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Nie jest czymś zwykłym, powszednim spotykać osoby, które by potra
fiły harmonijnie łączyć w swym życiu rzetelną wiedzą naukową z głęboką 
wiarą. Takie osoby tworzą wokół siebie bardzo pozytywną atmosferę. Pro
mieniują nią na otoczenie. Przebywający w jej zasięgu czują się dobrze, 
bezpiecznie. Do tego rodzaju osób należał bezsprzecznie Zmarły.

1. Kazimierz Kloskowski urodził się 20 sierpnia 1953 r. w  Gdańsku. Tu 
w  roku 1972 wstępuje do miejscowego Wyższego Seminarium Duchow
nego, które kończy pięć lat później otrzymując święcenia kapłańskie oraz 
magisterium z teologii. W roku 1978 rozpoczyna studia w zakresie filozo
fii przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii 
Katolickiej. W tym momencie, jak czas pokazał, związał na stałe swoje 
życie z duszpasterstwem oraz nauką. Po magisterium z filozofii (1981 r.) 
i doktoracie (1984 r.), przygotowanym pod kierunkiem ks. prof. Szczepa
na Ślagi, habilituje się w ATK w roku 1990 przekładając rozprawę nt. Za
gadnienie determinizmu ewolucyjnego. Studium biofilozoficzne. Recen
zentami byli profesorowie: Leszek Kuźnicki, Adam Synowiecki, Szcze
pan Ślaga. W roku 1997, a więc w44-tym  roku życia, otrzymuje tytuł 
naukowy profesora nauk humanistycznych. Zapada na zdrowiu. Mimo to 
pracuje niezmordowanie i naukowo, i organizacyjnie. 7 października 1999 
roku Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK występuje z wnio
skiem o nadanie Mu stanowiska profesora zwyczajnego. Sześć dni póź
niej umiera w swoim rodzinnym mieście. 16 października 1999 r. zostaje 
pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Wrzeszczu.

Od 1985 r. pracuje nieprzerwanie w ATK. W roku 1992 otrzymuje 
kierownictwo Katedry Historii i Filozofii Nauki, w roku 1996 zaś -  
Katedry Filozofii Przyrody. W roku 1993 zostaje wybrany prodzieka
nem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, a w roku 1996 -  prorekto-



rem ATK. Wykłada także przedmioty filozoficzne w Gdańskim Wy
ższym Seminarium Duchownym, w Mazurskiej Wszechnicy Nauczy
cielskiej w Olecku oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w El
blągu. Czynnie uczestniczy w licznych sympozjach, zjazdach i kon
gresach zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

Pierwsza jego publikacja ukazuje się w roku 1980, a więc kiedy był 
jeszcze studentem filozofii w ATK. Od tego momentu pisze nieprze
rwanie do ostatnich chwil swego życia. Ogółem opublikował ponad 70 
artykułów naukowych, ponad 40 prac sprawozdawczych, recenzji itp., 
a nadto 4 skrypty dla studentów: Filozofia przyrody (1990), Filozofia 
Boga (1991, wyd. czwarte 1998), Wokół ewolucji biologicznej (1998), 
Powołanie nauczyciela dopedagogizacji siebie i swoich działań (1998) 
oraz 2 książki współredagowane i -  nie licząc wspomnianej rozprawy 
habilitacyjnej -  3 książki własne: Między ewolucją a kreacją (1994), 
Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej (1995), Filozofia ewolucji 
i filozofia stwarzania, tom I: Między ewolucją a stwarzaniem (1999), 
tom II: Pogodzone bliźniaki. Rzecz o ewolucji i kreacji (1999).

Namawiano Go, aby przeniósł się na stałe do Warszawy i poświęcił 
pracy naukowej. Nie uległ tym propozycjom. Umiłował wprawdzie 
naukę, ale nie porzucił dla niej duszpasterstwa, zwłaszcza swej macie
rzystej diecezji. Czuł się z nią żywo związany przez święcenia kapłań
skie w niej otrzymane. I dzielił swój czas, mówiąc symbolicznie, mię
dzy Gdańsk i Warszawę.

