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Przysz³y duchowny, uczony, filozof, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, urodzi³

siê 6 II 1865 r. w Klimkówce na Podkarpaciu. Jego rodzicami byli: Florian Wais – trudni¹cy siê prac¹ cieœli 

budowlanego i Marianna z Bigosów. Przodkowie ze strony ojca nale¿eli do spolonizowanych przez wieki 

osadników niemieckich, przyby³ych na ziemie polskie ze Œl¹ska b¹dŸ z g³êbi Niemiec jeszcze w XIV wieku. 

Asymilacja rodziny Waisów – podobnie zreszt¹ jak innych obcych rodów w Klimkówce i okolicy – siêgnê³a 

tak g³êboko, i¿ jej cz³onkowie nie tylko uwa¿ali siê za Polaków, ale te¿ znani byli z g³êbokiego patriotyzmu

i przywi¹zania do Ojczyzny.

Kazimierz Wais przez pierwsze lata ¿ycia wychowywa³ siê wraz z czworgiem rodzeñstwa w religijno - 

patriotycznej atmosferze domu rodzinnego. Prawdopodobnie w 1871 r. rozpocz¹³ edukacjê na szczeblu 

miejscowej szko³y parafialnej, a po piêciu latach przeniós³ siê do szko³y wydzia³owej w Kroœnie. Dziêki 

niew¹tpliwym zdolnoœciom, ale te¿ pracowitoœci oraz zainteresowaniu nauk¹, Kazimierz podj¹³ wraz

z rodzicami w 1877 r. decyzjê o kontynuacji nauki w oœmioklasowym gimnazjum jasielskim. Tam ju¿

W pierwszej klasie zyska³ status prymusa, utrzymuj¹c taki stan do koñca gimnazjalnej edukacji. Dnia 5 VI 

1885 r. uzyska³ dyplom maturalny z wyró¿nieniem.

Po maturze podj¹³ decyzjê rozpoczêcia studiów filozoficzno-teologicznych w przemyskim Instytucie 

Teologicznym. Towarzyszy³a im równoleg³a formacja religijno-moralna w miejscowym Seminarium 

Duchownym (1885-1889). I tu da³ siê szybko poznaæ jako wyj¹tkowo uzdolniony, ch³onny wiedzy student. 

Oprócz obowi¹zkowych wyk³adów uczêszcza³ na prelekcje z dziedziny sztuki koœcielnej, filozofii 

scholastycznej i lektorat jêzyka francuskiego. Tak jak w okresie gimnazjalnym, tak i podczas studiów nale¿a³ 

do œcis³ej czo³ówki najlepszych studentów. Czteroletni okres formacji religijno-intelektualnej zosta³ 

uwieñczony przyjêciem œwiêceñ kap³añskich 21 VII 1889 r. z r¹k przemyskiego biskupa £ukasza Soleckiego. 

Neoprezbiter opuszcza³ Przemyœl z nut¹ ¿alu ale i optymizmu; po latach pisa³: „Wszak tu pozna³em wartoœæ 

cnoty, któr¹ ka¿dy cz³owiek, a tym bardziej ka¿dy duchowny posiadaæ powinien. Tu zasmakowa³em

w wiedzy teologicznej, która mi wyjaœni³a tyle zagadek, nauczy³a patrzeæ m¹drze na ¿ycie, ceniæ Koœció³ 

katolicki  i jego skarby, tudzie¿ kochaæ zgodnie z wol¹ Bo¿¹ Ojczyznê”.

Œwiêcenia kap³añskie otwiera³y przed ks. Waisem nowe przestrzenie pracy duszpasterskiej, wychowawczej 

i spo³ecznej. Pierwsz¹ placówk¹ by³ wikariat w Gorlicach (1889-1890), zdominowany dzia³alnoœci¹ 

katechetyczn¹ oraz pos³ug¹ sakramentaln¹. Kolejny rok m³ody kap³an spêdzi³ w parafii £añcut (1890-1891). 

Tym razem zakres jego obowi¹zków nieznacznie siê poszerzy³, bowiem obok dotychczasowych dosz³y 

kolejne: wspó³praca z El¿biet¹  Potock¹ w Towarzystwie Przyjació³ Dzieci oraz prowadzenie tzw. nauki 

uzupe³niaj¹cej dla terminatorów w zawodach rzemieœlniczych. Ostatni rok na niwie duszpasterskiej spêdzi³ 
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ks. Wais w Przemyœlu (1891-1892) w charakterze wikariusza parafii katedralnej. Tak¿e i tam poœwiêca³

siê pos³udze w konfesjonale, odwiedza³ ludzi chorych, bra³ udzia³ w asyœcie podczas nabo¿eñstw 

celebrowanych w katedrze przez biskupów b¹dŸ kanoników kapitulnych.

