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UTOPI OCH UTOPISK MENTALITET HOS LESZEK 

KOŁAKOWSKI  

Inledning 
För snart 25 år sedan (25/12-91)  föll Sovjetunionen, ett av historiens största samhällsexperiment. 1

Förklaringarna till systemets kollaps har sysselsatt historiker och statsvetare alltsedan dess. De 

flesta söker orsaker till sammanbrottet i Sovjetunionens interna problem, men även det 

sammanfallande maktsystem, som Östblocket i övrigt utgjorde, var viktigt och oerhört dramatiskt. 

Arbetarupproren i Berlin 1953, Ungernrevolten 1956, Pragvåren 1968 och inte minst 

Solidaritetsrörelsens  framtvingande av val och en icke-kommunistisk regering 1989 hör till de 2

faktorer som bidrag till kommunismens slutliga fall.  

Sovjetunionen, som etablerades 1917 genom bolsjevikernas revolution, eller snarare kupp, skilde 

sig helt från tidigare kända samhällen. Oktoberrevolutionens ledning syftade till att etablera ett  

samhälle utan privat egendom och avskaffandet av förtryck samt sociala orättvisor. I det avseendet  

var detta ett samhällsexperiment som anknöt till Thomas Mores klassiska bok ”Utopia”. I  

landet Utopia var den privata äganderätten upphävd, könen jämställda etc. De marxistiska partierna,  

som identifierade sig med den ryska revolutionens samhällsbygge, reserverade dock begreppet utopi  

för de visioner andra socialister förde fram. Charles Fourier, Étienne Cabet, Henri de Saint-Simon  

 Det var detta datum som Sovjetunionen formellt upplöstes.1

 Här syftar jag på den polska fackliga rörelsen Oavhängiga självförvaltande fackföreningen ”Solidaritet” – Niezależny Samorządny 2

Związek Zawodowy ”Solidarność”. Solidaritet startade som en självständig fackförening utanför statlig kontroll. Dess krav var inte 
bara ekonomiska, utan innebar krav på politiska reformer. De ursprungliga strejkerna vid skeppsvarvet i Gdańsk spred sig till andra 
arbetare i andra städer och till intellektuella. Solidaritet utvecklades till en symbol för motstånd. Barbara Heynes &Ireneusz Bialecki 
”Solidarność: Reluctant Vanguard or Makeshift Coalition? The American Political Science Review, Vol. 85, No. 2 (Jun., 1991), pp. 
351-370, tillgänglig: www.jstor.org/stable/1963164 (hämtad 2016-05-26).
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och Francois-Noel Babeuf förespråkade skapandet av små självständiga egalitära idealsamhällen.  

Bolsjevikerna distanserade sig ifrån sådana visioner, vilka de benämnde utopier. I den här uppsatsen  

betraktas Sovjetunionen som ett utopiskt samhällsprojekt pga. sina långtgående ambitioner att skapa 

önskvärda politiska och mellanmänskliga förhållanden.  3

En av de intellektuella, som föregick Solidaritetsrörelsen i Polen, uttryckte sig så här om  

den ideologi kommunismen byggde på: ”Marxism has been the greatest fantasy of our  

century. It was a dream offering the prospect of a society of perfect unity, in which all human  

aspirations would be fulfilled and all values reconciled.”  Den person jag syftar på är Leszek  4

Kołakowski och det är hans inställning till utopibegreppet jag vill följa. Motivet är att han har  

genomgått en intressant utveckling från övertygad marxist till en  revisionistisk marxist och  

slutligen närmat sig en uppskattande hållning till kristendomen. Den förändrade uppfattningen gick 

delvis via den mer humanistiska hållningen hos den tidige Marx i Parismanuskripten.  Just denna 5

sida hos Marx var det som inspirerade studentvänstern i Västeuropa. Det var en rörelse jag själv 

tillhörde. Närmare bestämt rörde det sig om den trotskistiska Fjärde internationalen, vilken 

självfallet såg med sympati på all kritik av stalinismen. Senare har Kołakowski på ett grundligt sätt 

analyserat marxismens olika strömningar och övergivit denna ideologi.  Det har även jag själv gjort. 6

Kołakowski lämnade viktiga bidrag till utvecklingen av det polska samhällets självförståelse, inte 

minst marxismens roll, under några viktiga decennier av 1900-talet. Svenska medias bild av Polen 

på 1980-talet har fokuserat på fredspristagaren Lech Wałęsas och Solidaritets roll. Jag menar att det 

är viktigt att även förstå den utveckling som föregick Solidaritet.  

Syfte 
Jag avser visa hur Kołakowski använder begreppet utopi vid olika tillfällen. Han utvidgar 

småningom sitt resonemang till utopisk mentalitet. Det är ett generellt begrepp, som även kan 

tillämpas gentemot andra tankesystem än den marxistiska ideologin.   

Först vill jag teckna hur hans synsätt ändrats med den politiska utvecklingen, därefter hur han 

 Utopi i den meningen att i det projektet finns ett slutmål, det klasslösa samhället, dit man når genom förståelse av historiens lagar. 3

Den elit, som förstår historiens lagar, leder samhället framåt. Vid slutmålet står samhället i samklang med människans natur. Staten 
har vittrat bort. Produkter administreras efter människors behov. Människan har ersatt Gud. 

 Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism (Oxford, 1978), vol III, 523.4

 Karl Marx, Ekonomisk-filosofiska manuskript eller Parismanuskripten (1844, publicerade 1932), tillgänglig: https://5

www.marxists.org/svenska/marx/1844/40-d005.htm#h18, (hämtad 2015-12-12). 

 Marxismen har haft ett antal kända intellektuella som varit total engagerade av en löftesrik ideologi. När dess tillämpning i 6

Sovjetunionen blivit känd kollapsade de intellektuellt. Några vittnesbörd finns i essäsamlingen The God That Failed med bidrag av 
André Gide, Ignazio Silone, Richard Wright, Arthur Koestler, Louis Fischer och Stephen Spender. 
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diskuterar kring utopi på skilda sätt i olika texter. Det innebär att jag först placerar in honom i ett  

samhällspolitiskt sammanhang och därefter i ett mer tematiskt angreppssätt. 

Det, som ett studium av Kołakowskis essäer möjligen kan tillföra, är förmågan att se utopi som en 

återkommande nyckel. Den är en hjälp till förståelse när författaren senare diskuterar religiösa  

begrepp som arvssynden och ondskan. Genom beskrivningar av utopiska tänkesätt ser vi hur viss  

mentalitet öppnar upp en framtid, alternativt omöjliggör den. Kołakowski må ha viktiga bidrag att 

ge till den idéhistoriska och idékritiska diskussionen, men för att värdera dessa riktigt måste hans 

insats lyftas fram ur källorna, vilka är mer eller mindre outnyttjade hittills i Sverige. 

Om nu Kołakowski kom att omformulera sin syn på vad en utopi är så kan det vara viktigt  

att utgå från en mer traditionell syn till en början. Följande är en vanlig presentation: 

1) Ett fantasisamhälle i litterär form. Urtypen är förstås Thomas Mores bok Utopia från1513, men 

även efterföljare som Shangri La i Last Horizon 1933 av James Hilton.  

2) Ett tänkt idealsamhälle med beskrivningar av önskvärda moraliska och politiska förhållanden.  

3) Ett orealistiskt förslag i största allmänhet.  7

En översikt av utopibegreppet presenteras ofta via en genomgång av tidiga texter alltifrån Platons 

Staten, Mores Utopia, Bellamys Looking Backwards 2000-1887 och många andra. Det kan te sig 

naturligt eftersom det finns få konkreta exempel att visa på. Inte så märkligt då utopi härleds från ett 

grekiskt ord för ”ingenstans”. I stället spåras texternas idéer om samarbete framåt till 

kooperationen, eller tankar om filosofers styre av staten till en genomförd rationalitet inom 

politiken. Det finns andra vägar att ge en översikt. Ronny Ambjörnsson har i Fantasin till makten 

gjort ett fåtal nerslag i kronologin och har sedan fördjupat sig tematiskt istället  i ett fåtal.  Han 8

betonar att utopiska bilder av framtiden egentligen är kritik av samtiden. Utopiernas resor i tid eller 

rum möjliggör försök att tänka utanför det redan kända. 

 Krigsleda följs av föreställningar om ett lyckligt fredligt samhälle utan aggression. Ett samhälle 

 fyllt av girighet skapar drömmar om samlevnad utan avund och även utan pengar. Kaotisk  

maktkamp leder till längtan efter en planerad tillvaro, som saknar sociala orättvisor. Inkompetenta  

makthavare uppmuntrar ambitioner om en genomtänkt värld där kompetenser styr. Bönder, som  

förlorat sin mark, göder understundom fantasier om gemensamma produktionsförhållanden. 

 your dictionary, ”Utopia”, tillgänglig: http://www.yourdictionary.com/utopia , (hämtad 2015-12-10).7

 Ronny Ambjörnsson, Fantasin till makten (Stockholm, 2004).8
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Föreställningar om alternativ fann människor i Bibeln, antingen i längtan tillbaka till en  paradisisk 

tillvaro eller till ett kommande Gudsrike.  

De skilda utopier, som presenterats litterärt, har haft en uttalad eller underförstådd syn på  

människans natur. Vi kan i de skilda utopierna skönja exempel på att formuleringar och sym- 

boliseringar kring människor i tänkta samhällen har lett tankarna framåt, men också vilse. Många 

försök att realisera fantasierna har stupat på en bristande verklighetsanpassning. Möjligen beror det 

på en överdriven föreställning om hur människans rätta, goda natur ska ges tillfälle till utveckling 

då hindren är borta. Människans natur, uppfattad på ett reflekterat sätt, visar sig vara en viktigare 

och mer komplicerad faktor än utopister föreställt sig. De litterära utopierna har använt sig av resor 

i rummet och i tiden för att framställa en mer lättillgänglig kritik av sin samtid. De estetiska  

framställningarna och teknikerna har på så sätt fått tränga tillbaka mer realistiska antaganden 

om människans natur. 

Eftersom Kołakowskis ställningstaganden kring utopi gjordes utifrån en tillämpning av marxismen 

i verkliga samhällen kan det vara mer intressant ur idéhistorisk synpunkt att studera några  

socialistiska projekt som prövats i verkligheten. De var inte bara socialistiska och utopiska. De var 

dessutom idémässigt baserade på ett vida spritt litterärt verk,  bibeln. Några kan nämnas: The 

Harmon Society, Oneida Community, och The Shakers.    9

Harmony Society hade sitt ursprung i en pietistisk rörelse i Tyskland.  Den kännetecknades av  10

vuxendop, pacifism  och celibat. En grupp på 400 personer utvandrade till Pennsylvania i USA  

1804. Den karismatiske ledaren, George Rapp, såg sig som en profet. Han utlovade Jesu återkomst 

under dessa människors livstid. När ledaren avled 1846 försvagades rörelsen dels pga. Jesus inte 

hade återkommit och dels därför att celibatet minskade numerären i gruppen. Verksamheten bestod 

av jordbruk och en del småindustri. Arbetet var oavlönat och egendomen gemensam. 1906  

upplöstes verksamheten. Då hade skötseln av ekonomin blivit mer pragmatiskt inriktad.  

Oneida Community präglades också av en stark ledare, John Humphrey Noyes. Även detta var en  11

 Benämningarna på dessa växlar: Communistic Society, Community och Commune. Det finns museer kvar efter dessa 9

samhällsexperiment, exempel på det som kallas Public History. Ludmilla Jordanova, History in Practice (London, 2000), 141 ff.

 Sargent, L. T., ”The Social and Political Ideas of the American Communitarians: A Comparison of Religious and Secular 10

Communes Founded Before 1850”, Utopian Studies, 3, (1991), 37–58. Tillgänglig: http://www.jstor.org/stable/20718924 , (hämtad 
2016-01-20). 
Wikipedia, ”Harmony Society”, tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/Harmony_Society, (hämtad 2016-01-20). 
Wikipedia används normalt inte som källa. Jag har jämfört Wikipedias uppgifter om tre utopiska samhällen och funnit dessa uppgifter 
mer detaljerade än både Nationalencyklopedin och Encyclopaedia Brittanica. För övrigt refereras till Wikipedia vid sökning i Umeå 
universitetsbiblioteks databas.

