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 A 
INDUS sau a impus comunismul o 
anumit` „calitate“ a existen]ei? De 
regul`, r`spunsul e blocat de cli[ee care 
rateaz` gravitatea filozofic` a întreb`rii. 
Comunismul poate fi redus la s`r`cie, la 

umilin]a cotidian` continu` sau la lungimea cenu[ie 
a cozilor, pentru c` e egal cu putrefac]ia complet` 
a vie]ii sociale. Îns` doar cu aceast` însemn`tate [i 
amprent`, comunismul se restrînge la duritatea [i 
violen]a unui accident care desfigureaz` [i trece, 
l`sînd în urm` „o lume de vindecat“. Indiscutabil, 
[ocul comunist a r`mas pentru o parte însemnat` 
a societ`]ilor care l-au tr`it exact asta: o priva]iune 
sever` de bun`stare, consum [i libertate, în sensul 
cel mai practic al cuvîntului. Memoria genera]iilor 
de „absolven]i“ ai orînduirii comuniste e înc`rcat` 
de aceast` defini]ie care banalizeaz`, re]inînd vul-
garitatea, f`r` s` fi perceput unicitatea vie]ii în 
comunism. Dar s`r`cirea [i epuizarea fizic` a fiin]ei 
umane nu sînt un monopol comunist. R`zboaiele, 
epocile de pionierat, epidemiile [i catastrofele na-
turale for]eaz` c`deri în mas` ale grupurilor umane 
mari. A[ezat în succesiunea „accidentelor“ [i „catas-
trofelor“ colective, comunismul î[i ascunde esen]a. 
A[a s-a n`scut obscuritatea conceptual` de care 
s-au ag`]at, decenii în [ir, adep]ii teoriei occidentale 
dup` care comunismul est-european a fost „doar“ o 
abatere, o deraiere nedemn` de la linia marxismului 
de principiu. Stalin [i, dup` el, Ceau[escu, Kim Jong 
Il sau alte figuri de paranoici [i tartori inexplicabili 
au devenit argumentul în baza c`ruia comunismul 
tr`dat [i-a verificat cu atît mai mult idealitatea. Pu-
terea infernal` a comunismului în raport cu fiin]a 
uman` a r`mas astfel o necunoscut`: [i în interiorul 
societ`]ilor pe care le-a devastat, [i în societ`]ile 
din afar` – pe care continu` s` le narcotizeze, cu 
promisiunea eliber`rii. Cu alte cuvinte, în]elegerea 
comunismului nu e totuna cu inventarul crimelor 
[i nici cu analiza tezelor doctrinare ale comunismu-
lui. Ceva mult mai misterios, mai profund [i mai 
înfrico[`tor se ascunde în adîncimile acestei fixa]ii 
care nu se retrage, ci se reformuleaz` [i relanseaz` 
sub camuflajul interminabil al utopiei. Seduc]ia 
utopiei e intact`, pentru c` e[ecul ei dezastruos e 
necomunicabil. Nimeni nu crede, nu vrea sau nu 
poate s` [tie.

În ce nu putem 
s` nu credem

Experien]a existen]ial` comunist` a fost descris` 
în detalii apocaliptice de titanii m`rturisitori, de la 
Soljeni]în la {alamov, dar revela]ia nu a detonat în 
societ`]ile care au absorbit „marea literatur` anti-
comunist` a secolului XX“. Contactul cu demonis-
mul comunist nu garanteaz` revela]ia general`. 
Lumea nu are timp [i dispozi]ie, atunci cînd e con-
vocat`, strict literar, la [edin]e tragice [i globale de 