Krótki, bo zaledwie trzyletni okres dzia³alnoœci duszpasterskiej ks. Waisa zosta³ przerwany decyzj¹ w³adzy 

duchownej, deleguj¹cej go na specjalistyczne studia zagraniczne. Na razie nie okreœlono wyraŸnie 

przedmiotu specjalizacji, miejscem zaœ przeznaczenia mia³ byæ Innsbruck. Wyjecha³ tam pod koniec 

wrzeœnia 1892 r. Ale zanim zd¹¿y³ siê zaadaptowaæ, po szeœciu tygodniach nadesz³o z Przemyœla pismo

z propozycj¹ podjêcia studiów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Gregoriañskiego w Rzymie.

W perspektywie rysowa³a siê szansa objêcia katedry filozofii chrzeœcijañskiej w przemyskim Instytucie 

Teologicznym, której erygowanie na wszystkich katolickich fakultetach oraz naukowych zak³adach 

teologicznych postulowa³a encyklika papie¿a Leona XIII „Aeterni Patris” (1879 r.). W okresie studiów

ks. Waisa w Rzymie, Uniwersytet Gregoriañski nale¿a³ do œcis³ej czo³ówki wy¿szych uczelni na œwiecie, 

zajmuj¹cych siê badaniami w dziedzinie filozofii scholastycznej. Znakomici uczeni tej miary

co profesorowie: Michael De Maria, Pius De Mandato i Wincenty Remer nie tylko przybli¿ali studentom myœl 

œw. Tomasza z Akwinu, ale w badaniach naukowych uwzglêdniali równie¿ ówczesne zdobycze nauk 

szczegó³owych. Metoda ta pozwala³a przy zachowaniu pe³nej integralnoœci systemu Akwinaty szukaæ 

odpowiedzi na uniwersalne pytania dotycz¹ce istoty Boga i egzystencji cz³owieka na ziemi.

W murach Gregorianum ks. Wais zetkn¹³ siê nie tylko z ówczesnymi s³awami naukowymi, ale równie¿

ze studentami z ca³ego niemal œwiata. Dawa³o to dobr¹ okazjê do nawi¹zywania miêdzynarodowych 

kontaktów, ale nade wszystko wewnêtrznego ubogacenia ró¿norodnoœci¹ kultur, jêzyków i tradycji.

Na gruncie rzymskim spotykali siê te¿ polscy studenci wywodz¹cy siê z trzech zaborów; kontakty te dawa³y 

nie tylko szansê osobistego poznania siê, ale przede wszystkim podtrzymania wiêzi narodowo-koœcielnych 

ludzi z ca³ego obszaru ziem polskich. Nie mniej wa¿nym aspektem pobytu w Wiecznym Mieœcie by³ fakt 

kontaktu z wielowiekow¹ kultur¹ antyczn¹, przejêt¹ póŸniej przez wczesnochrzeœcijañski Koœció³.

Oprócz studiowania kierunkowych przedmiotów filozoficznych, ks. Wais uczêszcza³ na wyk³ady z innych 

dyscyplin: astronomii, matematyki, fizyki, chemii, logiki, etyki, prawa naturalnego i jêzyka greckiego.

Pod koniec pierwszego roku studiów, 9 VII 1893 r. ks. Wais uzyska³ bakalaureat z logiki oraz metafizyki 

ogólnej. Rok póŸniej, 19 VII 1894 r. zdoby³ stopieñ doktora filozofii. Uroczysta promocja odby³a siê 23 lipca 

t.r. Wynik egzaminu oceniono niezwykle wysoko, a najlepsz¹ opiniê wystawi³ doktorantowi jego promotor

o. Michael De Maria SJ stwierdzaj¹c: „Odpowiada³ jak profesor”.

