
Witold Stankowski

Odpowiedzialność, władza sądzenia i myślenie 
według Hannah Arendt 

Wprowadzenie

Hannah Arendt urodziła się w 1906 r., a zmarła w 1975 r. Należy bezsprzecznie do 
grona cenionych i wybitnych fi lozofów XX wieku. Jest również zaliczana do kręgu po-
litologów, z racji zajmowania się systemami politycznymi – dyktaturą nazizmu i sta-
linizmu. Urodziła się na północy Niemiec, w mieście Hannover. Dzieciństwo i mło-
dość spędziła w ojczyźnie Immanuela Kanta – Królewcu. Kantowskie uwielbienie 
Królewca nie pozostało bez wpływu na Hannah Arendt. Często wracała w myślach, 
rozważaniach do Królewca.

Hannah Arendt jest autorką wielu uznanych, cenionych po dziś dzień publikacji, 
które przyniosły jej rozgłos. Najbardziej znane są dwie książki – Korzenie totalitary-
zmu1 oraz Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Poza tymi monumentalny-
mi dziełami jest autorką wielu nowych defi nicji, pojęć w nauce – najbardziej znane to 
m.in. banalność zła. Sprecyzowała również określenie totalitaryzmu. Defi nicja tota-
litaryzmu według Arendt znalazła swoje miejsce w podręcznikach politologicznych, 
m.in. we Wprowadzeniu do nauki o państwie i polityce2.

Korzenie totalitaryzmu to dzieło istotne w dorobku H. Arendt. Autorka anali-
zuje w nim wszelkie aspekty totalitaryzmu, jego funkcjonowanie i zbrodnicze cele. 
Totalitaryzm w Trzeciej Rzeszy i Związku Radzieckim epoki Józefa Stalina został uka-
zany przez pryzmat ideologicznego i politycznego oddziaływania na społeczeństwo 
i jednostkę. Hannah Arendt traktuje o antysemityzmie, imperializmie, ruchach totali-
tarnych i wielu innych niezwykle istotnych aspektach, jak chociażby problem obozów 
koncentracyjnych, obozów zagłady, będących laboratoriami totalitaryzmu3. 

1 Dzieło H. Arendt pod tytułem Th e Originis of Totalitarianism ukazało się drukiem po raz pierwszy w 1951 r. 

Kolejne wydania, np. te z 1958 r. były uzupełniane. Th e Orignis of Totalitarianism to pierwsza publikacja 

H. Arendt w języku angielskim. 
2 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulek, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2002, s. 122. 
3 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przeł. M. Szawiel, G. Grinberg, Warszawa 1993, s. 471.
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Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil4 
– wstęp do rozważań o odpowiedzialności

Hannah Arendt stała się popularna za sprawą książki opublikowanej w 1963 r. własne-
go autorstwa Eichmann in Jerusalem. A report on the Banality of Evil. Książka jest ob-
serwacją procesu zbrodniarza hitlerowskiego Adolfa Eichmanna, który stanął przed 
izraelskim sądem za swoje zbrodnie. Adolf Eichmann był Obersturmbahnführerem, 
podpułkownikiem. Kierował Departamentem IV-B-4 w Centralnym Biurze Bezpie-
czeństwa Rzeszy w Berlinie. Zadaniem Departamentu było przygotowanie depor-
tacji Żydów do obozów zagłady i ich eksterminacja5. H. Arendt wysunęła ze swo-
jej obserwacji całkowicie inne, od tych przyjętych przez ogół, wnioski. Stwierdziła, 
że Eichmann to nie wcielenie zła czy też opętany, sadystyczny zbrodniarz. Nie jest 
on wytworem antysemityzmu. W swoich działaniach, czyli zbrodniach, był banal-
nie bezmyślny, pozbawiony logicznego rozumowania. Takie spojrzenie Arendt na 
Eichmanna wywołało w środowiskach żydowskich oburzenie, niezadowolenie, żeby 
nie powiedzieć: złość. Znalazła się na uboczu, w cieniu. Ta odmienność poglądów 
H. Arendt była jej cechą. Nie dawała się zaszufl adkować.

Rozważania wokół winy Adolfa Eichmanna pokazują nam, jak bardzo starała się 
przeanalizować problem odpowiedzialności. Adolf Eichmann podczas procesu sta-
rał się wykazać, że świadomie bierze na siebie winę za zło wyrządzone przez Trzecią 
Rzeszę. Chciał w ten sposób przeobrazić się w kozła ofi arnego systemu. Proponował 
publiczną śmierć za wszystkich obarczonych winą. Sąd nie zgodził się na takie „pro-
pozycje”. Ogólnie wiadomo, że każdy biurokratyczny system charakteryzuje się 
przerzucaniem odpowiedzialności, jednak celem sądu jest ustalenie jednostkowej 
odpowiedzialności. Adolf Eichmann tłumaczył, że nie dopuścił się zbrodni. Winą 
za nią obarczał system, w którym był trybikiem. W ten sposób odsuwał od siebie 
odpowiedzialność. Takie rozumowanie mogłoby doprowadzić sąd do przekonania, 
że odpowiedzialność w dyktaturze jest czymś ogólnym, trudnym do jednostkowego 
określenia. W postępowaniu procesowym ze strony sądu pod adresem oskarżonego 
A. Eichmanna padło zasadnicze pytanie o działania, i czy takowe w ogóle podejmo-
wał, aby nie stać się tym przysłowiowym trybikiem w machinerii ludobójstwa6. 

Odpowiedzialność według Hannah Arendt

Lata sześćdziesiąte XX w. to okres największej aktywności w życiu Hannah Arendt. 
Zaczęła się ona zajmować problemem odpowiedzialności człowieka. Zagadnieniu 
odpowiedzialności poświęciła cykl wykładów, wystąpień publicznych, radiowych. 
Problem odpowiedzialności nie był oderwany od konkretnej sytuacji. Analiza do-
tyczyła odpowiedzialności w warunkach dyktatury. W Stanach Zjednoczonych 

4 Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła (tyt. oryg. Eichmann in Jerusalem. A report on the Banality 

of Evil), rok wydania 1963.
5 G.L. Posner, J. Ware, Mengele. Polowanie na anioła śmierci, przeł. P. Nowakowski, Kraków 2000, s. 41, 42.
6 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza sądzenia, przeł. W. Madej, M. Godyń, Warszawa 2006, s. 64.
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i Wielkiej Brytanii uwagi Hannah Arendt poświęcone dyktaturze, odpowiedzialności 
zostały przedstawione w formie radiowej i publicystycznej. W Polsce i w pozostałych 
krajach komunistycznych problem odpowiedzialności w wydaniu H. Arendt nie był 
w ogóle przedmiotem zainteresowania. 