dezv`luiri. De ce s-ar opri din drum, pentru a ad-
mite prezen]a [i persisten]a R`ului, genera]ii care 
c`l`toresc spre viitor, înaripate de optimism, teh-
nologie sau caritate? Dintr-un motiv adînc filozofic. 
Odat` în]eleas`, lec]ia comunismului spune c` R`ul 
exist`, c` are o recuren]` sistematic`, o formul` de 
ac]iune sistematizat` [i o putere enorm` de seduc]ie 
pe care o datoreaz` capacit`]ii de a infiltra [i pre-
lua formele Binelui. R`ul e elementul central [i sta-
bil al comunismului, nu în detaliile înfior`toare ale 
cazierului istoric, ci în for]a de asalt spiritual arun-
cat` împotriva condi]iei umane. Din acest punct de 
vedere, comunismul e urma[ul [i capodopera unei 
uria[e tradi]ii a R`ului absolut [i a r`zboiului spi-
ritual cu libertatea. Nazismul, fratele bun al comu-
nismului, a fost imprudent, atacînd, în numele unei 
mit biologic „[tiin]ific“, [i [i-a expus prea devreme 
natura grotesc`. În plus, distrugerea armat` a statu-
lui nazist a permis, apoi, arestarea [i radierea ideii 
naziste centrale. Comunismul a încheiat victorios 
r`zboiul pierdut de nazism [i a fost, mereu, îndea-
juns de abil pentru a trimite în avangard` o retoric` 
progresist`, „de nerefuzat“. Îns` ambele experien]e 
au demonstrat ceva supraistoric: existen]a R`ului 
non-accidental, ultra-competitiv între tenta]iile [i 
op]iunile generale ale omului. Mega-atestatul con-
trasemnat de comunism [i de nazism a dovedit c` 
lumea nu e un loc adjudecat, ci un cîmp contradic-
toriu în care soarta omului se joac` între con[tiin]` 
[i dezumanizare. Cele dou` socialisme apocaliptice 
ale secolului XX ]in afi[ul, dar asta nu poate umbri 
ferocitatea predecesorului lor, R`zboiul de 30 de ani. 
Tentativele de înlocuire sau de modificare a naturii 
umane sînt, îns`, monopolul ereziei socialiste. {i nu 
sînt, cu nici un chip, încheiate. Socialismul plenar 
revine cu mijloacele [i temele noi ale -ismelor anga-
jate în cult [i utopie: ecologism, corectitudine poli-
tic`, antiglobalism. În 1997, dup` 20 de ani de expe-
rien]` comunist` în Polonia [i 10 ani de conflict în 
Occident cu stînga occidental`, Leszek Kołakowski 
a pus paradoxul „r`ului nesesizat“ într-o formul` de 
ironie tran[ant`: „Pot s`-i în]eleg pe cei ce nu cred în 
Dumnezeu, dar îmi e peste putin]` s`-i în]eleg pe cei 
ce nu cred în Diavol“.

Pastorul calcaros 
nu se modernizeaz`

Leszek Kołakowski (23 octombrie 1927 – 17 iulie 
2009) a fost perfect echipat pentru a în]elege, expu-
ne [i distruge secretul constitutiv al R`ului comu-
nist. Nimic din biografia acestui fost militant comu-
nist nu poate explica puterea dominatoare, ironic` [i 
t`ioas` cu care Kołakowski a tratat fascina]ia comu-
nist`. Ca atî]ia al]i mari preo]i anticomuni[ti, Koła-
kowski a fost, mai întîi, un bun comunist. Diferen]a 
e c` Leszek Kołakowski nu a tezaurizat datele aces-
tei prime etape, nu a fost niciodat` altceva decît fi-