2. Które dziedziny badawcze Go interesowały, nad jakimi zagadnie
niami pracował? Ogólnie można powiedzieć, że była to problematyka 
z zakresu szeroko rozumianej filozofii przyrody, zwłaszcza filozofii 
przyrody ożywionej. Mówiąc bardziej konkretnie jego dociekania ba
dawcze obejmowały genezę życia, ewolucję, kreacjonizm, biologię 
molekularną, bioetykę, inżynierię genetyczną. Nie były Mu obce także 
inne działy filozofii, jak na przykład filozofia Boga, sozologia. Intere
sowała Go również historia myśli naukowo-filozoficznej. Wiedza na- 
ukowo-filozoficzna była dla Niego bazą do stawiania wniosków świa
topoglądowych, które w Jego rozważaniach i ujęciach stanowiły har
monijną całość z tezami teologii chrześcijańskiej.

Oto wybrane uwagi i oceny recenzentów Jego rozprawy habilita- 
eyjnej poświęconej problematyce biofilozoficznej.

Profesor Leszek Kuźnicki pisze:
„Ks. Kazimierza Kloskowskiego poznałem w roku 1983 jeszcze 

przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Już wówczas wyróż



niał się znacznym, jak na młodego badacza, dorobkiem naukowym. 
Od tego czasu jego warsztat badawczy uległ dalszemu udoskonaleniu 
a  liczba publikacji wzrosła w sposób imponujący.

Jego rozprawa habilitacyjna stanowi poważne, oryginalne dzieło na
ukowe, które dzięki koncepcji autodeterminizmu ewolucyjnego pogłę
bia naszą widzę o samej teorii syntetycznej, jak również pozwala w no
wym świetle dostrzec problem czynników i mechanizmów ewolucji”.

Profesor Adam Synowiecki:
„W spojrzeniu na teorię ewolucji nie uznaje on alternatywy „deter

minizm albo teoria przypadkowości”, albowiem dopiero współdziała
nie powiązań przyczynowych i zdarzeń przypadkowych „prowadzi do 
pojawienia się zmian ewolucyjnych”. I właśnie w owym współdziała
niu -  a co za tym idzie, w koniunktywnym, a nie alternatywnym trak
towaniu determinizmu i teorii przypadkowości -  tkwi -  jak powiada 
Autor -  istota autodeterminizmu ewolucyjnego.

Jest to, bez wątpienia, propozycja interesująca, a nawet nowatorska, zry
wa bowiem -  i to chyba jako pierwsza -  ze wspomnianą alternatywą, co 
może przyczynić się nie tylko do pełniejszego naświetlenia procesów ewo
lucyjnych, lecz także do innego, niż dotychczas spojrzenia na naturę życia.

Jestem przekonany, że mamy tu do czynienia z koncepcją interesującą, 
która wnosi do refleksji nad ewolucjącoś nowego. Nie można też zapomi
nać, że została ona osadzona w nader obszernym materiale erudycyjnym”.

Profesor Szczepan Ślaga:
„Od strony językowo-stylistycznej rozprawa została przygotowana 

z  wielką starannością o poprawność i precyzję, dostarczając czytelniko
wi satysfakcji obcowania z piękną polszczyzną. Występujące w kilku 
miejscach zawiłości czy elementy żargonu filozoficznego wydają się re
cenzentowi nieuniknione, a w każdym razie nie osłabiają ogólnej pozy
tywnej oceny strony językowej pracy. Na uznanie zasługują także przy
pisy, poprzez które Autor, nie ograniczając się do prostego wskazania 
źródeł informacji, wzbogaca pracę dodatkowymi wyjaśnieniami, komen
tarzami czy porównaniami swoich twierdzeń z tezami innych autorów.

Wnikliwa analiza rozprawy habilitacyjnej dowodzi dobrej znajo
mości problematyki biologicznej i filozoficznej oraz wielkiej samo
dzielności myślenia i swobodnego poruszania się w dziedzinach swo
ich zainteresowań. A są one niezwykle szerokie: obejmują z jednej stro
ny problematykę przyrodniczą związaną z powstaniem i ewolucją życia, 
z  drugiej -  zagadnienia naukoznawcze, metodologiczno-epistemolo- 
giczne, filozoficzne, a nawet teologiczne.



