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Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị Thế Giới. Di sản tư tưởng chính trị Hy Lạp-La Mã  
Để kết thúc phần nói về di sản tư tưởng chính trị Hy Lạp, dưới đây là một tóm lược 

đặc biệt về nền dân chủ đãđược thiết lập tại Thành Quốc Nhã Điển (Athènes) ở Hy 

Lạp, trong khoảng thời gian từ Thế kỷ thứ VI đến thế kỷ thứ IV trước CN. Tuy ra đời 

cách đây đã trên 25 thế kỷ, nền dân chủ này, mà bây giờ người ta kêu tên là “dân chủ 

cổ điển”,vẫn còn là cái gốc của nền dân chủ đang được triển khai trong các nước dân 

chủ tân tiến trên thế giới. Vì nó vốn là nguyên mẫu của nền dân chủhiện đại. 
 

Ngoài ra, mặc dù tất cả cái thếgiới Thành Quốc, trong đó có Nhã Điển, đã không còn 

đọc thấy tên trên bản đồnữa, nhưng dân chủ Nhã Điển thì vẫn được hậu thế cải sửa để 

áp dụng. Cho nên khi nói tới di sản tư tưởng chính trị Hy Lạp, người ta không thể 

không nhắc đến nền dân chủ Nhã Điển, nét đặc thù của tư tưởng chính trị cổ đại này. 

Điều người ta thường nghe nói về nền dân chủ này làđó là sản phẩm của lịch sử. 

Nhưng để nhận diện được nền dân chủ ấy thì còn phải minh định thêm rằng lịch sử 

này không phải là lịch sử nói chung mà là lịch sửHy Lạp, và ở Nhã Điển, vào thời 

điểm từ thế kỷ thứ VI đến thế kỷ thứ IV trước CN. Tập thể người trong mảng xã hội 

này của Hy Lạp, không phải ai khác, đã khai sinh, hay chính xác hơn, đã sáng chế ra 

nền dân chủ có tên gọi là dân chủ NhãĐiển. 

Miêu tả nền dân chủ Nhã Điển cần tìm được phương pháp quan sát, chụp bắt và trình 

bày một đặc sản của Nhã Điển, không phải một loại sản phẩm của các nước dân chủ 

hiện đại. Mặt khác, trong đối tượng dân chủ Nhã Điển, cũng phải lựa chọn góc độ 

nhìn cho đúng, đểkhảo sát tư tưởng chính trị, thay vì trực tiếp khảo sát các sự kiện. 

Khán pháp nghiên cứu đặc biệt trên đã giúp nêu ra được những đặc điểm của nền dân 

chủ Nhã Điển, một phương thức quản trị xã hội mở đường cho tự do và bình đẳng của 

con người, viết ra những trang sử khởi đầu cho văn hóa chính trị của nhân loại.  

Nền dân chủ Nhã Điển từ khai sinh đến tiêu vong  
Những gì sắp được trình bày dướiđây sẽ phản ánh một cách rất sơ lược, trên đại thể, 

công trình nghiên cứu về tưtưởng chính trị cổ đại và tân đại ở Hy Lạp, của một giáo 

sư đại học danh tiéngở Paris, bà Jacqueline de Romilly, chuyên gia hàng đầu về tư 

tưởng chính trị cổ đại Hy Lạp. 

Sự thay đổi định chế, ở Hy Lạp. vào thời điểm từ thế kỷ thứ VIII trước CN, đã diễn ra 

một cách êm ả. Quyền bính từ tay các vua chúa đã được chuyển cho giới quí tộc rồi 

cho thường dân. Nói cách khác, sự thay đổi chế độ, theo chiều hướng dân chủ hóa, 

dường như chỉ là một biến thái tuần tự của xã hội. Khởi đầu, quyền lực của vua bị 
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gỉảm bớt, bên cạnh vua và về sau, ngang với vua, thấy đặt ra một một loại quan chức 

mới, gọi là Tổng Trấn (magistrat), không phải là một quan tòa mà là một quan chức, 

có đủ các quyền như vua. Các Tổng Trấn này, dần dần được thay đổi, cả về số lượng 

– ba rồi chín – lẫn về cách tuyển chọn. Tổng Trấn được bầu với nhiệm kỳ suốt đời, rồi 

giảm xuống mười năm, và từ thếkỷ thứ VII, chỉ còn một năm thôi. Sau dó, bầu cử lại 

được thay bằng rút thăm, trên một danh sách do các công dân thiết lập, hay trên một 

danh sách đã được rút thăm. Một trong những Tổng Trấn còn mang chức vị như vua. 