Hannah Arendt wyróżnia kilka rodzajów odpowiedzialności. Wymienia odpo-
wiedzialność osobistą, zbiorową, prawną, moralną. Odpowiedzialność łączy z winą. 
Gloryfi kuje, podkreśla raczej odpowiedzialność osobistą, podobnie jak winę jed-
nostki, a nie zbiorowości. Według Arendt „(...) gdzie wszyscy są winni, nikt nie jest 
winny (...)7. Czym jest odpowiedzialność osobista? Różni się ona od odpowiedzial-
ności politycznej. W odpowiedzialności politycznej ciemne strony i przewinienia 
z przeszłości są przejmowane przez kolejne rządy, systemy. Podobnie każdy naród 
jest odpowiedzialny za czyny z przeszłości8. Odpowiedzialność osobista nie po-
zwala przerzucać odpowiedzialności z człowieka na system. System jest jedynie 
współaktorem: „(...) systemu nie można całkowicie ignorować. Należy go traktować 
jako okoliczności, z prawnego i moralnego punktu widzenia, w bardzo podobnym 
sensie, w jakim mówimy o okolicznościach łagodzących, choć nie o usprawiedli-
wieniu, w przypadku przestępstw dokonywanych przez osoby z określonych środo-
wisk (...)”9. Wpływ systemu na odpowiedzialność osobistą jest związany z domi-
nacją totalitarną. Obejmuje ona wszystkie sfery życia, przenika je. Hannah Arendt 
dotyka bardzo ważnej kwestii, a mianowicie odpowiedzialności osobistej tych jed-
nostek, które były zwolennikami danego systemu. Otóż według Arendt jednostki 
te nie czują się odpowiedzialne, a jedynie pokonane. Odpowiedzialność może po-
jawić się, gdy zwolennicy systemu wyrażą skruchę. Jednak gdy dochodzi do dnia 
rozliczenia, czyli do momentu upadku niedemokratycznego systemu, okazuje się, 
że nie ma zdeklarowanych jego zwolenników. W Trzeciej Rzeszy było niewiele 
osób, które popierały zbrodnie. Jednak większa liczba osób ochoczo je popełniała. 
Wobec upadku państwa Hitlera społeczeństwo niemieckie wstąpiło na drogę licyta-
cji. Zasadniczy problem tkwił w pytaniu, kto i w jakim stopniu popierał zbrodniczy 
system? Czy można było wycofać się w prywatność, aby nie wspierać systemu, by 
nie być obarczonym odpowiedzialnością za jego istnienie? W zależności od oko-
liczności, skutków każdy w jakimś stopniu ponosi odpowiedzialność osobistą za 
system10. Dochodzimy w ten sposób do teorii mniejszego zła. Jest ona niebezpiecz-
na, gdyż ci, którzy tak uważają zapominają w ogóle o istnieniu zła. Zło mniejsze 
czy większe jest złem. Lepiej samemu doznawać zła, aniżeli je komuś wyrządzać11. 
Tzw. mniejsze zło jest chętnie wykorzystywane przez społeczeństwo bądź państwo. 
Hannah Arendt podaje przykład drogi do eksterminacji Żydów. Zanim doszło do 
tej tragedii, społeczeństwo niemieckie godziło się na stopniowe ograniczenia eg-
zystencji współmieszkańców. Przyzwalano na ustawy ograniczające prawa Żydów, 

 7 Ibidem, s. 54.
 8 Ibidem, s. 60.
 9 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza..., s. 64.
10 Ibidem, s. 67.
11 Ibidem, s. 52, 68.
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co w ostateczności zakończyło się Holocaustem12. Tłumaczono takie postępowanie 
rozumowaniem, że godzenie się na współpracę z dyktaturą miało chronić Żydów. 
Tymczasem osiągnięto apogeum zła13. 

Dyskusja o odpowiedzialności rodzi pytanie o wymiar nieodpowiedzialności. 
Arendt dopuszcza nieodpowiedzialność w sytuacji, kiedy człowieka w określonym 
momencie czy systemie charakteryzuje niemoc bądź bezsilność. Można nie uczestni-
czyć w systemie totalitarnym czy też go nie popierać, odmawiając mu przyzwolenia, 
poparcia w aspekcie posłuszeństwa. Według Arendt takie zachowanie jednostki, po-
zbawione odpowiedzialności, połączone z odmową poparcia, jest bronią bardzo sku-
teczną. Niestety, zapomina się o tym, co funkcjonuje w społeczeństwie obywatelskim, 
a co określane jest jako nieposłuszeństwo obywatelskie14. Arendt wskazuje na cel 
nieposłuszeństwa, którym są bądź mogą być „(...) konieczne i pożądane zmiany lub 
konieczne i pożądane zachowanie lub przywrócenie status quo (...)”15. Rola jednostki 
i grupy w kształtowaniu nieposłuszeństwa obywatelskiego jest bardzo ważna. Tak to 
pojmuje Arendt: „(...) człowiek demonstrujący nieposłuszeństwo obywatelskie, choć 
zazwyczaj różni się w zapatrywaniach od większości, działa w imię i na rzecz grupy; 
odrzuca prawo i ustalone autorytety na gruncie zasadniczej różnicy opinii, a nie dlate-
go, że jako jednostka chce on dla siebie zrobić wyjątek i skorzystać z tego (...)”16. Przy 
rozliczaniu niedemokratycznego, zbrodniczego systemu właściwie byłoby pytać spo-
łeczeństwo: dlaczego wspieraliście? w miejsce pytania: dlaczego byliście posłuszni17? 

Hannah Arendt nie pomniejsza znaczenia odpowiedzialności prawnej. 
Odpowiedzialność prawna jest wynikiem działania władzy sądzenia. Niezależne, 
niezawisłe sądy, wymierzając karę, przypominają nam o zasadzie sprawiedliwości. 
Jednocześnie instancje wymiaru sprawiedliwości mają nie dopuścić do wprawienia 
w ruch machiny odwetu, zemsty. Gorącym zwolennikiem tego rodzaju myślenia był 
Simon Wiesenthal, człowiek doświadczony przez nazizm. Blisko stu członków jego 
rodziny zostało zamordowanych przez hitlerowców. On sam cudem przeżył oku-
pację hitlerowską. Był więziony w pięciu obozach koncentracyjnych, w ostatnim 
z nich, w Mauthausen, doczekał wyzwolenia. Po wojnie założył Żydowskie Centrum 
Dokumentacji Zbrodni Hitlerowskich „Das Jüdische Dokumentationszentrum”, któ-
re funkcjonowało najpierw w Linzu, a następnie w Wiedniu. Główną dewizą jego za-
łożyciela było nie szukanie zemsty, ale sprawiedliwości, kary przed obliczem sądu18. 

12 V. Klemperer, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki z lat 1933–1945, t. 1–3, przeł. A. i A. Klubo-

wie, Kraków 2000.
13 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza..., s. 69.
14 Idem, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa 1999. W twór-

czości Hannah Arendt ważne miejsce zajmuje problem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Analizuje go na przy-

kładzie społeczeństwa amerykańskiego, w którym miały miejsce przypadki nieposłuszeństwa: demonstracje 

przeciwko wojnie w Wietnamie czy też niezadowolenie społeczne wobec wpływu służb specjalnych na sprawy 

publiczne. Według niej „(...) nieposłuszeństwo i odrzucenie autorytetów to tak powszechne znamiona naszych 

czasów (...)” (s. 168).
15 Ibidem, s. 170.
16 Ibidem, s. 171.
17 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza..., s. 78, 79.
18 Zob. szerzej m.in. S. Wiesenthal, Prawo, nie zemsta. Wspomnienia, przeł. A. Albrecht, Warszawa 1992.
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Władza sądzenia jest nieuchronnie połączona z odpowiedzialnością osobistą. 
O trudności jej zdefi niowania – o czym była już mowa wcześniej – świadczą kolejne 
procesy zbrodniarzy hitlerowskich. Oskarżeni w tych procesach usiłowali pomniej-
szyć swoją winę poprzez argument, że wykonywali obce rozkazy19.