Rzymskie studia nie zakoñczy³y bynajmniej pobytu ks. Waisa na Zachodzie Europy. Podj¹³ on bowiem plan 

odwiedzenia najwa¿niejszych ówczesnych oœrodków uniwersyteckich kontynentu, w których prowadzono 

badania naukowe w dziedziny neoscholastyki. Jako przysz³y wyk³adowca filozofii chrzeœcijañskiej

w przemyskim Instytucie Teologicznym, zamierza³ zapoznaæ siê z modelami organizacji studiów 

filozoficzno-teologicznych w Europie Zachodniej, zgromadziæ najnowsz¹ literaturê przedmiotu, a przede 
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wszystkim podj¹æ próbê opanowania samodzielnej metody pracy naukowo-badawczej, do czego

na Gregorianum nie przywi¹zywano zbytniej wagi. I tak w roku akad. 1894/95 ks. Wais przebywa³ kolejno

na Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, nastêpnie w Pary¿u, potem w Wy¿szym Instytucie 

Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, wreszcie odwiedzi³ oœrodki akademickie w Fuldzie  

i Wroc³awiu. Wszêdzie stara³ siê nie tylko pracowaæ w bibliotekach, ale chêtnie uczêszcza³ na wyk³ady b¹dŸ 

konsultacje wybitnych znawców filozofii neoscholastycznej. Ponadto zainteresowa³ siê modn¹ wówczas 

problematyk¹ parapsychologiczn¹, co znalaz³o swe odbicie w jego póŸniejszych  rozprawach naukowych. 

Po powrocie do kraju, 1 X 1895 r. otrzyma³ nominacjê na prefekta Seminarium Duchownego w Przemyœlu. 

Dodatkowo powierzono mu w roku akad. 1895/96 wobec braku osobnej katedry wyk³ady zlecone z filozofii 

chrzeœcijañskiej dla studentów I i II kursu. U progu nowego roku akad. 1896/97 ks. Wais zosta³ powo³any

14 X 1896 r. Na kierownika katedry dogmatyki fundamentalnej, natomiast 26 X 1897 r. obj¹³ nowo utworzon¹ 

katedrê filozofii chrzeœcijañskiej i teologii fundamentalnej. Zwolniony z obowi¹zków prefekta móg³ 

poœwiêciæ siê ca³kowicie pracy dydaktyczno-naukowej. Wyk³ady prowadzi³ pocz¹tkowo w jêzyku ³aciñskim, 

ale ju¿ od roku akad. 1902/03 przeszed³ na jêzyk polski. Ponadto wskutek reorganizacji programu studiów, 

przy katedrze ks. Waisa erygowano seminarium naukowe. Doœæ szybko te¿ pojawi³y siê pierwsze rozprawy 

naukowe m³odego uczonego. I tak w odpowiedzi za ówczesne zapotrzebowanie spo³eczne wyda³ pracê Dziwy 

hipnotyzmu w œwietle najnowszych badañ naukowych (Przemyœl 1899), która spotka³a siê z ¿yczliwym 

przyjêciem krytyki. Przyznawano, i¿ „ksi¹¿ka jego je¿eli nie przewy¿sza, to w ka¿dym razie godnie stan¹æ 

mo¿e obok podobnych ksi¹¿ek w jêzyku niemieckim pisanych”. Kilka lat póŸniej ks. Wais opublikowa³ 

nowatorskie dzie³o: Psychologia (t. 1-4, Warszawa 1902-1903). Recenzenci, jakkolwiek ró¿nili siê w ocenie 

kwestii szczegó³owych, to jednak zgodnie podkreœlali oryginalnoœæ ujêcia poszczególnych zagadnieñ, 

rzetelne wykorzystanie literatury przedmiotu i najnowszych wyników pomocniczych nauk psychologii, 

autora zaœ sytuowali w rzêdzie uznanych wspó³czesnych polskich pisarzy filozoficznych. 

Na okres przemyski przypad³o jeszcze kilka wa¿nych podró¿y zagranicznych ks. Waisa. Podczas wakacji 

1898 r. odby³ niemal tygodniow¹ pielgrzymkê do Lourdes via Niemcy i Szwajcaria. Natomiast wakacje 1902 

r. przeznaczy³ w czêœci na podró¿ do Czêstochowy, Warszawy, Wilna, Kowna, Libawy, Rygi, Petersburga

i Kijowa. Z kolei w roku akad. 1904/05 wyruszy³ ponownie do oœrodków uniwersyteckich Europy Zachodniej 

w poszukiwaniu literatury do zamierzonych dzie³ z dziedziny filozofii przyrody oraz parapsychologii. Dziêki 

stypendium z Ministerstwa Wyznañ i Oœwiaty uda³ siê najpierw do Nancy, potem do Lowanium, Londynu,  

Kolonii, Paderborn, Lippspringe i Poznania. Najbardziej owocna w skutkach okaza³a siê wizyta

w Lowanium. Ks. Wais uczêszcza³ na wyk³ady wybitnych uczonych neoscholastyków: kard. Dezyderego 

Merciera, prof. Dezyderego Nysa i prof. Augusta Thiéry. Ponadto pracowa³ w specjalistycznych 

laboratoriach naukowych, ale nade wszystko poœwiêca³ czas samodzielnej pracy badawczej.

