
Leszek Kolakowski 

 
Leszek Kolakowski va néixer el 23 d'octubre de 1927 a Radom 
(Polònia) i va morir a Oxford l’any 2009. Va estudiar a la Universitat 
de Lodz (1945-1950). Mentre era estudiant va treballar d'assistent 
(1947-1949) a la Càtedra de Lògica de la mateixa universitat. 
Després de la graduació va treballar al Departament de Filosofia de la 
Universitat de Varsòvia. Es va doctorar en Filosofia el 1953, amb una 
tesi sobre Spinoza. Va ser professor assistent, catedràtic (des de 
1964) i director de la Secció d'Història de la Filosofia a la Universitat 
de Varsòvia (des de 1959). Durant una colla d'anys va treballar a 
l'Institut de Filosofia de l'Acadèmia de Ciències de Polònia. Va ser 
editor en cap de la principal revista de filosofia de Polònia i també 
d'altres revistes. Per raons polítiques, va ser expulsat de la 
Universitat pel Govern el maig de 1968 (acusat, entre altres coses, de 
ser el responsable moral del moviment democràtic d'estudiants que 
protestaven contra l'opressió de la vida cultural a Polònia).  
 
Posteriorment, va ser professor visitant al Departament de Filosofia 
de la McGill University (Montreal, Canadà, 1968-69), i del 
Departament de Filosofia de la Universitat de Califòrnia (Berkeley, 
1969-70). Des de 1970 va ser Senior research fellow al All Souls 
College d'Oxford, i es va jubilar el 1995. El 1975 va ser professor al 
Departament de Filosofia de la Universitat de Yale, i del 1981 al 1994, 
professor en el Comitè de Pensament Social de la Universitat de 
Chicago. Les àrees del seu interès han estat: història de les idees, de 
la filosofia i de  la teologia; filosofia de la cultura; filosofia de la religió 
i, en menor grau, teoria política i política contemporània. 
 
Autor de més de 30 llibres, molts d'ells només publicats en polonès. 
Esmentem els més accessibles: 

- Main Current of Marxism, 3 vol., 1978 (Las principales 
corrientes del marxismo, ed. Alianza, 1980-1983) 

- Religion, 1982 
- Bergson, 1984 
- Husserl and the Search for Certitude, 1976 (Husserl y la 

búsqueda de certeza, ed. Alianza, 1977) 
- Metaphysical Horror, 1988 (Horror metaphysicus, ed. 

Tecnos, 1989) 
- Presence of Myth, 1989 (La presencia del mito, ed. 

Cátedra, 1990) 
- Modernity on endless trial, 1995 
- God owes us nothing. A brief Remark of Pascal's Religion 

and the Spirit of Jansenism, 1995 (Dios no nos debe 
nada, ed. Herder, 1996) 

- The Alienation of Reason: A history of Positivist Thought, 
1969 (La Filosofía positivista, ed. Cátedra, 1988) 



- El hombre sin alternativa. Sobre la posibilidad e 
imposibilidad de ser marxista, ed. Alianza, 1970 

- Religions: If there is No God..., 1982 (Si Dios no existe..., 
ed. Tecnos, 1985) 

 
Traduïts directament del polonès al castellà: 
 

- Las claves del cielo. Historias edificantes, 1969 
- El racionalismo como ideologia y ética sin código, 1970 
- Vigencia y caducidad de las tradiciones cristianas, 1973 
- Intelectuales contra el intelecto, ed. Tusquets, 1986 
- Fe cristiana y sociedad moderna, 1990 
 

 
En francès i en polonès: 
 

- Chrétiens sans église: la conscience religieuse et les liens 
confessionels au XVII-ème siècle  (Cristianos sin iglesia, 
ed. Taurus, 1983) 

 
També ha escrit llibres en alemany, alguns dels quals són col·leccions 
d'assaigs. Ha traduït diversos textos filosòfics al polonès, i també 
dues antologies de textos filosòfics (Filosofia europea del segle XVII i 
Filosofia existencial). Ha estat  traduït a diverses llengües (incloses el 
basc, el japonès i el finès). Ha escrit tres llibres de caràcter literari 
(contes, monòlegs, tres obres de teatre). 
 
Membre de la British Academy, de l'Académie Universelle des 
Cultures, de l'Acadèmia Europea; membre estranger de l'American 
Academy of Arts and Science; membre de la Bayerische Akademie 
der Künste; membre de l'International Institute of Philosophy, del 
Pen Club, i d'associacions filosòfiques a la Gran Bretanya i a Polònia. 
 
El Professor Kolakowski ha rebut nombroses distincions, entre les 
quals destaquen: 
 

- Jurzykowski Prize, 1969 
- Friedenpreis des deutschen Buchhandels, 1977 
- Prix Européen d'essai, 1981 
- Praemium Erasmianum, 1982 
- McArthur Fellowship, 1983 
- Jefferson Award, 1986 
- Prix Tocqueville, 1993 
- Premio Nonino, 1997 
- Prize of Polish Pen Club, 1988 
- Sis doctorats Honoris Causa (quatre als Estats Units i dos 

a Polònia) 
 