Równie ważna jest odpowiedzialność zbiorowa. Każda jednostka ma swój udział 
w tym czymś, co się zdarzyło. Ponosi winę za konkretne wydarzenie. Nie ma winy 
zbiorowej, natomiast jest wina indywidualna. Fakt pojawienia się odpowiedzialności 
zbiorowej jest uzależniony od dwóch istotnych elementów składowych. Pierwszym 
z nich jest ten, który wskazuje, że jednostka jest odpowiedzialna za coś, czego nie 
uczyniła. Drugi to członkostwo w pewnej zbiorowości. Dążenie do unieważnienia 
tego członkostwa z jej strony nie jest możliwe. Odpowiedzialność zbiorowa ma cha-
rakter polityczny. Jest uwikłana w określone wydarzenia historyczne. Zbiorowość 
bierze na siebie odpowiedzialność za to, co zrobiła jednostka, jej członek, jak rów-
nież za to, co zrobiono w jej imieniu. Pomiędzy odpowiedzialnością zbiorową a po-
lityczną jest mało widoczna granica podziału.

Zwolnienie z odpowiedzialności zbiorowej jest możliwe poprzez opuszczenie da-
nej zbiorowości, wspólnoty. Jednostka taka staje się bezpaństwowcem, wygnańcem, 
uchodźcą. Jest ona wówczas zwolniona z odpowiedzialności. Można wówczas mó-
wić o przechodniej niewinności20.

Odpowiedzialność moralna jest związana z zasadami moralnymi. H. Arendt wie-
lokrotnie powtarzała, że lepiej cierpieć czy też zapłacić własną głową, aniżeli komuś 
wyrządzić zło. Nikczemne jest wówczas życie w towarzystwie złoczyńcy. Na po-
twierdzenie tego Arendt sięga do rozważań fi lozofów greckich, ateńskich, m.in. do 
Sokratesa21. Odwołuje się także do Talmudu, przywołując przykład, że nie należy 
„poświęcać” na pohańbienie jednej kobiety, aby ratować inne22. 

Każdy rodzaj odpowiedzialności uzależniony jest od myślenia. Myślenie wymaga 
wyobraźni w wielu kwestiach, fazach życia, podejmowania decyzji.

Myślenie według Hannah Arendt

Hannah Arendt w swojej twórczości zajęła się myśleniem. Temu zagadnieniu po-
święciła sporo miejsca. Świadczy o tym publikacja zatytułowana Myślenie23. Filozofk a 
uważa, że w życiu codziennym brak jest myślenia, stąd zainteresowanie tym proble-
mem. Proponuje burzyć pewien porządek, struktury, które powodują, że stajemy się 
bezmyślni. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w tym, że społeczeństwa, jednostki 
podporządkowują się pewnym standardom, regułom działania, frazesom, banałom. 

19 Szerzej o tym: W. Stankowski, Ściganie i karanie zbrodniarzy hitlerowskich w Niemczech oraz w Polsce po II 

wojnie światowej. Pomięzy doraźnym działaniem a polityką, „Politeja”, nr 1(5), 2006.
20 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza ..., s. 178, 179.
21 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych (od starożytności do końca XVII stulecia), Gdańsk 

1985, s. 38–40.
22 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza..., s. 68.
23 H. Arendt, Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 2002. Tytuł oryginału w języku angielskim 

Th e life of the mind: 1. Th inking.
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Społeczeństwo przyjmuje pewien stan, który czyni go bezmyślnym. Jest to wygodne 
rozwiązanie dla struktury społecznej. Podporządkowanie się pewnym zasadom pa-
nującym w rzeczywistości pozbawia jednostki potrzeby myślenia24. Problem skrajne-
go braku myślenia pokazała Arendt na przykładzie zbrodniarza Adolfa Eichmanna, 
obserwując proces, toczący się w Jerozolimie. Istotny jest fragment jej obserwacji: 
„(...) czyny [Reichmanna – przypis W.S.] były potworne, natomiast ich sprawca – przy-
najmniej taki, jakim się okazał podczas procesu – był zupełnie zwykły i banalny, ani 
straszny, ani demoniczny. Trudno było doszukać się u niego śladu przekonań ideolo-
gicznych czy szczególnie złych pobudek, a jedyną wyraźną cechą dającą się odnaleźć 
w jego działaniu minionym, a także w zachowaniu podczas przesłuchania i procesu, 
było coś całkowicie negatywnego – nie była to głupota, lecz brak myślenia (...)”25. 

Według H. Arendt człowieka cechuje skłonność do myślenia. Jest to inaczej wy-
kraczanie poza pewne granice wiedzy. Każda jednostka powinna bazować na swoich 
możliwościach intelektualnych. Arendt mówi wręcz o potrzebie myślenia. Myślenia 
nie należy utożsamiać z wiedzą, podobnie jak rozumu z intelektem. Podobna uwaga 
odnosi się do niezdolności do myślenia i głupoty. Pomiędzy tymi dwoma elementami 
nie ma równości. 

Zasadniczą cechą myślenia jest fakt, że przerywa ono aktywność jednostki. W mo-
mencie, kiedy zaczynamy myśleć o czymś innym, przerywany myślenie o czymś, co 
było wcześniej. Myślenie nie tworzy i nie ustala określonych wartości w sposób nie-
ograniczony. Pojęcie dobra nie jest ustalone jako wartość stała raz na zawsze. Myślenie 
kruszy ogólne normy postępowania. Pojawia się w ważnych momentach dziejowych. 
Wówczas myślenie nie jest marginalne. W społeczeństwie podporządkowanym, uza-
leżnionym od narzuconych reguł i niedemokratycznych standardów (vide dyktatura), 
ujawniają się jednostki zdolne do działania. Ich motywem przewodnim jest myślenie. 
Myślenie jest czymś oczyszczającym i wpływającym na decyzje polityczne. Wyzwala 
inną ludzką władzę, czyli władzę sądzenia. Dzięki myśleniu człowiek potrafi  oceniać 
daną sytuację i zjawiska. 

Pomiędzy władzą sądzenia a myśleniem istnieje różnica. Władza sądzenia poddaje 
ocenie konkretne przypadki i rzeczy. Myślenie zajmuje się rzeczą niewidzialną26. 

Rozważania Hannah Arendt koncentrują się wokół odpowiedzialności, władzy 
sądzenia i myślenia. Myślenie jest niezwykle ważne. Istotne jest także logiczne ro-
zumowanie. Filozofka tak to ujmuje: „(...) jedyną umiejętnością ludzkiego umysłu, 
która po to, by działać bezpiecznie, nie wymaga ani jaźni, ani drugiego ja, ani świata 
i która jest tak samo niezależna od przeżyć, jak od myślenia, jest zdolność do logicz-
nego rozumowania (...)”27. Można by wymienić jeszcze więcej istotnych elementów 
warunkujących demokrację, takich jak współistnienie, związek ze światem, życie 
prywatne itp. Ich brak czy zburzenie jest prostą drogą do totalitaryzmu28.