I tym razem rezultaty kwerendy nie da³y na siebie d³ugo czekaæ. Ju¿ dwa lata po powrocie do kraju, ks. Wais 

opublikowa³ pracê: Kosmologia czyli filozofia przyrody. Cz. 1: Kosmologia ogólna (Warszawa 1907). 
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Ponadto og³osi³ drukiem szereg artyku³ów w „Podrêcznej Encyklopedii Koœcielnej” i czasopismach 

naukowych oraz wyg³osi³ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie 11 V 1908 r. wyk³ad: Co s¹dziæ

o inteligencji zwierz¹t.

Jak wykaza³a najbli¿sza przysz³oœæ, œrodowisko przemyskie nie mia³o byæ docelowym miejscem dojrza³ej 

pracy naukowej ks. Waisa. Mianowicie w 1908 r. otrzyma³ on propozycjê nominacji na katedrê dogmatyki 

szczegó³owej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, ale oferta ta nie 

spe³nia³a jego oczekiwañ. Kandydat wyrazi³ wówczas gotowoœæ objêcia katedry filozofii chrzeœcijañskiej

i teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Lwowskim, o ile kieruj¹cy ni¹ do tej pory profesor przestawi

siê na dogmatykê, a dotychczasowy dogmatyk zechce przenieœæ siê do Krakowa. Plan spotka³ siê z ca³kowit¹ 

aprobat¹ kompetentnych czynników, dziêki czemu 21 III 1909 r. ks. Wais zosta³ mianowany profesorem 

zwyczajnym ad personam filozofii chrzeœcijañskiej i teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym 

Lwowskiego Uniwersytetu. Na tym stanowisku mia³ spêdziæ dwadzieœcia lat swego ¿ycia.

Do Lwowa ks. Wais przyby³ z ustalon¹ ju¿ w œwiecie naukowym pozycj¹; mia³ na swoim koncie 47 pozycji 

bibliograficznych, na które sk³ada³y siê trzy ksi¹¿ki oraz liczne rozprawy, has³a encyklopedyczne, recenzje

i omówienia. Jednak dopiero w œrodowisku uniwersyteckim Lwowa mia³ w pe³ni rozwin¹æ siê talent pisarski, 

jak te¿ poszerzyæ siê wachlarz zainteresowañ badawczych m³odego uczonego. Pocz¹tkowo przez kilka 

najbli¿szych lat do 1911 r. wyk³ada³ zarówno filozofiê chrzeœcijañsk¹, jak i teologiê fundamentaln¹. Ale od 

drugiego semestru roku akad. 1911/12 po przeprowadzeniu podzia³u katedry na dwie odrêbne jednostki,

ks. Wais pozosta³ przy filozofii chrzeœcijañskiej. Przedmiotem jego wyk³adów by³y: logika materialna i 

formalna, teoria poznania, historia filozofii, filozofia przyrody, psychologia, metafizyka, teodycea. Ponadto 

od 1920 r. kierowa³ seminarium naukowym przy swojej katedrze, licz¹cym kilkunastu uczestników. 

Natomiast liczba s³uchaczy jego wyk³adów wielokrotnie przewy¿sza³a statystykê studentów z czasów 

przemyskich, bowiem – oprócz alumnów lwowskiego Seminarium Duchownego obrz¹dku ³aciñskiego – 

uczêszczali nañ równie¿ grekokatolicy a nawet studenci œwieccy z innych wydzia³ów uniwersyteckich. 

Profesor wyk³ada³ wymienione wy¿ej przedmioty – z wyj¹tkiem logiki oraz metafizyki – w jêzyku polskim, 

wykorzystuj¹c po czêœci tradycyjne podrêczniki akademickie, ale z biegiem lat wprowadza³ w³asne 

publikacje jako literaturê pomocnicz¹. Jako wyk³adowca cieszy³ siê wielkim autorytetem zarówno wœród 

kolegów, jak i studentów. Posiada³ nie tylko d³ugoletnie doœwiadczenie pedagogiczne, ale nadto dar 

„nies³ychanie jasnego, przystêpnego, bardzo zrozumia³ego przekazywania myœli”. Wychowankowie 

wyra¿ali siê o nim jako o „znakomitym dydaktyku”, „wzorze pracowitoœci, sumiennoœci i dok³adnoœci

w spe³nianiu swych obowi¹zków”. By³ zdecydowanym wrogiem dyletanctwa i powierzchownoœci. 