lozof [i nu a atacat comunismul de pe pozi]iile re-
voltei anticomuniste. Din punct de vedere etic, Les-
zek Kołakowski s-a desp`r]it de comunism în nu-
mele umanismului fundamental al culturii europe-
ne. Din punct de vedere tehnic, Leszek Kołakowski a 
distrus comunismul pe parcursul unor cercet`ri teo-
logico-filozofice asupra cre[tinismului de secol XVII. 
Kołakowski a fost adesea confundat cu Principalele 
curente ale marxismului (1976), monografia care a di-
secat [i epuizat preten]iile filozofice ale marxismu-
lui. Îns` geniul lui Kołakowski surîde ironic [i lapi-
dar de deasupra acestui op. Kołakowski a cî[tigat în-
totdeauna împotriva timpurilor lui pentru c` a fost, 
de la început pîn` la sfîr[it, omul tradi]iei filozofi-
ce premoderne. Kołakowski a refuzat programatic 
s` fie un actual, de[i a petrecut o mare parte a carie-
rei [i a dedicat o mare parte a operei sale anomalii-
lor prezentului. Sceptic, ironic [i sec pîn` la fosiliza-
rea propozi]iilor, Kołakowski a adus, cu efecte devas-
tatoare, în acvariul filozofic modern [i postmodern 
precizia acid` a clasicului. Kołakowski a fost perfect 
suveran [i imun la impresiile [i iluziile spirituale ale 
modernit`]ii, pentru c` a fost, pur [i simplu, serios. 
„Un filozof modern care n-a fost încercat de b`nuiala 
c` e [arlatan nu e un filozof, iar opera lui nu merit` 
citit`“ – a m`rturisit Kołakowski, incluzîndu-se prin-
tre suspec]i [i ad`ugînd, la fel de sigur, c` „Nici un 
mare filozof nu se num`r` printre filozofii în via]`“ 
(Daedalus, 2005, interviu de Danny Postel). Koła-
kowski, omul modest, cu aparen]a calcaroas` a unui 
pastor restrîns la consum subbiologic, n-a tri[at nici-
odat` [i n-a încercat niciodat` s`-[i ofere confort sau 
anestezice în rela]ia cu adev`rul.

Adev`rul e anticomunist

În 1966, cînd a scris „Karl Marx [i defini]ia cla-
sic` a adev`rului“, studiul care a fost premiat de 
autorit`]i cu excluderea din partid [i concedie-
rea de la revista Studia Filozoficzne, totul era jucat. 
Nu din dezgust pentru represiunea comunist` [i 
nici din dorin]a de a face un act de originalitate în 
fa]a majorit`]ii marxiste a lumii academice polo-
neze ([i occidentale). Sursele împotrivirii lui Koła-
kowski nu sînt refuzul sau protestul. Kołakowski 
nu a provocat tulbur`ri [i nu a distrus marxismul 
cu pre]ul unui scandal filozofic. E mult mai sim-
plu [i mai grav: Kołakowski a f`cut filozofie pur` [i 
a constatat riguros a[ezarea spiritual` a marxismu-
lui în afara [i împotriva civiliza]iei. Iat` de ce Koła-
kowski nu e un comunist convertit, un comenta-
tor intelectual sau un martor revoltat. Kołakowski 
infirm` presupunerea dup` care comunismul e te-
renul de lucru al demolatorilor anticomuni[ti [i li-
miteaz` presupunerea dup` care suferin]a e, sin-
gur`, de ajuns pentru a dezv`lui esen]a ultim` a uto-
piei marxiste. Kołakowski a fost, de fapt, tot tim-
pul în interiorul lumii comuniste f`r` s` se fi l`sat 
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vreodat` contaminat de promisiunile sau de stra-
tagemele ei doctrinare. Leszek Kołakowski a f`cut 
demonstra]ia complet` a puterii spiritului [i a au-
tonomiei adev`rului. De aici remarcile tîrzii ale lui 
Kołakowski în ap`rarea exteriorit`]ii inaccesibile a 
adev`rului [i pledoariile sale în ap`rarea dreptului 
la contradic]ie. Mai clar spus, Kołakowski a respins 
orice adev`r ultim, dar a insistat dramatic asupra 
necesit`]ii c`ut`rii adev`rului. Tot Kołakowski a cre-
zut pîn` la ultima suflare c` marile contradic]ii ale 
culturii umane nu pot fi [i nu trebuie rezolvate. Ele 
trebuie admise [i în]elese. Mai important: nevoia de 
armonie [i toate argumentele în favoarea elimin`rii 
tensiunilor nerezolvate duc la dezastru sau – cum 
avertiza Kołakowski în unul din ultimele lui inter-
viuri – „f`r` educa]ia moral` concret` care inculc` 
diferen]a dintre Bine [i R`u, societ`]ile devin vulne-
rabile [i, în cele din urm`, civiliza]ia se pr`bu[e[te“. 
Ce e cu adev`rat remarcabil e c` aceste pozi]ii nu au 
fost cî[tigate de Kołakowski dup` stabilirea în Occi-
dent, ci au lucrat de la început al`turi de marxistul 
[i apoi de criticul marxismului. Iat` de ce biografia 
lui Kołakowski e o istorie exemplar`.