24 Ibidem, s. 37.
25 Ibidem, s. 36.
26 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza..., s. 187–220.
27 Idem, Korzenie totalitaryzmu..., s. 514.
28 Ibidem, s. 512.



Maria Brand

Rewolucja bolszewicka w myśli Hannah Arendt: 
od obietnicy wolności do totalitaryzmu

W nocy z 17 na 18 III 1921 r. około 50 tys. żołnierzy Armii Czerwonej pokonało lód 
skuwający morze dookoła Kronsztadu, by zdławić bunt około 3,5–5 tys. marynarzy, 
którzy w 1917 r. byli awangardą rewolucji październikowej, lecz już trzy lata później 
wezwali do „trzeciej rewolucji” pod hasłem władzy dla rad, a nie dla partii bolszewi-
ckiej. Bunt ten, uznany przez Lenina – autora hasła „cała władza ręce Rad” – za bardziej 
niebezpieczny dla rewolucji niż „Denikin, Kołczak i Judenicz razem wzięci”, został bru-
talnie zdławiony. Następnego dnia wszystkie gazety w Rosji na pierwszych stronach 
zamieściły obszerne artykuły z okazji 50. rocznicy Komuny Paryskiej. Artykuły z peł-
nym oburzenia potępieniem szeroko opisywały przede wszystkim bestialstwo Th iersa 
i Gallifetta – „krwawych rzeźników”, morderców robotniczego zrywu1. 

Ten moment, na pierwszy rzut oka będący jedynie przypadkiem ironicznej zbież-
ności dat, posłużyć nam może za punkt wyjścia do przypomnienia myśli Hannah 
Arendt w zakresie teorii rewolucji, gdyż pozwala ona zrozumieć, dlaczego armia 
pierwszego na świecie państwa powstałego wskutek rewolucyjnego objęcia władzy 
przez komunistów, mordowała robotników i marynarzy walczących o komunistycz-
ne hasła – mówi on nam wiele o Rewolucji Bolszewickiej i o rewolucjach w ogóle. 
Chociaż nie powstała nigdy odrębna i pogłębiona analiza Rewolucji Bolszewickiej 
autorstwa Arendt (zapewne wynika to z faktu, iż w czasie, gdy powstawały jej najważ-
niejsze prace teoretyczne, brak było jeszcze wiarygodnych i pełnych materiałów źród-
łowych na ten temat), to rosyjski październik znajdował się w sferze jej zaintereso-
wania, jako temat, w którym odnajdujemy wątki związane zarówno z ruchami rewo-
lucyjnymi, przemocą, władzą oraz formą rządu, jak i z totalitaryzmem. Postaram się 
zatem przedstawić pokrótce najważniejsze spostrzeżenia autorki na temat rewolucji 
październikowej, które możemy odnaleźć przede wszystkim w jej książkach O rewo-
lucji i Korzenie totalitaryzmu oraz artykułach Totalitarian Imperialism: Refl ections on 
the Hungarian Revolution i Authority in the Twentieth Century oraz w jej komentarzu 
do artykułu Adama Ulana Th e Uses of Revolution w zbiorze Th e Russian Revolution 
pod redakcją Richarda Pipes’a z 1968 r., a także w mniejszym stopniu w jej pracach 
O przemocy i Między czasem minionym a przyszłym. 

Myśl Hannah Arendt wymyka się zazwyczaj klasyfi kacji w obrębie jednej tradycji 
czy szkoły fi lozofi i polityki i charakteryzuje się wewnętrznymi sprzecznościami. Jej 
spostrzeżenia dotyczące rewolucji nie są tu wyjątkiem: zwróciła na to uwagę Margaret 

1 Por. M. Heller, A. Nekrich, Utopia in Power. Th e History of the Soviet Union from 1917 to the Present, New 

York 1986, s. 109–110.
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Canovan2, a Irving Luis Horovitz określił ją jako należącą do „niezwykłej kategorii: 
konserwatystki rewolucjonistki”3. Zanim przejdziemy do uwag dotyczących Rosji, 
przyjrzyjmy się jej oryginalnym poglądom na zjawisko jakim jest rewolucja.

Kategoriami podstawowymi dla opisania i zdefi niowania tego, czym jest rewolu-
cja, są dla Arendt nowość i wolność – dwie kategorie o ogromnym znaczeniu w jej 
myśli politycznej. Choć historia i współczesność znają wiele zrywów, insurekcji i po-
wstań, w których walczono o pewne konkretne prawa bądź przywileje albo o wy-
zwolenie spod ucisku niesprawiedliwych rządów czy przepisów, dla Arendt rewolucje 
mogą być utożsamiane jedynie z takimi momentami w historii ruchów społecznych, 
w których postawiono „na najwyższym miejscu doznanie bycia wolnym”4, i to właśnie 
doznanie zapragnięto utrwalić i zachować dla wszystkich ludzi pod postacią nowe-
go politycznego sposobu bycia, czyli pod postacią nowych politycznych instytucji. 
Mianem rewolucji możemy określać tylko takie wydarzenia, gdzie jednostki, działają-
ce razem dla osiągnięcia wspólnego celu, tworzą w przestrzeni publicznej miejsce i in-
stytucje, w których wolni i równi obywatele mogą sami zarządzać swoimi sprawami, 
czyli gdzie następuje constitutio libertatis. Sytuacji takiej towarzyszy zawsze niezwykłe 
uniesienie, „patos nowości”, który płynie z przekonania, że biorący udział w rewolucji 
tworzą coś zupełnie bezprecedensowego. Nie należy zatem mylić ruchów dążących 
do wyzwolenia (braku ograniczeń i większej swobody) z ruchami, które za swój cel 
uznają ustanowienie wolności (wspólnego publicznego działania o charakterze poli-
tycznym). To właśnie polityczny charakter rewolucyjnych procesów „zaczynania od 
nowa” fascynował Arnedt i stanowił dla niej esencję rewolucji oraz separował rewolu-
cje od przednowoczesnych i późniejszych zamachów stanu, przewrotów czy powstań, 
o których pisała:

Wszystkie te zjawiska łączy z rewolucją element przemocy i to właśnie stanowi przyczynę, 

dla której tak często utożsamiano je z rewolucją. Ale (...) dopiero tam, gdzie pojawia się 

zmiana w sensie nowego początku, gdzie gwałt zostaje użyty do ustanowienia zupełnie 

innej formy ustrojowej i gdzie wyzwolenie spod ucisku (...) dąży do ukonstytuowania wol-

ności, tam możemy mówić o rewolucji5.

