głos rozumiany jako mowa (ang. voice), a nie ograniczać się do dania 
im jedynie marnej i rzadkiej okazji wyboru tych, którzy będą mówić 
(ang. vote). Doskonaląc i demokratyzując przebieg debaty publicznej, 
będziemy mogli skupić się na merytorycznej wartości przedstawia-
nych propozycji, a ujawniając wszelkie konkurencyjne interesy, ła-
twiej utrzymamy je w ryzach, skłaniając zaangażowane strony do 
kompromisów i ustępstw. Ateński przykład przemawia do wyobraźni, 
zwłaszcza że najnowsze zdobycze technologii pozwalają konstruować 
nową, internetową postać agory. Agory, której pojemność i otwartość 
na obywateli może być co do zasady nieograniczona i która nie zmu-
sza do wysiłku związanego z opuszczeniem sfery prywatnej, bo sama 
przychodzi do naszych domów po włączeniu komputera.
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W wielkiej swej naiwności moje serce jest po stronie powyższej 
(i wielu podobnych) argumentacji. Chciałabym wierzyć, że ponowne 
ożywienie aktywnego uczestnictwa w  życiu politycznym dzięki 
wzmocnieniu wolności takiej, jaką znali Ateńczycy, polepszyłoby 
znacznie poziom naszych demokratycznych debat, a w konsekwencji 
poprawiło jakość efektów procesu legislacyjnego. I staram się w to 
wierzyć, jak tylko mogę. Jednakże mój rozum historyka wierzy w tego 
rodzaju zależności troszkę mniej. Sami Ateńczycy mieli poważne 
wątpliwości, czy istotnie demokratyczne procedury obowiązujące na 
zgromadzeniu ludowym gwarantują rzetelny namysł nad problemem 
i ułatwiają poszukiwanie trafnych rozwiązań. Wyrażali te wątpliwości 
głośno i wyraźnie właśnie na agorze14.

W takim razie wróćmy do ostatniego rozwidlenia (celowo jego 
początek został wyżej pogrubiony) i zacznijmy jeszcze raz. 

Debata. Debata i  jeszcze raz debata. Warunkiem jej powodze-
nia jest wolność słowa, ale i obowiązek słuchania. Nawet jeśli takie 
słuchanie jest niejednokrotnie ciężką i frustrującą pracą. Włożony 
wysiłek się opłaca. Po pierwsze, zaangażowanie obywateli w wielo-
stronne relacje mówienia i słuchania ma istotne walory edukacyjne. 
Jeśli wiem, że mojej perory będzie słuchał mój polityczny konkurent 
prezentujący inną opcję, będę musiała lepiej się przygotować do jej 
wygłoszenia. To się starożytnym udało. Jak podkreślają badacze, oby-
watele Aten mogliby nas zawstydzić poziomem wykształcenia, umie-
jętnościami czytania, pisania, liczenia, a według niektórych nawet 
ilorazem inteligencji15. Oczywiście wpłynęło na to wiele czynników, 
ale zaangażowanie w publiczne dyskusje było z pewnością jednym 

 14 Bardziej dociekliwym polecam tu sięgnąć po Wojnę peloponeską Tukidy-
desa i poczytać relacje z przykładowych obrad, dotyczących zwłaszcza propo-
zycji wymordowania Mityleńczyków, zgłoszonej przez Kleona, a krytykowanej 
przez broniącego między innymi honoru demokracji Diodotosa; zob. Tukidydes, 
dz. cyt., ks. III.
 15 Zwolennikiem takiej hipotezy był w XIX w. Francis Galton, a współcześnie 
są m.in. Gregory Cochran i Jerry Crabtree. Ten ostatni napisał nawet w jednym 
z numerów „Trends in Genetics”: „I would be willing to wager that if an average 
citizen from Athens of 1000 BC were to appear suddenly among us, he or she would be 
among the brightest and most intellectually alive of our colleagues and companions” [tekst 
online: http://bmi205.stanford.edu/_media/crabtree-2.pdf, dostęp: 28.02.2016].
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z ważniejszych, o czym świadczy także popularność i autorytet ów-
czesnych myślicieli i filozofów. W publicznych wykładach Teofrasta, 
który po Arystotelesie kierował jego szkołą, brało udział dwa tysiące 
słuchaczy!16  Jako nauczyciel akademicki mogę jedynie pozazdrościć. 
Tym dobitniej jednak ateński przykład każe zakwestionować miłe 
sercu przekonanie, że im ludzie mądrzejsi, tym ich dyskusje bardziej 
racjonalne i w konsekwencji prowadzące do lepszych rozwiązań. Bo 
trzeba tu powiedzieć wyraźnie, że jeśli nawet Ateńczycy byli istotnie 
mądrzejsi od nas, to jakoś mądrości tej nie udało się wprowadzić na 
stałe do państwowego krwiobiegu  – demokracja ateńska pełna była 
konfliktów, sporów, korupcji, zawiści i podejrzeń. A skoro nie dali 
rady Ateńczycy, jakże mamy dać radę my, maluczcy? 