 Sargent, L. T.,(1991). 11

Wikipedia, ”Oneida”, tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/Oneida_Community, (hämtad 2016-01-20) 
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religiös gruppering. Märkligt nog menade man att Jesus hade återvänt redan år 70 e.v.t. Det var  

därför en uppgift för varje människa att förverkliga det tusenåriga riket. Den präglades också av  

gemensam egendom. Var och en arbetade efter förmåga. Även i denna grupp hade man säregna 

sexuella vanor, kallade komplexa äktenskap. Oneida existerade 1848 till 1871. Verksamheten bestod 

huvudsakligen av hantverk. Under senare delen av dess tillvaro producerades silverbestick. Denna 

verksamhet fortlever dock utan gruppen. Som mest omfattade den 300 personer.  

The Shakers är den grupp, som kanske är mest känd utåt.  Det officiella namnet är egentligen 12

”The United Society of Believers in Christ’s Second Appearing”. Gruppen leddes av en kvinna, Ann 

Lee, som ledde de sina att emigrera från England till USA 1774. De var pacifister, levde i celibat, 

hade egendomsgemenskap och likalön. De drev jordbruk och hantverk. Deras funktionalistiska 

design på sina produkter har givit en viss ryktbarhet. Gruppen förändrades genom att de 

ursprungliga medlemmarna åldrades och inte hade barn. Som mest omfattade de 4.000 personer.  

Nyrekryteringen utifrån medförde färre drivande ledare och en uttunning av den speciella tron.  

Gruppen fanns i flera stater och vid ett 20-tal platser. Grupperna upphörde vid olika tidpunkter.  

Ekonomiska enheter såldes av och tron kom att alltmer likna andra protestantiska rörelser. 

Dessa få exempel får representera den mångfald mänskliga ansträngningar som företagits för att 

förverkliga tolkningar av bibelns uppmaningar. Deras idéhistoriska betydelse förringas inte av att 

många drömmar småningom upplöstes i mer odramatiska och profana livsformer. 

Det är rimligt att tänka sig att medlemmarna i dessa kommuniteter själva trodde sig till största delen 

ha förverkligat sina idealsamhällen. För dem rörde det sig inte om utopier i betydelsen orealistiska 

förslag. Snarare då samhällsideal som förverkligades då och där vad gäller önskvärda moraliska och  

samhälleliga förhållanden.  

Teori och metod 
Ett övergripande studium av Kołakowski insatser som filosofihistoriker skulle bli omfattande. 

Tyngdpunkten i hans studier gäller i huvudsak marxismen, en ideologi, och kristendomen, en 

religion. Hans analyser över åren har gällt det inflytande på europeisk kultur som både kristendom 

och marxism har haft. Det förefaller rimligt att hans filosofiska antropologi med fördel kan 

undersökas genom att fokusera på utopibegreppet.  

 Sargent, L. T.,(1991).   12

Wikipedia, ”The Shakers”, tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakers, (hämtad 2016-01-20).
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Då jag nu studerar Kołakowskis texter så följer jag en person i raden av många intellektuella som 

blivit besvikna på marxismen. Det finns en uppsjö böcker i denna genre, men jag har blivit särskilt 

inspirerad av en bok av historieprofessorn Stanley Pierson om tre marxister, som desillusionerade 

har vänt denna ideologi ryggen. Boken heter Leaving Marxism: Studies in the Dissolution of an 

Ideology och de tre är: Henri de Man (1885 - 1953), Max Horkheimer (1895 - 1973) och Leszek 

Kołakowski (1927 - 2003).  Piersons övergripande tes är att arbetarrörelsen i Storbritannien och 13

Tyskland misslyckades med att fullfölja sin mission att skapa ett socialistiskt samhälle. Till stor del 

handlar arbetarrörelsens problem om hur medvetande skapas. Arbetarklassen kunde, enligt 

marxistisk teori, inte av egen kraft uppnå ett socialistiskt medvetande. Det var de intellektuellas 

uppgift, och de intellektuella kom från bourgeoisiens sida. Frågan uppstår hur de intellektuella, som 

kom från helt andra materiella omständigheter, kunde uppnå det nödvändiga socialistiska 

medvetandet.  

Pierson har i ett annat verk, Marxist Intellectuals and the Working-Class Mentality in Germany, 

1887-1912, behandlat vilken roll en växande grupp intellektuella i Tyska socialdemokratiska partiet 

(SPD) kom att spela. Det kom att kallas ”das Akademikerproblem”. Frågan gällde om intellektuella 

ur medelklassen på ett rättvisande sätt kunde representera arbetarklassen. Dessutom fanns det 

motsättningar mellan äldre och yngre intellektuella samt konflikten dagspolitik och utopisk politik. 

Pierson identifierade även här en besvikelse hos de intellektuella.  14

Min metod är en beskrivande idéanalys. Dels kommer jag att jämföra Kołakowski över tid i hans 

egna texter, dels gör jag jämförelser med andra författare. Det blir både någon officiell 

partirepresentant och några andra oppositionella. Kołakowski utövar idékritik, i synnerhet mot 

marxismen. Min egen metod är beskrivningar av Kołakowskis olika ställningstaganden. 

Leszek Kołakowski använder sig av termen utopi, men den används i olika perioder, i olika 

sammanhang och med olika betoning. Genom att välja ut denna term hoppas jag att fånga mer av 

Kołakowski tankar. Det är naturligtvis inte så att vaghet har något egenvärde. Snarare kan ordet 

referera till olika erfarenheter under skiftande samhälleliga förhållanden, vilka ändå kan inrymmas 

under samma begrepp.  15

 Stanley Pierson, Leaving Marxism: Studies in the Dissolution of an Ideology (Stanford, California, 2001), tillgänglig: http://13

produccionespsicotronicas.com/share/9jo/Leaving-Marxism-Stanley-Pierson-ISBN13-9780804744041.pdf, (hämtad 2015-12-11).

 Stanley Pierson, Marxist Intellectuals and the Working-Class Mentality in Germany 1887-192 (Cambridge, Massachusetts London, 14

England, 1993), 256-259.

 Ludvig Beckman Grundbok i idéanalys (Stockholm, 2005), 49 ff.15
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Den desillusion, som Pierson tar upp, har även drabbat mig. Jag har nämnt mitt tidigare 

engagemang inom vänsterrörelsen på 70-talet. Det kan uppfattas som en grund för 

konfirmeringsbias. Självklart tar jag avstånd från marxismen som den tagit sig politiskt uttryck i 

Central-och Östeuropa. Det gör majoriteten av idéhistoriker så där ligger inget problem. Ett möjligt 

bias ligger dock inte där. Det handlar i stället om övergången från marxism till något annat. Som 

ateist är jag genuint intresserad av hur Kołakowski i sin besvikelse över en materialistisk åskådning 

formulerar ett närmande till en idealistisk åskådning. Där har jag ett visst motstånd till tanken, men 

ingen egen tes att driva.    

Forskningsläge, problemställning och frågeställningar 

Kołakowski ses ofta citerad. Det är då ofta i fråga om att belägga marxismen som ideologi och dess 

förödande verkningar. Kortfattade citat återges i så fall av debattörer och kulturskribenter. 

Anledningen är förmodligen därför att hans verk Main Currents of Marxism har fått ett sådant 

genomslag.   Det är desto magrare med vetenskapliga avhandlingar om hans verk. På svenska 16

finns inga. Han finns citerad i några vetenskapliga titlar. Det har då handlat om statsvetenskap, inte 

idékritik. På tyska har jag funnit två, som tycks röra sig över det fält jag vill undersöka: Gesine 

Schwan, Leszek Kołakowski. Eine marxistiske Philosophie der Freiheit (1971) och Christian 

Heidrich, Leszek Kołakowski. Zwischen Skepsis und Mystik (1995). 

På polska finns Mariola Flis, Leszek Kołakowski-teoretyk kultury europejskiej (1994). Den belyser 

Kołakowski från ett antropologiskt perspektiv.  På engelska finns fyra. The Catholic-Marxist 17

Ideological Dialogue in Poland, 1945-1980 av Norbert A. Żmijewski (1991). Kołakowski får 

relativt stor plats i avhandlingen, men är inte dess huvudtema. Dessutom finns två på engelska från 

Heilongjianguniversitetet i Folkrepubliken Kina: LiXiaoMin, Religious Theory and Reflection on 

the Modernity of Leszek (2011) och HuRui, On Kołakowskis Ideology of Youth Marx (2010). Dessa 

har jag inte tagit del av. Barbara J. Falks avhandling The Dilemmas of Dissidence in East-Central 

Europe: Citizen Intellectuals and Philosophers Kings (2003) berör den politiska situationen då 

Kołakowski var som mest inflytelserik. Ett kapitel ägnas uteslutande åt honom. 

Den problemställning, som förefaller intressant, är inte att täcka in Kołakowskis vetenskapliga 

karriär, vilken utgörs av filosofihistoria. Jag vill snarare se hans idéutveckling genom personlig 

 Leszek Kołakowski (1978).  16

 Förmodligen finns det fler akademiska texter på polska om Kołakowski. Jag har sett någon teologisk avhandling, men mitt språk 17

räcker inte till för att säga något vederhäftigt om det.
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biografi i perspektiv av samtidens politiska utveckling. Man kan vid en överblick av hans texter se 

en utveckling inom hans marxism - från 1956 med starka intryck av den unge Marx till en 

revisionistisk position, som tog sitt slut 1968. Från 1976 är han öppet motståndare till marxismen. 

Man kan uttrycka det som att han omfattade en utopi, marxismen, utövade kritik mot den och 

påbörjade en rörelse mot en annan livsåskådning, kristendomen. De flesta se kristendomen som en 

religion. Andra ser i den en dröm om Guds rike - kanske en teokrati - en utopi.  

En fråga av psykologisk karaktär är förstås varför denna omsvängning ägde rum. Radikala rörelser 

som marxismen har en diger lista namn på besvikna personer, vilka har lämnat rörelsen. Det räcker 

kanske att erinra om boken The God That Failed (1949). Dåtida intellektuella storheter som Arthur 

Koestler, Ignazio Silone m.fl. avgav vittnesbörd om sin dragning till den kommunistiska ideologin 

och sin senare besvikelse. Dessa hade varit konvertiter till en attraktiv ideologi och sedan blivit 

avhoppare. Det finns även sovjetmedborgare, som i mer konkret mening ”hoppat av” och tagit sig 

till Väst. Ett sådant exempel är Viktor Kravtjenko vilken givit inblickar från den ryska marxismens 

tillämpning i boken Jag valde friheten (1946). Kołakowski är naturligtvis avhoppare i en mening, 

men det som är av intresse är kanske inte hans psykologiska utveckling. Det är snarare vilka 

frågeställningar eller vilka begrepp, som möjliggjorde en övergång till ett nytt synsätt. Det förefaller 

troligt, att begrepp som mänsklig värdighet och utopi kan utgöra de termer, vilka kan vara 

tillräckligt konkret formulerade och ändå inrymma möjligheter till perspektivförskjutningar.  

I första hand har jag dessa frågeställningar kring utopi: 

-Vilka punkter ifrågasatte Kołakowski i den marxistiska utopiska samhällssynen? 

-Vilka olika perspektiv på utopi finns i Kołakowskis texter? 

-Vad ersätts den ursprungliga utopin med? 

Material och litteratur 
För min uppgift om Leszek Kołakowski gäller hans texter som primärmaterial. Han har skrivit 

mycket, kanske främst i essäns form. Först har de publicerats i tidskrifter, men senare har de 

publicerats i bokform. Många texter förekommer enbart på polska. De utesluter jag av just det 

skälet. Texter på engelska och tyska förekommer. Jag kommer att använda några. Franska texter 

utesluter jag också, just pga mina begränsade kunskaper. Ett större verk, Chrétiens sans Église 

(1969) hamnar därmed tyvärr utanför undersökningen. Några privata dokument finns det inget 

intresse av och det förekommer alltså inte. Det är Kołakowskis offentliga ställningstagande som är 

intressant. 
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Jag kommer att huvudsakligen hålla mig till följande primärkällor: 

Main Currents of Marxism:The Founders, the Golden Age, the Breakdown (Oxford, 1978). 

Marxismus - Utopie und Anti-Utopie (Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1974).  

Modernity on Endless Trial (Chicago and London, 1990). 

My Correct Views on Everything (South Bend, Indiana, 2005). 

Människan utan alternativ (Stockholm, 1964). 

The Presence of Myth (Chicago and London, 1989). 

Böckerna är i huvudsak essäer samlade från olika perioder. 

