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Edmund Kowalski

Poglądy filozoficzne Józefa Kremera1

Dialektyką wewnętrznego rozwoju polskiej myśli filozoficznej XIX w. wy
znaczają dwie daty graniczne wielkich zrywów narodowych: 1830/31 i 1863/64= 
W poglądach ówczesnych filozofów polskich takich jak: J,M= Hoene- Wroński, 
J. Gołuchowski, F.B. Trentowski, K. Libelt -  a także poetów- fllozofów: A. 
Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida -  dominował 
pogląd, że filozofia nie może być obojętna wobec naczelnych problemów 
i dylematów bytu narodowego.

Wyjątek stanowił krakowski filozof, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiel
lońskiego Józef Kremer (1806- 1875)^. Uważał on, że filozofia ma być ponad
narodowa, a tym samym powinna należeć do uniwersalnego skarbca myśli 
ludzkiej.

Chronologiczne ramy długiego, bo czterdzieści lat trwającego okresu nauko
wo- literackiej działalności Józefa Kremera wyznaczają dwie daty, obydwie 
związane z jego określonym, twórczym osiągnięciem. Początkiem tego okresu

* Niniejszy artykuł stanowi rozdział pierwszy rozprawy doktorskiej autora pi. Pojęcie i teoria 

etyki w systemie filozoficznym  Józefa Kremera napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. T. Ślipko SJ na 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

2 Por. A. Walicki, Polska m yśl filozoficzna epoki międzypowstaniowej, w: 700 lat myśli polskiej. 

Filozofia i m yśl społeczna w latach 1831-1864, Warszawa 1977, s. 13.
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jest ukazanie się w latach 1835/36 w „Kwartalniku Naukowym” rozprawy pt. 
Rys filozoficzny umiejętności3, końcem zaś -  rok 1875, w którym Kremer umiera 
w czasie pracy redakcyjnej nad artykułem O najważniejszym zadaniu fdozofii 
w obecnym czasie4.

W twórczości naukowej krakowskiego myśliciela dominują dwa główne nurty 
zagadnień. Pierwszy -  filozoficzny -  kreślą Rys filozoficzny umiejętności, Rys 
fenomenologii ducha5, Wykład systematyczny filozofii6 oraz kilka pomniejszych 
artykułów. Drugi, nurt estetyczny, wyznaczają Listy z Krakowa\ wielotomowa 
Podróż do Włoch*, a także liczne rozprawy i artykuły z zakresu architektury, 
estetyki czy historii sztuki. Temat pracy, jak też szeroki zakres materiału nie 
pozwala nam na ząjęcic się nurtem estetycznym twórczości naukowo- literackiej J. 
Kremera -  nota bene najbardziej nobilitującym naszego autora w historii polskiej 
refleksji estetycznej -  dlatego zostanie on pominięty w niniejszej rozprawie.

Wyszczególniony w twórczości Kremera tzw. nurt filozoficzny rozwijał się 
i był realizowany na kilku paralelnych płaszczyznach wyznaczanych przede 
wszystkim podejmowaną problematyką w ramach pracy dydaktyczno- nauko
wej na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1847/1848- 1874/1875. J. Kremer 
po objęciu katedry filozofii podjął wykłady m.in. z zakresu historii filozofii, 
psychologii, logiki, hodegetyki, etyki.

1. Okresy rozwojowe w procesie kształtowania się 
Kremerowskiej myśli filozoficznej

Pod wpływem oddziaływania różnych kręgów filozoficznych i własnych 
przemyśleń system filozoficzny Józefa Kremera nie stanowił monolitu, lecz 
ulegał doktrynalnym fluktuacjom. W procesie formowania się poglądów 
filozoficznych Kremera należy wyróżnić trzy podstawowe etapy- okresy:

1.1 Okres recepcji i ścisłej zależności doktrynalnej od idealizmu absolutnego 
G.W.F. Hegla.

3 J. Kremer, Rys filozoficzny umiejętności, „Kwartalnik Naukowy” 1835, t. 1, z. 1, cz. 1, Zasada 

logiki, s. 44-63; z. 2, cz. 2, Zasada filozofii natury, s. 205-254; t. II, 1835, z. 2, Zasada antropologii, s. 
201-268; t. IV, 1836, z. 1, Zasada filozofii ducha, s. 1-68; z. 2, s. 187-304.

4 J. Kremer, Dzieła, t. XII, Warszawa 1879, s. 7-36.

5 J. Kremer, Rys fenomenologii ducha, Kraków 1837.
6 J. Kremer, W ykład system atyczny filozofii, 1.1, Fenomenologia. Logika, wyd. I, Kraków 1849; t. 

II, Rzecz o naturze. O duchu ludzkim, wyd. I, Wilno 1852 (W ykład I)\ tenże, w: Dzieła, t. II i III, 
wyd. II, Warszawa 1877 (W ykład  II).

1J. Kremer, L isty z  Krakowa, 1.1, wyd. I, Kraków 1843; t. II i III, wyd. I, Wilno 1855; tenże, w: 
Dzieła, t. IV i V, wyd. II, Warszawa 1877.