Rewolucja nie musi także być konsekwencją delegitymizacji i upadku poprzednio 
istniejącego systemu. Oczywiście często istniejący system nie posiada już autorytetu 
i jego władza jest osłabiona, ale, jak zauważa Arendt, tego typu systemy mogą często 
trwać pokoleniami i nie zostać obalone. Potrzebny jest zwykle jakiś zewnętrzny im-
puls czy wydarzenie, na przykład wojna lub kryzys ekonomiczny, by dać impuls do 
wspólnego, spontanicznego działania jednostek, które przeobrazić się może w rewo-
lucję wyłącznie pod opisanymi warunkami. Jednak rewolucji, które osiągnęły swój 
cel, a mianowicie ustanowienie wolności, było, zdaniem Arendt, w historii tak nie-

2 M. Canovan, Th e Contradictions of Hannah Arendt’s Political Th ought, „Political Th eory”, Vol. 6, No. 1 Feb., 

1978, s. 5–26.
3 I.L. Horovitz, Foundations of Political Sociology, „Transaction Publishers” 1997, s. 92.
4 H. Arendt, O Rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003, s. 37.
5 Ibidem, s. 39.
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wiele, że właściwie jej analizę historii i natury rewolucji można by nazwać historią 
zawiedzionych nadziei i „utraconego skarbu”.

Starając się dociec, dlaczego większość rewolucji albo osiąga swoje cele tylko częś-
ciowo, albo nie osiąga ich wcale – najczęściej przekształcając się w rządy terroru, dyk-
tatury lub nawet systemy totalitarne – autorka Korzeni totalitaryzmu posługuje się pa-
radygmatem dwóch wielkich rewolucji XVIII w., które jej zdaniem reprezentują dwa 
różne typy czy modele: rewolucji amerykańskiej i rewolucji francuskiej. Zawierają 
one w sobie większość podstawowych kategorii, które potrzebne są do zrozumienia 
fenomenu rewolucji i które odnajdujemy we wszystkich późniejszych zrywach rewo-
lucyjnych. Arendt przeciwstawia je sobie, traktując model amerykański jako przykład 
jedynej przynajmniej częściowo skutecznej i zakończonej sukcesem rewolucji, zaś 
model francuski jako model rewolucji nieudanej i tragicznej, który stał się wzorem dla 
większości późniejszych porażek zrywów rewolucyjnych na całym świecie. Rewolucja 
amerykańska już na pierwszy rzut oka wyraźnie lepiej pasuje do typu idealnego rewo-
lucji stworzonego przez Arendt, ponieważ zachodzi w warunkach absolutnej nowoś-
ci w sensie geografi czno-fi zycznych warunków Nowego Świata, a także ponieważ od 
samego początku dla Ojców Założycieli było jasne, że rewolucja powinna zakończyć 
się stworzeniem nowych ram politycznych dla funkcjonowania ludzi w nowym kraju 
i że „konstytucja jest potrzebna po to, by wytyczać granice nowej rzeczywistości po-
litycznej i określać jej reguły”6. Ponadto specyfi czne warunki i doświadczenia będące 
udziałem twórców rewolucji amerykańskiej powodowały, że pojęcie wolności miało 
dla nich charakter publiczny7, i to nie tylko teoretycznie czy w sferze życzeniowej, ale 
bardzo dosłownie i konkretnie. Arendt przykłada w tym kontekście wielkie znaczenie 
do instytucji rad czy zgromadzeń miejskich, które istniały w Ameryce jeszcze przed 
rewolucją, ponieważ to w takich lokalnych zgromadzeniach kształtowała się dla niej 
prawdziwa sfera wolności politycznej, polegającej na aktywnym udziale w sprawach 
ogółu. Dzięki temu Ojcowie Założyciele rozumieli, że prawdziwą polityczną natu-
rę człowieka powinna charakteryzować troska o wspólne dobro i „pasja wyróżnie-
nia się”, rozumiana jako pozytywna cecha, umiłowanie dla wspólnej dyskusji, narad 
i podejmowania decyzji, nie zaś dążenie do władzy, które gdy występuje samo, bez 
owych elementów publicznych, „dąży do zniszczenia wszelkiego życia politycznego”8. 
Rewolucja amerykańska sprostała także trudnemu zadaniu przekucia tego rozumie-
nia wolności w nowych warunkach na utworzenie nowego systemu politycznego, no-
wej formy rządu, mającej nadać ramy owej wolności i stworzyć warunki do jej trwa-
nia: republiki. Pomimo zastrzeżeń, które Arendt żywiła do rewolucji amerykańskiej, 
a zwłaszcza do sposobu, w jaki jej dziedzictwo zostało zbyt szybko ograniczone przez 
tendencje do rozwijania polityki partyjnej, i w efekcie powstania nowoczesnej ma-
sowej demokracji, w której w dużej mierze zaprzepaszczono tradycję lokalnego sa-

6 Ibidem, s. 157.
7 U podstaw fi lozofi i Arendt leży wyraźne rozdzielenie sfery publicznej od prywatnej i określenie polityki 

jako przynależnej wyraźnie do tej pierwszej. Por. m.in. M. Potępa, Pojęcie wolności i demokracji w myśli politycz-

nej Hannah Arendt, w: Filozofi a a demokracja, Poznań 2001.
8 Ibidem, s. 148.
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morządu i debaty, w której istnieje miejsce dla każdego obywatela9, rewolucja ta była 
najbliżej ideału zmiany zakończonej ugruntowaniem wolności politycznej w nowym 
systemie rządów. Natomiast rewolucja francuska dała początek tradycji rewolucyjnej 
w takim sensie, w jakim najczęściej rozumiemy ją współcześnie i w jakim najczęściej 
jej doświadczamy – rewolucji skupionej wokół haseł społecznych i zakończonych naj-
częściej nastaniem terroru, wojny domowej lub frakcyjnej, prowadzącej do dyktatu-
ry lub restauracji poprzedniego systemu rządów. W skrajnych przypadkach, o czym 
będzie mowa przy omawianiu rewolucji październikowej, ten model rewolucji może 
prowadzić do powstania nowej, śmiertelnie groźnej dla ludzkości formy rządu, jaką 
jest totalitaryzm o tendencjach ludobójczych. Największym błędem, jaki popełnili 
przywódcy rewolucji francuskiej, jest właśnie owo wspomniane skupienie się na kwe-
stii socjalnej. Arendt pisze, że obiektywną przyczyną, która spowodowała przesunię-
cie nacisku na postulaty społeczne, a która to przyczyna nie występowała w Ameryce, 
było rzeczywiste istnienie w Europie ogromnych mas skrajnie biednej ludności, nie-
posiadającej właściwie żadnej możliwości zmiany swojego położenia10. Od momen-
tu, gdy przywódcy rewolucji francuskiej postanowili wykorzystać nędzarzy do wal-
ki politycznej (toczonej na ulicach Paryża) i włączyć postulaty dobrobytu do haseł 
rewolucji – niektórymi powodowało przy tym rzeczywiste współczucie, innymi zaś 
polityczna kalkulacja – celem rewolucji przestała być wolność, a stało się uwolnie-
nie od nędzy, którego nie można przeprowadzić metodami politycznymi, choć aż po 
czasy współczesne tak często uważa się, że jest to możliwe. Gdy hasła dotyczące nie 
rządzenia i wolności, ale codziennych życiowych konieczności stały się centralne dla 
rewolucji, rozpoczął się moment dezintegracji i rozpadu ruchu rewolucyjnego, ukie-
runkowanego początkowo na wolność i cele polityczne oraz pojawienia się rewolucyj-
nego terroru. „Rządzące [ludem – M.B] potrzeby miały charakter nachalny i niejako 
przedpolityczny, toteż zdawało się, że tylko przemoc może być wystarczająco silna 
i rychliwa, by im sprostać”11. Według Arendt moment przemocy, czyli walki wyzwo-
leńczej, choć występuje prawie zawsze, w udanych rewolucjach przypada na czas po-
przedzający właściwy moment rewolucji, czyli ustanowienia nowej formy rządu – tak 
jak miało to miejsce w Ameryce – natomiast w rewolucjach nieudanych, nawet jeżeli 
podjęte zostaną próby tworzenia podwalin nowego państwa, to zazwyczaj nie kończą 
one etapu przemocy, a często prowadzą jedynie do jej eskalacji i nastania rządów ter-
roru i dyktatury. To właśnie niezrozumienie tego, co powinno stanowić właściwy cel 
rewolucji, powoduje tragiczny i nieudany przebieg tak wielu z nich. 