Dr. Ko akowski prime[te 
o excursie la Moscova

Leszek Kołakowski s-a n`scut la Radom, dar a 
p`r`sit repede ora[ul. Ocupa]ia sovieto-nazist` l-a 
surprins pe Kołakowski în zona german`. Tat`l lui 
Leszek a fost executat de Gestapo [i restul familiei 
a fost deportat`. Kołakowski prinsese gustul c`r]ii 
în biblioteca respectabil` a tat`lui s`u, unde a citit 
pentru prima oar` poezie în polonez`, rus` [i ger-
man`. Prin urmare, dispari]ia orelor de [coal` nu l-
a mul]umit pe tîn`rul studios. Cînd rezisten]a polo-
nez` a organizat o re]ea [colar` clandestin`, Koła-
kowski a r`spuns entuziast [i a revenit cu pasiune 
la programa [colar`. Aceast` experien]` a l`sat, cu 
siguran]`, urme adînci. Cineva care g`se[te, înc` din 
prima tinere]e, dovezile capacit`]ii de autonomie [i 
de autoorganizare ale societ`]ii civile nu mai poate 
deveni un cet`]ean servil [i va p`stra o distan]` cate-
goric` fa]` de stat. Pîn` la sfîr[itul r`zboiului, Koła-
kowski a avut tot timpul s` vad` la lucru [i s` res-
ping` retorica prevalent` a dreptei na]ionaliste, an-
tisemite [i catolice poloneze. Dup` r`zboi, propul-
sat de sentimente antina]ionaliste, Kołakowski se în-
dreapt` decis spre comuni[ti. În 1947 devine mem-
bru ZMP (UTC-ul polonez). În 1953 începe studii de 
filozofie la Universitatea din Łód . Din acest mo-
ment, parcursul lui Kołakowski pare perfect egal 
cu parcursul tipic al filozofilor de partid din Româ-
nia. Între 1950 [i 1954, Kołakowski pred` la {coala 
de Partid, unde activi[tii sînt ini]ia]i în clasicii mar-
xismului. În 1956, noua stea a marxismului autoh-
ton ob]ine doctoratul la Universitatea din Var[ovia, 
unde devine (din 1959) decan al Facult`]ii de istoria 
filozofiei. În 1950 [i în 1958, Kołakowski e r`spl`tit 
cu c`l`torii în str`in`tate. Mai întîi la Moscova, 
al`turi de un grup de „merituo[i“ ai propagandei co-
muniste, apoi în Olanda, Fran]a [i Germania, unde 
îl întîlne[te pe Th. Adorno. Toat` aceast` schem` 
de promovare în[al`. Exist` o diferen]` anume între 
parvenirea academic` în Polonia [i în România ani-
lor ’50. În varianta româneasc`, noua elit` academic` 
e exact ce spun datele din dosar. Impostura e total`. 
O trup` de semianalfabe]i [i oportuni[ti sînt adu[i la 
putere în universit`]i, distrug catedrele, elimin` ab-
rupt corpul academic „reac]ionar“ [i impun îndoctri-
narea studen]ilor care au voie s` înve]e lozinci, sub 
supravegherea profesorilor-politruci. Polonia e cu 
totul [i cu totul alt caz.