8 J. Kremer, Podróż do Włoch, 1.1, wyd. I, W ilno 1859; t. II, 1860; t. III i IV, 1861; t. V, 1863, t. VI, 

1864; tenże, w: Dzieła, t. VI, VII, VIII, wyd. II, Warszawa 1878; t. IX, X, Warszawa 1879; t. XI, 
Warszawa 1880.
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1.2 Okres krytyki podstawowych elementów Heglowskiej koncepcji filozofii.
1.3 Okres teozoflczny9.
Kryterium do niniejszego podziału dostarcza analiza treściowo- porównaw-  

cza myśli filozoficznej Józefa Kremera. Poszczególnych okresów nie wyznaczają 
jedynie konkretne daty, lecz przede wszystkim treść prac publikowanych
-  w naszym przypadku i nieopublikowanych -  krakowskiego myśliciela, 
w których za pomocą wspomnianej analizy będziemy chcieli wskazać charak
terystyczne cechy spójne w obrębie danego okresu- etapu formowania się 
Kremerowskiej myśli filozoficznej.

Zanim przejdziemy do szczegółowych analiz merytoryczno- porównawczych 
podstawowych elementów strukturalnych Kremerowskiego systemu filozoficz
nego w ich ewolucyjnym rozwoju, zostanie wpierw zaprezentowany materiał 
źródłowy wyznaczający wskazane okresy.

1.1 Okres recepcji i ścisłej zależności doktrynalnej od idealizmu 
absolutnego G.VV.F. Hegla

Kremer podczas berlińskich studiów w roku akademickim 1828/29 zapoznał 
się bezpośrednio z heglowską koncepcją filozofii. Po powrocie do kraju 
postanowił „w sposobie o ile możności skróconym wyłożyć główne zarysy 
szkoły berlińskiej w duchu jej założyciela Hegla stosując go do głównych zasad 
umiejętności wedle najnowszego ich stanowiska bez wyczerpania tak obfitego

o n i  rkUi-i^el £>« i a  rkHr*i p n i n « r  rł r*r> K n  ¡AiC 'ywr'Vi u t n i H n i a i o ^ i ^ ł i  rm / a  _f c S / U i  m w t t t y  u r n  w i \ . i  v ü i w i i i u  w  v i w i v u i v y  »? u i  v / L / u i v j o < j j  v u  u u  u u m u j i ^ v j  v u  ^ / v / j i x a v /  t t  u

nie całości” 10. Jednocześnie zastrzegł sobie „wszelką dowolność, tak co do 
sposobu wyłożenia całego przedmiotu, jak i do zewnętrznego jej kształtu” 11.

Zapowiadana przez Kremera „dowolność sposobu wyłożenia i zewnętrznego 
kształtu” w rzeczywistości stanowiła jedynie uproszczone streszczenie Encyk- 
lopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse G. W.F. Hegla12. Fakt 
ten potwierdza nie tylko merytoryczna analiza, ale również formalny, analogi

9 Por. S. Brzozowski, J. Kremer jako pisarz, f ilo zo f i estetyk (Szkic krytyczny), Warszawa 1902, s. 
50-69; P. Chmielowski, Kremer i Taine o sztuce greckiej, „N iwa” , 1975, s. 203-210; Ks. F. Gabryl, 
Polska filozofia religijna w wieku XIX, 1.1, Warszawa 1913, s. 136-150; H. Struve, Historia logiki 

jako teorii poznania w Polsce. Poprzedzona zarysem je j  rozwoju u obcych, Warszawa 1911, s. 

284-303; S. M orawski, Józef Kremer 1806-1875, w: Literatura Krajowa, t. I, Kraków 1975, s. 
730-738.

10 J. Kremer, Rys filozoficzny..., op. cit., s. 44.

11 Ibidem, s. 45.
12 G.W .F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (M it Einleitung 

und Erluterungen herausgegeben von Karl Rosenkranz), Berlin 1870. Tym wydaniem Encyklopedii 
Hegla będziemy się posługiwać przy analizie porównawczej z Rysem filozoficznej umiejętności 

i Wykładem systematycznym  filozofii Kremera. W wersji polskiej: J.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk 

filozoficznych w zarysie, tłum. S.F. Nowicki, Warszawa 1990.
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czny do Encyklopedii Hegla podział Rysu filozoficznego umiejętności na trzy 
główne części:

a. „Zasadę logiki” 13 -  u Hegla „Die Wissenschaft der Logik”.
b. „Zasadę filozofii natury” 14 -  „Die Philosophie der Natur”.
c. „Zasadę filozofii ducha” -  „Die Philosophie des Geistes” .

Ostatnia „zasada” w stosunku do paralelnej heglowskiej Die Philosophie des 
Geistes została przez Kremera okrojona. Wcześniejszy podział podany na 
początku Zasad filozofii ducha15 nie został przez Kremera w pełni zrealizowany. 
Krakowski myśliciel omówił jedynie dwa działy nauki „O duchu podmioto
wym”, tj. „Zasadę antropologii” 16 i „Zasadę fenomenologii ducha” 17 pomijając 
naukę „O duchu przedmiotowym” i „O duchu bezwzględnym” .

