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Jest taki wiersz Słonimskiego, w którym poeta zastanawia się, kto będzie nosił po jego 
śmierci koszule kupione przezeń w Tokio czy szlafrok z bazaru w Tel Awiwie. Otóż 
wszystkie te wymyślone rzeczy Słonimski zapisał w swoim wierszu ‑testamencie „mło-
dym warszawskim lowelasom”, by mógł się po śmierci jeszcze na trochę w nich wcielić 
i przejść z nimi po mieście, jak dawniej, jakby się nic nie stało.

Gdy sen głuchy
I wieczna mnie ogranie mgła,
Niech po Warszawie moje ciuchy
Połażą jeszcze rok czy dwa.

Profesor Michalski także lubił dobre, piękne rzeczy – markowe spodnie, najnowsze 
gadżety, koszule ze stójką. Gdy recepcjonista hotelu Bristol, w którym stawał za każdym 
razem, goszcząc w Warszawie, pozazdrościł mu dżinsów od Armaniego, kazał mu prze-
słać taką samą parę. Michalski bowiem to nie tylko „rzecz sama w sobie”, ale także „pozór 
Michalskiego”: te wszystkie dżinsy, eleganckie płaszcze, koszule i marynarki. Kiedy 
zastanawiam się, kto je teraz będzie nosił, czy Michalski „ożyje” raz jeszcze w innych, 
na przykład w swych najbliższych współpracownikach, z którymi zakładał Instytut Nauk 
o Człowieku, dochodzę do smutnego wniosku, że wszystkie rzeczy, które nosił i które 
tworzył, pasowały właściwie tylko na niego; że każdy, kto zechce stroić się w Jego „ubra-
nia”, będzie w nich wyglądać trochę jak przebieraniec czy uzurpator.

Pamiętam też, że zazdrościł mi kapelusza słomkowego. Gdy więc rozmawialiśmy 
pewnego razu o wspólnym projekcie, a może o występach w telewizji, do której Go 
często zapraszałem, w pewnej chwili rozmarzył się i powiedział, że też sobie taki kupi 
i na emeryturze będzie w nim czytał to, czego nie doczytał za młodu, głównie z braku 
czasu, zużywanego na budowanie kolejnych instytucji. Chyba zapytałem, co będzie wtedy 
czytał, ale nie pamiętam już odpowiedzi.
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W rozmowach przy kawie Michalski zasłaniał się anegdotą. Była rodzajem iko-
nostasu, za którym trzyma się coś bardzo cennego, wzbraniając dostępu tym wszystkim, 
co chcieliby to i owo podpatrzyć. Kiedy więc sytuacja potrącała o jego życie prywatne, żą-
dał anegdoty. „No przecież musi pan znać jakąś anegdotę”, domagał się gromkim głosem. 
Anegdota była dla Niego okazją do śmiechu, ale też parawanem, za którym mógł skryć się 
przed ludźmi. Jednak anegdot, co oczywiste, nie brał poważnie. Rzeczywistością, którą 
traktował z absolutną powagą, była filozofia, także instytucjonalne zaplecze filozofii.

Mnie bardzo odpowiada pisanie o Profesorze Michalskim – moim najważniej-
szym nauczycielu akademickim – poprzez pozory, jakie stwarzał. Jego najbliżsi kole-
dzy i przyjaciele znali Go przede wszystkim właśnie z anegdoty, rozmów o polityce, 
z robienia interesów, czasem z książek, jeśli chciało się im jeszcze cokolwiek czytać. 
Natomiast dla swych uczniów i seminarzystów był On wcieleniem porywającego, eks-
trawaganckiego myślenia. To z nami Profesor Michalski czytał przez ostatnie lata Kanta 
i Hegla, jak wcześniej czytał Schmitta, Nietzschego, Hobbesa. To myśmy ujmowali in 
statu nascendi myśl niepokojącą, antynomiczną, nieodmiennie inspirującą. (Zawsze 
w oryginale). Czy się mylił? As long as you’re thinking, you can’t be wrong – miał od-
powiedzieć pewnej studentce z uniwersytetu w Bostonie, na którym wykładał jeszcze 
jesienią zeszłego roku.