Clasa muncitoare 
î[i ia filozof

Pe tot parcursul carierei de partid [i universitare, 
Kołakowski a studiat riguros texte marxiste [i ne-
marxiste. De[i în]esate de farsori, universit`]ile po-
loneze [i-au p`strat fondurile de carte [i au permis, 
f`r` restric]ii sau sanc]iuni, accesul la orice titlu. 
Profesorii mai bine preg`ti]i (cazul lui Kołakowski) 
au predat ce [i cum au crezut de cuviin]`. În orice 

caz, marxismul explicat de la catedr` de Kołakowski 
a fost o ini]iere autentic` în gîndirea critic` [i, ade-
sea, o introducere în contesta]ia ortodoxiei marxis-
te. În 1965, de pild`, profesorul marxist Kołakowski 
încheie opt ani de cercet`ri cu Con[tiin]a religioas` [i 
Biserica: studii asupra cre[tinismului ne-denomina]ional 
în secolul al XVII-lea, o lucrare de teologie strict` 
care deschide seria cercet`rilor asupra lui Pascal [i 
a jansenismului (God Owes Us Nothing, 1995, e cea 
mai cunoscut` dintre ele). Cu excep]ia unui scurt 
[i în[el`tor interludiu marxist, Kołakowski e, de 
fapt, un filozof clasic al religiei, versat în marxism, 
apoi critic [i, în cele din urm`, demolator al mar-
xismului. Dou` c`i îl conduc pe Kołakowski la con-
cluzii timpurii [i definitive asupra marxismului. 
Mai întîi c`l`toria-cadou la Moscova, oferit` de par-
tid unui grup de tineri marxi[ti. Fa]` în fa]` cu so-
cietatea real` organizat` de marxismul real, Koła-
kowski e edificat. Momentul [ocului nu produce, 
îns`, o convulsie temperamental`. R`ceala distins` 
[i p`trunz`toare e una din datele de conduit` inte-
lectual` ale lui Kołakowski [i ea îl fere[te de conclu-
zii superficiale. La Moscova, Kołakowski în]elege, 
mai degrab` vizual, c` stalinismul e consecin]a di-
rect` [i final` a principiului marxist. Aceea[i con-
cluzie îl a[teapt` pe Kołakowski la cap`tul celei de-a 
doua c`i de acces: investiga]ia filozofic`. Revizionis-
mul lui Kołakowski devine, în cî]iva ani, dup` 1960, 
un criticism insuportabil pentru autoritatea ideolo-
gic` polonez`. În 1966, Kołakowski e exclus din par-
tid. Diferen]a fa]` de traiectoria-robot a ideologu-
lui comunist, a[a cum o cunoa[tem din România, se 
adînce[te. Chiar dup` excludere, Kołakowski pred` 
[i public`, poate consulta orice bibliotec` [i particip` 
la dezbateri publice. „Nimeni nu s-a amestecat în ac-
tivitatea universitar`, a mea sau a altor colegi“ – ]ine 
s` precizeze Kołakowski, la începutul anilor ’90. La 
sfîr[itul anilor ’60, Kołakowski, proasp`t exclus din 
partid, e respectat [i ascultat în mediile academice 
poloneze. De fapt, dincolo de cercul intelectual polo-
nez de elit`. Scrierile [i interven]iile lui Kołakowski 
fac jonc]iunea cu clasa muncitoare. Ironic, nu? Ma-
rele critic al marxismului e înfiat de clasa muncitoa-
re, copilul favorit [i profetul învestit al marxismului. 
În 1968, Partidul Comunist Polonez pune cap`t cari-
erei interne a lui Kołakowski. Concediat [i pus sub 
interdic]ie de publicare, Kołakowski p`r`se[te Polo-
nia. Partidul în]elesese bine: Kołakowski ideolog al 
muncitorilor era un pericol imediat [i fatal pentru 
statul comunist. Era, îns`, prea tîrziu.