Kremer uważając, że „fenomenologia snadniej niż którakolwiek inna część 
filozofii oswoić zdoła uczących się ze stanowiskiem filozofii nowoczes
nej” postanawia „Zasadę filozofii ducha” wydać osobno pt. Rys fenomenologii 
ducha, czyli nauki o duchowych zjawieniach według zasad filozofii Hegla1*.

Nasz myśliciel w wyżej wymienionych pracach na gruncie idealizmu absolut
nego Hegla, za pomocą metody dialektycznej („Logika”) ukazuje rozwój 
myśli- idei w „innobycie” („Filozofia natury”) oraz „dialektyczny pochód myśli 
wśród objawów ducha” doprowadzony uo „idei bezwzględnej” („Filozofia 
ducha”). Przyjmuje zatem podstawową heglowską zasadę tożsamości myśli 
i bytu (panlogizm) oraz opowiada się za dialektyką rozwoju i poznania 
myśli- rzeczywistości. W konsekwencji Kremer został posądzony o wyznawanie 
i głoszenie poglądów o orientacji panteistycznej. Najczęściej przytaczanym 
fragmentem na poparcie tej tezy jest następujący passus z Rysu fenomenologii 
ducha:
„Objawiana jest tedy najwyższa wiedza ogólna, która wie we wszystkich nas, we 
wszystkiej wiedzy pojedynczej. Imanie takowe siebie w każdej wiedzy i we 
wszystkim co jest, jest i miłością najwyższą. Miłość jest więc mądrością, jest 
umorzeniem swojego »Ja« osobistego. Gdy indywidualność zniknie i upadnie 
jak kwiat trawy, wtedy myśl oblekając się w mądrość staje się ogólną na 
podobieństwo tego, który ją  stworzył i spływa z miłością w której jest Boga 
oglądanie i będzie z Nim w jedności” 19.

13 J. Kremer, Zasada logiki, op. cit., s. 44-63.

14 Ibidem, z. 2, s. 205-254.

15 Ibidem, t. 2, s. 202.

16 Ibidem, t. 2, s. 202-268.
17 Ibidem, t. IV, 1836, z. 1, s. 1-68; z. 2, s. 187-304.
18 J. Kremer, Rys fenomenologii ducha, por. Przedmowa.

19 Ibidem, s. 181.
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1.2 Okres krytyki podstawowych elementów heglowskiej koncepcji filozofii

Dwanaście lat później, pod wpływem rozwoju nauk szczegółowych, myśli 
pozytywistycznej, silnej i zdecydowanej krytyki heglizmu przez polskich przed
stawicieli myśli ortodoksyjno- katolickiej (m.in. biskupa I. Hołowińskiego, M. 
Jakubowicza, ks. F, Kozłowskiego, J.I. Kraszewskiego, E. Ziemięckiej), a także 
własnych przekonań religijnych, Kremer podejmuje krytykę podstawowych 
założeń Heglowskiej koncepcji filozofii w wydanym w latach 1849- 1852 
Wykładzie systematycznym filozofii obejmującym wszystkie jej części w zarysie20. 
Praca ta, podobnie jak dwie poprzednie, została -  tak treściowo, jak i formalnie
-  oparta na Encyklopedii Hegla21. Niemniej już we Wstępie Kremer wspomina
o „niedostateczności pierwotnego systematu Hegla” i określa „w czym w tej 
książce odstępuje od zasad mistrza współczesnej nam filozofii” , a następnie 
wykłada powody tego „odstępstwa” . „Bo pomijając nawet jej (tj. Enzyklopädie 
Hegla -E .K .)  szczegółowe, choć pełne wagi niedostatki wyznać wypada, że idea 
bezwzględna nie może zadawalać, jeżeli uważaną będzie za ostateczny kres 
filozofii; idea ta nieosobowa, jak nie zaspakaja serca pełnego prawd Wiary 
Chrześcijańskiej, tak nie wystarcza również dla myśli filozoficznej rozwijającej 
się z całą ścisłością logiczną. Idea bezwzględna nie jest ostatnią kategorią logiki 
- n ie  jest ostatnim słowem filozofii. Szczytem najwyższym mądrości ludzkiej nie 
iest abstrakcia. lecz Osnba Re7wzp1edna — Bós” 22. Przviecie tei Osobowei
j  ■ j  - ? - o r o  J J x  j J

Prawdy jako podstawowego aksjomatu neosystemu J. Kremera, dążącego do 
systemowego połączenia podstawowych (wybranych) założeń idealizmu ab
solutnego Hegla z „prawdami wiary chrześcijańskiej (w tym wypadku enouzi
o podstawowe dogmaty Kościoła rzymsko- katolickiego) -  bardzo afektywnie, 
katechizmowo pojmowanymi i przedstawianymi -  wpłynęło na „pochód treści 
całej pracy [tj. Wykładu -  E.K.], jak i na jej podział” 23.

