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PROF. TIMOTHY GARTON ASH* 

 

Przyjaźniliśmy się przez ponad 30 lat. Poznaliśmy się w Warszawie, na urodzinach czy 
imieninach Wojciecha Karpińskiego w 1980 r. Wtedy Krzysztof jeszcze nie był tym 
Krzysztofem Michalskim, znanym filozofem i rektorem Instytutu Nauk o Człowieku. 

Są trzy wymiary tego niezwykłego człowieka. Po pierwsze, był postacią publiczną, twórcą 
unikalnej instytucji, wiedeńskiego instytutu właśnie, w którym Wschód spotykał się z 
Zachodem, Europa z Ameryką, a Niemcy z Polakami, który łączył świat nauki, literatury i 
politycznej debaty. Jest to jego najwaŜniejsze dziedzictwo, i to mimo znaczącego dorobku 
intelektualnego Krzysztofa. Instytut Nauk o Człowieku był najpierw mostem, a potem 
promem, którym Europa Środkowo-Wschodnia popłynęła ku Zachodowi. Odegrał znaczącą 
rolę, nie tylko intelektualną, ale takŜe polityczną, w wielkim procesie jednoczenia Europy. 
Krzysztof stworzył instytut na początku lat 80., w bardzo trudnych warunkach. Mało kto 
byłby to w stanie wówczas zrobić i jeszcze utrzymać przez trzydzieści lat. 

Po drugie, Krzysztof był filozofem, ale i pisarzem, jego prace bowiem czyta się jak literaturę 
piękną. Zawsze teŜ starał się w sposób moŜliwie najbardziej jasny przedstawić wszystkie 
złoŜoności danej kwestii. Leszek Kołakowski powiedział o jego ostatniej ksiąŜce, tej o 
Nietzschem, Ŝe łączy piękno z nauczaniem. To był wielki komplement wielkiego filozofa. 

Dla Krzysztofa, tak jak i dla Leszka Kołakowskiego, filozofia była szukaniem odpowiedzi na 
najwaŜniejsze pytania tego, a moŜe i nie tylko tego, świata. W świecie anglojęzycznym, w 
filozofii analitycznej czy lingwistycznej od lat panuje zupełnie inne podejście. Krzysztof - 
choć w nowoczesnym stylu - był więc przedstawicielem klasycznej tradycji kontynentalnej i 
jej tłumaczem dla świata anglojęzycznego. To trudne zadanie, bo to jest zupełnie inna szkoła 
filozofii. 

Wreszcie dla mnie Krzysztof był teŜ przyjacielem. Połączeniem autorytetu największej klasy, 
rzeczywiście głębokiego myślenia z najlepszymi dowcipami na świecie. Po godzinie 22 były 



juŜ tylko dowcipy i anegdoty - i mało kto był tak świetny i w tej dziedzinie; jedyna w swoim 
rodzaju kombinacja. 

Krzysztof Michalski umarł zbyt wcześnie. Miał 64 lata, według kalendarza nie był starym 
człowiekiem, ale w duchu był jeszcze młodszy. Potrafił odkrywać nowe rzeczy i cieszyć się z 
tych odkryć. W tym był jego wielki urok: cały czas miał w sobie coś z młodego chłopaka 
poszukującego i prawdy, i zabawy.  
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