
EEN PSYCHOLOGISCHE BESCHOUWING
DER ATHEENSE DEMOCRATIE

door B. A; van Graningen (Leiden).

De antieke democratie was geen uirsluitend Atheeos verschijnsel. Wanneet
ooze beschouwing zich niettemin riche op de Arheense, dan geschiedc die om
voor de hand liggende redenen; zij is de best bekende; zij is die van de culturele
hoofdstad van de Griekse were1d gedurende de jaren, die hier van be1ang zijn;
bovendien vermont zij in die. hoofdstad haar meest kenmetkende trekken. Zo
vindt het onderwerp zijn n3cuurlijke grenzen. Oak de chronologische spreken
van zelf: in aaomerking komt de periode die ligt russen de Perzische oorlogen
en de rampzalige aHoop van de Peloponnesische oorlog, dus de driekwart eeuw,
die ligt cussen ongeveer 480 en 404. Hoogcepunt ,'an politieke mache en toem,
hardnekkige strijd, diepe vetnederiag volgen elkaader op. Al met ai, eea
periode van zware crisis, en in zulk een periode reedea de kenmerkende trekken
van levensvormen her scherpst naar voceo. Een Yolk dar geen geschiedenis heeft,
dar wil zeggen: waarvan het geluk bestaat in een rust die geen reaccie oproept,
geen inspanning vraagr,leef( behaaglijk, maar revens in een passieve sluimering.
Dit zal men noait van bee democrarische Arhene kunnen zeggen: bet was uiterst
levend; zijn gesehiedenis is zeer bewogen, tragiscb op sommige ogenblikken.
En dus leeDt deze zich lOt steeds helOieuwd beschoawea. Zij bezit de bekoriag
van aile levensverschijnselen, Iigr dus steeds buiren de uiterste grens van ons
pogen.

Wij beschikken over voortreffelijke bronnen. Ieder kent ze: de comedies van
Aristophaaes, het geschiedwerk vaa Thucydides, het theoretische betoog van
Arisroreles. Drie zeer verschillencle geschrifren, tach aIle drie van uimemend
belang am eea zo iagewikkeld gegevea enigecroate te begrijpea.

IagewikkeId gegevea, zeg ik. Iaderdaad, de eelSte iadruk is weI die vaa eea
grate samengesteldheid, die zeUs tegenstellingen bevat. Men kan dus niet hopen
op een eenvoudig beeld, op een samenste! van enkele klare, duidelijk te onder~

seheiden lijnen. Bovendien biedr een psychologisebe beschouwing nog haar
cigen maeilijkhedeo. Hierover allereersr een eokel woord.

Hoe bepaalt mea de psychische Structuur vaa de enkeliag? De fundameatele
werkwijze is die der induccie. Men regisrreerc een zeker aantal van zijn accies
en reaeries. Men neemt daarbij waat, dat deze gemeensehappelijke trekken ver~

toneD, eo dar deze, ap bun beurt. een verdere vereenvoudiging taelaten. Gaande
weg wordt de doisterheid der oorspraakelijke meaigvuldigheid daorzichtiger;
het omvangrijke panorama van de aanvang wordt teruggebracht tot een teke
ning die al scherper omlijnd is en al minder onderdelen verraoot. Op den duur
heeft men eeo gernakkelijker hanceerbaar schema onder agen. Ik laat daar, dat
de inductieve werkwijze en oak hee uireindelijke schema een deeI deductie
hevatten: elk. onderzoek geschiedt op grand van methodische beginse1en en
misschien zelfs van een algemeen inruItief inzichc, waarvan de onderzoeker zich
zelfs aiet beWUSt behoeft te zijn. Evenmin ga ik cader ia op de verscheideoheid
van schemata: her dacI dar de beschouwer zich voorsteIt bepaalt voor cen zcker
deel de aard van her schema. Voldoende is het, hier vast re steIlen, dat men in
staat is ap min of meer sysrematische wijze de persoonlijkheid van de beschouw-
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de enkeling te beschrijven. En niemand twijfelt aan het goede recht van derge
lijk onderzoek.

Evenmin rwijfelt men aan het goede recht van de psychologische analyse van
een menigte, dar is van een groep enkelingen die op een bepaald ogenblik
bijeen zijn. De beginselen der methode verschillen niee. Maar de feitelijke
gegevens zijn moeilijker vast te srellen. Bovendien zijn de menigren. practisch
nooit door dezelfde enkelingen gevormd, en evenmin in gelijke gerale. Men zal
hun geestesgesteldheid slechts op een veel algemener wijze kunnen bepalen. De
collectieve ·reacries zijn vaak sponraner, sneller. Binnen de graep "ontpersoon
lijkr" de enkeling zich gemakkelijk. Her verantwoordelijkheidsbesef verzwokt.
De menigten aanvaarden en verwerpen, besluitea en minacheen om rninder
samengestelde, minder subriele redenen, bijwijlen op vrijwel mechanisdle
manier. Hiemit voIgt, dat de onvermijdelijke herleiding van het veelvuldige
tot hee enkelvoudige ten dele reeds bewerkstelligd wordt door de menigre, als
menigte. Zij heeft reeds ten dele de schematische tekening voortgebracht, waar
het psychologische onderzoek naar streefe. En dit betekenr een belangrijk
tegenwicht van de moeilijkheid die de onherhaalbaarheid ener menigte met
zich medebrachr. Maar het lijdr geen twijfel - de rheorie staaft hier de ervaring
van aIle dag - dat iedere menigte, en vooral die waarvan de samenstelling min
of meer vast is, haar eigen temperament bezie.