Dr Kloskowski podejmuje w swoich pracach problemy trudne i złożo
ne, stawia trafne pytania badawcze, a odpowiedzi formułuje w sposób ja
sny i wyważony, uwzględniając aktualny stan dyskusji i najnowsze osią
gnięcia w zakresie wybranego przedmiotu dociekań. W rozstrzyganiu pro
blemów ujawnia stałą troskę o precyzję, obiektywizm i poznanie prawdy”.

3. Zacytowane opinie ukazują osiągnięcia ks. Kazimierza Kloskow
skiego u progu, za który można uważać habilitację, Jego kariery na
ukowej. Przyjrzyjmy się bliżej późniejszym Jego osiągnięciom badaw
czym scharakteryzowanych z racji wniosku o nadanie Mu tytułu na
ukowego profesora. Zacytujmy w tym celu najpierw dwu spośród 
wymienionych powyżej recenzentów.

Profesor Leszek Kuźnicki:
„Od kilkunastu lat z zainteresowaniem i satysfakcją śledzę działalność 

naukową ks. Kazimierza Kloskowskiego. Ostatnie sześć lat jego życia, to 
jest po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, było okresem szczegól
nie twórczym. Dwie książki, 25 artykułów i równolegle inne, liczne re
cenzje i sprawozdania są zestawieniem świadczącym o rozległej i wszech
stronnej działalności publikacyjnej. Po uzyskaniu habilitacji nastąpił dal
szy znaczący rozwój warsztatu badawczego ks. dr hab. Kazimierza 
Kloskowskiego oraz poszerzenie jego zainteresowań poznawczych.

Równolegle z działalnością badawczą ks. dra hab. Kazimierza Klo
skowskiego charakteryzuje ogromne zaangażowanie w działalność 
dydaktyczną i upowszechnianie wiedzy.

Polska przeżywa obecnie trudny okres kryzysu kadry naukowej. Cha
rakteryzuje go zarówno wzrost średniej wieku uzyskiwania stopni dok
tora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, jak i spadek zainte
resowania pracą naukową wśród zdolnej i pracowitej młodzieży. Na tym 
tle rozwój działalności badawczej, zaangażowania dydaktycznego ks. 
dra hab. Kazimierza Kloskowskiego jest chlubnym wyjątkiem. Niewie
lu mamy w Polsce profesorów tytularnych, którzy w wieku 43 lat mogli
by się wykazać taką wszechstronnością w zakresie nauki, dydaktyki i prac 
organizacyjnych jak ks. dr hab. Kazimierz Kloskowski”.

Profesor Adam Synowiecki:
„Przegląd najnowszego dorobku ks. Kloskowskiego wskazuje, że 

należy on do wyróżniających się przedstawicieli polskiego środowi
ska filozoficznego; zwłaszcza w zakresie problematyki filozoficzno- 
biologicznej. Sprawiły to zarówno jego rzetelność naukowa, niezwy
kła pracowitość i rozległość zainteresowań, jak również dojrzałość 
myślenia i ukierunkowanie prac badawczych. Podejmuje on w nich



zawsze sprawy ważne, o niekwestionowalnym znaczeniu dla samoroz- 
umienia człowieka i jego intelektualno-moralnej orientacji w świecie.

Z cechą tą korespondują wyniki działalności dydaktycznej i organi
zacyjnej, w szczególności tematyka seminariów naukowych.