Teistyczna orientacja jego myśli filozoficznej sprawia, że krakowski filozof 
w Wykładzie systematycznym filozofii nie trzyma się już tak niewolniczo 
dialektycznego układu treści zawartej w heglowskiej Encyklopedii. Kremer nie 
dzieli poruszanej przez siebie problematyki filozoficznej na „logikę” , „filozofię 
natury” i „filozofię ducha” -  jak to miało miejsce w Rysie filozoficznym 
umiejętności -  lecz jako trzy zasadnicze części przyjmuje: „fenomenologię” , 
naukę „o rozwoju rozumu bezwzględnego” oraz „teozofię” 24. Przez „Fenome
nologię, czyli rzecz o świadomości” rozumie dialektyczno- dynamiczny „rozwój

20 J. Kremer, W ykład system atyczny filozofii obejmujący wszystkie jej części w zarysie, t. I, 

Fenomenologia. Logika, wyd. I, Kraków 1849; t. II, Rzecz o naturze i o duchu ludzkim, wyd. I, Wilno 

1852.

21 Por. W ykład I, 1.1, s. VIII, IX; W ykład II, 1.1, s. II, III.
22 Wykład I, s. VIII; por. także, s. V-VI.
23 Ibidem, s. VIII.

24 Por. W ykład II, t. I, s. III-IV , 65-68, 69-70, 310-312; t. II, s. III-IV, 454-459.
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jednostkowej świadomości człowieka” od poziomu „świadomości zmysłowej, 
jednostkowej” , poprzez „świadomość siebie” , do poziomu „świadomości bez
względnej” (absolutnej), czyli „rozumu ogólnego, bezwzględnego, bezosobowe
go” , inaczej „idei absolutnej, bezwzględnej” .

N auka „o rozwoju rozumu bezwzględnego” stanowi z kolei dialektyczny 
pochód rozumu- idei- myśli ogólnej, abstrakcyjnej, samej w sobie („Logika”), 
w przyrodzie („Filozofia natury”) i w człowieku („Filozofia ducha ludzkiego”). 
„Logika” -  tak jak u Hegla utożsamiana z metafizyką -  została zinter
pretowana jako rozwój myśli bezwzględnej w trzech stadiach: tezy, antytezy 
oraz syntezy i w ten sposób przedstawia myśl najpierw jako „istnienie” , 
następnie jako „istotę” , wreszcie jako właściwe „pojęcie” . „Istnienie” -  u  Hegla 
„byt jako byt” -  rozwija się dalej według trzech kategorii: ilości, jakości
i nieskończoności (u Hegla: jakości, ilości i miary). „Istota” występuje najpierw 
jako „zasada bytu”, następnie „wyraża się zewnętrznie w zjawisku” , natomiast 
w syntezie „rzeczywistość jest jednością istoty i zjawiska” . „Pojęcie” zaś jest 
najpierw podmiotowe, potem przedmiotowe, a wreszcie „ideą” .

Według Hegla „idea” , która jest najwyższą formą rozwojową pojęć, drogą 
dialektycznego procesu przechodzi z kolei w antytezę i wtedy staje się przyro
dą25. Przyroda służy pojęciu za stadium pośrednie do otrzymania syntezy 
w postaci ducha, stąd i sama przyroda rozwija się teleologicznie w ten sposób, 
aby myśl, idea i duch przejawiały się w niej w coraz większej doskonałości. 
W ten sposób „filozofia natury” jest z jednej strony dalszym ciągiem logiki, 
z drugiej zaś propedeutyką „filozofii ducha ludzkiego” . Natomiast u Kremera 
„prawdziwym przejściem do filozofii natury jest prawda, że Bóg jest Stwórcą 
świata” 26. Przyroda odzwierciedla tylko myśl Bożą, stanowi dla niej niejako 
szatę. Poszczególnym stadiom rozwoju przyrody odpowiadają poszczególne 
części filozofii natury, która obejmuje -  tak jak u Hegia -  mechanikę, fizykę
i organikę.

Heglowskie „pojęcie” wracając do siebie ze stadium przyrody, poznaje siebie, 
czyli staje się świadomym siebie, a wtedy powstaje „duch” obdarzony samowie-  
dzą27. Kremer chcąc wyjaśnić jakościowo- skokowe przejście idei- myśli ze 
stadium przyrody- natury do stadium ducha ludzkiego odwołuje się ponownie 
do aktu stwórczego Boga. „Bóg stworzył wedle wiekuistej mądrości cały świat
i ludzkiego ducha [...] Bóg stwarzając myślą świat i zarazem człowieka, wlał 
w ducha ludzkiego możność i powinność poznawania dzieł Jego, a zarazem 
możność i powinność działania wedle najwyższych Jego prawd” 28. „Duch”
-  u Kremera „duch ludzki” -  tak samo podlega triadzie dialektycznego

25 G.W .F. Hegel, Enzyklopädie..., op. cii., s. 204.

26 W ykład II, t. II, s. 1, 8-9, 21-22, 456-457.
27 G.W .F. Hegel, Enzyklopädie... op. cit., s. 326-327.
28 W yklad II, t. II, s. 8; por. ibidem, s. 1, 2, 7, 16, 22, 142-146, 150-151, 211, 414, 455-459; 1.1, s. 