Twijfel wordt slechts vernomen, zodra men de moed heeft, de mencaliteit
van een Yolk te willen benaderen. Een volk, dar is een oneindig verscheiden
menigte, die nooie geheel voIledig bijeen is, nooit in staat werkelijk gezamenlijk
te reageren, en die, noodlorrige verwikkeling, zo zal men zeggen, meer dan een
generarie omvat, jn. zelfs gedurende ettelijke eeuwen kan voortbesraan. Is deze
werkelijk grijpbaar? Is zij nier veeleer een abstractie dan een werkelijkheids

die men metterdaad kan onderzoeken? Tach leert ons de ervaring, dat de
psychologische physiognomie der volken verre van gelijk is. De verschillen in
geestesgesteldheid zijn niet minder reeel dan die in lichamelijke verschijning,
hoewel bee moeilijker is, ze te bepalen. De grate politieke vraagsrukken oozer
dagen beroeren bijna ieder yolk, dat die naam verdienr, op een bijzondere wijzc.
Reacties van cen ander yolk kunnen onlogisch, vreemd, onzedelijk, ja soms zelfs
volkomen onbegrijpelijk schijnen. Er is al even weinig eenheid in de wijze
waarop men wijsgerige vraagsrukken aanpakt, oplost en waardeere. Ieder Yolk
handelt hier pop zijn eigen wijze, vormt zich een levensbeeld en een levensregel,
die bet aanvaardbaar vindt. Zo zou men, om dichter bij ons onderwerp te
komen, de vraag kunnen stellen, waatom deze eigenaardige regeringsvorm der
democratie juist in Griekenland is ontstaan, en nier bi; de Egyptenaren, niee bi;
de Babyloniers, niet bij de Macedoniers. Invloed van de aardrijkskundige bouw
van hee land? Invloed van het klimaar? InvIoed van sociale en economische
roesranden? InvIoed van een snelle of langzame ontwikkeling? Deze laatsce
"verklaring" zou niet meer zijn dan een erkenning van niet weten. De andere
bevatten stellig een zeker deel van waarheid. Het beste antwoord van aile is
echter ongetwijfeld die: hee Griekse Yolk heeft de democratie geschapen, omdat
het zelf was war het was; omdat zijn aangeboren gesteldheid geen andere
regeringsvorm duldde; omdat het dus, in dit opzicht, dat wil zeggen, door zijn
collectieve geesresgesteldheid, verschilde van aile buurvolken. Dan moee deze
geestesgesteldheid oak een tastbare werkelijkheid zijn geweesc. Deze materiele
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overwegingen worden bevesrigd door rheorerische redenering. De gemeenschap·
pelijke oorsprong. de relkens weer hernieuwde banden van verwanrschap, her
samen gedeelde lot in her verleden, de gelijkheid van srreven veo! de roekomsr,
her delen van vreugde en leed, het leven van dag rot dag met elkander, da~

onopboudelijk de gedacbten, de bandelingen, de gedragingen ricbt, aanpast en
bepaaJr, en aldus overroigingen. symparhieen, anriparhieen vormr, al deze
omstandigheden boerseeen her bewusre en her onbewuste leven evenals de'
uirerlijke levenswijze. Zij roepen ror aanzijn een menralireir en maken, dar de
veeschillen slechrs schak.ecingen zijn.

Men kan dus zander aarzeling de paging wagen, de geeStesgeSteldbeid van
een volk re bepalen, of een dec openbaringen van zijn gezamenlijk leven aan
cen psychologische beschouwing re onderwerpen. Maar her is evenzo duideHjk,
dar de lijnen van her algernene beeld nog algemener en geringee in annral zulien
zijn dan bij de psychologie dec menigre. Daarregenover sraat, dar, als zij zuivee
gerrokken zijn, zi; juist door hun aJgemeenheid van ongemeen belaog zullen
zijn. Wij zullen dus nier gedwongen zijn, steeds over Atbeners te speeken; ook
over de Atbeners is een oordeel moge1ijk.

