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Ten przyjaciel wielu z nas był bardzo wybitną i bardzo niebanalną postacią swojego 
pokolenia. 

Uczeń tak zwanej warszawskiej szkoły historyków idei znaczonej nazwiskami Leszka 
Kołakowskiego i Bronisława Baczki. Był autorem pierwszej w języku polskim obszernej 
pracy o filozofii Martina Heideggera. Tę ksiąŜkę powitał entuzjastycznym omówieniem 
ksiądz Józef Tischner. Później napisał waŜne studia o Fryderyku Nietzschem. 

Wraz z Tischnerem Krzysztof Michalski w 1982 r. zorganizował instytut Nauk o Człowieku 
w Wiedniu, miejsce spotkań humanistów z tej części Europy.  

Ten instytut ułatwiał twórczość naukową, literacką i translatorską wielu osobom związanym z 
myślą niezaleŜną i opozycją demokratyczną.  

śyczliwym obserwatorem i sympatykiem prac Krzysztofa i jego Instytutu był Jan Paweł II. 
Właśnie wokół papieŜa i jego nauczania Krzysztof organizował spotkania w Castel Gandolfo, 
gdzie zapraszani byli najwybitniejsi przedstawiciele róŜnych nauk humanistycznych. Na tych 
konferencjach międzynarodowych mogli się spotykać i rozmawiać z Janem Pawłem II 
humaniści z róŜnych krajów i róŜnych obozów ideowych. Krzysztof doskonale odczytywał 
papieski zmysł tolerancji, pluralizmu i dialogu. Dorobek tych konferencji został nie tak 
dawno opublikowany nakładem wydawnictwa Znak. 

Wspólnie z Józefem Tischnerem, swoim przyjacielem, Krzysztof przygotowywał publikację 
ksiąŜki papieskiej "Pamięć i toŜsamość". Później bardzo Ŝałował, Ŝe watykańscy hierarchowie 
sprowadzili tę cenną refleksję do kanonicznych banałów.  

Był Krzysztof filozofem oryginalnym, cenionym w całym świecie. Uczył studentów w 
Bostonie i warszawskim uniwersytecie, takŜe podczas organizowanych przez siebie szkół 
letnich w dawnej Jugosławii czy we włoskiej Cortonie.  



Wspólnie z prof. Marcinem Królem organizował Debaty Tischnerowskie na Uniwersytecie 
Warszawskim. Przyjaciół miał na całym świecie: George Soros, Zbigniew Brzeziński, Hans-
Georg Gadamer i Bronisław Geremek, Paweł Hertz, Aleksander Smolar, Timothy Garton 
Ash, Andrzej Seweryn, Jerzy Szacki... długo moŜna by wyliczać.  

Był Ŝyczliwy ludziom i piekielnie skuteczny w swoich działaniach. Wiedział, czego chce, a 
chciał dobrze. Tacy ludzie zdarzają się niezwykle rzadko, moŜe raz na generację.  

Z wielkim Ŝalem Ŝegnam Krzysztofa w imieniu przyjaciół z "Gazety Wyborczej", którą 
zaszczycał swoimi esejami. Jego śmierć to czarna dziura dla nas wszystkich.  
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