Kiedy przyjechałem w 2008 roku na trzymiesięczne stypendium do Instytutu, 
od razu poszedłem spytać Michalskiego, gdzie chodzi na „siłkę” i czy mógłby polecić 
mi jakiś klub (oczywiście polecił najlepszy w mieście). Do tego pytania ośmielało mnie 
zdrowie Profesora, emanującego instynktowną mocą, do której miało się dużo zaufania 
i respektu.

W polityce, wbrew temu, co mówią Jego koledzy, gotowi przyszyć Mu wygodną dla 
siebie łatkę, był nietzscheańskim makiawelistą – niesłychanie skutecznym, immoralnym, 
nierzadko bezwzględnym. Wszakże wszystko to robił po to, by zabezpieczyć myślenie 
w warunkach skrajnie myśleniu nieprzyjaznych. Tak to oceniam. Nie wystarczyło Mu 
pisanie książek; miał w sobie silną potrzebę stwarzania instytucji, „ubrań”, w których 
chowało się bezbronne wobec brutalnego świata myślenie. Postawa ta stanowiła konse-
kwencję Hei deggerowskiego przekonania, wedle którego myślenie i działanie to właści-
wie jedna i ta sama rzecz, tyle że brana od dwóch różnych stron. Dlatego obok książek 
o Hei deggerze, Husserlu i Nietzschem równie przekonującym dziełem Michalskiego jest 
stworzony przez Niego Instytut Nauk o Człowieku – największy prywatny ośrodek ba-
dawczy w Europie Środkowo ‑Wschodniej.

W swych „rozważaniach o mocy i słabości” obsadziłem Krzysztofa Michalskiego 
pośród „mocnych”, przeświadczony, że Jego miejsce znajduje się gdzieś między Ma-
chiavellim, Schmittem, Kojève’em i Straussem. W tym sensie uderzenie w filozofię Mi-
chalskiego, najpełniej wyrażoną chyba w Płomieniu wieczności – Profesor znał moją 
książkę i obiecywał wkrótce odpowiedź – miało zapowiadać agon, Auseinandersetzung, 
„rozprawę” z długoletnim nauczycielem. Zostało jednak wyprowadzone już pod Jego 
nieobecność. Wtedy też, zaraz po śmierci Michalskiego, pomyślałem sobie, że w takim 
razie dziś pisanie nie ma większego sensu. Skoro odchodzą ci, na których zdaniu najwięcej 
mi zależało, skoro nie ma się z kim spierać, pisanie traci na znaczeniu i przekształca się 
w jedną więcej umiejętność, sprawność, trochę jak w harcerstwie.
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Profesor Michalski był dobry na czas niepewności. Zawsze wiedział, czego chce 
i jak ma to zrealizować. Nic, tylko się uczyć. Dlatego cieszę się, że mogłem Go przedsta-
wić swoim studentom, którzy do dziś pamiętają Jego wykład o Nietzschem sprzed trzech 
lat. Gdy umierają tacy ludzie jak Profesor Michalski, znikają jasne kryteria, standardy. 
Nie wiadomo, kto jest lepszy, a kto gorszy. Karuzela. Świat podleje i robi się nijaki. 
Na szczęście zostają po nich książki i instytucje oraz wrażenie, że oni sami wyszli tylko 
na chwilę i że zaraz wrócą.

„Dzięki konfrontacji ze śmiercią i poprzez tę konfrontację – cytuję z pamięci Pło
mień wieczności – świat pokazuje się człowiekowi od zupełnie innej, nieznanej strony”. 
Być może. Każdy z nas się o tym wkrótce przekona. Do tego czasu przyjdzie nam żyć 
ze stratą.

Profesor Michalski odchodził jak Sokrates. Wiedząc, że cierpi na nieuleczalną 
chorobę, snuł w mailach plany, cieszył się na wspólne projekty, pisał, żeby się nie martwić 
i że to wszystko jednak dobrze rokuje. Pięć dni przed śmiercią Profesora wymienialiśmy 
się żartami. Wiedział, że żadnej z rzeczy, które planował, prawdopodobnie nie dokończy. 
Śląc pełne otuchy zdania, chciał przede wszystkim uspokoić w nich swoich przyjaciół, 
uczniów i znajomych. Był w tym podobny do Sokratesa, który odchodził, jak żył: spo-
kojnie i sprawiedliwie.
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