Teoria Arendt podkreśla też, że istnieje jeszcze jeden kluczowy element występu-
jący we wszystkich właściwie rewolucjach, a dający nadzieję na rzeczywiste powsta-
nie nowej formy rządów, która dodatkowo nie będzie skazana ani na groźbę terroru, 
ani na utratę pierwotnego rewolucyjnego ducha wolności. Tym elementem są właśnie 
niewielkie zgromadzenia o charakterze politycznym, znane w różnych rewolucjach 
pod nazwą rad, stowarzyszeń rewolucyjnych, okręgów miejskich czy komun. W O re-

9 Por. A. Wellmer, Hannah Arendt on Revolution, w: Th e Cambridge Companion to Hannah Arendt, D. Villa 

(ed.), Cambridge 2000, s. 224–230.
10 Ibidem, s. 138.
11 Ibidem, s. 111.
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wolucji autorka twierdzi, że powstają one spontanicznie, niemal w każdej sytuacji re-
wolucyjnej, jako wynik wspólnego działania jednostek. Arendt krytykuje tych, któ-
rzy widzą w nich wyłącznie utopijne „mrzonki” czy chwilowy przejaw rewolucyjnej 
euforii, znikający, gdy tylko rewolucja okrzepnie. Traktuje je niezwykle poważnie, 
jako możliwy zalążek nowego ustroju, który poprzez federację tych mniejszych zgro-
madzeń w większe byłby w stanie umożliwić ludziom rzeczywiste uczestnictwo we 
władzy rozumianej właśnie jako ów pozytywny wynik debaty i wspólnie uzgodnione 
działanie wolnych jednostek w sferze publicznej12. Są one także jedyną formułą insty-
tucjonalną, w której ów rewolucyjny duch wolności, pozytywne zjawisko towarzy-
szące początkowym etapom rewolucji, mógłby zostać zachowany. W takiej sytuacji 
rewolucja tworzyłaby i prawną, i instytucjonalną bazę systemu politycznego, który 
cechowałaby rzeczywista wolność obywateli. Choć Arendt była wielokrotnie kryty-
kowana za naiwność tej części swojej teorii, pozostaje ona jednym z najbardziej twór-
czych i pozytywnych elementów w myśli fi lozofk i, która wskazywała na ciągłe odra-
dzanie się idei rad, chociażby gdy pisała o rewolucji na Węgrzech w 1956 r., dowodząc, 
że nawet totalitarny system sowiecki nie jest odporny na spontaniczne „erupcje wol-
ności”, co w efekcie musi doprowadzić do jego upadku13. 

Omówiwszy najważniejsze założenia teorii rewolucji według Hannah Arendt, 
możemy przejść do próby opisania, w jaki sposób w te ogólne założenia wpisu-
ją się refl eksje, które dotyczyły konkretnego przypadku rewolucji październikowej. 
Zauważmy, że Arendt, choć często posługiwała się określeniem rewolucja rosyjska, 
wyraźnie oddzielała rewolucję lutową 1917 r. od październikowej, a pod pojęciem 
rewolucja bolszewicka rozumiała wydarzenia od przejęcia władzy przez partię Lenina 
do mniej więcej 1921 lub 1922 r.14 

Arendt zakładała, że większość rewolucji nowoczesnych powiela model rewolucji 
francuskiej, jednak z pewnością żadna nie była pod tak silnym jej wpływem jak rewo-
lucja bolszewicka. Dodatkowym elementem, który oddziaływał na rewolucję bolsze-
wicką, była teoria i doktryna Marksa, która dla Arendt również opiera się na jednej 
z tragicznych pomyłek zapoczątkowanych podczas rewolucji francuskiej, czyli na wie-
rze w historyczną i dziejową konieczność. Nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły 
krytyki marksizmu według Arendt, musimy zauważyć, że najbardziej zgubny wpływ 
w jego teorii widziała ona w związaniu rewolucji z kwestią socjalną poprzez przypi-
sanie masom pobudek politycznych (dążenie do wolności) tam, gdzie istniały w rze-
czywistości tylko pobudki związane z koniecznością życiową, oraz we wprowadzeniu 
na stałe do repertuaru ideologii XIX i XX w. wiary w możliwość „zmiany człowieka” 
i tworzenia na nowo ludzkiej natury. Arendt była zdecydowaną przeciwniczką dialek-
tyzmu i historyzmu oraz wszelkich ideologii głoszących, że istnieje jeden „klucz do 
dziejów” czy jeden ciągły historyczny proces (w tym przypadku walka klas), któremu 
podporządkowane są wszystkie wydarzenia. 

12 Ibidem, s. 319 i nast.
13 H. Arendt, Totalitarian Imperialism: Refl ections on the Hungarian Revolution, „Th e Journal of Politics”, 