1-2, 8, 308-313.
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rozwoju. W tezie „uważany sam w sobie” jest sobą, czyli podmiotem, który 
poznaje świat przedmiotowy, jest to więc „duch podmiotowy” . W antytezie 
niejako wychodzi poza siebie („Duch ludzki wyrażający się w rzeczywistości”), 
tzn. wyraża się na zewnątrz -  jest to zatem „duch przedmiotowy” . Wreszcie 
w syntezie wraca do siebie „poznając udzielony mu pierwiastek bezwzględny” , 
czyli jest to „duch absolutny” . W każdym z wyszczególnionych stopni prze
chodzi znowu trzy stadia. Duch podmiotowy jest rozważany najpierw „w 
ogólności” i jako taki stanowi przedmiot pneumatologii będącej -  wg Kremera
-  „częścią starej metafizyki” , następnie w swej jednostkowej różnorodności jest 
przedmiotem antropologii, wreszcie jest duchem kompletnym, ludzkim, a tym 
samym przedmiotem psychologii29.

U Hegla dialektyczny proces rozwoju ducha podmiotowego, czyli „ducha 
subiektywnego” , przebiega inaczej. Duch podmiotowy jest najpierw duchem 
przyrody (Naturgeist) i jako taki jest przedmiotem antropologii, następnie staje 
się świadomym siebie i stanowi przedmiot fenomenologii, wreszcie jest duchem 
rzeczywistym, kompletnym, a tym samym przedmiotem pneumatologii30.

Duch przedmiotowy -  u Hegla „duch obiektywny” -  „wyraża się na 
zewnątrz” prawem, następnie moralnością, wreszcie połączeniem prawdy 
tkwiącej w prawie i w moralności, czyli obyczajem (u Hegla „etycznością”). 
Obyczaj rozwija się dalej w rodzinie, w społeczeństwie i w państwie.

Duch absolutny po powrocie do siebie uzyskuje samowiedzę i bytuje w trzech 
różnych formach: zmysłowego obrazu, oglądu -  stanowi wówczas sztukę 
piękną („Estetykę”), wierzenia -  stanowiąc religię nieobjawioną (u Hegla
-  w formie uczucia i wyobrażenia » Vorstellung« i stanowi religię objawioną) 
oraz w najdoskonalszej formie- myśli, pojęciu -  i stanowi wtedy filozofię31.

Część trzecią Kremerowskiego Wykładu miała stanowić tzw. „teozofia” , czyli 
nauka o „Osobie Bezwzględnej, Absolutnej” w której poprzednie nauki -  działy 
filozofii -  znalazłyby swoje systemowe wypełnienie i ostateczne wytłumaczenie. 
„Miała stanowić”, ponieważ posiadamy jedynie nieliczne wzmianki autora
o „teozofii” -  zwłaszcza w Wykładzie -  bez całościowego, systematycznego 
opracowania tego zagadnienia32.

1.3 Okres teozoficzny

Mimo wcześniejszych i wielokrotnych zapowiedzi Kremer nie opracował 
teozofii. Istnieje bardzo ciekawa wzmianka H. Struvego -  zamieszczona we 
Wstępie do Dziel Kremera -  że Eleonora Ziemięcka w liście otwartym do

29 Por. W ykład II, t. II, s. 152, 4 5 8 ^ 5 9 , 462-464, 141-459.
30G.W .F. Hegel, Enzyklopädie... op. cii., s. 334, 395, 428-411.
31 Ibidem, s. 412-492, 495-496; por. W yklad II, t. II, s. 334-459.

32 Ibidem, 1.1, s. III, 310, 311, 313; t. II, s. II, IV, 1, 205, 206, 452, 456, 459.
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Aleksandra Tyszyńskiego z okazji polskiego przekładu Historii filozofii A. 
Schweglera -  ogłoszonym w numerze styczniowym „Przeglądu Europejs
kiego” z 1863 roku -  wspomina, iż Kremer przekazał jej „zarys teozofli 
w rękopisie” 33. Nie znaleziono jednak takiego zarysu w pracach pośmiertnych 
Kremera. Według Struvego był to zapewne tylko konspekt, ogólny plan 
teozofli, gdyż trudno przypuścić, aby tak obszerny rękopis w tak ważnym dla 
Kremera przedmiocie mógł „zawieruszyć się i zginąć bez śladu” 34. Staje przed 
nami jednak pewna trudność do rozwiązania: jakie ważne przyczyny czy 
okoliczności wpłynęły na to, że Kremer przerwał Wykład systematyczny 
filozofii właśnie w tym punkcie, od którego zamierzał prowadzić samodzielnie 
dalszy wywód filozoficzny „po drodze nowej, nieutorowanej dotąd przez 
mistrza berlińskiego”? Dlaczego nie opracował i nie wydał tej części Wykładu, 
która miała „największe teoretyczne i praktyczne znaczenie” w jego systemie 
filozoficznym?