Wszechstronnie oczytany w literaturze przedmiotu, z ³atwoœci¹ porusza³ siê po zawi³ych labiryntach 

systemów filozoficznych. Wyk³ada³ z wielkim przejêciem ale w formie monologu przy zachowaniu 

absolutnej ciszy w szeregach s³uchaczy. Szczególnie wysokie wymagania stawia³ podczas egzaminów, ale 

powaga uczonego dostatecznie mobilizowa³a studentów do rzetelnej pracy, dziêki czemu rzadko zdarza³y siê 
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przypadki repetycji. 

Oprócz dzia³alnoœci dydaktyczno-naukowej, w murach Uniwersytetu Lwowskiego (od 1918 r. 

Uniwersytetu Jana Kazimierza) ks. Wais pe³ni³ szereg funkcji administracyjnych. W latach 1911/12 i 1913/14 

powierzono mu obowi¹zki dziekana fakultetu teologicznego, a w latach 1912/13, 1914/15, 1915/16, 

1916/1917 prodziekana. Wielka sumiennoœæ a tak¿e talent organizacyjny zosta³y nagrodzone nominacj¹ w 

roku akad. 1917/1918 na urz¹d rektora  oraz prorektora uczelni (1918/19 i 1919/20). Podobn¹ funkcjê – choæ 

poza uniwersytetem – pe³ni³ w latach 1913/14-1918/19 jako rektor Seminarium Duchownego obrz¹dku 

³aciñskiego we Lwowie.

Dziêki autorytetowi naukowemu, a jeszcze bardziej nieprzeciêtnym walorom charakteru, ks. Wais otrzyma³ 

w 1922 r. ze strony Episkopatu Polski propozycjê objêcia rektoratu Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. 

Podobnie rok póŸniej biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar zamierza³ powierzyæ mu urz¹d rektora 

Seminarium Duchownego w Przemyœlu. Natomiast w 1917 r. metropolita lwowski abp Józef Bilczewski 

usi³owa³ nak³oniæ go do wyra¿enia zgody na sakrê biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej obrz¹dku 
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³aciñskiego. ̄ adna jednak z tych sugestii nie zosta³a przez kandydata zaakceptowana; pozosta³ wierny swemu 

umi³owanemu pos³annictwu naukowca, oddanego bez reszty zg³êbianiu Prawdy. Natomiast bez oporów 

przyj¹³ funkcjê pierwszego prezesa (1924-1927) Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Lwowie, 

powo³anego do ¿ycia w celu koordynowania pracy nad rozwojem nauk teologicznych w Polsce.

Po dobrowolnej rezygnacji z prezesury, nadano mu godnoœæ pierwszego honorowego cz³onka towarzystwa. 

Nale¿a³ te¿ do komitetu redakcyjnego organu prasowego PTT – „Przegl¹du Teologicznego” (1925-1928), 

publikuj¹c na jego ³amach szereg rozpraw filozoficznych, omówieñ i recenzji.

Na lwowski okres ¿ycia ks. Waisa przypad³o apogeum jego rozwoju naukowego. Bibliografia jego prac
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z tego czasu liczy 57 pozycji. Sk³adaj¹ siê nañ  publikacje z zakresu trzech podstawowych grup zagadnieñ: 

psychologii, metafizyki oraz kosmologii. Pozosta³e dyscypliny, jak teoria poznania czy logika zosta³y 

potraktowane w jego rozprawach marginesowo. Powa¿na czêœæ jego publikacji posiada³a wyraŸne 

zabarwienie apologetyczne. Jako „pierwszorzêdna postaæ w konfrontacji katolicyzmu z przeciwnikami 

ideologicznymi tego okresu”, ks. Wais prowadzi³ polemikê w oparciu o gruntown¹ wiedzê filozoficzn¹. 

Dominuj¹cym motywem jego prac naukowych jest klasyczna problematyka, bêd¹ca przedmiotem sporu 

polskiego katolicyzmu z areligijnym pozytywizmem pocz¹tku XX stulecia. Polemizowa³ wiêc z radykalnym 

ewolucjonizmem, poddawa³ krytyce nurt sceptycznego agnostycyzmu, zajmowa³ siê problematyk¹ 

psychologiczn¹ z centralnymi zagadnieniami istnienia i duchowoœci ludzkiej duszy. 