Dr. Lukács prime[te 
o excursie în Albania

Dup` plecare, Kołakowski aterizeaz` în circuitul 
academic prim al universit`]ilor occidentale. Con-
flictul cu naivitatea, iresponsabilitatea [i prostia st-
îngii academice occidentale începe imediat. Koła-
kowski pred` la Berkeley, în 1968, cînd campusul e 
ocupat de „grupuri de ac]iune“ studen]e[ti care cer 
retragerea din Vietnam [i au cîteva propuneri imedi-
ate pentru îmbun`t`]irea sistemului de înv`]`mînt: 
eliminarea examenelor, numirea studen]ilor pe 
post de profesori, suprimarea cursurilor regulate. În 
sfîr[it, aceia[i studen]i cer retragerea din biblioteci 
a „literaturii rasiste albe [i a altor gunoaie“. Koła-
kowski nu e timorat [i, spre deosebire de nenum`ra]i 
profesori care tac, recunoa[te u[or ravagiile ideii so-
cialiste. Replica lui Kołakowski îi în[tiin]eaz` pe ti-
nerii radicali c` au g`sit drumul spre barbarie. Koła-
kowski g`se[te peste tot, la McGill, Chicago [i chiar 
în Oxford-ul pe care-l va iubi pîn` la moarte, aceea[i 
confuzie intelectual`, acelea[i sloganuri [i ortodoxii 
militante. Îns` în 1971, Kołakowski scrie „Speran]` 
[i dezn`dejde“, un eseu destinat societ`]ii poloneze. 
Eseul are un r`sunet formidabil [i devine, practic, 
manualul de organizare a ac]iunilor civile anticomu-
niste poloneze. Mi[carea „Solidaritatea“ va prelua, 
mai tîrziu, cu supravegherea [i binecuvîntarea lui 
Kołakowski, principiile de baz` ale re]etei: formarea 
de nuclee profesionale [i civile paralele cu organis-
mele oficiale. Ideea e, evident, rezultatul unei amin-
tiri fundamentale: maestrul Kołakowski recupereaz` 
experien]a tîn`rului educat de sistemul [colar clan-

destin al rezisten]ei poloneze. Îns` consecin]ele for-
midabile ale eseului lui Kołakowski demonstreaz` 
ceva aproape de neconceput. Un filozof de calibru 
reu[e[te s` se fac` în]eles [i coopereaz` f`r` proble-
me cu o mi[care popular`. Ideea dup` care intelectu-
alii sînt, prin excelen]`, ininteligibili la nivel popu-
lar e categoric infirmat`. În urm`torii 17 ani, Koła-
kowski e sf`tuitorul din umbr` [i c`l`uza spiritual` 
a mi[c`rilor civice [i muncitore[ti poloneze, în pri-
mul rînd al sindicatului „Solidaritatea“. Marele Pro-
fesor [i Electricianul Furios (Lech Wal sa) nu au pro-
bleme de comunicare.

Kołakowski e, îns`, un filozof polonez universal. 
În Occident, articolele [i c`r]ile lui desfac metodic 
ansamblul marxist, f`r` s` aib` nevoie de derogarea 
de la activismul politic orientat spre Polonia. Mar-
xismul e unul [i acela[i. Lucr`rile lui Kołakowski, 
în frunte cu Principalele curente ale marxismului, devin 
repere clasice. În mod ironic [i semnificativ, reac]ia 
anti-Kołakowski e, la rîndul ei, constant`. Partidul 
Comunist Polonez sesizase pericolul influen]ei pu-
blice a ideilor lui Kołakowski. Jürgen Habermas face 
[i spune, practic, acela[i lucru. „Kołakowski e o ca-
tastrof` pentru stînga occidental`!“ – declar` Haber-
mas, sesizînd foarte exact for]a [i coeren]a discur-
sului filozofic al lui Kołakowski. Acolo unde Koła-
kowski decide s` reac]ioneze spontan, efectul e [i 
mai puternic. Dup` ce e pus în fa]a remarcilor lui 
G. Lukács („Cel mai r`u socialism e preferabil celui 
mai bun capitalism“), Kołakowski conchide: „Desi-
gur, avantajele vie]ii în Albania, fa]` de via]a în Su-
edia, sînt evidente“.