Is zulk een onderzoek dus veranrwoord, dan dient nag uirgemaakr re worden
of het oak mogelijk is. Immers, de prychologie beStaat niet. Er bestaan pJycho
logieell, ooms zeee van elkander afwijkende sysremen. die uirgaan van verschil·
lende beginselen en andere merhoden aanwenden. Welk sysreern moer men dan
kiezen? De vraag Hjkr niet re beanrwoorden. En rach moet er eeo keuze
gedaan worden!

Men bedenke evenwel, dar men vaak uitgaat van een wonderlijk vooroordeel:
men neemr aan, dar de mens in de loop der eeuwen nier veranderd is. Men
spreekr over de mens der Middeleeuwen, aJsof hij onze tijdgenoor ware; men
meet mer eenzelfde maar Plato, Beerhoven en Dosrojevski. Dit postulaat schijor
op zijn minsr zeer annvechtbaar. Immers de menseHjke ziel, zowel de indivi
duele als de collecrieve, is in ononderbroken beweging. War in vroeger jaren
normaal was, is heden ren dage vaak uitzondering; en omgekeerd is cen oage
woon verschijnsel in de weeeid van heden vroeger alledaags geweesr. Men
necmr grate verscheidenheid waar russen de geestcsculturen van volken die
e!kaars tijdgenoten zijn. Niet minder gtOOt is de verscbeidenheid in de loop der
eeuwen. Er is dus alle aanleiding om naasr de psychologie van deze rijd er cen
te onrwikkelen, die hiscorisch gerichr is, een psychologie van de menselijke ziel
in de vervormingen die zij gaandeweg heefr meegemaakr. .

Indien deze beschouwing zin heeIr - en her kamt mij voor, dar dir het geval
is - dan knnnen de hedendaagse psychologieen slechts gelden voat de mens
van heden. Hen roepassen op de mens uit een andere cuhuurkring kan slechrs
tor verwrongen resulraten leiden. Een toesrand of een persoon uir het verleden
bijvoorbeeld benaderen met het instrumentarium def moderne psychoanalyse
kan sJechrs rot een schijnoverwinning voeren. Oedipus beeft nooir geleden aan
her complex, dar nu met zijn naam worde aangeduid. Telkens wanneer een volk
zelf een psydlologie onrwikkelr, die die naam verdient, geefr deze, berer dan
welke andere oak, de psychische strucruur van dar yolk weer. Omdar zij er
rechrsrreeks van afgeleid is. Een psychologie) die die naam verdienr, is geen
absrracrie. Zij kan alleen tot systeem voemen dar war zij wn.arneeffir. Zij kan
eokel waarnemen war besraar. Zo is er een aaruurlijk parallelisme russen de
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theorie en de realireit: de theorie geldt slechts voor die renliteit} en die realiteit
kan aIleen die theorie doen onrsraan} die bij haar past.

Wij hebben dus niet meer re kiezen. De keuze wardt voor ons gedaan} on~

afhankelijk van onze voorkeur. Enkel de Griekse psychologie kan ons ten gids
srrekken} wanneer wij een Grieks verschijnsel in her lichr der psychologie
willen beschouwen. De Griekse ziel is enkel toegankelijk langs de weg die zij
zelf heeft aangelegd; aIle andere voeren op een dwaalweg. Welnu} deze Griekse
psychologic, waar zovele scholen aan gewerkt hebben, is cod), in bepaalde
algemene trekken, merkwaardig constanr. Theorieen, die zo vast zijn, zijn her
ten dele door een zekere mate van inertie. Maar in het algemeen is de Griekse
geest niet tot traagheid geneigd gweest. De vastheid der zienswijzen is dus
eerder een gevolg van de vastheid der feiten. Wat de Griekse psychologie met'
opvaIlende srandvasrigheid verkondigt, komt overeen met een bestendige stand
van zaken. De psychologie weerspiegelr de zijnswijze en het is methodisch juist
daar het uitgangspunr te zoeken, wanneer men hisrorische werkelijkheid wit
verklaren.

Een dezer fundamenrele waarnemingen nu van de Griekse psychologie is de
volgende. De mens bezit een zie!. Zij is een, maar besraar uit "deleo"} om het
weinig nauwkeurige woord aan Aristoteles te ontlenen. Het vegetatieve en
sensoriele "deel" kunuea wij achrerwege laren. Maar dan blijven [Wee domeinen
ovec, die steeds mer grote stelligheid onderscheiden worden. Er is her domein
der driften, der onrroeringen, der begeerten en der harrscochten; en er is het
domein der rede. Enerzijds to alogolJJ anderzijds to logikolJ. De ziel heeft deel
aan [Wee werelden; zij is voor de helft redelijk, voor de helfr irrationeel. Blijk~

baar is dar het verschijnsel, dar zich met grore duidelijkheid aan de waarnemen
de Griek heeft voorgedaan. En her is van belang, het opvallende verschil dezer
twee werelden op re merken. De Ene is die der rede, helder, welbepaald, samen
hangend, systematisch, onveranderlijk, een. De andere is een wanordelijke chaos
van strevingen en opweIlingen die elkander verdringen, een verwarde, veel~

vuldige wereld, die zich niee regelen laar, en die men juist op grond van her
onrbreken van posirieve kenmerken, aIleen langs negatieve weg kan omschrijven
als het niet~redelijke.