De titlar jag har valt är bara en del av författarens produktion. Mitt urval innebär självklart en 

begränsad bild av Kołakowskis tankevärld. Mitt urval har jag gjort efter titlar som innehåller ordet 

utopi. Därefter har jag ögnat igenom i övrig litteratur jag har till hands av Kołakowski. Det har 

funnits en risk att annat material skulle föra in alltför mycket på religion. Det kunde även bli ett 

sidospår kring Kołakowskis speciella uppfattning om myten som det yttersta element som 

konstituerar vår kultur. Min egen bedömning är att urvalet är berättigat med tanke på det avgränsade 

syfte jag har - att via synen på utopi se rimliga steg i Kołakowskis övergång från marxism till en ny 

förståelse och ett närmare förhållande till kristendomen.  

Jag vill inte bara se teoretikern Kołakowski i hans texter utan knyta honom idéhistoriskt till den 

period, som kom att domineras av Solidaritetsrörelsen. Ett viktigt verk är Barbara J. Falk The 

Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Citizen Intellectuals and PhilosopherKings 

(2003). Adam Michnik var en elev till Kołakowski och har formulerat något om Kołakowskis 
teoretiska betydelse i boken The Church and the Left ursprungligen utgiven på polska 1979. 

Kyrkans roll var väsentlig för perioden, i synnerhet som Polen fick se en påve spela en aktiv roll i 

etablerandet av ett civilsamhälle som trotsade kommunismen. George Weigel har skrivit om denna 

period i boken The Final Revolution. The Resistance Church and the Collapse of Communism 

(2003). Weigel har även skrivit en biografi över påven, Witness of Hope (2005). En annan elev till 

Kołakowski, Bogdan Piwowarczyk har skrivit en bok, som är litet mer lättläst än Gesine Schwans 

avhandling. Den bär titeln Leszek Kołakowski. Zeuge der Gegenwart (2000). 

�10



Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i två huvuddelar och sedan en slutdiskussion. Den första delen utgörs av 

Kołakowskis biografi, vilken är sammanvävd med arbetarnas proteströrelser och de intellektuellas 

analys av dem. Den andra delen är mer tematiskt upplagd. Utopibegreppet  omformuleras och 

människans natur diskuteras. I denna andra del undersöks den romersk-katolska kyrkans roll och 

den nya öppning, som påve Johannes Paulus II:s tankar erbjuder. Även om Kołakowski i någon essä 

diskuterar liberalism och konservatism så är kristendomen den tankevärld, vilken han mest 

uppehåller sig vid. Det är den kulturella strömning vars tankegods för Kołakowski ersätter 

kommunismen. Slutligen diskuteras de frågor som ställdes vid uppsatsens början. 

DEL I: BIOGRAFI OCH POLEN EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET  

Kołakowski som revisionist 

Kołakowski föddes 1927 i Radom i östra Polen och var följaktligen bara 12 år då Polen invaderades 

av tyskarna. Familjen sägs ha varit fritänkare. Han förlorade tidigt sina föräldrar, modern då han var  

tre år och fadern mördades av Gestapo 1943 under ockupationen. Kołakowski har givit en liten  

och sällsynt inblick i sitt privatliv i essän ”Genocide and Ideology”: 

  I am not a Jew or of Jewish origin myself. I spent the war in Nazi-occupied Poland as a boy, from the age of 

twelve to seventeen. I lived in various places, including Warsaw. I remember the destruction of Warsaw 

Ghetto, which I saw from the outside; I lived among Poles who were active in helping Jews  and who risked 18

their lives every day trying to save those few who could be saved from the inferno. Most of the time I lived 
with Jews who were hiding from their hangmen.  19

Efter krigsslutet 1945 gick han med i det polska kommunistpartiet, PPR.  Han började studera  20

filosofi för logikern Tadeusz Kotarbiński och senare filosofen Adam Schaff, vilken länge sågs som  

partiets ideolog,  vid universitetet i Warszawa. 1953 doktorerade han på ett arbete om Spinoza och  

1959 blev han professor i filosofihistoria. 

 Wikipedia, ”Leszek Kołakowski”, tillgänglig: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Kołakowski, (Hämtad 2015-11-09). Bland 18

annat bodde han hos den polska socialarbetaren Irina Sendler, som uppges ha räddat 2500 barn från warszawagettot..

 Leszek Kołakowski, My Correct Views on Everything (South Bend, Indiana, 2005), 106f. 19

 Kołakowski gick med i PPR, Polska Partia Robotnicza. Detta parti gick samman med PPS, Polska Partia Socjalistyczna1948. Det 20

nya partiet blev PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotniczna, på svenska Polska Förenade Arbetarpartiet. I vissa texter 
förekommer den engelska förkortningen PUWP, Polish United Workers Party.
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Vad var det för parti han anslöt sig till? Ett traditionellt kommunistiskt parti skulle vi säga  

idag. Hur kunde marxister i Polen uttrycka sig om utopi under denna tid? Här ett belysande utdrag 

ur ett tal av dåvarande partiledare, Boleslaw Bierut, vid presentationen av en sexårsplan för  

centralkommittén 1950: 

  

 […] the Six-Year Plan is a concrete form of the realization of the ideology of our Party in a 

 definitive segment of time, it is the direction line of our Party’s policy imbued with definite 
 tasks, a guide post and a directive for our activities. 

 Our ideology, our program, our policy, our propagandas, our organizational activity never 

 have had anything in common with fantasy, with utopia, with petty bourgeois phrases 

 divorced from life […]  21

Barbara Falk, professor i statskunskap, har givit en bred beskrivning av det politiska och 

intellektuella klimat som präglades av segrarmakternas uppgörelse i Jalta.  Det var i den 22

atmosfären Kołakowski publicerade sina teoretiska och/eller polemiska texter i olika tidskrifter. I 

Polen uppfattades Jalta-avtalet som ett svek från västmakterna. Situationen frystes ner. Politisk 

opposition fick klara sig utan inblandningar av politiker eller intellektuella från parlamentariska 

demokratier. Centraleuropa blev Östblocket. 

I Sverige är det polska motståndet mot kommunismen känt genom rörelsen Solidaritet och dess 

dåtida ledare Lech Wałęsa. Rörelsen grundades dock så sent som 1980 och det är i kampen före 

dess bildande Kołakowski själv deltog i oppositionen mot det kommunistiska systemet. De 

intellektuellas lärdomar från arbetarnas kamp, kyrkans motstånd och de intellektuellas analyser är 

vad som beskrivs i Barbara Falks avhandling. Några årtal i den politiska utvecklingen är oumbärliga 

för att förstå situationen:  

1953 dog Josef Stalin, mannen som under nästan tre decennier personifierade kommunismen. 

1956 avslöjade Chrustjov Stalins personkult och totalitära regim, vilket ledde till Ungernrevolten 

samma år och Gomułkas ”töväder” i Polen. 

1968 ledde Alexander Dubčeks  försiktigt demokratiska reformer under Pragvåren.  I Warszawa 

förekom studentprotester. 

  Bolesław Bierut, ”The Six-Year Plan of Economic Development and Building the Foundations of Socialism in Poland (Speech 21

delivered at the Fifth Plenary Session of the Central Committee of the Polish United Workers Party on 15th of July 1950.)”, i 
Revolutionary Democracy (u.å.), tillgänglig:http://www.revolutionarydemocracy.org/archive/poland.htm#minc , (hämtad 
2015-12-10). 

Barbara J. Falk, The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Citizen Intellectuals and Philosopher Kings, (Budapest New 22

York, 2003), xxvi.
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1970 protesterade arbetare i Gdańsk. 

1976 bildades KOR, Arbetarnas försvarskommitté.  23

1979 besökte påve Johannes Paulus II Polen på sin första pilgrimsresa. 

1980 bildades Solidaritet, en facklig rörelse, som kom att omfatta hela Polen. 

1981 infördes undantagstillstånd i Polen. Delar av ledarskapet fängslades, andra arbetade 

underjordiskt. 

1989 inleddes rundabordssamtal mellan kommunistpartiet, Solidaritet och kyrkan, vilket i sin tur 

ledde till i stort sett fria val och seger för Solidaritets kandidater. Den politiska makten övergick 

fredligt till en icke-kommunistisk regering. 

1989 Berlinmuren föll. 

1991 Sovjetunionen upplöstes och Michail Gorbatjov avgick som dess siste ledare. 

Oppositionen mot den kommunistiska regimen i Polen tog sig flera gånger uttryck i strejker mot 

höjda matpriser, kritik av den utbredd korruption och den politiska likriktningen.  Arbetare 24

strejkade i självförsvar och priser manipulerades som svar. Studenter demonstrerade, distribuerade 

flygblad och spelade mångtydiga teaterpjäser. Scoutrörelsen  skapade med hjälp av intellektuella en 

nationalistisk känsla och en känsla av inbördes lojalitet. Kyrkan hade en viss självständighet och 

knöt an till traditionell nationalism samt en känsla för de offer, som nationen hade gjort och var 

beredd att göra igen. Intellektuella skapade sig en viss frihet i de många tidskrifter, som gavs ut 

legalt. Barbara Falk visar hur de olika sociala strömningarna bjöd motstånd mot partiets försök till 

monopol på det sociala livet. Under perioder flammade aktioner upp, men de olika grupperna 

saknade förbindelse med varandra. Den ömsesidiga tilliten fanns inte. 

1956 framstod Kołakowski som den främste revisionisten  dvs. han bröt mot den ortodoxa 25

versionen av marxism, som statsledningen företrädde, men stannade inom partiet. Han stödde sig 

teoretiskt på Marx´ Parismanuskript. Där fanns mer humanistiska bilder och beskrivningar av en 

möjlig befrielse av arbetarklassen. Det var under denna tid han formulerade vad socialismen var för 

 Wikipedia, ”Komitet Obrony Robotników”, tillgänglig: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obrony_Robotników, (hämtad 23

2015-12-22). KOR är alltså förkortning för Komitet Obrony Robotników, Arbetarnas försvarskommitté. 

 Hela stycket är ett sammandrag från Barbara J. Falk,(Budapest New York, 2003).13-58.24

 Leszek Kołakowski, (Oxford,1978), vol. III, 458-462. Kołakowski definierade själv revisionism som kommunister vilka stod för 1) 25

demokratisering av parti och samhälle 2) länderna i sovjetblocket skulle inte vara underordnade Ryssland. Det gällde främst polis och 
militär. 3) motstånd mot jordbrukskollektiviseringens överdrifter samt orealistiska former av planhushållningen. Dessutom hade man 
en mer positiv inställning ifråga om teorin: A) avvisande av Lenins föreställning om hur objekt ”återspeglades” i subjektet. Man 
menade att det i stället var fråga om en interaktion mellan subjekt och objekt. B) Man menade i direkt kritik av Marx att det inte 
fanns några oföränderliga historiska lagar. C) Moraliska värden kan inte härledas ur någon historisk nödvändighet.
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någonting. Hans text sattes upp på en anslagstavla i universitetet där han arbetade. Den publicerades 

aldrig under denna tid. Ett litet utdrag visar varför:  

 We intend to tell you what socialism is. But first we must tell you what it is not […] 

 Here then, is what socialism is not: 
 […] 

 -a tyranny, an oligarchy, a bureaucracy; 

 -a society where vast numbers of people  turn to God to comfort them in their misery; 

 -a state that gives literary prizes to talentless hacks and knows better than painters what kind of painting  

 is the best; 
 […] 
 -a state where slave labor exists; 
 […] 

 -a state in which the workers have no influence on the government; 
 […] 
 That was the first part. And now, pay attention, because we are going to tell you what socialism is: 

 Socialism is a system that …But what´s the point of going into all these details? It´s very  simple: socialism is 
 just a really wonderful thing.  26

   

Uteslutning ur partiet och exil 

Denna kritik ogillades av universitetsledningen, men Kołakowski fick ändå behålla sitt arbete. 1966 

hade det gått 10 år sedan Gomulka hade återvänt till makten. Trots detta hade eftergifterna från 

regeringen 1956 inte lett till demokratiska framsteg, vilket Kołakowski kritiserade öppet. 1968 

publicerade Jacek Kuroń och Karol Modzelewski ett öppet brev till partiet med stark kritik av 

regeringens politik.  Kołakowski stödde kritiken och uteslöts ur kommunistpartiet samma år. 27

