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Rachuba lat oznacza zazwyczaj monotonność upływającego 
czasu, ale w  pewnych okolicznościach staje się sygnałem w y 
darzeń wychodzących poza szarość dnia powszedniego. Rok, 
w którym  dobiega kresu czterdziestolecie proxy naukowej Ks. 
prof. Kazimierza Kłósaka, stanowi niewątpliwie taki właśnie 
wyróżniający się mom ent w historii Jego życia. Daje przeto 
okazję, aby oderwać na chwilę wzrok od teraźniejszości, cof
nąć się wstecz i spojrzeć na dzieło, którego Jubilat w  ciągu 
tego okresu dokonał.

A  jest to dzieło o bardzo wyraziście rysujących się kształ
tach. Charakteryzuje się ono najpierw niezwykłą nawet u czło
wieka nauki jednością badawczej pasji: w centrum życiowej  
działalności Ks. Profesora znajdowała się stale filozofia. Ce
lowo ograniczał inne dziedziny zainteresowań, nawet życie to
warzyskie i form y rekreacji redukował do m in im um , aby móc 
bez reszty oddawać się studiom filozoficznym. Jeżeli w  Jego 
życiu um ysłow ym  dokonywały się jakieś przesunięcia k ierun
ków zainteresowań, dotyczyły  one tylko poszczególnych dyscy
plin w  obrębie filozofii. Ale by ły  to przesunięcia nieliczne 
i nieistotne. Ostatecznie głównym przedmiotem filozoficznej 
refleksji Ks. Profesora pozostały filozofia Boga, antropologia 
filozoficzna oraz filozofia przyrody i przyrodoznawstwa. I pra
cy na ty m  polu poświęcił właściwie całe swoje dotychczaso
we życie.

Ze zdolnością do maksymalnej koncentracji intelektualnej  
szła w  parze u Ks. Profesora Kłósaka sumienność i dogłębność 
Jego filozoficznych przemyśleń. Opierał je zawsze na rzadko
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spotykanej znajomości literatury badanego przedmiotu. Jed
nakowoż opanowanie aktualnego stanu wiedzy było dlań tylko  
bodźcem i tw orzyw em  dla samodzielnego w ysiłku  badawczego, 
zmierzającego do przekształcenia zebranych elementów w  ory
ginalną i logicznie spójną całość. Toteż nad całym dorobkiem  
długoletniego mozołu filozoficznego Ks. Profesora widnieje  
znamię Jego własnej m yśli i dociekliwości.

Filozoficzna doktryna Ks. Profesora Kazimierza Kłósaka m ie
ści się w  granicach tradycji tomistycznej, która korzeniami 
sw ym i sięga — jak wiadomo — do filozoficznych źródeł śred
niowiecza. Ten wszakże stary rodowód uprawianej przez J u 
bilata filozofii nie przekreśla faktu , że zachowuje ona — w Je
go szczególnie ujęciu — stały kontakt ze współczesnymi osiąg
nięciami nauk filozoficznych i szczegółowych. Stąd też bierze 
początek naczelne dążenie filozoficznego myślenia naszego Pro
fesora: zespalać to, co stare, z tym , co nowe, po linii wymagań  
prawdy. A  wielkość prawdy i jej godność sprawia, że filozofia, 
która ożywiona jest miłością prawdy i duchem posłuszeństwa  
względem jej nakazów, jest zawsze filozofią żywą i twór
czą.

Przedłużeniem i pierwszą formą przekazu badawczych prze
myśleń Ks. Profesora Kłósaka była w  ciągu minionego czter
dziestolecia nieprzerwana działalność dydaktyczna. W tej po
staci, jaką działalność ta przybrała u Ks. Profesora, stała się 
ona formą dzielenia się Profesora ze słuchaczami swoją rozle
głą wiedzą, ale równocześnie pobudzania ich do podejmowania  
wysiłku  myślowego i kierowania tego w ysiłku  na właściwą 
drogę. Siłę intelektualnego oddziaływania Ks. Prof. Kłósaka 
wzmacniały moralne walory Jego osobowości, Jego przede 
w szystk im  życzliwość i chęć pomagania drugim. Niewątpliwe  
owoce tej pracy są w znacznym stopniu niewidzialne, ale mimo  
to nie przestają być realne. Przemieniając się zaś w  czynniki  
duchowej postawy i życiowej działalności Jego uczniów stają 
się cząstką umysłowej ku ltury  narodu i nabierają szerszych, 
ogólnospołecznych wymiarów.

Ks. Prof. К. Kłósak aktywność naukowo-dydaktyczną rozwi-
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jał w  kilku polskich środowiskach filozoficznych, wśród k tó 
rych poczesne miejsce zajmuje Akademia Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Od samego początku jej istnienia (z przerwą  
w latach 1957 do 1964) pracował tam na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej w  charakterze profesora i — kolejno — kie
rownika kilku katedr, sprawował przez długie lata funkcje  pro
dziekana i dziekana Wydziału, włożył wiele trudu w  rozbudowę  
i podniesienie kwalifikacji podległej Mu kadry naukowo-dy
daktycznej, przyczynił się w  wysokim  stopniu do ożywienia 
na Wydziale ruchu filozoficznego, głównie za pomocą organi
zowanych przez siebie sympozjów i odczytów naukowych, brał 
czynny udział w  powołaniu do życia czasopisma wydziałowego 
S tudia Philosophiae Christianae, a później jako redaktor kształ
tował wspólnie z najbliższymi współpracownikami jego filozo
ficzne oblicze i naukowy poziom. Można powiedzieć, że Ks. 
Prof. К. Kłósak sporą cząstkę swojego życia włożył w  życie 
Wydziału.

A  przeto z nakazu sprawiedliwości, ale przede w szystk im  
z potrzeby serca wypłynęła  inicjatywa Redakcji  S tudia Philo
sophiae Christianae, aby poświęcić rocznik 1979 (nr 1 i 2) pi
sma osobie Ks. Prof. Kazimierza Kłósaka. Rocznik ten  ma być 
świadectwem wybitności dzieła Czcigodnego Jubilata i Jego 
wielkich zasług dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K., 
a równocześnie stać się wyrazem uczuć szacunku i uznania, 
jakim  otaczają Go jego uczniowie i współpracownicy. Z tego 
źródła przywiązania i życzliwości w ypływ ają  też życzenia dal
szych osiągnięć na polu filozoficznych badań i dydaktycznej  
praktyki, jakie w  czterdziestą rocznicę naukowej pracy złożyć 
Mu pragnie

K om itet Redakcyjny