De opzerrelijke inrrospecrie, die deze innerlijke stand van zaken heeft onr
dekt, is in Griekenland werkzaam geworden in dezelfde tijd als waarin het
wetenschappelijke en wijsgerige denken is ontstaan. Toen heeft men begrepen
hoe groat de waarde was van het logische denken, dar wonderlijke instrumenr,
zo verfijnd, overal bruikbaar. en dar, weI verce van door het gebruik te ver~

stompen, daardoor veeleer nl scherper en scherper wordt, en dat een machtig
wapen is ook in het leven van aIle dag. Van aIle psychische funcries is, mis
schien met uitzondering van het geheugen, die het eerst bewust onderkend. Men
plaatst het dan ook afzonderlijk van aIle andere, en geeft hee de voorrang. De
andere vormen een minder duidelijke achtergrond.

Die kennelijke voorrang verklaart dan ook waarom de Griekse wijsgeren de
zedeleer op de rede grondvesten. De stem van het geweten is de stem van de
rede. Het gewetcn is cede en de rede geweten. De mens zondigt door onwetend~

heid. En dus ondecscheidr de Griekse zedelee[ twee "delen" in de ziel: een
"deel" dat het goede onderscheidt en kent, en dus, rechtstreeks gevolg, in staat
is het te doen; dit is het geordende deel der rede; en een rweede dar het gocde
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niet 'kenc, omdat het zelf enkel ordeloosheid en chaos is, en dus, andermaal
rechtscreeks gevolg, onbekwaaffi is tot her goede of er zien regen verzer, door
verIaogen naar geoieting, door uitbundigheid van drift, door onderworpenheid
aan meoigvuldige harcstochren. Aile werkzaamheid, die van het ogenblik, en
die welke van blijvende aard is, stelr her volgende aleernatief: is zij een gevolg
van de heersehappij der cede, of van her alogon? Her individue1e en her eollee
rieve leven besraan uit eeo onafgebroken reeks van hande1ingen, en beslissingen,
anderzijds zijn de [Wee "delen" der ziel even werke1ijk en even werkzaam. Het
leven is dus een onafgebroken srrijd russen de rede en haar regenparrij, tussen
de klaarheid en de duisterois, tusseo de zelfbeheersiog, sophrosy1JCJ en de drift,
pathos, russen wer en anarchie.

Een dec meest ernsdge foueen die men kan maken bi; her beoordeIen van de
Dude Helleen is dat men hem zich voorstelt als een kalme oarouc, die op rustige,
weloverwogen wijze in het leven staat. Niecs is minder juist. De bewogenheid,
de opvliegendheid, de gevoeligheid waren zeer groat. Vriendschap en haat,
eerzuche en Streven oaar macht, weigering om zich te voegeo naar de eis van
wet en regel, oaar gewoonte of godsdieostig voorschrift, in een wooed alles wac
zij zelf samenvatten ooder het woord hybris, woelde met kracht in zijn hart.
Talrijke ongeordende en gevaarlijke krachren bedreigden her bestaan. Her ge
zamenlijke bestaao, want die vereist aanpassiog, opgeven van eigeo gril eo
opwelling, onderwerping aan regels die paal en perk stelleo ilao de verlaogeos
van de enkeling. En evenzo het persoonlijke leven, want oak claar is evenwicht
nodig. Alle hefrige begeerre, alle aandoening, aile harrsrochr bovenal, is cen
stoarnis, een patbo$ van de ziel, een ziekte.

Oodanks deze dreigende gevaren heeft de Griek een wonderschone culcuur
gevormd. Tegen de afbrekende krachren heefr zich dus mer goed gevolg een
positieve, opbouwende kracht verzet, die 33n de dingen hun inhoud, hun vorm,
hun ware besraan heefr gegeven, die harmonie en evenwicht heefr beweek
stelligd. Deze kracht was de rede, de voorzichtige en beheerste rede, die zeket
is van zichzelf, onpartijdig, en bovendien uiterst cHeerief. Het is de logos, of,
indien men nagmaals de ethische term wi! gcbruiken, de sophrosylle.

Vatten wi; het tot dusver beroogde samen, dan kunnen wij dit zeggen. Er
bestaat een van nature gegeven parallelisme tussen de psychalogische grand
gedachten van een volk en de bouw van zijn psyche. Wij nemen waar, dat de
Griekse psychologie steeds weer de leer verkondigt van een dichoromie der ziel;
zij onderscheidt er in het gevaarvolle domein van het irrarionele, en de met
posirieve waarden geladen sfeer van de rede. Blijkbaar kwam deze zienswijzc
overeen met de feirelijke strucruur van het innerlijke leven. Toegepast op het
gebied def erbiek, kan men dan zeggen, dar goed en kwaad samenvielen mer de
aard dier rwee gebieden.