Kołakowski och tre andra lärare på universitetet förlorade sin anställning vid universitetet. Han fann 

för gott att lämna landet. 1971 publicerade Kołakowski ”Teser om hopp och hopplöshet” i 

exiltidskriften Kultura i Paris. I artikeln pekade han på att var och en har möjlighet att stå på sig i 

frågor om sanning, kompetens, rättvisa och förnuft. Ett alternativt motstånd skulle bara vara en 

maximalistisk lösning - allt eller ingenting. Det vore en naiv och oansvarig lösning. Delar av texten 

klargör skillnaden mellan övertro på regeringens styrka eller övertro på oppositionens möjligheter: 

 Leszek Kołakowski (2005), 62 ff.26

 Jacek Kuroń & Karol Modzelewski, Brev till polska arbetarpartiet: vänsteroppositionens politiska plattform i dagens Polen   27

(Mölndal, 1969).
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 [ - - -] Daraus folgt jedoch nicht, dass es kein Gegengewicht gegen diese Tendenzen geben 

 kann. Widerstand vermag sie einzuschränken und abzuschwächen. Das würde zwar nicht zu 

 einer vollkommenen Gesellschaft führen, aber zu einer Form der sozialistischen   

 Organisation, die lebensfähig wäre und ihren Mitgliedern das Leben ermöglicht [ - - -] Das 

 Prinzip der Unreformierbarkeit kann somit als im vorhinein erteilte Absolution für jegliche 

 Feigheit, Untätigkeit und Kooperation mit dem Übel dienen. [ - - -] Wichtig ist, dass die  

 Mittel des Drucks gegen das System da sind, in greifbarer Nähe da sind, fast jedem zur  

 Verfügung stehen. Sie bestehen darin, die Konsequenzen zu ziehen aus den einfachsten  

 Geboten, die es verbieten, Schurkereien zu verschweigen, vor dem Herren zu Katzbuckeln, 

 Almosen für Demut zu erbetteln. Aus der eigenen Würde schöpfen wir das Recht, die Worte 

 ”Freiheit”, ”Gerechtigkeit” und ”Polen” mit voller Stimme auszusprechen.  28

   

Kamp för handlingsutrymme och värdighet 
Det förhållningssätt, som Kołakowski föreslog, var, vilket klart framgår av citatet, ingen utopi med 

ett klart slutmål där allt förtryck i ett slag vore borta. Sammanfattningsvis innebar teserna att 

regimen inte kunde reformeras, men däremot kunde ett handlingsutrymme skapas genom folkligt 

tryck. Samtidigt kunde människors moral och värdighet behållas. Hans teser debatterades och 

utvecklades, främst av Adam Michnik och Jacek Kuroń. Michnik publicerade 1979 en analys, The 

Church and the Left, av de misstroenden och felbedömningar i relation till kyrkan, som hittills hade 

hindrat en effektiv opposition.  Kołakowski  var dock länge negativ till samarbete med katolska 29

kyrkan. Aktivisten Jacek Kuroń utvecklade praktiska försök till en oberoende självorganisering. 

Syftet med organisationen var att ge juridisk och ekonomisk hjälp till arbetare, som förlorat arbetet 

eller blivit häktade i samband med gatukravaller. 1976 utmynnade det i bildandet av Kommitté för 

arbetarnas försvar, KOR, som just kom att utgöra en del av ett civilsamhälle. 

 Leszek Kołakowski, Marxismus - Utopie und Anti-Utopie (Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1974), 117-142.  28

På svenska :Av det följer ändå inte , att det inte kan finnas någon motvikt mot dessa tendenser (tendenser till allt intensivare 
byråkratisk makt). Motstånd kan inskränka och försvaga dem. Det skulle visserligen inte leda till ett perfekt samhälle, men till en 
form av social organisation, som vore livskraftig och som möjliggjorde ett liv för sina medlemmar. [ - - -] Principen om att systemet 
är omöjligt att reformera kan på förhand tjäna som en ursäkt för feghet, passivitet och samarbete med ondskan. [ - - -] Det är viktigt 
att medlen för att utöva tryck mot systemet finns tillgängligt för nästan alla. De består i att dra konsekvenser av de enklaste krav, som 
förbjuder en att tiga om skurkstreck, att kröka rygg inför herrarna och tigga om allmosor av undergivenhet. Utifrån vår egen 
värdighet skapar vi vår rätt att högt och ljudligt kräva ”Frihet”, ”Rättvisa” och ”Polen”. (Min översättning).

 Adam Michnik, Church and the Left  (Chicago & London, 1993). Boken kom först ut på både franska och polska 1979. 29
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Det nya låg framförallt i en organisation kring moraliska värden och inte politiska positioner samt 

en viss återhållsamhet.  Framförallt gällde en öppenhet. Medlemmarna figurerade med namn och 30

telefonnummer. Tanken var att människor skulle förstå att det inte var provokatörer, som ville locka 

aktivister i någon fälla. Arbetssättet innebar därtill att KOR agerade som om det var en normal 

situation i ett öppet samhälle. Det kunde förefalla naivt, men denna djärva trotsighet innebar att 

handlingsutrymme skapades. 

1978 valdes kardinal Karol Wojtyła från Krakow till påve. 1979 gjorde han en pilgrimsresa till 

hemlandet. De massmöten med 100.000-tals människor närvarande väckte nationell stolthet och 

utgjorde de facto en del av ett nytt civilsamhälle. Under den period, som utvecklingen i Polen kom 

att leda fram till Solidaritet 1980, vistades Kołakowski utomlands och kunde bara indirekt delta i 

det samarbete arbetare och intellektuella utvecklade. Solidaritet utgjorde en facklig rörelse parallellt 

med de existerande legala facken. Solidaritet utgjorde också en del i detta nya utanför 

regeringskontroll. För regimen, vars legitimitet låg i dess bindning till arbetarklassen, innebar 

Solidaritets snabba tillväxt ett moraliskt nederlag. För arbetarna och deras intellektuella rådgivare 

innebar det en framgång för de erfarenheter av självorganisering och möten mellan 

samhällsgrupper, vilka tidigare hade misslyckats med att samarbeta. 

I detta intellektuella klimat går att urskilja inte bara politikens dagshändelser utan också mer 

fundamentala rörelser. Jag avser då de moraliska drivkrafterna och kraven på att återupprätta 

människors värdighet som kom från flera håll i Centraleuropa och Östeuropa. Vaclav Havels essä 

De maktlösas makt från 1978 berörde människor, som själva inte var politiska aktivister. Essän 

återger hur en grönsakshandlare följer oskrivna regler under kommunismen. Han ställer ut ett plakat 

med texten ”Proletärer i alla länder, förena er!” i sitt skyltfönster. Han menar det inte, men gör det 

ändå. Därmed lever han i lögn. Havels slutsats var enkel att begripa, om än svår att genomföra för 

en individ: ”Varje utträdelse ur ’livet i lögn’ förnekar systemet som princip och hotar det totalt”.  31

Adam Michniks bok  om vänsterns förhållande till kyrkan kom, som nämnts, ut 1979 i Paris där 

Michnik bodde i exil.  Den är en genomgång av hur kyrka och sekulär vänster har förhållit sig till 32

varandra i Polen. Stort utrymme ägnades åt analyser av episkopatets ställningstaganden, vilka 

Michnik menade har  missförståtts eller ignorerats av vänstern. Den dialog, som lyftes fram som 

önskvärd, borde baseras på icke-våld och en viss självbegränsning då det gäller politisk förändring. 

 Barbara J. Falk (2003), 35ff.30

 Vaclav Havel, Frihet och makt (Stockholm, 1980), 99.31

 Adam Michnik (1993)32
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Jacek Kuroń var en av författarna till det öppna brevet till partiet 1965. Barbara Falk karakteriserade 

det som en klassisk trotskistisk kritik av auktoritär kommunism.  Brevet, som var omfattande och 33

följaktligen kom i bokform, var kritisk och detaljerat. Det faktum att det skrevs i marxistisk 

terminologi gjorde det extra svårt att handskas med för regimen. Analysen gav vid handen att 

arbetarna skulle komma att revoltera med missnöje mot den priviligierade eliten. Så skedde också i 

december 1970 i Gdynia, Gdańsk och Szczecin. Tyngdpunkten i Kurońs positiva program var 

människors självorganisering, vilken skulle utvidga det offentliga rummet och stärka de 

demokratiska värderingarna.  

Påve Johannes Paulus II påverkade inte det intellektuella klimatet bara genom sin nio dagars 

pilgrimsresa 1979. Han hade redan som kardinal Karol Wojtyła publicerat en betydelsefull bok, The 

Acting Person, 1969.  Wojtyła var professor i moralfilosofi vid universitetet i Lublin fram till dess 34

han utnämndes till kardinal 1967. Wojtyła betonade personens autonomi och att personen blir synlig 

genom sina handlingar. I handlandet förverkligar personen sig själv genom delaktighet i den 

mänskliga gemenskapen.  Barbara Falk understryker hur besöket i sig, oavsett vad påven sade, 35

utgjorde en bekräftelse på vad som redan sagts om det intellektuella klimatet:  

 The rebirth of civil society was complete: the Pope’s visit demonstrated that  a vibrant, unified, and self- 

 conscous public sphere existed as an alternative to the party-state […] From the papal tour came the realization 

 that self-organization, as defined by Kuroń, was indeed possible.  36

De perspektiv, som tonar fram från de nämnda intellektuellas yttranden, förespråkar dels 

återhållsamhet och dels självorganiserade människor, vilka kom att utvecklas till massrörelsen 

Solidaritet. Det finns ingen tydlig vision av ett slutmål. Det som utvecklas har karaktären av ett 

socialt kontrakt eller politiskt kontrakt. Det är där oppositionen och regeringen hamnade vid 

rundabordsförhandlingarna 1989. Kyrkan förhandlade inte, men deltog med tre representanter som 

observatörer. 

 Barbara J. Falk (2003), 184.33

 Karol Wojtyła, The Acting Person (Dordrecht, 1979).34

 Anders Piltz ”Människan som sina handlingars herre”, Signum 10 (1978). Tillgänglig: http://www.signum.se/archive/read.php?35

id=2889. (Hämtad 2016-01-22).

 Barbara J Falk (2003), 44.36
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DEL II: UTOPI ELLER UTOPISKT TÄNKANDE 

Kołakowski deltog som partimedlem och som oppositionell i utvecklingen, eller början av 

avvecklingen, av det repressiva tänkande som präglade maktens människor under efterkrigstiden. 

Även om han var filosofihistoriker så analyserade han nuet och dess alternativa möjligheter till en 

framtid i frihet. Framtidsvisioner eller utopier kan ses som önsketänkande, framskrivningar av 

tendenser i nuet eller kanske beskrivningar av hur behov ska mötas. Kołakowskis metod är främst 

att analysera om begreppen som används är konsistenta och koherenta. Det är därför rimligt att 

hädanefter lämna den historiska framställningen och i stället se vilka begrepp och teman som 

används. 

För Kołakowskis utopitanke är det rimligt att använda ett uppslag från Tore Frängsmyr. I 

slutkapitlet i Framsteg eller förfall gör han en indelning efter hur utopier förhåller sig i sin 37

historiesyn, natursyn respektive framtidssyn. Det finns i princip två linjer. Den första linjen är 

präglad av framstegstanken. Den bygger på utvecklingstro, baserar sig på att härska över naturen 

samt skapandet av ett effektivt samhälle. Den andra linjen präglas av en uppfattning om 

civilisationens förfall. För dessa utopister handlar det mer om anpassning till naturförhållanden. 

Syftet är att upprätta det goda livet för individen, oftast i form av en decentraliserad demokrati i 

lantlig miljö. Det framstår som helt uppenbart att kommunismen använder utopitanken, som utgår 

från rationell planering och effektivitet. En central förutsättning är en aktiv stat med möjlighet att 

driva fram ekonomisk rättvisa och folkuppfostran.  