I tak: z zakresu parapsychologii og³osi³ wspomniane ju¿ wczeœniej Dziwy hipnotyzmu w œwietle 

najnowszych badañ naukowych (Przemyœl 1899, 2 wyd.: Lwów 1922). Ponadto wyda³ drukiem rozprawy: 

Spirytyzm. Odczyt miany we lwowskiej „Czytelni Katolickiej” w lutym 1920 roku. (Lwów 1920) oraz  

Teozofia nowoczesna (Lwów 1924). Autor ustosunkowa³ siê w nich z punktu widzenia nauki oraz stanowiska 

Koœcio³a katolickiego do modnej na prze³omie XIX/XX stulecia tematyki parapsychologicznej. Prace

te s³u¿y³y szerokim krêgom inteligencji katolickiej w uzyskaniu jasnego pogl¹du i oceny wspomnianych 

zjawisk. Do krêgu prac  psychologicznych nale¿a³o te¿ – obok wspomnianej wczeœniej Psychologii (t. 1-4, 

Warszawa 1902-1903) – kilka artyku³ów: JaŸñ psychiczna (1913), Dusza a cia³o (1914), Kilka uwag

o duchowoœci duszy ludzkiej (1916), G³ówne kierunki dzisiejszej psychologii (1927) oraz pozycja ksi¹¿kowa: 

Dusza ludzka (Kraków 1917).

Z krêgu problematyki metafizycznej og³osi³ drukiem nastêpuj¹ce prace: Czy i jaki jest Bóg? (Przemyœl 

1912), Ontologia czyli metafizyka ogólna (Lwów 1926), Bóg, Jego istnienie i istota (Lwów 1929). Rozprawy 

te  zosta³y uznane przez krytyków za solidne kompendium nie tylko dla studentów teologii, ale równie¿ jako 

Ÿród³o wiedzy dla czytelników œwieckich o podstawowym bodaj filozoficznym przygotowaniu. O ich jakoœci 

najlepiej mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ przez kilka dziesiêcioleci – nawet po II wojnie œwiatowej – pe³ni³y rolê 

„filozoficznego elementarza” w seminariach duchownych i na uniwersyteckich wydzia³ach teologicznych.

Stosunkowo najobszerniejsz¹ spuœciznê naukow¹ pozostawi³ ks. Wais z zakresu filozofii przyrody. Wi¹za³o 

siê to – podobnie jak w przypadku psychologii – ze zjawiskiem ¿ywio³owego rozwoju studiów 

kosmologicznych na uniwersytetach europejskich XIX/XX wieku. I tak: rozwa¿a³ on w swoich artyku³ach 

mo¿liwoœæ istnienia ¿ycia na innych planetach (Czy inne cia³a niebieskie s¹ zamieszka³e? – 1904), 

polemizowa³ z radykalnym ewolucjonizmem ( m. in.: Spór o pochodzenie gatunków – 1905, O rozwoju 

gatunków – 1907, O zwierzêcym pochodzeniu cz³owieka – 1911, Pocz¹tek ¿ycia – 1912), interesowa³ siê teori¹ 

o inteligencji zwierz¹t (Czy zwierzêta maj¹ rozum? – 1907, Co s¹dziæ o inteligencji zwierz¹t – 1908, 

„Myœl¹ce” konie – 1913, „Myœl¹cy” pies – 1917). Uwieñczeniem d³ugoletnich rozwa¿añ ks. Waisa nad 

filozofi¹ przyrody by³o trzytomowe dzie³o: Kosmologia czyli filozofia przyrody. Kosmologia ogólna 

(Warszawa 1907), Kosmologia szczegó³owa (cz. 1-2, Gniezno 1931-1932). Tak¿e i tym razem krytycy
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nie szczêdzili pochwa³ pod adres autora, podkreœlaj¹c walory jêzyka i stylu, donios³oœæ podjêtego tematu oraz 

rangê edycji: „[...] dzie³o mo¿e œmia³o stan¹æ w rzêdzie znakomitych wydawnictw zagranicznych w tej 

dziedzinie”.

Spoœród prac ks. Waisa o innym charakterze warto przytoczyæ choæby Wspomnienia w pierwszego roku 

wojny œwiatowej (Lwów 1930), relacjonuj¹ce tu³aczkê autora po Podkarpaciu pod naporem zawieruchy 

wojennej. Na uwagê zas³uguje równie¿ niezwykle ciekawy retrospektywny Pamiêtnik (Klimkówka 1931) 

pozostaj¹cy dot¹d w rêkopisie czy te¿ liczne drukowane wspomnienia poœmiertne dedykowane wybitnym 

ludziom Koœcio³a i nauki.