Na powyższe pytania najbardziej miarodajnych odpowiedzi dostarcza nam
-  wzmiankowany wielokrotnie -  H. Struve, biograf, wydawca i bliski przyjaciel 
Kremera. Po wydaniu tomu drugiego Wykładu (1852) Kremer wraz z małżonką 
udał się w upragnioną podróż do Włoch. Tam -  wg Struvego -  „wśród 
wspaniałej przyrody i bogatych zabytków sztuki odezwał się w nim znowu 
estetyk i poeta” . Po powrocie Kremer opracowuje i wydaje: w roku 1855 dwa 
dalsze tomy Listów z Krakowa, w latach 1859- 1864 sześć tomów Podróży do 
Włoch, oraz publikuje liczne artykuły z zakresu historii sztuki, architektury
i estetyki35. W tym czasie Hegel już nie żył od ponad dwudziestu lat, założona 
przez niego szkoła przeżywała wewnętrzne rozłamy. Przedstawiciele nowych 
kierunków filozoficznych, takich jak pozytywizm (A. Comte), materializm 
(Feuerbach, Marks), podjęli systematyczną krytykę podstawowych założeń 
idealizmu absolutnego. Chcąc opracować ostatnią część Wykładu według nowej 
metody, z jakiegoś nowego stanowiska, musiałby przebudować podstawy 
własnego systemu filozoficznego, zwłaszcza z zakresu logiki czy filozofii ducha. 
Kremer zapewne nie czuł się na siłach -  kontynuuje swój wywód Struve
-  „zresztą nie chciał może wyrzec się własnej, w każdym razie zasłużonej 
przeszłości na polu filozofii” 36.

Krakowski filozof jedynie wzmiankował teozoflę jako systemowo ostateczny 
dział, a zarazem kres- wypełnienie wszystkich omawianych zagadnień. Jej 
najobszerniejszy konspekt zawierają końcowe stronice Wykładu systematycz
nego filozofii. W spomniana nazwa nieopracowanego działu posłużyła na 
oznaczenie nowego, a zarazem ostatniego okresu twórczości naukowo- literac-

3:5 E. Ziemięcka, „Historia filo zo fii” A. Schweglera (recenzja), „Przegląd Europejski” 1/1863, 

s. 171.
34 H. Struve, Wstęp, w: J. Kremer, Dzieła, t. I, s. 115-116.
35 Ibidem, s. 115-116.

36 Ibidem, s. 117-118.
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kiej Kremera, którego główny nurt stanowi zagadnienie istnienia Boga jako 
fundamentalnego sensu i celu filozoficznych dociekań.

Ostatni okres rozwoju Krem ero wskiej myśli filozoficznej wyznaczają
-  oprócz wskazanych stron Wykładu -  artykuł- hasło Analiza filozoficzna 
zamieszczony w Encyklopedii Powszechnej31, rozprawa z roku 1867 pt. Najcel
niejsze filozoficzne nauki o duszy przed sądem krytycznym obecnej nam filozofii38
i prace wydane pośmiertnie: Nowy Wykład Logiki39, jego streszczenie Początki 
Logiki dla szkół średnich40 oraz fragment artykułu O najważniejszym zadaniu 
filozofii w obecnym czasie41.

W Analizie i w pracach o treści logicznej (Nowy Wykład Logiki, Początki 
Logiki...) Kremer zajmuje się jedynie zagadnieniami stricte metodologicz-  
no- epistemologicznymi zrywając tym samym z zasadą tożsamości logiki i m eta
fizyki (onto- logiki)42. W pozostałych opracowaniach krakowski myśliciel zaj
muje się zagadnieniem istnienia Boga i duszy ludzkiej podkreślając ważność
i doniosłość tejże problematyki, jednocześnie zabiegając o jej obecność we 
współczesnej myśli filozoficznej.

Analiza filozoficzno- porównawcza rozprawy pt. Najcelniejsze filozoficzne 
nauki o duszy pozwala wysnuć wniosek, że w tzw. okresie teozoficznym rozwoju 
myśli filozoficznej Kremera należy wyszczególnić tzw. podokres fichteański, 
charakteryzujący się ścisłą zależnością doktrynalną od myśli filozoficz-  
no- etycznej I.H. Fichtego. Wskazany wyżej artykuł został opracowany -  jak 
sam autor wielokrotnie zaznacza -  w oparciu o Anthropologie Fichtego43, 
natomiast nieopublikowany System etyki został oparty na Fichteańskim System 
der Ethik.

Charakterystyka prac krakowskiego myśliciela wskazuje na pewną „kreme-  
rowską prawidłowość” w fakcie wielokrotnego zapowiadania we wstępie 
danego dzieła tego, czym autor pragnie się zająć przedstawiając krótki plan 
zamierzonego opracowania, a w konsekwencji -  we wszystkich większych 
pracach -  pozostaje pewna część nieopracowana, przeważnie końcowa, wień
cząca dzieło. Ten fakt zaistniał w Rysie filozoficznym umiejętności, Listach 
z Krakowa, Wykładzie systematycznym filozofii oraz w wielu artykułach. 
Pragnąc sensownie wyjaśnić tę co najmniej tajemniczą i uciążliwą dla czytelnika

37 J. Kremer, Analiza (hasło), w: Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, 1.1, 1859, s. 707-711; 
por. tenże, Dzieła, t. XII, s. 87-91.

3* J. Kremer, Najcelniejsze filozoficzne nauki o duszy przed  sądem krytycznym  obecnej nam filozofii, 

w: Dzieła, t. XII, s. 36-87 (Wcześniej w „Bibliotece Warszawskiej” i osobna odbitka, Warszawa 
1867).

39 J. Kremer, Nowy wykład logiki, w: Dzieła, t. III, Warszawa 1877.
40 J. Kremer, P ocząiki logiki dla szkół średnich, Kraków 1876.