Kołakowskis viktigaste verk: Main Currents of Marxism 
Kołakowski behandlar begreppet utopi på flera ställen i sina skrifter och vid olika tidpunkter. Hur 

förhöll han sig till Marx själv? Denna sammanfattning ger han vid den punkt där han tar avsked från 

marxismen, alltså då han skrev Main Currents of Marxism: 

  

 Although Marx did not leave any detailed prescription of the organization of the future society, its basic  

 principle is clear: socialism  stands for complete humanization, restoring man’s control over his own powers 
 and his own creative energy. All its specific features can be derived from this principle:the gearing of  
 production to use-value, the abolition of the  division of labour in so far as it impedes the acquisition of a  

 diversity of skills (but not, of course, in the sense of reverting from industry to craftsmanship), the dismantling 
 of the state apparatus as distinct from the administration of production, the abolition of all social forces of  

 Tore Frängsmyr, Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition (Stockholm, 1980), 234 ff.37
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 inequality (equality, as Engels wrote, means doing away with class differences but not with individual ones) 

 and of all social conditions that in any way restrict human creativity.  38

  

Marx framstår för Kołakowski som en tydlig representant för framstegslinjen. Men den marxism 

Kołakowski mötte var i form av den polska formen av ortodox marxism. Den marxism som han 

reagerade emot, var över huvud taget inte spårbar i Marx´ tidiga texter. Kołakowski hävdar dock i 

sin essä The Marxist Roots of Stalinism ett starkt samband mellan upphovsmannen Marx och den då 

befintliga kommunismen.  Bieruts tal vid presentationen av sexårsplanen är ett tydligt exempel på 39

ett försök till rationell planering av både produktion och tillvaro i övrigt. Då människors strävan 

efter rationell planering oväntat möter en bångstyrig verklighet kan utopin förvanskas: 

 Utopin är strävan efter förändringar som ’i verkligheten’ inte kan genast realiseras, ligger  bortom den  

 överskådliga framtiden och inte låter sig planeras. Och dock är utopin ett verktyg att bearbeta verkligheten  

 med, ett redskap för för planeringen av samhälleligt handlande. Faran är att utopin skiljer sig så mycket från 
 verkligheten att önskan att tvinga den på världen blir en dyster grotesk och leder till ett monstruöst  
 vanställande av världen, alltså till förändringar som är skadliga för samhället och hotar människans frihet. En 

 vänster som lyckades genomföra sådana förändringar skulle förvandlas till sin motsats, bli en höger, men då 
 upphör också utopin att vara en utopi, den blir till en fras som kan användas att rättfärdiga alla slags  
 handlingar.  40

Utopi som färdig framtid 
I den här uppsatsen har jag avstått från en bred idéhistorisk genomgång av hur utopier presenteras. 
Traditionellt handlar det om litterära utopier. Några konkreta samhällsexperiment i USA får i stället belysa 
föreställningar om utopier om samhällen. De var också baserade på litteratur, på bibeln. Grundar man en 
föreställning om det goda samhället på bibeln kan man föreställa sig en tid då Gud ingriper med sin kraft och 
skapar Guds rike/Tusenårsriket på jorden. Eller man kan föreställa sig ett samhälle, som människan skapar, 
inspirerade av bibliska berättelser. Den senare typen av samhällen kan grundas på en övertygelse om 
ofelbarhet.  Den kan också bygga på idén om att människor arbetar i sitt anletes svett, som de är dömda till, 
och tolkar skriften, medvetna om att de inte alltid förstår Guds avsikt. Kołakowski har preciserat begreppet 
utopi i de två första avseendena: 

 Leszek Kołakowski (1981), vol. I, 311.                                                 38

 Leszek Kołakowski (2005), 27 ff.39

  Leszek Kołakowski, Människan utan alternativ (Stockholm, 1964), 141.40
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 First, we shall talk about utopias having in mind not ideas of making any side of human life better but only 

 beliefs that a definitive and unsurpassable condition is attainable, one where there is nothing to correct any  

 more. 
 Second, we shall apply the word to projections that are supposed to be implemented by human effort, thus  
 excluding both images of an other-worldly paradise and apocalyptical hopes for an earthly paradise to be  

 arranged by sheer divine decree .  41

  

Den andra punkten innebär att gudomliga utopier inte behandlas. Även om människor i alla tider 

inspirerats av bibelns bilder av paradiset och tankar om det framtida tusenårsriket så reserveras 

utopibegreppet till idealsamhällen skapade av människor. 

Den första punkten skiljer ut utopin från allehanda reformversioner. Därmed utesluts även de 

provisoriska utopier som Ernst Wigforss diskuterade. Det handlar om samhällen som fått sådana 42

element, vilka gör dem kvalitativt säkrade mot oönskade förändringar. Här gör Kołakowski  

ytterligare en precisering. Han finner i sin analys att denna uppfattning hänger samman med en 

motsvarande mental hållning, ett utopiskt tänkande. Det präglas av följande innehåll: 

1) Det är tron på att framtiden på något hemligt sätt redan är här, att vi är i stånd att gripa tag i den 

nu, och inte bara se fram emot den i ovisshet. 

2) Övertygelsen att vi förfogar över en säker metod för tänkandet och handlandet, vilken kommer 

att föra oss till ett samhälle utan brist, konflikt och missnöje. 

3) Tron på att vi vet vad människan verkligen är, i motsats till det som hon är empiriskt, och i 

motsats till vad hon tror sig vara. Människans ’äkta natur’ är något annat än hennes tillfälliga 

empiriska natur.  43

Då det gäller marxismen så är dessa faktorer möjliga att känna igen: 

1) Den redan nu befintliga framtiden, 

Att framtiden är redan här kan ses i hur produktivkrafternas utveckling ska förstås. Redan i det 

befintliga samhället växer produktivkrafterna och utmanar produktionsförhållandena. Därigenom 

 Leszek Kołakowskis, Modernity on Endless Trial (Chicago and London, 1990), 132. 41

 Ernst Wigforss, ”Om provisoriska utopier”, i  Insikt och handling 2, (1958).42

  Leszek Kołakowski (1974), 7.43
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finns det blivande samhället i det hittillsvarande. Osynligt för de, som saknar de teoretiska 

verktygen. Gripbara för de, som har genomskådat rörelserna i historien.  

2) Frågan om en metod för tänkandet, som för till ett samhälle utan konflikter och brister, får sitt 

svar för marxistiska utopister i den materialistiska historieuppfattningen och den vetenskapliga 

analysen av ekonomin. Den kapitalistiska ekonomin visade stora brister i hur ekonomin fungerade i 

de borgerliga samhällena. Marx analyserade moraliskt upprörande effekter av ekonomin, men 

stannade inte vid det. Han menade sig genom den materialistiska historieuppfattningen ha förstått 

hur produktionen av mervärde innebar en metod, att se hur arbetskraften hade förvandlats till en 

vara och underkastats ekonomins objektiva lagar.  44

3) Människans äkta natur. Denna är inte bara hennes empiriska natur som vi ser den just nu: 

 Marx, following Feuerbach, bases his own view of humanity on labour, understood as physical   

 commerce with nature. Labour is the condition of all spiritual human activity, and in it man creates himself as 
 well as nature, the object of his creativity. The object of human need, those in which he manifests and realizes 
 his own essence, are independent of him; that is to say, man is also a passive being.  45

Kołakowski såg konsekvenserna av marxismens tillämpning i de länder, som efter andra 

världskriget följde den kommunistiska modellen i sina ekonomier. Men hans essäer utgör inte 

empiriska undersökningar. Inte heller är de psykologiska eller kunskapssociologiska 

framställningar. De är i stället analyser av texter och argument av kulturfilosofisk karaktär. Han 

undersöker det inflytande marxismen respektive kristendomen haft på europeisk kultur. En väsentlig 

del av analysen innebär att självmotsägelser i begreppen klarläggs.  

I essän ”The Death of Utopia Reconsidered” från 1983 går Kołakowski längre än tidigare. Utopi är 

dels en fråga om samhällsexperiment, dels är det en fråga om mental hållning. Han skiljer alltså 

mellan sociala utopier och epistemologiska utopier. För de senare handlar det om ett sökande efter 

en absolut säker metod eller en säker källa till kognitiva värden.   46

 Leszek Kołakowski (1981), vol. I, 281:”We have thus discovered the social nexus on which the whole edifice of capitalist 44

production is based, namely the commodity character of labour-power”.

 Leszek Kołakowski  (1981), vol. I, 133.45

 Kognitiva värden är sådana som säger vilka grunder man har för att säga att något är sant. Andra värden såsom normer och 46

trosuppfattningar, kallas kontextuella värden. Förklaringen är hämtad från Luleå universitets webb. Tillgänglig: http://www.ltu.se/
cms_fs/1.1368!/objektivitet06.pdf, (hämtad 2015-12-10).
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Sociala utopier, som strävar efter att vara konsekventa, tar inte hänsyn till att mänskliga behov är 

obegränsade. Man kan kanske fastställa några grundläggande behov, men det kommer alltid att 

uppstå ytterligare behov. De olika behoven kommer inte att kunna tillfredsställas samtidigt. 

Tillfredsställandet av några grundläggande behov såsom basföda och tak över huvudet är möjliga. 

Tillfredsställandet av en växande mängd behov ställer dessutom stora krav på kreativitet. 

Konsekventa sociala utopier innebär ett outtalat krav att människor begränsar sina behov, och det i 

sin tur innebär att de avstår från sin kreativitet och sin frihet. Följden skulle därmed bli stagnation. 

Teknologiska eller vetenskapliga lösningar i samhället förutsätter nämligen just kreativitet och 

frihet. Drömmar om broderskap bygger på att skillnader elimineras. Skillnader, som utgör sociala 

ojämlikheter, tänks bli avskaffade genom höjning av medvetenheten. På så sätt ska avundsjuka och 

aggressivitet försvinna, hoppas utopisterna. Metoden torde vara en obligatorisk statligt fastställd 

utbildning. Det räcker dock inte med utbildning. De gamla institutionerna och samhällsapparaten 

måste bort eftersom de går emot människans inneboende goda impulser. Så är tankegången. Då 

konflikter mellan behov uppstår bland människor måste de förhindras. De gamla institutionerna för 

att kontrollera konflikter ersätts med nya. Det innebär nya former av förtryck, men detta måste 

förnekas, eller utopin måste ges upp. Funktionärerna från den gamla eliten, måste ersättas med nya 

och pålitliga. För att undvika en sådan utveckling måste man kompromissa. Det är i så fall själva 

tecknet på att de värden man ville uppnå var oförenliga. Egalitära föreställningar kan genomföras 

till priset av tvång. Tvång kan dock undvikas om man tillåter stor frihet för alla individer, vilket 

dock strider mot broderskapstanken. Kołakowski menar att utopisterna inte tar hänsyn till att livet 

nödvändigtvis innehåller spänningar och lidande. Om vi vill undvika spänningar och lidande får vi 

avstå från livet. De inkonsekventa utopierna lider av samma svaghet för perfektion, men fullföljer 

dem inte till sin spets. De blir därmed harmlösa drömmar. 

Kołakowski utvecklar sina tre punkter. Han gör det inte med konkreta exempel utan genom att 

demonstrera deras filosofisk innebörd. Framtiden, som redan är närvarande för människor med 

utopisk mentalitet, får sin bästa beskrivning i hegelianska termer. Framtiden är inte bara 

förutbestämd, den är synlig i historien, men inte i vår vardagliga verklighet. Förmågan att upptäcka 

det, som andra inte ser, är en slags sekulariserad version av det kristna begreppet frälsning, säger 
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Kołakowski. Det, som för de kristna finns i Guds plan, har redan hänt.  De, vilka finner historiens 47

rörelsen begripliga, och de, vilka alltså besitter nyckeln till förverkligandet av utopin, kan sätta sig 

över nuets problem. De existerar egentligen inte. De små stegen på vägen till det yttersta målet, 

människans befrielse från människors förtryck (den sekulära frälsningen), väger lätt. Det nya är allt, 

det är stort, det är heligt, transcendent.  48

Då det gäller epistemologiska utopier menar Kołakowski att vi får se Descartes som pionjären. Han 

trodde sig ha funnit metoden för att nå det epistemologiska kravet på berättigad tro, men såg sig 

ändå tvungen att tillgripa Guds existens som garanti. Ingen har lyckats att hitta någon 

förutsättningslös början för att komma till säker kunskap. Kołakowski som filosofihistoriker pekar 

på hur olika filosofer och filosofiska skolor sökt den epistemologiskt säkra grunden alltifrån 

Descartes, Rosseau, Kant och Husserl till logiska empiriker och den sene Wittgenstein. 

Kołakowskis egen position uttrycker han i förhållande till sitt ämne: 

  My reluctance is grounded on a certain understanding of what philosophy is as a cultural   

 phenomenon, and this understanding in its turn is based, of course, on an interpretation of its historical  

 vicissitudes.  