Jaka jest wartoœæ naukowego dorobku piœmienniczego ks. Waisa? Na pocz¹tku trzeba stwierdziæ,

¿e najwiêcej miejsca w swojej twórczoœci poœwiêci³ on problematyce psychologicznej oraz kosmologicznej. 

Pierwsze z nich, jako owoce pióra i umys³u pocz¹tkuj¹cego naukowca maj¹ charakter bardziej kompilatorski 

ni¿ oryginalny. Niemniej jednak z uwagi na prekursorskie przedsiêwziêcie spolszczenia ³aciñskiej 

terminologii filozoficznej zastosowane zw³aszcza w Psychologii (t. 1-4, Warszawa 1902-1903) oraz 

zestawienie ówczesnego stanu wiedzy w ujêciu podrêcznikowym, wesz³y one na sta³e do literatury 

przedmiotu. Przez szereg lat nic nie traci³y ze swej atrakcyjnoœci podrêczniki akademickie ks. Waisa

z metafizyki oraz teodycei. Najwy¿sz¹ wartoœæ naukow¹ posiadaj¹ wszak¿e dzie³a poœwiêcone filozofii 

przyrody, spoœród których zw³aszcza Kosmologia szczegó³owa (cz. 1-2, Gniezno 1931-1932) jest a¿ do 

naszych czasów uwzglêdniana w najnowszych polskich opracowaniach z tego zakresu. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ 

ks. Waisa jest przyswojenie polskiej literaturze filozoficznej dorobku myœli naukowej Europy Zachodniej.

Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ fakt wyjaœnienia przezeñ w duchu ortodoksyjnej nauki Koœcio³a 

aktualnych wówczas problemów z parapsychologii w odpowiedzi na zapotrzebowanie spo³eczne, 

szczególnie ze strony wychowawców i pedagogów. Chocia¿ nie wytyczy³ filozofii katolickiej nowych dróg 

rozwojowych, ani nie stworzy³ nawet w³asnej szko³y, to jednak zebra³ skrzêtnie to wszystko, co przekaza³a 

tradycja scholastyczna i zredagowa³ w dobrze przemyœlan¹ ca³oœæ. Jako neoscholastyk wywar³ mimo to przez 

swoje dzie³a znacz¹cy wp³yw na intelektualna formacjê duchowieñstwa polskiego oraz inteligencji œwieckiej 

w I po³. XX wieku. Przygotowa³y one tym samym pod³o¿e pod póŸniejsze zainteresowanie filozofi¹

œw. Tomasza z Akwinu, jak równie¿ stworzy³y racjonalna podbudowê dla katolicyzmu w Polsce. Ukazywa³y 

bowiem problemy, które mog³y zainteresowaæ i staæ siê elementami œwiatopogl¹du chrzeœcijañskiego. 

Filozofia ks. Waisa sta³a „na dobrym naukowym poziomie i st¹d mog³a z powodzeniem stawiaæ czo³o groŸnie 

atakuj¹cemu religiê i katolicyzm, bo oblekaj¹cemu siê w szaty naukowoœci, laickiemu pozytywizmowi.

I to wyznacza jej niebagatelne miejsce w dziejach apologetyki tego okresu”. Historycy filozofii przyznaj¹,

i¿ „ks. Wais  by³ bezsprzecznie jednym z g³ównych pionierów tomizmu w Polsce”, a jego nazwisko

i dokonania wesz³y na sta³e do dziejów polskiej myœli filozoficznej.

Naukow¹ karierê uniwersyteck¹ zakoñczy³ w 1929 r. wskutek postêpuj¹cej choroby. Ju¿ w I semestrze roku 

akad. 1928/29 wniós³ podanie do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego o przejœcie
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w stan spoczynku. Dekret emerytalny otrzyma³ 18 II 1929 r., a 7 czerwca t.r. prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Ignacy Moœcicki mianowa³ ks. Waisa honorowym profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza. Odt¹d 

zamieszka³ w swojej wygodnej, urz¹dzonej ze smakiem willi w rodzinnej Klimkówce, kontynuuj¹c naukow¹ 

pracê pisarsk¹, spisuj¹c wspomnienia,  przyjmuj¹c wizyty przyjació³ ze Lwowa, ciesz¹c siê obecnoœci¹ 

rodziny. Interesowa³ siê ¿ywo miejscow¹ parafi¹ oraz codziennym ¿ycie mieszkañców wioski; wspomaga³ 

materialnie ludzi chorych i podesz³ych wiekiem, niekiedy zaprasza³ do siebie kolegów z dzieciñstwa.