De vraag nu die ODS eigenlijke onderwerp stelt, is de volgende: past het
hisrorische verschijnsel der Atheense democratie in dit kader? Is zij inderda'ld
het week van een in genoemde zin polair opgebouwde geesresgesteldheid? Of
in andere woorden, eo gebruik makende van een beeld dat de zeevarende
Athener zou hebben gewaa.rdeerd, wardt de koers der Atheense democratie
inderdaad in de eerste plaaes bepaald door de srerke adem dec sponrane opwel
Hogco, maar vervolgens door het richtende roer der rede? Het komt mij voor,
dae men erostig met deze mogelijkheid rekening maet houden.
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Laten wij eerst de feiten spreken. Laten wij dus een vlugge balans opmaken
van aard en werkzaamheid dezer democratie. Bovenaan staan de grondbeginse
len: soevereiniteit van het yolk, persoonlijke vrijheid en wettelijke gelijkheid
der burgers. Deze beginselen berusten op een diep en aangeboren besef van de
waardigheid van het menselijk wezen en van de becekenis van de enkeling.
Vervolgens komen de nog weI belangrijke, maar toch secundaire beginselen: de
deelneming van allen, volgens toerbeun of volgens uitspraak van het lot, aan de
uitoefening der openbare ambten; een voorafgaand onderzoek en een ernstige
rekening en verantwoording na afloop van het ambt; een rechtspraak die aIle
persoonlijke willekeur zoekt uit te bannen; de beperking van iedere bevoegd
heid tot een vastgescelde tijdsduur, waardoor gevaarlijke eerzucht wordt tegen
gegaan en het voortduren van een ongunstige persoonlijke invloed onmogelijk
gemaakt. Deze beginselen maken zeer zeker een goede indruk. Maar her is ook
nodig na te gaan, wat er in de praktijk van deze beginselen terechr is gekomen.
De geestesgesre1dheid van een Yolk blijkt immers niet aIleen uit zijn theoretische
beginselen, maar ook uit zijn daden.

Slaan wij eersr een blik op de passiefzijde van de balans. Anderen hebben
het voor ons gedaan, met name AristOphanes. In zijn Ridders voert hij de
verpersoonlijking van het soevereine volk. ten tonele, het individu Demos
genaamd. Het ponret is bekend: een onwetend, kortzichtig man, behalve waar
een sUnkse arglistigheid hem enig voordeel doet vermoeden; gemakke1ijk te
bedriegen, zo men hem vleit; steeds op ·zoek naar zijn gemak; overigens on
srandvastig van humeur, opvliegend, wanrrouwend, spoedig onrmoedigd of
enthousiast; onderworpen aan crisissen van oorroering en hartstocht. Deze
Demos is ongerwijfeld een caricamur. Maar er kan alleen een caricatuur zijn,
als het beeld toch in de grond juist is. Is dit hier het geval? Helaas ia! De
geschiedenis van het Athene der vijfde eeuw bewijst, dat de dichter niet ove1"
dreven heefr. Integendeel! De binnenlandse politiek is vaak kleingeestig ge
weest, de buitenlandse egoisrisch. De onlesbare dorst naar macht heeft geleid
tot bruraal imperialisme; de democratie heefr op schaamteloze wijze de belan
gen, de autonomie, en soms zelfs het bestaan van anderen opgeofferd aan haar
eigen voordelen, en heeft zich schuldig gemaakt, am dat doe1 te bereiken, aan
onrechr en wreedheid. De hoge beginselen van vrijheid en gelijkheid golden
blijkbaar aileen voor haarzelf; zodra het om anderen ging, kwamen zij op de
achtergrond. Met zijn gewone scherpte van blik heefr Thucydides dit gezien.
In de tragische dialoog met de vercegenwoordigers van het kleine eilandje
MelDS heeft hij het genadeloos aan de kaak gesteld. Hij toonr daar in ijzige
verschrikking wat Aristophanes belachelijk maakt. En het is eerder Thueydides
die gelijk heeft. In een redevoering tot de Spartanen noemt Alcibiades de
Atheense democratie een "erkende dwaasheid". Dit is het oordeel van een
politicus, die niet geschroomd heeft zijn vaderland te verraden. Dwaasheid
en zelfs buitensporigheid kan men vergeven. Maar misdaden niet. Laten wij ons
trouwens geen al te gunstig beeld vormen van de morele beginselen, van de
oprechtheid, de karaktersterkte, het gezond verstand van de Athener. Een voor
beeld uit vele: Thucydides beschrijft de verschrikkelijke ontreddering van
zedelijke nard, die het volk aangrijpt, wanneer de pest de overbevolkte stad
teistert: men begint de godsdienstige plichten te verzaken; men zoekt op klaar
lichte dag schaamteloze genietingen die men vroeger althans trachtte te ver~
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bergen; de onverwachre srerfgevallen en de plotselinge veranderingen in weI
smnd drijven tot genieeen van her ogenblik; men geefr zeUs niee meer om war
eerbaar schijnt. Dat was, zo zegr de geschiedsehrijver, de immorele kwaal,
pathoI, die her volk had aangegrepen. Overziet men dus her passief dezee
democratie, dan maer men zeggen, dat zij het kwaad heeft gedaao, afschuwelijk
en vreselijk kwaad.