 My general attitude may be thus expressed: What philosophy is about is not Truth. Philosophy can never  

 discover any universally admissible truths; […] The cultural role of philosophy is not to deliver truth but to  

 build the spirit of truth, and this means never to let the inquisitive energy of mind go to sleep, […]  49

Kołakowski intar alltså en positiv attityd till själva sökandet utifrån sitt perspektiv som filosof. Han 

menar att samhället inte kan undvara de utopiska epistemiker som gräver för att hitta urgrunden till 

all kunskap. Han kallar dem ”diggers” (fundamentister). Mot dem ställer han ”healers” (skeptiker). 

De är de skeptiker som hindrar andra att löpa iväg med önsketänkande. Vi behöver båda. De som 

inte kan ta ställning mellan något av förhållningssätten är tvungna att lämna filosofin. Men även de 

som ställer sig utanför måste förlita sig på något redskap som filosofin har producerat. 

Om jag förstår det rätt talas det om evangeliet som ett erbjudande till alla människor. Att ta emot erbjudandet skulle då vara att delta 47

i det sammanhang som Jesu liv, död och uppståndelse innebär. Händelserna kring Jesus har redan inträffat, men i metafysiskt 
hänseende finns möjligheten kvar. Resonemanget har jag hämtat från Lennart Koskinens analys av Kierkegaard. Lennart Koskinen 
Søren Kierkegaard, (Nora, 1994), 58-61. 
Det finns också uttryckt i Katolska kyrkans katekes i avsnitten om nåd, dop och nattvard. Katolska kyrkans katekes, (Vejbystrand, 
1996), 392 och 532.Tillgänglig: http://www.katekesen.se, (hämtad: 2016-05-26).  

 Leszek Kołakowski (1990), 73.: “Religion is man's way of accepting life as an inevitable defeat. That it is not an inevitable defeat 48

is a claim that cannot be defended in good faith. One can, of course, disperse one's life over the contingencies of every day, but even 
then it is only a ceaseless and desperate desire to live, and finally a regret that one has not lived. One can accept life, and accept it, at 
the same time, as a defeat only if one accepts that there is a sense beyond that which is inherent in human history -- if, in other words, 
one accepts the order of the sacred.”

 Leszek Kołakowski (1990), 135.49
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Kołakowski visar alltså på farorna i konsekventa samhällsutopier, men är samtidigt övertygad om 

att anti-utopierna innehåller krafter av förtryck. De, som fruktar försöken att etablera paradiset på 

jorden, finner argument i utopierna för att stoppa även fredliga och stegvisa reformer. Det kan 

förefalla som om Kołakowski vore en iakttagare i ett elfenbenstorn. Hans sammanfattning innebär 

nämligen att ingen av positionerna borde besegra den andra. För vår kultur kommer vi att få leva 

med dessa tendenser i återkommande konflikt. Båda har nämligen sitt berättigande i vår kultur. 

Människans natur 
En viktig komponent i utopiska föreställningar är att stat och samhälle förhindrar människans goda 

sidor att utvecklas. I synnerhet de utopiska socialisterna antog att människor skulle kunna leva i 

broderskap och jämlikhet. Utnyttjande av människor, konflikt och förtryck sågs som onaturligt. Det  

tycktes dem obegripligt att människor har tillåtit sociala skillnader uppstå, och än mer att en 

statsapparat dessutom tillåtits förtrycka människor. Kołakowski beskriver dilemmat: 

 They wanted the good, but evil was to them inconceivable and inexplicable. They fell back, without  

 explanation, on a confused idea of human nature as something already ’given’ […]- a kind of reality or 
 ’essence’, dormant in every individual.  50

Karl Marx var inte lika omedveten om problemet. Han relativiserade människans ”natur” som 

beroende av historiska omständigheter. Men det Kołakowski gör av detta problem är att peka på hur 

kristna traditionellt hanterar frågan. De går tillbaka till den bibliska berättelsen om Adam och Eva 

och deras olydnad mot Gud. De hade ett val, men valde att bryta mot förbudet att äta av kunskapens 

frukt. Detta var ett fritt val. Men deras ättlingar, dvs hela den efterkommande mänskligheten, är 

födda med ondskan i sig. Frågan om människans natur och frågan om möjligheten till att frigöra sig 

från okunskap är ett av upplysningstidens viktigaste teman. Det är från denna tid vi räknar med 

moderniteten som ett begrepp för förändring, rationalitet, individens möjligheter och individens 

rättigheter. Man kan lugnt påstå att Karl Marx var ett barn av upplysningen och att han bejakade 

moderniteten. Kołakowski har behandlat modernitetens förutsättningar och följder i åtskilliga 

essäer. En av hans essäsamlingar heter inte för inte Modernity on Endless Trial. Den text som främst 

tar upp arvssynden är dock God owes us nothing: a brief remark on Pascal’s religion and on the 

spirit of Jansenism (1995). Kołakowski följer teologiska strider mellan Cornelius Jansen med 

 Leszek Kołakowski (1981),vol. I, 219.   50
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efterföljare mot jesuiter under 1600-talet. En redovisning av de turer Kołakowski följer skulle föra 

alltför långt. Den centrala frågan är dock hur människans eventuella natur kan formuleras mellan 

två principer - den om en given natur, vilken antyder determinism, och Guds nåd, vilken har följder 

för människans fria vilja. Denna problematik uttrycks genom Europas historia såväl i 

reformationens brott mot katolska kyrkan som Upplysningens strävan efter frigörelse från kyrkans 

former av tanketvång. Kyrkan erbjuder dopet som en väg ut ur den medfödda synden.   51

En profan tolkning av arvsynden innebär att 1) världen inte är så god som vi önskar att den vore, 2) 

att människan inte är så god som vi önskar att hon vore, 3) att individuellt beteende påverkas av 

omständigheter utanför individens kontroll (tidigare händelser i individens eller familjens liv 

alternativ kulturella traditioner).  

Kristendomen som alternativ 

För den, som, likt Kołakowski, studerar socialistiska riktningar generellt och finner att deras 

människosyn är orimligt optimistiskt, erbjuder kristendomens människosyn fördelar. Fördelen 

ligger i ett fokus på individen.  Individer kan även om de är onda förbättras. Den kristna berättelsen  

hamnar inte i en omöjlig position att framställa institutioner som onda i sig. Hur blev annars 

institutioner onda om alla människor som skapar dem vore goda. Människor med möjlighet till 

ondska i sig kan förstås skapa onda institutioner. 

För den, som söker vägen till ett utopiskt samhälle, men som har mer tilltro till traditionell och 

auktoritetsbunden uppfostran av befolkningen, erbjuder kristendomens människosyn också en 

fördel. Fördelen ligger i att synen på människan som en syndig och lat varelse ger legitimitet åt 

auktoritära medel. 

Det är också möjligt att undersöka detta förhållningssätt i europeisk kultur utan att anamma den 

kristna livshållningen som helhet. Det är möjligt att analysera hur kristna begrepp format europeisk 

kultur. I ett sammanhang då jag undersöker Kołakowski som tänkare är det ändå ofrånkomligt att 

man överväger ifall han är kristen i sin egen övertygelse. Frågan ställdes i en intervju 1982:  

 Otto Mannheimer : Är ni alltså själv en kristen tänkare? 

 BBC, ”Religions: Original sin”, tillgänglig: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/originalsin_1.shtml, 51

(hämtad 2015-11-29).  Enligt denna förklaring finns det andra vägar, för vuxna, nämligen att acceptera Jesu död som ett sonande av 
synd, att acceptera att bara Guds nåd kan upphäva synden och att erkänna sina synder samt be om förlåtelse. 
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 Leszek Kołakowski: Jag vet faktiskt inte.,, och jag bryr mig inte om sådana etiketter. Jag  skulle aldrig kalla 

 mig icke-kristen. Ty att vara fullständigt icke-kristen skulle, enligt min mening, vara liktydigt med att inte  
 tillhöra den här kulturen. Så i en viss mening skulle jag nog säga, ja, det är jag.  52

Vid ett senare tillfälle har han också fått frågan om han är kristen. Svaret blev då: ”Det vet bara 

Gud”. Kołakowski väljer att hålla på sin integritet och undviker ett personligt svar. För att veta hur 

hans inställning till en samhällsutopi eller en utopisk mentalitet är det inte heller nödvändigt att veta 

mera. Som ett alternativ kan vi undersöka hur katolska kyrkan generellt och i Polen i synnerhet har 

ställt sig till samhällspåverkan. Har den varit för tydliga alternativa samhällsmodeller?  Det är också 

relevant hur katolska intellektuella katoliker utanför kyrkan har resonerat.  

Den generella utgångspolitiken för katolska kyrkan är förstås Jesu ord om att mitt rike är inte av 

denna världen. Detta har naturligtvis tolkats i olika riktningar. Den officiella tolkningen kan man 

lättast få i Katolska kyrkans katekes. Den rymmer uppmaningar till lydnad i förhållande till 

samhälleliga auktoriteter. Det är svårt att se tendenser till teokratiskt styre: 

 Gud har inte velat behålla utövandet av all makt för sig själv. Han överlämnar åt varje skapad varelse de  

 uppgifter som denna kan utföra, i enlighet med vad dess egen natur förmår göra. Detta styrelsesätt bör följas i 

 samhällslivet. Hur Gud handlar när det gäller att styra världen, med så stor hänsyn till den mänskliga friheten, 
 borde vara en inspiration för dem som styr de mänskliga formerna för gemenskap. De måste uppträda som  
 tjänare åt Guds försyn.   53

Ett annat avsnitt förtydligar ytterligare för att motverka politisk maktmissbruk i Guds namn: 
 Om auktoriteten hänvisar till en ordning som bestämts av Gud är det ”därmed inte sagt att inte medborgarna 
 själva enligt sin fria vilja kan bestämma det politiska systemet eller utse de politiska ledarna”.   54

Kołakowski slår för sin del fast utifrån allmän kunskap om den kristna läran: 

 Besides, God never promised that He would suspend the laws of nature for our benefit and use miracles to  

 prevent people from harming one another; He did not promise a world without wars, torture, Auschwitz, or  
 Gulags.   55

Redan i detta ligger ett påstående om att kristendomen inte innehåller någon tanke om en perfekt 

tillvaro. En kristen samhällsutopi i människors värld är följaktligen utesluten. 

 Otto Mannheimer, Den förlorade vissheten (Stockholm, 1983), 60.52

 Katolska kyrkans katekes, (1996), 506.  53

 Ibid., 510. 54

Leszek Kołakowski  (2005), 166.55
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Katolska kyrkan, som omfattar majoriteten av polacker, har under efterkrigstiden haft att förhålla 

sig till ”den reellt existerande socialismen”.  Samhällen grundade på ateistisk ideologi har 56

naturligtvis setts som oförenliga med kristendomen. Som samhällelig institution har den katolska 

kyrkan dock varit beroende av den statliga makten. Det avgörande valet har varit om man ska vara 

offensiv, eller inse det svåra läget och försöka bevara så mycket som möjligt av makt över sin egen 

domän. Påve Paulus VI stod för den s.k. Ostpolitik, vars relation till Sovjetunionen kännetecknades 

av försiktighet. Andra Vatikankonciliet, vilket utarbetade strategier och dokument under tiden 1962 

och 1965, öppnade för en dialog mellan kristna och marxister. Hoppet var att hitta ett sätt att 

anpassa sig till en förbättrad samexistens utan konfrontation.  Samtidigt formulerades en 57

deklaration om religiös frihet, Dignitatis Humanae. Denna deklaration om mänskliga rättigheter, 

särskilt med hänsyn till religiösa rättigheter, öppnade för möjligheter till en mer långtgående politik. 

Det ska sägas att Vatikanens politik länge präglades av allmän försiktighet. Det förelåg en viss 

skillnad mellan Rom och Warszawa där kardinal Wyszyński med sin patriotism och personliga mod 

var mindre anpasslig. 

I Polen deltog intellektuella i den s.k. katolsk-marxistiska dialogen, som pågått i decennier. En stor 

del av debatten fick näring ur den personalistiska rörelsen i Frankrike.  Tänkare som Pierre 58

Teilhard de Chardin, Emmanuel Mounier och Jacques Maritain påverkade marxistiska debattörer 

mer än de katolska.  För många av marxisterna innebar det en tydlig omsvängning mot en 59

humanistisk socialism. Någon officiell gemensam slutsummering finns inte. En dokumentation 

finns i Norbert Żmijewskis  avhandling The Catholic Marxist Dialogue in Poland, 1945-1980. 