Vào khoảng giữa thế kỷ thứ V, những biến thái trong thể thức cầm quyền ở Nhã Điển, 

tích lũy từnhiều năm trước, đã dẫn tới sự thực hành nguyên tắc những người công dân 

thay phiên nhau chỉ huy và tuân lệnh, tức là công dân, ai cũng có lúc được chỉ huy và 

có lúc cũng phải tuân lệnh. Vì ba giai tầng chính trong xã hội, ba lớp người có tài sản 

nhiều ít khác nhau, đều được tham dự việc hành sử những quyền hành của Tổng Trấn 

nên sự chuyển giao quyền lực từ quý tộc sang tất cả các công dân coi như đã hoàn tất. 

Và như vậy, dân chủ đã thực sự được khai sinh ở Nhã Điển.  

Một nguyên mẫu vừa dân chủ vừa phi-dân-chủ 

Nếu lấy nền dân chủ hiện đại làm tiêu chuẩn để so sánh thì nền dân chủ đã thành hình 

vào thế kỷ thứ V tại Hy Lạp chỉ là một nguyên mẫu (prototype) mang hai tính chất 

vừa dân chủ lại vừa phi-dân-chủ. Hay nói cách khác, nền dân chủ vừa mới được sáng 

chế vẫn còn bị hạn chế, không phải là nền dân chủ của tất cả dân chúng sinh sống trên 

đất Nhã Điển. Mà chỉ dành cho những người có tưcách “công dân” thôi. 

Tuy cũng sinh sống trên đất NhãĐiển, nhưng những người sau đây không được coi là 

công dân: Đàn bà, trẻ con, nô lệ và kiều dân. Sự phân biệt đối xử này rõ ràng là một 

hành vi phản dân chủ.Nhưng nó phát xuất từ một luồng tư tưởng phi-dân-chủ. Nó 

không phải là một tháiđộ chính trị thuần túy, vì người Hy Lạp quan niệm một cách tự 

nhiên rằng ngườiđàn bà không có vai trò ở ngoài xã hội, chỉ là những phần tử ở trong 

giađình, giữ nhiệm vụ sinh đẻ và may dệt… Còn nô lệ thì là hạng người sinh ra đểhầu 

hạ người khác, nên đương nhiên không có nhân phẩm, tư cách để hành sử những 

quyền dân chủ. 

Vì những lẽ đó, nền dân chủ mà Hy Lạp đã sáng chế ra cho nhân loại, trong những 

bước khởi đầu, hãy còn có những hạn chế không thể biện minh, so với nền dân chủ 

hiện đại. Nhưng về một vài mặt khác, nền dân chủ Nhã Điển lại mang những nét “dân 

chủ” triệt để mà người ta không tìm thấy ở nền dân chủ hiện đại. 

Các mặt khác đó là sinh hoạt chính trị triển khai ở Nhã Điển, dưới hình thức dân chủ 

demokratia. Và sinh hoạt này chính là một cống hiến tuyệt vời của Hy Lạp để mở 

đường cho sự rađời của cái mà hậu thế gọi là nền dân chủ Nhã Điển. Một nền dân chủ 

đã sáng chếra cho nhân loại tự do chính trị và bình đẳng chính trị thể hiện bằng mô 

hình một “chính quyền của dân và do dân lập ra và hành sử” đích thực. Dĩ nhiên, chỉ 

đích thực ở trong một phạm vi nhất định và tùy thuộc vào khái niệm “DÂN”. Ai là 

dân? Và nếu là dân thì được quyền tham dự vào việc quản lý đời sống chung. Dưới 

ánh sáng của tư tưởng dân chủ hiện đại, nền dân chủ NhãĐiển chưa có được tính phổ 

quát. Cũng là điều tự nhiên. 
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Vì vậy, nền dân chủ Nhã Điển,được sáng chế cách đây hơn 25 thế kỷ chỉ mới là 

“nguyên mẫu” của Dân Chủ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là một thứ dân chủ thực 

hiện ở một “thíđiểm” là Nhã Điển (Athènes). Tuy Nhã Điển được gọi là Thành Quốc, 

nhưng chỉ có được những diện tích và dân số của Duché Grand Luxembourg ở châu 

Âu (2587 km2, 365,900 dân) hay của bang Rhode Island ở Mỹ (3233km2, 947,154 

dân). Trong những khuôn khổ hạn hẹp này, lại chỉ có một số người có tư cách công 

dân để được hành sử các quyền dân chủ. 