Maar anderzijds heeft zij het geede gedaan, eerlijk en bewonderenswaardig.
In dezelfde Thucydides kan men de lofprijzing dierzelfde demoCIacje lezen. Zij
staar in de beroemde lijkrede van Pericles. Her is niet nodig weer re geven war
hij op zo onoavoIgbare wijze heeft uireengezer. Ik voeg er sIechrs rwee over
wegingen van erhisehe aard aan toe, aaogezien ik zo juist de rIOts en de
wreedheid der Atheense burgerij heb moeten brandmerken. Het eenvoudige
feir, dar zij ten tooele een zo vernietigeode kritiek als die van Aristophanes
heeft aanvaard, is bewijs van cen srerk karakter. Deze vindeo wij oak elders
terug: die volk, dar een ogenblik door de pest gedemoraliseerd was, vindr
spoedig de energie terug om nag gedurende een kwarr eeuw een hardnekkige
en uitpurrende oarlog vol re houden. Bovendien was her niet ongevaelig voor
berouw. Men Ieesr naoir zonder onuoering, steeds in dezeIfde Thueydides, het
verslag van de beslissingen becreffende Mieylene. De afval van deze SIad wekc
een hevige caorn in Achene. De volksvergadering besluic onmiddellijk de ganse
bevolking tot slavernij re veroordelen en zendt zonder verwijl een snel aorlogs
schip uir om dat besluir re volvaeren. Maar op de volgende dag, zo gaar het
sobere reIaas van de geschiedschrijver verder, wordt berouw in de harren wak
ker; men geefr zich rekenschap van de wreedheid van het genomen besluit. dat
een gehele bevolking straft in plaats van de raddraaiers. Men roepr andermaal
her volk samen; men rrekt het besluit in. Terstond wordr een rweede schip her
eersre achrerna gezonden. Maar dit heeft een vaorsprong van anderbalve dag!
De zakelijke Thucydides gewaagc oak van omkoping door agencen der Miey
leneers, maar deze kan aileen voar weinigen gegolden hebben. De gezamenlijkc
reaetie van de volksvergadering vindr daarin haar verklaring niet. Om de vanct
te bespoedigen, ruSt de eoe helft van de bemanning, terwijl de andere roeit, en
de maaltijden worden tijdens het roeien genuttigd. Bovendien had het eerste
schip, dar een boze djding moest melden, juist daarom traag gevaren. Het
tweede berichr kame precies op djd. Men kan niet nalaten sympathie re voelen
vocr cen volk, dar zo sponraan reageert op de stem van het geweten dar dit de
brengers van slecht nieuws veruaagr en de anderen tot uitersre inspanning
drijfc.

Ziedaar een bondige balans van beginselen en feiten. Men meet ze oak nog
verk.laren. Men maet nog nagaan of zij beschouwd kunnen worden als een
natuurlijk gevolg van de polarireit van het Griekse zieleleven, en, zo ja, in welke
vormen de opbouwende strijd dec [Wee tendencies zich vertoODt.

lW"ij zagen dar de drie grondbeginselen, de soevereiniteit van het volk, de
persoonlijke vrijheid, en de wezenlijke gelijkheid der burgers, hun oorsprong
vanden in een sterk besef van de menselijke waardigheid, met name van de
enkeling. De overruiging, dat men nier minder: is dan zijn buurman, dar er niet
de minsre reden is, waarom bij de bevelen lOU geven, in het bijzonder waarom
er een machthebbec lOU zijn, of oak een beperkte groep, die het vaor hee zeggen
zou hebben, en dar alles dan gerine met een kleioe schakering van afguosr.
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ziedaar een wel zeer Griekse eigenaardigbeid. En deze is geenszins bet gevoIg
van een redenering, maar een onmiddelIijk gegeven, een intu'itie, een aange
boren neiging. Zij boort kennelijk thuis in het alogol1. Het is een geheel
spontane manier van zich in het Ieven te plaatsen. De drie grondbeginselen der
Atheense democratie hebben zich opgedrongen door hun onmiddelIijke van
zelfsprekendheid; zij deden meer een beroep op de spontane ontvankelijkheid
van het bart dan op het begrip en de overweging. Zij verwarmden en verrukten
de gemoederen, oak zonder nadere bevestiging door argumenten.