41 J. Kremer, Dzieła, t. XII, s. 7-36.
42 Por. J. Kremer, Analiza filozoficzna, w: Dzieła, t. III, s. 14, 296.

43 J. Kremer, Najcelniejsze filozoficzne nauki o duszy..., op. cit., s. 46; por. także, s. 43-46, 47, 48, 
49, 59, 60, 62, 63, 76, 79, 82, 84, 85-87.



186 Edmund Kowalski

„prawidłowość” w twórczości krakowskiego myśliciela należy odwołać się do 
charakterystycznych cech jego psychiki, temperamentu, tak często podkreś
lanych w licznych biografiach. Krem er podatny na różnego rodzaju wpływy, 
zwłaszcza o prowieniencji estetycznej, bardzo często ulegał okresowym za
chwytom spotkanym człowiekiem, przeczytaną książką, obejrzanym dziełem 
sztuki. Pierwotne oczarowanie- przeżycie głęboko rezonowało w jego wrażliwej, 
na wskroś emocjonalnej psychice i w końcu znajdowało swój przedmiotowy 
wyraz w powstałej w tym okresie książce, artykule czy rozprawie. Jednak tych 
„zachwytów” było tak wieie, że jeden znosił, a raczej „nachodził” na następny, 
uniemożliwiając wyczerpujące opracowanie wcześniejszego44.

Po krótkiej charakterystyce materiału źródłowego wyznaczającego okresy 
rozwojowe w procesie kształtowania się Kremerowskiej myśli filozoficznej 
pragnę podać podstawowe założenia metodologiczno- epistemologiczne tegoż 
systemu. Celem uniknięcia wielokrotnych powtórzeń, wynikających z dialek
tycznego pojmowania myśli i rzeczywistości, przy omawianiu cech charakterys
tycznych danego okresu zostaną podane jedynie fundamentalne założenia w ich 
ewolucyjnym rozwoju, niezbędne przy rekonstrukcji -  w miarę możności 
- w iernego obrazu refleksji filozoficznej Józefa Kremera.

2. Kremerowskie ujęcie istoty filozofii

W przebogatym „orszaku wiedzy ludzkiej brakuje umiejętności osadzającej 
się na myśleniu i czystym rozumie” . Otóż -  wg Kremera -  taką umiejętnością 
jest filozofia. Jej zadaniem jest „myślenie swoje oswobodzić od wszelkich 
obcych pierwiastków przymieszanych zwykle do niego, by odgarnąć od myśli 
wpływy uczuć, wyobraźni, doświadczenia itp. [...] powołaniem filozofii jest, aby 
wyłącznie myślą czystą zwracała się do przedmiotów wszelkich, do treści 
skądinąd uniesionej, więc już widać, iż ta umiejętność nasza całą tę treść
i osnowę zamienia na myśli” 45.

Skąd filozofia czerpie ową „treść i osnowę”?
„Wszystkie umiejętności i nauki znoszą filozofii materiał i gotują jej środki na 

zbudowanie przybytku mądrości; co się wielkiego i zacnego na niebie lub na 
ziemi święci staje się filozofii przedmiotem” 46. „Czego się świat dosłużył pracą
i twardym mocowaniem się ducha idzie filozofii na korzyść i żywotne siły” 47.

Mimo ścisłego związku refleksji filozoficznej z „dorobkiem wszystkich 
dzielnic umysłowych człowieka” filozofia stanowi „całość udzielną” . O jej

44 Por. J. Kremer, Autobiografia (rękopis J. Kremera, podany w dodatku); H. Struve, Wstęp, op. 

cit.

45 J. Kremer, W ykład II, 1.1, s. 3.
46 Ibidem, s. 3-4.
47 Ibidem, s. 4.
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autonomii decyduje -  wg Kremera -  własny przedmiot, który byśmy dzisiaj 
określili jako materialny, w postaci „dialektycznego rozwoju myśli i rzeczywis
tości”, następnie, we współczesnej nomenklaturze epistemologicznej -  przed
miot formalny, a w Krem ero wskiej -  „wzgląd” , „aspekt” , czyli ujmowanie tejże 
myśli i rzeczywistości w aspekcie prawdziwości, czyli docierania do sensu, 
istoty, prawdy rzeczy, wszechświata i człowieka, a ostatecznie do prawdy 
absolutnej oraz własna metoda „dialektycznego poznania myśli i rzeczywisto
ści” .

Przyjrzyjmy się dokładniej Kremerowskiemu rozumieniu wyszczególnionych 
elementów strukturalnych „umiejętności zwanej filozofią” .

2.1 Dialektyka rozwoju i poznania rzeczywistości

Według Kremera -  tak jak wg Hegla -  filozofia winna być intelektualnym 
(„rozumowym”) ujęciem universum jako całości, a więc nauką uniwersalną 
(totalną) obejmującą swym epistemologicznym zakresem całą przyrodę oraz 
wszystkie przejawy ludzkiej myśli, działalności, a tym samym przezwyciężającą 
wszelki sceptycyzm i subiektywizm, zwłaszcza subiektywizm Kanta, Fichtego. 
W tym celu należy dążyć do osiągnięcia prawdy powszechnie ważnej i obowią
zującej. Dla Kremera tą najwyższą, najważniejszą i powszechnie obowiązującą 
prawdą me jest ani Heglowska abstrakcyjna idea absolutna, ani Heglowski 
abstrakcyjny „duch bezwzględny” , lecz „Osoba Bezwzględna, Absolutna”
-  Bóg48.