Nên đó chỉ mới là một thứ dân chủ ở thí điẻm, nhưng vì là một lối sinh hoạt chung 

chưa từng được áp dụng cho nên nó đáng được quan sát. Cuộc nghiên cứu sinh hoạt 

khởi đầu ấy sẽ cho thấy rằng nền dân chủ Nhã Điển không phải là một sáng kiến riêng 

lẻ, mà là một công trình sáng tạo tập thể trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định. So với 

dân chủ hiện đại thì dân chủ Nhã Điển có những mặt đã lỗi thời nhưng lại có những 

mặt tiến bộ hơn dân chủ hiện đại. Bởi thế dân chủ Nhã Điển là một nguyên mẫu dân 

chủ độc đáo. 

Một nguyên mẫu dân chủ độc đáo 

Dân chủ Nhã Điển là một kết hợp của những thành tựu trên nhiều mặt, văn hóa, chính 

trị, kinh tế, xã hội. Nếu chỉ có vậy thì cũng không vì thế mà nó được kể như độc đáo. 

Nhưng có lẽ những biến thái trong cuộc sinh hoạt chung, từ quân chủ chuyển qua quả 

đầu chế quý tộc rồi qua dân chủ, đã êm ả trên bình diện tư tưởng, định chếnhưng rất 

sôi động trong thực tế chính trị, xã hội, với những tranh chấp kịch liệt nên người ta coi 

đó là một tiền lệ độc đáo. 

Có thể là nhờ ở Nhã Điển, vào thời điểm cuối thế kỷ thứ VII, đầu thế kỷ thứ VI trước 

CN, đã xuất hiện những nhà cải cách lỗi lạc như Dracon, Solon, Periclès, Clisthène 

v.v… biết dùng pháp luật, đặt ra quy phạm điều phối đời sống chung, bãi bỏ những lối 

sống mạnh được yếu thua, bất bình đẳng, để thiết lập những trật tự xã hội trong đó yếu 

tốquyết định để nắm quyền lực không còn là huyết thống nữa, mà là khả năng dóng 

góp cho xã hội bằng tài sản. 

Vì trật tự xã hội mới này, dựa trên những tiêu chuẩn khách quan là của cải, nên những 

quyền của vua dần dần phải nhường bước cho quí tộc rồi cho cả thường dân. Những 

thay đổi này đã dẫnđến sự đột xuất của “dân” và nhất là sáng kiến mới mẻ để cho dân 

được quyền tham dự việc quản trị xã hội. Sự chuyển quyền này là điều tất yếu, không 

thểtránh, vì đất đai đã không còn là sở hữu riêng của vua chúa, và phe quí tộc, những 

sở hữu chủ mới của đất đai đã trở nên những quyền lực mới trong xã hội. 

Một thay đổi khác nữa, do vị tríđịa dư gắn liền với bể của Hy Lạp nên sự trao đổi với 

bên ngoài, dưới hình thức buôn bán đã giúp cho kinh tế phát triển, thủ công nghệ phát 

triển lên hàng kỹnghệ v.v…Quyền lực chung lại phải chia ra nhiều người, ở ngoài lớp 

qúi tộc. Đó là quá trình đột xuất, phát triển của dân chủ được hậu thế khám phá thấy 

trong nguyên mẫu Nhã Điển. Khởi đầu, chỉ mới rất hạn chế trong khuôn khổ của một 

không gian nhỏ bé của một Thành Quốc, rộng không quá ba ngàn cây số vuông, đông 

chừng trên ba trăm ngàn người. 



Quá trình này đã trở thành một tiến trình cho hậu thế thực hiện giấc mộng dân chủ hóa 

đời sống nhân loại mà trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn chưa thể hoàn tất. Đó là lý do tại sao 

di sản tư tưởng chính trị Hy Lạp hiện nay vẫn còn là một tiềm lực cho nhân loại thiên 

niên kỷ thứ ba tiếp tục cuộc trường chinh tự do chính trị, bình đẳng chính trị. Di sản 

Hy Lạp này, như lịch sử cho thấy, đã đựợc La Mã chuyên chở và bổ sung để góp vào 

bước tiến của văn minh nhân loại trên con đường tiến hóa bất tận. 

LS.Trần Thanh Hiệp 
 