Maar zulke krachtige rechtstreekse opwellingen brengen oak grote gevaren
met zich. Want in zo prikkelbare harten kwarnen deze loffelijke beginselen in
onmiddellijke aanraking met allerlei driften, begeerten, zwakheden en harts
tochten, die evenzeer tot het alogische domein behoorden, en ze, in de praktijk
des levens, bedreigden met vertroebeling, vervorming, ja zelfs verlarruning. De
wind waait lang niet altijd in de juiste richting; er is bijna steeds een stuurman
aan het roer nodig.

Want het gevoel van eigenwaarde, dot fierheid betekent, wordt gemakkelijk
trots en aanmatiging. Wat zal men onder gelijkheid verstaan? Eerder het feit
dat men zelf niet beneden de ander staat, dan dat die andere aan ons gelijk is.
Hier staat de weg open naar de tyrannie. Ten tweede, de persoonlijke vrijheid
is een onwaardeerbaar voorrecht, dat het leven de moeite van het leven waard
maakt. Maar het maet met gematigdheid gepaard gaan; op zijn tijd zal men
moeten gehoorzamen. Aile vrijheid moet grenzen eerbiedigen. Het leven in
gemeenschap vraagt om aanpassing, soms om offers. Zo niet, dan wordt de
vrijheid ongebondenheid. Ten derde, zeggen dot de oppersre macht bernsr bij
het yolk, betekem practisch, dat de beslissingen genomen worden in een ver~

gadering. Dat wi! zeggen, door een menigte, een veelheid. In Athene kon zij
wt duizenden stemgerechtigden bestaan. Zeals wij reeds zeiden, daet het zijn in
een menigre het verantwoordeIijkheidsbesef dalen en de kracht van emoties
toenemen.

Is het nDdig aan voorbeelden te tOnen, dat deze drie gevaren, met hun
afge1eide vormen, in Athene zeer werkelijk zijn geweest? Is het nDdig te wijzen
op de nationale trots, die de barbaren als minderwaardigen beschouwde, en,
wat nog erger is, bondgenoten spoedig als ondervvorpenen deed behandelen?
Meet men, de tyrannieke bevliegingen van Demos vermelden, of het machts
misbruik van de rechters in de volksrechtbanken, die Aristophanes niet ten
onrechte met wespen vergelijkt? Is het niet een beeld van verontrustende juist
heid dat Plato ons in de figuur van CallicIes geeft, die man die hongert naar
macht en geen ethisch gebod erkent? Het is niet nodig andermaal de passieve
zijde der balans no te goon.

Trouwens, zelfs indien die gevaren Dnwerkelijk waren, dan nog zijn loffeIijke
bedoelingen niet voldoende om een democratie te verwezenlijken. Deze is
immers een wijze van gemeenschappeIijk leven, een regeringsstelseI dat steeds
voor nieuwe vragen kamt te staan. Zij is, om Grieks te spreken, een eidos, een
idea, een vorm dus, die het aanzijn geeft aan wat mogeIijk, en het hestaan aati
wat latent is. De goede bedoeIingen maeten dus omgezet worden in gedrags
regels.

Dit heeft Athene gedaan. De beginselen der rvveede categorie die wij hier
hoven noemden, zijn van deze orde. De afwisseIing der ambten, hun beperkte
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tijdsduur, de voomfgaande contrale, de rekening en veranewoording acheeraf,
de keuze door hee loc, hee zijn aile evenzoveel manieren am die omzetticg te
bewerkseeUigen. De gehele regeringsvorm, zoals wij die beschreven vinden in
de Pseudo-ariseocelische Athenaioon Politeia., krisealliseert in eeo handzaarn
systeem de intuttieve idealen. Dit werksruk van Solon, Clistbeoes, Pericles, en
andere grote politid, werd door het volk hekrachtigd. Het is het werk van
aIzonderlijke denkers, van Jophoil wijzen, eo van de bevolking, die zich op
versrandige wijze door hen heefe lateo leiden.

Die becrefe dan de grate lijoen. Maar er zijo oak de kleine beslissingen die
van dag cor dag genornen moeten worden. Hier oak is de mogelijkheid van
bespreking, vrij en in her openbaar, van uicnemend belaog. Zander cwijfel
hebben de gevoeligheden vaak een groot gewicht in de schaal gelegd, maar het
democratische staatshestel biedt wch altijd de mogelijkheid van bespreking, van
schifeing der argumenten, van kridek en tegenspraak.

Laten wij al deze tegenstellingen weergeven in de Griekse woarden. Dan
zeggeo wij: bet irracionele warde telkens geleid en verbeterd door het ratiooele.
De heftige aandrang der psyche wotdt doeltreHend heperke en begrensd door
een ander veemogen derzelfde psyche, namelijk het logische denken, dat het
onbepaalde, het ogenblikkelijke, het willekeurige verafschuwt, dat steeds wil
modelleren, en aJdu5 in een vorm van samenleven giet dae wat slechrs oogewisse
neigiogen en weifelende begeerten was. Omdae de rede tevens de ethische eis
handbaafe, hersrelt zij oak te1kens weer hee zedelijke evenwidlt, tracht het
alehans te hersteUen, wanneer egaisme de plicht wit overheersen.