Vol. 20, No. 1 Feb., 1958, s. 5–43. 
14 O różnicach pomiędzy lutym a październikiem patrz m.in.: H. Arendt, O rewolucji..., s. 327 i 332. 
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Ponadto Arendt uważała, że Marks, skupiając się w swoich rozważaniach o re-
wolucji francuskiej w większej mierze na historii, a nie na jej wymiarze politycznym, 
stworzył i niezwykle silnie ugruntował w myśli europejskiej model rewolucji z pew-
nymi niezmiennymi i „koniecznymi” etapami, które każda rewolucja przejść musi15. 
Pod jego wpływem bolszewicy, przeprowadzając swoją rewolucję, postępowali zgod-
nie z pewnym z góry znanym scenariuszem i starali się odtwarzać kolejno etapy re-
wolucji, nie zważając na to, że warunki w Rosji były zgoła inne od tych, które prze-
widywała nawet sama teoria Marksa. Tak więc „ci, którzy pobierali nauki w szko-
le rewolucji, zostali odpowiednio uświadomieni, i z góry wiedzieli, jaki bieg musi 
przyjąć rewolucja” – zatem, między innymi, wiedzieli, że „rewolucja pożera własne 
dzieci”, czy że każda rewolucja posiada swoich wrogów, nie tylko zwolenników sta-
rego porządku i kontrrewolucjonistów, ale także „ukrytych wrogów”, których należy 
zdemaskować. Jak Arendt przekonywująco dowodzi w Korzeniach totalitaryzmu, to 
właśnie uleganie „urokowi konieczności historycznej”, a więc wiara w istnienie ukry-
tych prądów i nurtów w historii, które nieuchronnie doprowadzą do zmiany nie tylko 
społeczeństw, ale również samej natury ludzkiej, połączone z doświadczeniem prze-
mocy i dewaluacji wartości ludzkiego życia w początkach XX w. stworzyło podwaliny 
pod katastrofę nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu. Jednak Arendt wyraź-
nie oddziela etap władzy Lenina od późniejszego stalinowskiego terroru16, a swoją 
krytykę Lenina i rewolucji bolszewickiej opiera na innych przesłankach. Po pierw-
sze, Arendt uznaje Lenina za człowieka, który choć niepozbawiony pewnych prak-
tycznych intuicji związanych z nowym charakterem przemian społecznych w XX w. 
(Arendt wielokrotnie w swoich publikacjach przytacza zdanie Lenina o tym, że „wiek 
XX będzie wiekiem wojen i rewolucji” – jako niezwykle trafne), był ideologicznie 
osadzony w w. XIX, z jego wiarą w nieuchronny postęp i z idealizmem. Należał wraz 
z wieloma swoimi towarzyszami, twórcami października, do kategorii „zawodowe-
go rewolucjonisty”, który nie jest jednym ze spontanicznych uczestników tworzenia 
się rewolucyjnego ducha i pierwszego zrywu wolnościowego, a raczej włącza się do 
akcji we właściwym momencie, by przejąć władzę, i którego „główne zadanie (...) to 
zapewnienie ciągłości rewolucji” zgodnie z uprzednio opracowanymi modelami te-
oretycznymi i strategiami17. Arendt przyznaje, że Lenin był niekiedy w stanie wyjść 
poza kanon marksizmu, na przykład jeżeli chodzi o wyciągnięcie wniosków ze związ-
ku pomiędzy wojną a rewolucją. Po obserwacji totalnego, niespotykanego wcześniej 
charakteru pierwszej wojny światowej, dostrzegł on mianowicie możliwość przepro-
wadzenia równie totalnej i pełnej przemocy rewolucji. Innymi słowy, jak pisał Peter 
Holquist, „Marks powiedział, że Bonaparte przeszedł we Francji od permanentnej 
rewolucji do permanentnej wojny – Rosjanie zrobili odwrotnie – przeszli od total-
nej wojny do totalnej rewolucji”. Jednak ostatecznie to właśnie marksista i zawodowy 
rewolucjonista w Leninie popchnęli go do największych błędów i zaprzepaszczenia 
wolnościowego potencjału rewolucji. Punktem zwrotnym w rewolucji bolszewickiej 

15 Ibidem, s. 71.
16 H. Arendt, Comment on “Th e Uses of Revolution” by Adam Ulam, w: Th e Russian Revolution, R. Pipes (ed.), 

New York 1968, s. 346.
17 Idem, O Rewolucji..., s. 325.
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jest dla Arendt moment, w którym Lenin poświęcił idee sowietów na rzecz dyktatu-
ry partii. Uważając, że „niekompetentny lud w zacofanym kraju nie zdoła pokonać 
nędzy w warunkach politycznej wolności”18, stwierdził, że potrzebna jest dyktatura, 
która pozwoli pokonać okres przejściowy, dzielący niedostatecznie rozwinięty system 
społeczny w Rosji od socjalizmu. Podążając za marksistowskim ideałem dyktatury 
proletariatu, zaprzepaścił możliwość stworzenia systemu opartego na radach, ponie-
waż myślał kategoriami ideologicznymi i związanymi z tradycyjną polityką partyjną. 
„Kiedy podczas buntu kronsztadzkiego sowiety zaprotestowały przeciwko dyktaturze 
partii i niezgodność nowych ciał z systemem partyjnym stała się oczywista, Lenin na-
tychmiast postanowił rozprawić się z radami, ponieważ zagrażały monopolizowaniu 
władzy przez partię bolszewicką”19. Lenin poszedł więc tą samą zgubną drogą, którą 
wcześniej obrali przywódcy rewolucji francuskiej: postanowił poświęcić wszystko dla 
tradycyjnej walki o władzę, co doprowadziło do centralizacji i biurokratyzacji oraz 
pozbawienia rad jakiegokolwiek wpływu i możliwości działania. Niemniej jednak, 
uważa Arendt, bolszewicy byli świadomi ogromnej popularności i potencjału rad, 
czego świadectwem jest chociażby nadanie nowemu państwu fasadowej i fałszywej 
nazwy Związku Radzieckiego. W konsekwencji uniemożliwienia jakiejkolwiek rze-
czywistej wymiany opinii i ścierania się poglądów, system jednopartyjny doprowadził 
do zastraszającego rozwoju wzajemnego szpiegowania się i denuncjacji przez człon-
ków partii, które w okresie totalitarnym zostało przeniesione na całe społeczeństwo. 
Dodatkowo okazało się, że po raz kolejny sposobem na kontrolowanie mas, którym 
nie stworzono właściwego systemu politycznego dla wyrażania swojej opinii, jest ter-
ror rewolucyjny. Arnedt nazywa Lenina najwierniejszym uczniem Robespierra i widzi 
w czystkach w partii bolszewickiej echo czystek stosowanych podczas rewolucji fran-
cuskiej. Lenin, zapewne pod wpływem nowych doświadczeń w skali przemocy, które 
stały się udziałem Europy w XX w., oraz pod wpływem strachu przed zagrożeniami 
rzeczywistymi i wyobrażonymi w postaci kontrrewolucji, wojny domowej i ogromnej 
skali i zasięgu rewolucji obejmującej gigantyczne masy ludności i coraz to nowe kraje 
(przyłączane stopniowo nowe republiki radzieckie), uczynił z terroru środek insty-
tucjonalny, który miał przyspieszać rozpęd rewolucji zgodnie z wymogami koniecz-
ności historycznej i ideologii marksistowskiej. Również pod wpływem Marksa Lenin 
odrzucił prawo jako element systemu burżuazyjnego i uznał, że odrzucając tradycyjny 
system prawny, do czasu powstania w pełni rozwiniętego systemu socjalistycznego, 
należy w sposób bezpośredni wprowadzać w życie wolę klasy pracującej reprezento-
wanej przez partię. Zasada bezpośredniego stosowania woli partii (a w rzeczywistości 
tego, kto w danym momencie stał na jej czele) zamiast stosowania zasad państwa 
prawnego również legła u podstaw późniejszego totalitarnego myślenia o państwie 
i prawie, a raczej o braku prawa. Lenin był zatem kolejnym rewolucjonistą, który po-
święcił wolność w imię konieczności, a rodzący się system rad w imię wszechmocno-
ści partii i aparatu partyjnego. Tę właśnie wszechmocną pozycję partii wykorzystał 
później Stalin do wprowadzenia rządów totalitarnych. Jednocześnie Lenin rozumiał 