Żmijewski sammanfattar att då de intellektuella utvecklade sin tolkning av marxismen i humanistisk 

riktning stod de utanför partiets officiella ståndpunkter. De olika ståndpunkterna är intressanta i sig. 

I många fall finns teoretiska positioner, vilka kan tolkas som ställningstaganden i riktning mot 

utopier. Några bestämda utopier presenteras dock inte. Därvid liknade dessa intellektuella mer den 

nya vänstern i Väst än landets kommunistparti. Dessa intellektuella trodde på en slutgiltig 

harmonisk och rättvis social ordning. Just det som Kołakowski kallar en utopi. 

 Uttrycket myntades av den östtyske dissidenten Rudolf Bahro i sin bok Alternativet: till kritiken av den reellt existerande 56

socialismen, (Stockholm, 1979).

 George Weigel, The Final Revolution (Oxford, 2003), 70 ff.57

 Wikipedia ”Personalism”, tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Personalism, (hämtad 2015-12-28).”Personalismen framhäver 58

till skillnad från individualismen de gemenskaper eller grupper som personen är en del av som en viktig del av personens vara och 
som den främsta källan till den personliga utvecklingen. Ett annat särskiljande område är personalismens fokusering på människans 
ontologiska natur och det därav tillhörande försvaret för de naturliga rättigheterna.”

 Norbert A. Żmijewski The Catholic Marxist Dialogue in Poland, 1945-1980 (Aldershot . Brookfield USA . Hong Kong . 59

Singapore . Sydney ,1991), 106.
�27

https://sv.wikipedia.org/wiki/Personalism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Individualism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ontologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturr%C3%A4tt


Följaktligen fick de kritik av Kołakowski. Han såg det som att de manifesterade en myt. Men 

kritiken kom även från kardinal Karol Wojtyła. Żmijewski uttrycker Kołakowskis och Wojtyłas 

rörelse i förhållande till varandra med en startpunkt före 1956 i helt skilda ståndpunkter. Under 

1960-talet började deras tankar närma sig varandra och under 1980-talet förespråkade de liknande 

idéer, men med olika betoning.  60

 Wojtyła concentrates on the anthropological perspective, discovering the sovereign ethical subject in action; 

 Kołakowski, acknowledging the same ethical principle, is searching for the manifestation of sense-giving  
 transcendentality.  61

Kołakowski menar att filosoferna inte kan finna någon yttersta tillgänglig faktor som kan ge 

epistemologisk säkerhet. Han menar att det människor söker i form av meningsgivande enhet i 

stället finns i myten, men myten är inte tillgänglig i vanlig kommunikation, möjligen i myters 

ritualer. Det är en slags epistemologisk skepticism. Resonemanget är svårtillgängligt.   62

  

Det, som kom att medföra ett nytt förhållande mellan den kommunistiska makten och kyrkan, var 

den nye påven, Johannes Paulus II. Det var den tidigare kardinalen Karol Wojtyła, vilken tillträdde 

som påve 1978. Wojtyła var, förutom kardinal,  universitetslärare i etik. Wojtyła kom att driva en 

aktivistisk linje visavi kommuniststaterna, kanske mest tydligt gentemot sitt hemland Polen. Det 

låter sig svårligen göras att spåra någon utopi för ett samhällsbygge utöver att kräva demokratiska 

former. Den utveckling han drev fram med sina massmöten utomhus etablerade den mänskliga 

rättigheten till religiös tro i praktiken. Regeringen gjorde inga försök att stoppa eller skingra 

mötena. Samtidigt utgjorde människors sammankomst i denna form exempel på självorganisering, 

vilket berörts tidigare. Wojtyłas nya form av Ostpolitik grundade sig på en annan syn på Jalta än 

som tidigare rått från Vatikanens sida. Försöket att se relationen mellan staten Vatikanen och staten 

Polen som just en mellanstatlig relation hade inte varit framgångsrik. Det nya var ett försök till 

förändring inspirerad uppifrån då Johannes Paulus II i stället uppmanade folk: ”Var inte rädda”.  63

Han ville därmed återge människor sin självrespekt. De fick mod att räta på ryggen och leva i 

 Norbert A. Żmijewski (1991), 119.60

 Ibid., 134.61

 Leszek Kołakowski, The Presence of Myth (Chicago and London, 1989), 130-135.62

 ”Var inte rädda, tro bara!” Liknande uttryck finns på flera ställen i Bibeln, bl.a. Markus 5:21-43 där han återuppväcker en död 63

flicka.
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värdighet. Effekten blev möjlig genom de stora utomhuspredikningar påven företog, vilka gav 

människor möjlighet att se sin egen mängd och kraft.  

För Kołakowski, som först levt med bilden av utopi som en positiv kraft, och sedan sett den 

förvandlas till en karikatyr av goda intentioner (i utopins marxistiska form), så fanns nu en 

möjlighet att undersöka en annan kraft, religionens. Det var inte den förstelnade institutionen, 

kyrkan, som han så skarpt kritiserat som övertygad ung marxist. Det är väl inte troligt att han 

omfamnade den etablerade kyrkan i sin helhet utan snarare dess ledares annorlunda framtoning, dels 

som folklig ledare, dels som intellektuell förnyare.  Kołakowski kunde, även om han levde i exil, bli 

varse hur en humanistisk strömning framträdde i den europeiska kulturen. Frågan är om detta som 

framträdde vid Wojtyłas möten  kunde ses som enbart en karismatisk ledare, vars kyrka i övrigt  64

ändå representerade samma stelnade utopiska mentalitet som den vilken Kołakowski hade 

identifierat tidigare. Klart är att Kołakowski valde att aktivt delta i filosofiska seminarier vid Castel 

Gandolfo, påvens sommarresidens vid flera tillfällen.  Vad gäller Vatikanens politiska ambitioner 65

under 1900-talet så inskränker de sig väl i huvudsak till rollen som lobbygrupp eller diplomatisk 

medlare. Någon vision eller drömmar om experiment i samhällelig/statlig skala är svårt att urskilja.  

Det finns ett tillfälle, som tydligt pekar på en samsyn mellan Johannes Paulus II och Kołakowski 

vad gäller kristendomens uppfattning om ett idealsamhälle. Det är vid det tillfälle då encyklikan 

Centesimus Annus presenterades av Johannes Paulus 1991. Här framgår klart att påven och 

encyklikan inte eftersträvar någon utopi, som ska tillämpas i världen: 

 Wenn Menschen meinen, sie verfügten über das Geheimnis einer vollkommenen    

 Gesellschaftsordnung, die das Böse unmöglich macht, dann glauben sie auch, dass sie für deren   
 Verwirklichung jedes Mittel, auch Gewalt und Lüge, einsetzen dürfen. Die Politik wird dann zu einer 
 ’weltlichen Religion’, die sich einbilden, das Paradies in dieser Welt zu  errichten. Aber niemals wird  

 irgendeine politische Gesellschaft, die ihre eigene Autonomie  und ihre eigenen Gesetze besitzt, mit dem Reich 
 Gottes verwechselt werden können.  66

 Johannes Paulus II gjorde resor till Polen -79, -83, -87, -91, -95, -97, -99 och 2002.64

 Giancarlo Bosetti,  ”Krzysztof Michalski, a man of dialogue between East and West”, ResetDOC, tillgänglig: http://65

www.resetdoc.org/story/00000022194, (hämtad 2015-12-02). 
  ”The pope insisted that these seminars be held for a number of years, and they were marked by great pluralistic openness towards 
unfettered philosophical research and attended by non-believers like Leszek Kołakowski”.

 Christian Heidrich, Leszek Kołakowski Zwischen Skepsis und Mystik (Frankfurt am Main, 1995), 224. ”När människor anser att de 66

förfogar över hemligheten om en fullkomlig samhällsordning, som omöjliggör ondska, då tror de också att de får sätta in vilka medel 
som helst - till och med våld och lögn - för att förverkliga denna. Politiken blir då till en ’världslig religion’, som inbillar sig att den 
kan upprätta paradiset på jorden. Men aldrig någonsin kan ett politiskt samhälle, vilket har sin egen autonomi och sina egna lagar, 
förväxlas med Guds rike” (min översättning).
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Här sammanfaller uppenbarligen påvens syn med Kołakowskis i ett påstående som definitivt 

avvisar bygget av samhällen grundade på någon utopi hämtad från bibeln. 

Kristendomens relation till utopi behandlade Kołakowski i en essä 1965. På engelska bär den texten 

”Jesus Christ - Prophet and Reformer”.  I fem punkter påvisar han Jesu betydelse för viktiga och 67

aktuella värden. Den första gällde uppbrottet från judendomens fokus på lagen inom religionen. I 

stället betonade han kärleken. Han påpekade att även marxistiskt tänkande innehöll denna 

förhoppning om att en samhällstyp präglad av varuutbyte ersätts med ett samhälle byggt på frivillig, 

ömsesidig solidaritet.  

  

Den andra punkten gällde hoppet om att med Jesus som exempel eliminera våld från mänskliga 

relationer. Detta framstår i förstone som verklighetsfrämmande, men Kołakowski hänvisar till 

möjligheten att sätta press på en motståndare utan att själv tillgripa våld. Han exemplifierar med 

Gandhi, men kunde lika gärna citera sin essä  ”Teser om hopp och hopplöshet”. Han utvecklar 

tankegången till frågan om barnuppfostran. Han slår fast att tanken på ett liv utan våld är varken 

löjligt eller utopiskt. Det tredje arvet från Jesus är påståendet att människan lever inte av bröd 

allena. Liknelsen om att ta dagen som den kommer, precis som liljorna på marken och fåglarna, 

menar han att vi inte behöver ta bokstavligt. Men det finns viktiga värden, som inte enbart kan 

reduceras till materialistiska behov. Sådana värden existerar fristående från fysiska faktorer och de 

har ständigt varit märkbara i europeisk kultur. Den fjärde punkten handlar om att det inte finns 

något utvalt folk. Alla kunde efter detta påstående ha tillgång till Gud. Olika folkstammar skulle 

kunna låta människor gifta sig med varandra. Ingen nation eller stat skulle vara överordnad en 

annan. Denna inställningen har fått allmän acceptans så dessa värden gäller nu för hela 

mänskligheten. Slutligen den femte punkten som handlar om hur eländig denna värld är.  68

Kołakowski skriver att människor är olyckliga och usla, men döljer det för sig själva. Uttrycket kan 

uppfattas som att det inte är någon idé att förbättra livet i denna värld. Det är ändå inte den som är 

den verkliga och betydelsefulla. En tendens till resignation kan komma ur en sådan tolkning. Det 

kan också leda till att överheten lyckas motarbeta människors vilja att förbättra sin lott i ett 

 Leszek Kołakowski (2005),150 ff.67

 Ibid., 161. Kołakowski skriver : ”The essential wretchedness of the temporal world”. Vi människor är ”arma, usla, olyckliga, utan 68

hopp” i denna materiella värld. Eller ”tillfälliga värld” eftersom den verkliga världen är Guds rike, som kommer efter denna värld.
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nollsummespel. Kołakowski vill förstå det på ett annat sätt. Förbättringar är viktiga trots att man 

inte når till det perfekta resultatet: 

 For one can try to change for the better all that can be changed in the conditions of human existence, one can 

 battle for it relentlessly, while being aware that the absolute is unattainable, and that the essential frailty of  
 human existence is irreparable, because it is a fundamental part of that existence, and arises from human  

 finiteness itself.    69

Dessa värderingar kan återfinnas på andra håll också, men Kołakowski menar att de är i Europa helt 

förknippade med Jesus vare sig vi är troende eller inte. Jesus och de värderingar, som tillskrivs 

honom, har präglat den europeiska kulturen. 

Kołakowski  har någonstans skrivit:”[…] it is understandable that people today do not believe in 

God, but the fact that there are people who do not believe in the devil is beyond comprehension.”  70

Hur kan vi förstå en sådan paradox, och har det något med frågan om utopi att göra? Jag menar att 

här går Kołakowski tillbaka till sin analys kring hoppet om ett avskaffande av aggression mellan 

människor, fattigdom, sjukdomar och krig. Det är det utopiska hoppet om en försoning mellan 

motstridiga tendenser. I kristen terminologi talas om frälsning. I sekulära sammanhang talas om en 

total förändring av människans villkor. Vi kan lika gärna säga hoppet om ett perfekt samhälle. 