Szeroka jest jego działalność odczytowa”.
Nasuwa się podsumowanie: po habilitacji w roku 1990 opublikował 

2 monografie, jeden skrypt uczelniany, ponad 20 oryginalnych artyku
łów własnych, 2 prace współautorskie, 12 haseł w Słowniku pojęć filo
zoficznych, 10 recenzji naukowych z książek anglo-, francusko-, rosyj
sko- i polskojęzycznych oraz szereg pomniejszych doniesień naukowych, 
sprawozdań z konferencji itp. 7 prac ogłosił w języku angielskim w cza
sopismach zagranicznych i polskich. Uśrednienie wymienionych osią
gnięć wygląda następująco: co dwa lata książka, co kwartał rozprawa 
naukowa, 5 mniejszych opracowań rocznie. Dynamika publikacji nie
wątpliwie duża. Do tego trzeba dodać działalność dydaktyczną, odczy
tową, organizacyjną. Otrzymujemy obraz życia młodego uczonego na
cechowany niezwykłą aktywnością. Dla pełności obrazu nie można nie 
wspomnieć, że nie zaniedbywał pracy duszpasterskiej.

Dwa lata po nominacji profesorskiej Rada Wydziału podejmuje po
stępowanie mające na celu powołanie ks. profesora Kazimierza Klo- 
skowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Teologii 
Katolickiej. Postępowanie zostaje zakończone 7 października 1999 roku.

W odnośnej recenzji prof. A. Synowiecki pisze:
„Jest wciąż twórczym i niezwykle pracowitym filozofem przyrody, 

zaangażowanym przede wszystkim w problematykę bio-filozoficzną 
i bio-etyczną.

Od chwili uzyskania tytułu profesora jego dorobek powiększył się 
o  kilkadziesiąt pozycji, licząc książki, skrypty, artykuły i rozprawy, re
cenzje i opracowania konferencyjne.

Jest to dorobek poważny; tym bardziej, że obejmuje on okres dwu
letni, a więc bardzo krótki, w którym publikuje się zwykle tylko kilka 
opracowań”.

Zapytajmy, jaki styl pracy oraz myślenia ks. prof. K. Kloskow- 
skiego wyłania się z przeglądu Jego prac badawczych? Otóż, we 
wszystkich Jego publikacjach widoczna jest umiejętność oryginal
nego podejścia do podejmowanych zagadnień. Jest umysłem twór
czym, doskonale zorientowanym we współczesnych trendach na
ukowych i filozoficznych. Potrafi je  ocenić we właściwy sposób, 
metodologicznie bez zarzutu. Umie także patrzeć wieloaspektowo



oraz zarazem całościowo. Wydaje się to być znamienne w Jego pu
blikacjach.

* * *

Żył zaledwie 46 lat. Odnosiło się wrażenie, że w ostatnich miesią
cach życia wyraźnie spieszył się w pracy. Zapewne chciał wykonać 
w pełni zadanie, do którego powołał Go Pan obdarzając wieloma ta
lentami. Był bardzo koleżeński i życzliwy dla wszystkich, którzy zwra
cali się do Niego z prośbami. Zostawił po sobie dzieło, będące owo
cem Jego pracy, a zwłaszcza przykład swego życia całkowicie oddane
go poszukiwaniu Prawdy.
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KAZIMIERZ KLOSKOWSKI

DOKĄD EWOLUCJO -  DOKĄD KREACJO? *

Kiedy spojrzy się na ewolucję -  nieodwracalny, przebiegający w cza
sie, kierunkowy proces -  trudno oprzeć się wrażeniu, że cała ta historia 
została wcześniej zaplanowana i zmierza do jakiegoś celu. Szczególnie 
ewolucja biologiczna może budzić emocje, w kontekście pytania ojej 
cel. Czy człowiek to już ostatni stopień doskonałości, cel ewolucji? A mo
że w kosmosie żyją nasi starsi bracia, którzy dają znać o sobie w postaci 
UFO? Zielone ludziki, inteligentniejsze -  o zgrozo -  od rodzaju ludzkie
go, mogłyby mieć nie tylko przyjazne zamiary, jak douczanie swojego 
niezbyt rozgarniętego starszego rodzeństwa i wciąganie go na wyższy

* Jest to ostatni artykuł ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego dostarczony do Re
dakcji Studia Philosophiae Christianae. Tekst ten stanowi fragment jego ostatniej książ
ki: Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania, tom II: Pogodzone bliźniaki. Rzecz o ewo
lucji i kreacji, ATK, Warszawa 1999.