Her is steeds mogelijk, wanneer men een kant van her menselijke leven
beschouwt, haar af te schilderen in een beeld van wit tegen zwart. Vaak zal die
slechrs een spel zijn, een bekoorlijk, maar onwerkelijk spel van de geest. Maar
in het geval van de Arheense democratie komt dit beeJd met de werkelijkheid
overeen; zij is geen hersenschim. Zij is, meen ik ec magen zeggen, een ver
klaring. Wat versraar men onder verklaring van een hiscorisch gegeven? Zij
beseaat in her aanwijzen van relades met een andere graep van verschijnselen.
Als deze relades klaar aan de dag rreden, zoals hier, dunkt mij, rnssen enerzijds
de psychologische rheotic en de srructuur der psyche, en anderzijds de innerlijke
en uirerlijke eigenaardigheden van een staatsbesrel, dan mag men met ver
trouwen verklaren, da!:' dir beseel daarin zijn verklaring vincle.

De psychische toesrand van het Atheense volk en zijn politieke gesteldheid
zijn dus, in de grand, volkomen paradoxaal en palait van opbouw. De demo~

cratie verkeert er in een onafgebroken crisis. Waarom? Omdat de burger
gemeenschap, die haar vormt, zelf in een onafgebroken crisis verkeerr, op de
schede van het scheermes, zoals de Grieken zelf zeggen. Hee psychische even
wicbt is zeer wankel. Het leven is niet aJrijd zo kritiek, noch voor enke1ingeo,
oocb voor gemeenschappen. Zij is het boveoal, am ons tOt de laarste re beper:
keD, voor die welke over een zeer sterke vlralireit beschikken, bij wie ceo
primaire levensenergie zich in alle dchtiogen oncpIoair. Hun bestaan wordt
rijker en samengesrelder [evens. Het tereein hunner werkznamheid breidr zich
uit en srapelt de vragen op; zij worden geroepen tOe een buirengewone Iars~

bestemming, die vol is van gevaren, maar waarin zij oak zeer veel kunnen
winnen; zij zijn zich bewusr van hun krache en borsen onophoudelijk op regen
ernsrige hinderpalen; hun verlangens nemen tOe naar de mate van hun wel-
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sIagen, bUD inspanningen naar de mare van hun tegenspoeden. Elke dag vraagt
om beslissingen. Elke dag stelt de keuze cussen good en lewaad. Het democra
cische Athene der vijfde eeuw toont cen krachc die ook nu nag de bescbouwer
trek Daarom is de balans van zijn weckzaamheid aan beide zijden, naief en
passief, zo veeIomvacrend. Een rustig en sloom bestaan kent noch de verheven
hoogten ooch de afgronden van ellende en verschrikkiog. Een bewonderens
waardige synchese als die der Atheense democratie vinclt men eakel bi; de grate
volken en in de grote tijdpetken der geschiedenis.

R£SUM£
Ulle Appreridlioll pJychofogiqlle de la Democralic alhh,ielllle

La democr:ttie athenicnne trouve son explication essenticlIc dans Ia mentalite collective
du peuple athenien. On peut done entreprendre une interpretation psychologique du
phenomene. Seulement la psyche humaine evolue avec Ie temps, comme toute realite
vivante. En outre, un peuple qui, comme celui des Gre(s, sc construit une psychologic
thcorique, ne peut y reproduire que sa propre structure psydiique: iI ne peut systematiser
que ce qu'il constate, et il ne constate que ce qui existe. L'interpretation doit done neces
saircment se baser sur In psychologic de 1a Grece antique.

Or, malsre des differences parfois notables, les systcmes grccs sont unanimes n. distin
suer, dans In psyche, Ja. p:trtie rationnelle, Ie penser losique, et Ie chaos conEus des emotions
et des passions, Traduit en termes de morale, ceci revient it dire: In vertu et Ie vice, Ie bien
ct Ie mal.

Le phenomene historique de la democratic athenienne entre parfaitement dans ce cadre.
Les principes Eondamentaux et les restes qui en derivent, ainsi que Ia. faeon dont elle a mis
en pratique 1es uns ct les ;lutres, prouvent qu'clles presentent ceUe mcme pola.cite.. ceUe
meme paradoxnlite.

La vie athenienne au Ve siecle est tellement intense que Ie bitan de ces deux aspects est
tres considCr:lble: Ie bien et Ie mal, I'ordre et Ie chaos, Ie bonheur et Ie malheuc s'y
tcouvent en un CquiIibrc instable,. mms In synth~e finale si vigouceuse et si riche ne se
trouve que chez les grands peuples, aux grandes pcriodes de leur histoire,
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