Kołakowskis ser på det som en teodicé och ställer sig frågan huruvida det onda kan avskaffas dvs. 

om djävulen skulle kunna räddas/frälsas? Djävulen är ju, enligt kristen tradition, skapad av Gud och 

ingen självständig, oberoende kraft. Kołakowskis sätt att undersöka den frågan sker genom en 

analys i olika essäer hur olika riktningar inom kristendomen har behandlat arvssynden. Därigenom 

visar han i själva verket på hur de sett på balansen mellan yttre villkor och fri vilja. Fri vilja för 

människors del styrs av deras möjlighet till synd. Den segrande linjen inom den kristna kyrkan är att 

arvssynden existerar och enbart Guds nåd kan rädda människan i deras omöjliga val. Därmed 

förstås att för kristna att det är en omöjlighet att människor skapar en perfekt värld dvs. en 

samhällsutopi är utesluten. Vi får alltså leva med djävulen, även om vi inte lämnar någon plats åt 

Gud i vår värld.   

 Leszek Kołakowski (2005), 162.69

Ibid.,172. Uttrycket omgjort till jagform kommer från Zbigniew Janowskis, ”Main Currents of Kołakowski”, First Things, 2006, 70

tillgänglig: http://www.firstthings.com/article/2006/10/main-currents-of-kolakowski, (hämtad 2016-01-22). Citatet i original tycks 
vara detta:”I will end with a remark by a French Catholic theologian whose name escapes me; he said that he can understand people 
who do not believe in God, but the fact that there are people who do not believe in the devil is beyond his comprehension.”
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Diskussion 
Slutdiskussionen relateras nu till undersökningens ursprungliga frågeställningar: 

-Vilka punkter ifrågasatte Kołakowski i den marxistiska utopiska samhällssynen? 

-Vilka olika perspektiv på utopi finns i Kołakowskis texter? 

-Vad ersätts den ursprungliga utopin med? 

På min fråga om vad Kołakowski ifrågasatte i marxismens samhällsutopi får vi skilja på Marx´syn 

och efterföljarnas syn. Klart är att Kołakowski sett positivt på den Marx han såg i 

Parismanuskripten. Men det centrala och kvarstående elementet var ändå de tre elementen som 

Kołakowski anser utmärka det utopiska tänkandet. För det första att framtiden påstods redan 

föreligga, nämligen att produktivkrafterna inte kunde hejdas av alltför hindrande produktions- 

förhållanden. För det andra en tilltro till en vetenskaplig metod, vilken formulerat hur arbetskraften 

blivit till en vara och därmed kan analyseras objektivt. Det tredje elementet var övertygelsen att rätt 

förstå människans natur. Människan relaterar genom sin praktik i ett utbyte med materien. Denna 

syn hos Marx som tänkare har sedan förts vidare i perverterad form av hårdhänta praktiker som 

Lenin och Stalin.  

I min genomgång har jag redovisat att Kołakowski efter andra världskrigets erfarenhet av nazistisk 

ockupation anslöt sig till det kommunistiska partiet. Partiet var grundat på Marx´ tänkande, även om 

detta hade genomgått förändringar främst kring tankar om statens roll. Partimedlemsskapet innebar 

en tillit till en sekulär organisation driven av en framtidsfokuserad ideologi. Där kom Kołakowski 

att gradvis inta flera perspektiv: 

- Han såg positivt på utopier som gav bilder av alternativa önskvärda framtider. 

- Kołakowskis utvecklade syn var att utopin ledde till dess karikatyr. Hans kritik var dels att de 

ursprungliga, humanistiska elementen inte återfanns i partiets dåvarande budskap, dels att 

förverkligandet av partiets långsiktiga utopi skedde byråkratiskt och odemokratiskt. De försök till 

förverkligande av idealen, som skedde i ett land dominerat av en stalinistisk variant av kommunism, 

framstod som förvridna karikatyrer av utopierna. 

- Kołakowskis analys ledde till synen på en annan mentalitet. Från kritik av politiska åtgärder eller 

ekonomiska konstruktioner övergick han till att skissa på hur utopisk mentalitet kan ses som en 

faktor som ligger bakom hämmande krafter i samhället. På det sättet blir förståelsen mer 
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allmängiltig. Den kan gälla för andra grupper, som anser att tecknen finns för den som förstår att 

läsa dem. Sådana sociala organisationer kan påstå att den framtida lösningen redan existerar - om än 

i en liten skala - därför att de känner människans natur. Historiskt har vi sett exempel på hur en 

utopisk mentalitet uppstått som religiöst eller nationalistiskt utformade svar på stora samhälleliga 

utmaningar. Med hot kring vår biologiska existens och drastiska klimatförändringar kan utopier 

uppstå i nya former - utopier som drivs fram av människor med likartad utopisk mentalitet. 

Den fara, som ligger i att staten äger arbetskraften, bidrog säkert till att Kołakowski kom att 

fokusera på hur individen betraktas i olika samhällsåskådningar. I samband med den debatt de 

intellektuella förde i Polen kring individens skydd framstod den romers-katolska kyrkans hållning 

som respektabel. Den hade dessutom en fruktbar inställning till människans eventuella natur. Olika 

försök har gjorts inom kyrkan för att finna en lösning av konflikten om en styrd utveckling och en 

fri vilja. Kołakowski har använt sig av dessa uppslag i åtskilliga texter, uppenbarligen driven av 

personligt intresse, men ständigt inom ramen för en undersökning av kristendomens påverkan av 

europeisk kultur. Den polske påven, Johannes Paulus II, bidrog förmodligen verksamt till att 

kommunismen förlorade mark i Polen. Man kan se det som en bekräftelse för Kołakowski på hur 

viktiga kulturella faktorer utan direkt politiska ambitioner varit för Europa. Kyrkan står inte för 

någon uttalad samhällsutopi. När den återger sin föreställning om en underbar tillvaro är det 

antingen till ursprunget, paradiset, eller framtidshoppet, himmelriket eller tusenårsriket. I sin samtid 

är den i huvudsak en lobbygrupp och inspirationskälla till personligt mod samt försvarare av vissa 

grundläggande värden. 

Med sin bakgrund i marxism och kritik mot katolska kyrkan är Kołakowski inte omedveten om 

odemokratiska inslag i kyrkans historia. Det är dock inte det han uppehåller sig vid. På något ställe 

har han berört religiösa bondekrig, men ytterst knapphändigt. Han är inte heller upptagen av små 

sekters galenskap eller broderskapets eventuella framgång i att behålla jämlikhet i kyskhet och 

fattigdom.  Det är utopi i samhällelig skala och som mentalitet, som upptar honom, inte hugskott 71

vid sidan av allfarvägen. För oseriösa tankekonstruktioner har han halvt på skämt, halvt på allvar, 

formulerat lagen om det outtömliga ymnighetshornet, Cornucopio.  Enligt denna lag råder det 72

 De utopiska socialister i Nordamerika, som jag ytligt tagit upp, The Harmony Society, Oneida Community, och The Shakers, är 71

idéhistoriskt intressanta. De representerar ett viktigt inslag i USA:s historia, The Great Awakening. De stöder sig på kristendomen 
och bibeln, men representerar ingen klar och avgränsad kyrka i den mening som katolska kyrkan gör. Däremot så uppfyller de 
Kołakowskis krav på att framtidens samhälle finns har redan nu, att det finns en metod att förstå historien och att förstå människans 
natur. Svaren finns i bibeln och med den karismatiske ledarens tolkning.

 Wikipedia ”Cornucopia”, tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopia, (hämtad, 2015-12-07).72

�33

https://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopia


aldrig någon brist på argument för vilken som helst doktrin som man vill tro på av vilka skäl som 

helst.  73

Under avsnittet ”syfte” berörde jag helt summariskt några samhällsexperiment i USA. De var 

baserade på religiösa människors tolkningar av bibeln och drömmar om en bättre värld. Till stor del 

försökte ledarna för samhällsexperimenten konsekvent genomföra några för dem viktiga principer.  

De menade sig veta hur människan egentligen är. Deras förment osvikliga metod var att följa 

bibeln. Idag ser vi deras uppfattningar om människans väsen  och deras tillit till bibelförståelse som 

förfelade. De bortsåg från att människors behov är obegränsade. De kunde för en period strikt 

reglera tillvaron i bosättningen, men när deras karismatiska ledare dog upplöstes experimentet. De 

grupper, som var mer inkonsekventa med sina principer, släppte på drömmen om perfektion. 

Därigenom kunde delar av deras verksamhet berika det omgivande samhället medan de renlärigas 

drömmar om det perfekta samhället nu återfinns i form av hembygdsmuséer och anekdoter.  

  

Stanley Pierson hade en ambition att undersöka hur den marxistiska ideologin upplöstes hos  

framträdande intellektuella. Det han fann var seriösa intellektuella, som i sin analys av den 

marxistiska tillämpningen med koncentration på de materialistiska betingelserna,  upptäckte teorins  

otillräcklighet. Därigenom var den också falsk. Ideella faktorer, kulturella faktorer, individers 

värdighet och annat som tillhörde ”överbyggnaden” var viktigare än marxister hade föreställt sig. 

Själva den mytologi kring arbetarklassen, som marxismen byggde på, var exempel på detta. Detta 

var del av den desillusion Pierson fann. Han fann den hos Kołakowski. Utan att ha spelat någon 

framstående roll, så som Kołakowski gjort, har jag upplevt något av samma desillusion. Fördelen av 

att se Piersons historiska framställning är att jag, som del av vänstervågen, numera kan sätta några 

ord på min upplevelse. 

Kołakowski har analyserat inträngande om både marxismen som utopi och som kulturell företeelse. 

På liknande sätt har han sett på kristendomen som kulturell företeelse i Europa. Det har lett över till 

resonemang om myter, som både föregick och ingår i religionen. Denna uppsats fokuserar dock på 

utopi och har bara ytligt nämnt relationen myt - religion. Det som Kołakowski återkommer till, och, 

som Pierson och jag själv försöker göra begripligt, är förstås åskådliggörandet av människans natur, 

eller hur människan förhåller sig till de villkor under vilka hon lever. Det Kołakowski främst tillför 

som en utveckling i debatten om utopi är föreställningen om utopisk mentalitet. Den är inte knuten 
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till en viss period i klassamhället, inte heller är den en permanent beståndsdel i människans natur. I 

stället uppstår den när man föreställer sig att framtiden redan är här, när man tror sig ha en osviklig 

metod för tänkandet och när man inbillar sig veta hur människan ”egentligen” är. 

I min framställning har jag koncentrerat mig på utopin som grund för människors samhällsbygge 

och koncentrerat mig på marxismen och kristendomen. På sina håll har Kołakowski berört 

liberalism, konservatism och nationalism också. Dessa ideologier har inte varit så tydligt 

presenterade och framstår heller inte som tydliga alternativ i en argumenterande framställning. Man 

kan kritisera Kołakowski för en analys som tycks acceptera såväl utopiker och skeptiker. Det kan 

förefalla som en obeslutsamhet i viktiga värderingsfrågor. Låt mig då påminna om att Kołakowski 

uppträder som akademiker med krav på saklighet och redlighet i argumentation och slutsatser. 

Samtidigt är det genom essäns form av engagerat tilltal han vänder sig till läsare eller åhörare. Det 

som vid första intrycket kan framstå som motsägelsefullt har ändå en grund i ett väldigt bestämd 

slutsats. Det Kołakowski uttrycker om utopier och fanatism lämpar sig väl som slutlig 

sammanfattning av min studie: 

 […] de inkonsekventa människornas ras är det som ger hopp om att mänskligheten kanske ändå kommer att 

 leva vidare. I samma ras är det nämligen en del som tror på Gud och på att den eviga saligheten är viktigare än 

 välgång i nuet, men ändå inte fordrar att man åter börjar bygga bål åt kättarna, och en del som inte tror på Gud 
 och förordar sociala förändringar på revolutionär väg, men förkastar handlingar som visserligen synes tjäna 
 detta syfte men strider mot vissa moraliska traditioner som de uppfostrats i. 

 Med andra ord: Fullständig konsekvens är praktiskt taget liktydigt med fanatism,    
 inkonsekvensen är toleransens källa. Vilken anledning har den som är orubbligt övertygad om att hans  
 uppfattningar är de enda riktiga, att frivilligt tolerera andra uppfattningar?  74

 Leszek Kołakowski (1964), 205 f.74
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