Nie traci³ kontaktu z bie¿¹cymi wydarzeniami spo³eczno-politycznymi kraju; w 1930 r. wystosowa³ protest 

przeciwko metodom traktowania wiêŸniów politycznych przez obóz sanacyjny w Brzeœciu, publikuj¹c go

na ³amach krakowskiego „G³osu Narodu”.

Przez ca³e ¿ycie kocha³ rodzinne strony. W Klimkówce spêdza³ coroczne wakacje, odzyskuj¹c tu si³y

do pracy. Zaprasza³ do swojej willi znakomitych goœci. Tak np. latem 1922 r. podejmowa³ u siebie metropolitê 

lwowskiego, obecnie b³ogos³awionego abp. Józefa Bilczewskiego (1860-1923). Dwa lata póŸniej goœci³ jego 

nastêpcê abp. Boles³awa Twardowskiego (1864-1944). Trzykrotnie odwiedza³ go biskup w³oc³awski 

W³adys³aw Krynicki (1861-1928), piêciokrotnie biskup ordynariusz przemyski Anatol Nowak (1862-1933) 

wraz z biskupem pomocniczym Karolem Józefem Fischerem (1847-1931). Szerokiego rozg³osu nabra³a 

dwukrotna wizyta w willi ks. Waisa Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda (1881-1948) w 1927 r. i 1930 r. 

Wydarzenia te stanowi³y nie tylko zaszczyt dla gospodarza, ale nobilitowa³y ca³e œrodowisko.

Rozwijaj¹ca siê choroba „skaza moczanowa na tle sklerotycznym” czyni³a z ka¿dym rokiem postêpy. 

Pomimo kuracji, nie zdo³ano jej opanowaæ. W wieku 69 lat ks. Wais zmar³ noc¹ z soboty na niedzielê 8/9 VII 

1934 r. w Klimkówce. W pogrzebie na miejscowym cmentarzu uczestniczy³ biskup ordynariusz przemyski 

Franciszek Barda, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej Wojciech Tomaka, biskup pomocniczy 

archidiecezji lwowskiej Franciszek Lisowski oraz biskup pomocniczy archidiecezji wileñskiej Kazimierz 

Michalkiewicz. Ponadto przyby³a liczna delegacja profesorów z Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jana 

Kazimierza we Lwowie na czele z rektorem uczelni ks. prof. dr. hab. Adamem Gerstmannem, ponadto 

delegacje Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz reprezentacje kapitu³ katedralnych ze Lwowa, 

Przemyœla i Tarnowa.

W przeddzieñ pogrzebu, 11 VII 1934 r. Rada Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza

we Lwowie oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne zorganizowa³y ¿a³obn¹ akademiê w auli uczelni ku czci 

zmar³ego profesora, rektora i prezesa. Rok póŸniej, ukaza³o siê okolicznoœciowe wydawnictwo stanowi¹ce 

pok³osie owego spotkania: Ks. Kazimierz Wais jako cz³owiek i filozof (1865-1934), Lwów 1935. Na rzecz 

uniwersytetu rodzina zmar³ego przekaza³a portret pêdzla Stanis³awa Kochanka, który umieszczono w galerii 

rektorów. Natomiast w koœciele parafialnym w Klimkówce ufundowano tablicê epitafijn¹

z wyszczególnieniem pe³nionych funkcji oraz godnoœci ks. Waisa. Popularyzacj¹ sylwetki oraz spuœcizny 

filozoficznej profesora zaj¹³ w kilku publikacjach naukowych pisz¹cy te s³owa, zaœ w ostatnich latach lokalne 

w³adze samorz¹dowe Klimkówki nazwa³y jedn¹ z ulic tej miejscowoœci imieniem wybitnego rodaka.
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Wydaje siê wszak¿e, i¿ pamiêæ o ks. prof. dr. Kazimierzu Waisie godna jest ze wszech miar kultywowania, 

bo chyba nikt bardziej od niego nie rozs³awi³ podkarpackiej wioski, ani te¿ nie sprowadzi³ do niej 

wybitniejszych goœci. Tegoroczna 70. rocznica œmierci rektora stwarza ku temu stosown¹ okazjê.

3. Delegacja WT UJK na a pogrzebie ks. Kazimierza Waisa 12.XII.1934 w Klimkówce; od lewej w pierwszym 

rzêdzie: ks. Piotr Stach, ks. Adam Gerstmann , bp Franciszek Lisowski, ks. Micha³ Wyszyñski, ks. Szczepan 

Szydelski, ks. Jan Stepa.
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