Alesul

Kołakowski a murit izolat, a[ezat, cu o grij` sec-
tar`, în carantin` mediatic` de filozofii [i mediile 
academice ale modernit`]ii post-anticoloniale. Soco-
tit un primitiv incapabil de nuan]e [i filozofie alter-
nativ`, Kołakowski a fost sanc]ionat pentru viziunea 
decis` [i ultimativ` asupra modernit`]ii, în care mar-
xismul e descifrat ca apoteoz` a r`t`cirii declan[ate 
de Iluminism. Unul din mecanismele esen]iale de 
seduc]ie ale Diavolului – cu care Kołakowski a conti-
nuat s` men]in` o conversa]ie foarte nepl`cut` pen-
tru conlocutor – a fost convertirea Iluminismului la 
anticre[tinism. „Odat` consacrat` aceast` opera]ie“ 
– comenteaz` Kołakowski în eseul „Politics and the 
Devil“ – „umanismul a fost pus în situa]ia de a opta 
pentru ateism. La cap`tul acestei prelungite suite de 
«autoglorificare uman`», politica, rupt` de sacrali-
tate [i tradi]ie, a fost obligat` s` devin` lupt` goal` 
pentru putere“. Modernitatea acuzat` de Kołakowski 
e un joc oportunist [i comod, croit pentru prima-
tul intelectualilor secundari. F`r` tradi]ie [i sacru, 
societ`]ile sl`besc. Credin]a e esen]ial`, dar – remarc` 
Leszek Kołakowski – „credin]a are nevoie de cre-
din]`, nu de recomand`rile intelectualilor care laud` 
«utilitatea social`» a religiei“. Nevoia de adev`r (în 
ciuda absen]ei unui adev`r ultim) e cea mai sever` 
mo[tenire postum` a gîndirii lui Kołakowski. {i cea 
mai insuportabil` dintre acuza]iile a[ezate de Koła-
kowski în fa]a complexului intelectual modern. Ce 
îl face pe Kołakowski filozof [i pe adversarii lui mai 
vechi sau mai noi scribi trec`tori e capacitatea de a 
admite lucrurile dificile. Acea severitate de con[tiin]` 
care a stat [i lîng` tîn`rul marxist [i lîng` vetera-
nul antimarxist Kołakowski. Prin Kołakowski, vea-
cul nostru obosit de ipoteze [i divaga]ii afl` c` exist` 
Bine [i R`u. C` exist` o datorie a adev`rului care nu 
poate fi confundat` cu cultul reflex al scientodoxiei. 
C` exist` contradic]ii irezolvabile [i c` o contradic]ie 
irezolvabil` trebuie cunoscut` [i rostit`, nu evitat` 
prin concepte alternative sau locu]iuni politico-fi-
lozofice acrobatice. „Socialismul democratic e totu-
na cu z`pada la gr`tar“, a remarcat cu o formul` cele-
br` Kołakowski. Altfel spus, exist` limite, iar speran]a 
dup` care utopia poate armoniza, în sfîr[it, conflic-
tul fundamental al vie]ii [i culturilor e preludiul cri-
mei. Sedativul care deschide protocolar sinuciderea 
civiliza]iilor. R`ul exist` [i trebuie cunoscut. Koła-
kowski l-a privit în ochi [i i-a supravie]uit. Nimeni 
nu e mai bun pentru c` a trecut prin comunism. Îns` 
cî]iva din cei care au trecut sînt ale[i. j
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Kołakowski e un filozof 

polonez universal. În 

Occident, articolele 

[i c`r]ile lui desfac 

metodic ansamblul 

marxist, f`r` s` aib` 

nevoie de derogarea 

de la activismul politic 

orientat spre Polonia. 

Marxismul e unul [i 

acela[i. Lucr`rile lui 

Kołakowski, în frunte 

cu Principalele curente 

ale marxismului, 

devin repere clasice. 

În mod ironic [i 

semnificativ, reac]ia 

anti-Kołakowski e, la 

rîndul ei, constant`.