18 Ibidem, s. 78.
19 Ibidem, s. 321.
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konieczność utrzymania dynamiki ruchu rewolucyjnego – był to warunek konieczny 
dla dalszego rozwoju zmian w kierunku, który określała ideologia, w tym przypad-
ku dla rozwoju systemu komunistycznego. Lenin, według Arendt, próbował różnych 
dróg, by nie dopuścić do okrzepnięcia rewolucji. Jego eksperymenty z okresu NEP są 
dla niej właśnie jedną z takich prób. Lenin, pisze Arendt, „bardziej obawiał się bra-
ku struktury społecznej niż możliwości pojawienia się (...) tendencji odśrodkowych 
czy nawet (...) nowej burżuazji”20. Dlatego imał się różnych sposobów różnicowania 
społeczeństwa sowieckiego, czy to pod względem etnicznym, czy też ekonomicznym, 
widząc w istnieniu różnych grup społecznych źródło dynamiki. Dopiero Stalin, który 
zdaniem autorki Korzeni totalitaryzmu jedynie głosił hasła marksistowskie, jednak 
nie był marksistą w swoich działaniach, odszedł od modelu dywersyfi kacji w stronę 
totalitarnej uniformizacji. Dlatego też Arendt pisze: 

W chwili śmierci Lenina drogi były wciąż otwarte. Powstanie klasy robotników, rolników 

i (w okresie NEP) klasy średniej, niekoniecznie musiałoby doprowadzić do walki klasowej 

charakterystycznej dla modelu europejskiego kapitalizmu. Rolnictwo mogło wciąż rozwi-

jać się na zasadach kolektywizmu, spółdzielczości lub własności prywatnej, a gospodarka 

państwowa wciąż mogła pójść drogą socjalistyczną, państwowo-kapitalistyczną czy wol-

norynkową. Żadna z tych alternatyw nie oznaczałaby automatycznego zniszczenia nowej 

struktury państwa21.

Arendt była zwolenniczką poglądu, że leninizm był systemem dyktatury jedno-
partyjnej, a nie totalitarnej, i uważała, że nie był on bezpośrednią i konieczną przy-
czyną powstania rządów totalitarnych. Niemniej w jej myśli można prześledzić wątek 
wyraźnych precedensów systemu totalitarnego, występujących już w okresie rewolu-
cji bolszewickiej. Wspomnieliśmy o zastosowaniu terroru na niespotykaną wcześniej 
skalę i o włączeniu go jako instrumentu instytucjonalnego w mechanizmy funkcjono-
wania partii bolszewickiej. Równocześnie wymienić należy sam rozrost partii i mo-
nopolizację przez nią władzy oraz opanowanie aparatu bezpieczeństwa przez partię 
i rozwój tego aparatu oraz technik jego działania opartych na donosicielstwie i po-
wszechnym strachu. Wreszcie musimy pamiętać o roli okresu rewolucyjnego w od-
rzuceniu prawa i zastąpieniu go decyzjami „wcielającymi bezpośrednio w życie” wolę 
proletariatu interpretowaną przez przywódców rewolucyjnych. 

Z tych właśnie precedensów czerpał stalinowski totalitaryzm, który dla Arendt, po 
okresie walki o władzę po śmierci Lenina, ostatecznie ukonstytuował się w Związku 
Radzieckim w 1929 r. i trwał aż do śmierci Stalina. Terror z instrumentu służącego do 
przyspieszania przemian rewolucyjnych stał się istotą i celem istnienia systemu rzą-
du w Związku Radzieckim, a jednocześnie dewizą pozwalającą utrzymać ów system 
w stanie ciągłego ruchu, który jest nieodzowny dla istnienia totalitaryzmu i urzeczy-
wistniania się poprzez wyznaczanie coraz to nowych „obiektywnych wrogów” rewo-
lucji i niszczenia ich. Jednakże w systemie totalitarnym terror nie jest już narzędziem 
wspomagającym zdobycie władzy dla samej władzy, czy też tym bardziej dla zaspoko-
jenia osobistych ambicji rządzących lub ich wzbogacenia się. Jego kompletnie anty-

20 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1 i 2, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993, s. 368.
21 Ibidem, s. 369.
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utylitarny i antyzdroworozsądkowy charakter są właśnie tym, co odróżnia go od zna-
nych w innych formach rządu rodzajów terroru. Rzeczywistym zadaniem terroru 
jest doprowadzenie do takich zmian w strukturze społecznej i naturze człowieka, aby 
możliwe stało się urzeczywistnienie „praw ruchu”, czyli praw historii (w tym przypad-
ku walki klasowej), które leżą u podstaw ideologii totalitarnych, i których urzeczywist-
nienie jest konieczne to stworzenia „nowej ludzkości”. Dyktatura partii i powszechna 
propaganda, również wprowadzone w okresie rewolucyjnym, przygotowują z kolei 
grunt pod zniszczenie wolności człowieka we wszystkich jego wymiarach, aż po zdol-
ność samodzielnego myślenia. „Idealnym poddanym rządów totalitarnych” – pisze 
Arendt – „jest (...) człowiek, dla którego nie istnieje już rozróżnienie między faktem 
a zmyśleniem i między prawdą a fałszem”22. Wreszcie dziedzictwem rewolucji jest roz-
budowanie aparatu tajnych służb, które w czasie panowania totalitaryzmu stają się 
jedynym wykonawcą prawa i stoją ponad państwem i ponad ruchem, ponieważ to one 
odgrywają kluczową rolę w totalnym opanowaniu społeczeństwa za pomocą strachu 
i arbitralnego doboru kolejnych grup, określanych jako wrogowie systemu i przezna-
czonych do unicestwienia. Możemy zatem wnioskować, że rola rewolucji bolszewi-
ckiej w stworzeniu podwalin późniejszego systemu totalitarnego była znacząca. 

Totalitaryzm podobny jest do rewolucji w tym, że jego celem jest stworzenie zu-
pełnie nowej formy rządów, a docelowo stworzenie nowego człowieka, zmiana samej 
natury ludzkiej. W myśli politycznej Arendt umiejętność stwarzania rzeczy nowych, 
tworzenia sytuacji bez precedensu jest istotą ludzkiego działania i ludzkiej natury. 
Jednym z możliwych działań może więc być ustanowienie wolności poprzez udaną 
zmianę systemu politycznego, ale równie dobrze powstać może nowy twór, taki jak 
totalitaryzm, czyli jedyny znany ludziom system rządów, „z którym współistnienie 
człowieka nie jest możliwe”. Arendt ostrzega, że najstraszniejsze w totalitaryzmie jest 
to, że zdaje się on oferować łatwe rozwiązania najtrudniejszych problemów nurtują-
cych współczesnego człowieka. W przypadku sowieckiego totalitaryzmu wydaje się, 
że był on w pewnym sensie tragiczną odpowiedzią na niektóre pytania o organizację 
społeczeństw i rozwiązanie ich problemów, postawione najpierw przez Marksa, a po-
tem przez Lenina. Hannah Arendt zdaje się nam mówić, że być może odpowiedź na 
te pytania można było znaleźć także w Kronsztadzie, ale jest to szansa, którą bezpo-
wrotnie zaprzepaszczono.

22 Ibidem, s. 510.