Tu jednak daje o sobie znać druga cecha związana z demokra-
tycznym postrzeganiem wolności, urzeczywistnianej w sferze poli-
tycznej. Jest nią znaczna fragmentaryzacja dyskusji i większa różno-
rodność sądów i opinii. Zaleta to czy wada? Narzekamy często, że 
gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy zdania (inne nacje twierdzą 
zresztą podobnie), więc pewnie wielu z nas skłaniałoby się w stronę 
drugiego wniosku  – raczej wada. Jednakże to wniosek zbyt pochopny. 
W ustroju demokratycznym promowanie kryteriów jakościowych 
(czyli preferowanie „dobrych”  – ważkich, mądrych, logicznych  – ar-
gumentów) niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza na po-
czątku debaty lepsze może się okazać przyjęcie kryteriów ilościowych 
i zachęcanie każdego do ujawnienia swej, choćby najbardziej banalnej, 
opinii. Ma to, a przynajmniej może mieć, dwie zalety. W tym miejscu 
warto wskazać pierwszą z nich: zmniejszenie politycznego wpływu 
utrwalonych i naturalnych (ale często z punktu widzenia państwa 
szkodliwych) lojalności grupowych. Towarzysząca fragmentaryzacji 
różnorodność opinii zachęca każdego obywatela z osobna  – a więc bez 
wynikającego z tożsamości grupowej filtra  – do słuchania i rozważe-
nia po swojemu wszelkich pojawiających się głosów. To zaś może po-
móc ukierunkować debatę na poszukiwanie rozwiązań danego prob-
lemu wykraczających przynajmniej trochę poza partykularne interesy. 
 16 Tak podaje Diogenes Laertios; zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy 
słynnych filozofów, tłum. I. Krońska i in., Warszawa 2012, s. 275.
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Nie chodzi o to, by obywatel po prostu wyrzekł się swoich poglądów 
i przyjął inne, lepsze, ale by zrozumiał, dlaczego pewne tezy i argu-
menty przedkłada nad inne; a przy tym sprawdził siłę własnych uza-
sadnień. Pełne odkrycie kart, jawność emocji, także negatywnych, 
konfliktów, sporów może przynajmniej częściowo je rozładuje, choćby 
pod wpływem zderzenia wielu różnych perspektyw. Dzisiaj mamy 
z tym ogromne problemy17. Aż przykro patrzeć, jak pewne fakty czy 
propozycje ustaw są krytykowane „z automatu”  – tylko dlatego, że 
przedstawia je ktoś należący do nie naszej grupy: członek innej partii, 
ateista lub katolik (niepotrzebne skreślić), prawica lub lewica. Liderzy 
grup tak się boją o lojalność członków, że jak wiemy, potrafią wysyłać 
SMS-y z obowiązkowymi i jedynymi możliwymi poglądami  – czyli 
więcej mówią do swoich, choć przecież oni powinni być już przeko-
nani, niż do innych po to, by ich przekonać. Ale trudno się im dziwić, 
skoro i tak „inny” nie słucha. W tej sytuacji „swoich” należy bronić 
przed zbyt samodzielnym myśleniem, bo takowe zawsze jest zagro-
żeniem dla integralności grupy.

Wystarczy. Co nieco o ateńskiej wolności już wiemy i wiemy też, 
do czego prowadzić miała jej praktyczna aplikacja. Obywatele po-
winni przybiec na rynek. Tam podyskutować, mówić i słuchać, po-
kłócić się, zasiać zamęt. A potem?...

Równość

... Potem każdy obywatel dostawał do ręki jeden głos i odbywało się 
głosowanie. Grecka isonomia (równość praw) polegała tutaj na równej 
wadze każdego głosu, który liczył się tak samo, bez względu na status 
obywatela i jego indywidualne kompetencje. Głosy liczono i przecho-
dziła propozycja poparta przez większość. Ostatecznie więc demokra-
cja wyrażała się w rządach większości. I dziś chętnie na tę większość 

 17 We współczesnym języku nauk politycznych to, co opisuję, określa się mia-
nem „deliberacji”  – stanowi ona podstawę różnych modeli demokracji delibera-
tywnej.