Punkt wyjścia do zrozumienia toku myśli filozoficznej i .  Kremera -  przede 
wszystkim konstrukcji form alno- m ery tory cznej jego systemu -  stanowi „Feno
menologia” i „Logika” 49. Kremer pragnie z jednej ogólnej zasady (prawa) 
wyprowadzić inne, szczegółowe, obowiązujące i obejmujące wszystkie dziedzi
ny, działy filozofii. Krakowski myśliciel całą rzeczywistość pojmuje i ujmuje 
dialektycznie50. Universum odzwierciedla gigantyczny, dialektyczny proces roz
woju myśli („świadomości” , „idei” , „rozum u”), który stanowi „wewnętrzny 
sens” wszechświata oraz formę i cel poznania podmiotu poznającego, czyli 
„ducha ludzkiego” . Jeżeli wiiversum jako całość nie jest transcendentne wobec 
przedmiotów, lecz ujawnia się poprzez nie i w nich tworząc z nimi jedność, 
prawda o universum nie może być rezultatem poznania niezależnego od 
kontaktu z rzeczywistością przedmiotową, zewnętrzną, ale musi być zdobywana 
na długiej drodze w wyniku mozolnego wysiłku poznawczego podmiotu 
kierującego się w swoich aktach poznawczych ku „prawdzie absolutnej” . 
Właściwym narzędziem poznania prawdy jest rozum, choć -  jak zauważymy

48 Ibidem, s. II, III; t. II, s. I, 453-454, 455, 458.
49 Ibidem, 1.1, s. III—IV, 288, 290; J. Kremer, Rys fenomenologii ducha, Przedmowa, s. I.

50 W ykład II, t. I, s. 15, 29-30, 31-35.
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później -  nie wyłącznie. Prawdą jest zawsze „całość”, czyli synteza twierdzenia
i jego całkowitego zaprzeczenia, tj= tezy i antytezy, inaczej „pojęcie” , co 
w języku Kremera oznacza „zjednoczenie pojedynczości i szczegółowości 
w ogóle” , „twierdzenia i jego odwrotności” lub , jedność podmiotu i przed
m iotu” 51.

Poznanie procesu dochodzenia do „prawdy absolutnej” jest tym samym 
poznaniem drogi, którą świadomość dochodzi prawdy bezwzględnej. Umiejęt
ność okazująca tę drogę świadomości, a zatem roztaczająca pasmo kolejnych 
zjawisk, nazywa się „umiejętnością zjawisk świadomości” , czyli „Fenomenolo
gią” 52. W „Fenomenologii” Kremer ukazuje pewną dynamikę, ruch, czy raczej 
samoruch „świadomości” jako takiej poczynając od „świadomości bezpośred
niej, zmysłowej” , poprzez „świadomość czyniącą spostrzeżenia” ; „świadomość 
rozumową” , „świadomość siebie” , „świadomość ogólną” , a kończąc na „świa
domości bezwzględnej” 53. Droga „świadomości” rozpoczyna się od przedref-  
leksyjnego kontaktu „świadomości zmysłowej” z przedmiotem poznawanym. 
Oczywiście akt ten inaczej widziany jest przez „nas” , czyli przez filozofa, 
czytelnika, który ów akt analizuje „z zewnątrz” , a inaczej przez „świadomość 
pewności zmysłowej” 54. „Dla nas” treść „pewności zmysłowej” jest jedynie 
mniemaniem, „pewnością wrzekomą” , prawdą względną, niepełną, nie ujmują
cą przedmiotu samego w sobie. Natomiast „świadomość pewności zmysłowej” 
jest przeświadczona, że ujmuje przedmiot sam w sobie, prawdziwie, w pełni. 
Prawdą świadomości na tym stopniu swego rozwoju- ruchu jest bezpośrednie 
postrzeganie przedmiotu zmysłowego. Jest to zatem świadomość bezrefleksyj-  
na5 świadomość przedmiotu zmysłowego, a nie świadomość siebie55. Świado
mość parta od zjawiska do zjawiska, „od fenomenu do fenomenu” , oczyszcza 
się z tego, co zmysłowe, jednostkowe, szczegółowe dochodząc do celu swej drogi
-  prawdy bezwzględnej. Poznanie „fenomenologicznego pochodu świadomo
ści” jest tym samym „poznaniem drogi, którą świadomość dochodzi prawdy 
bezwzględnej” 56. „Świadomość” nie zatrzymuje się na określonym stadium 
zdobytej wiedzy („prawdy względnej, niepełnej”), lecz osiągnąwszy ją  w postaci 
twierdzenia, odkrywa jej całkowitą „odwrotność” , a tym samym przechodzi do 
wyższej formy poznania będącej przezwyciężeniem osiągniętego uprzednio 
rezultatu poznawczego. Dopiero synteza twierdzenia i jego całkowitego zaprze
czenia stanowi prawdę (względną). Ale to nie koniec jej drogi. Osiągnięta 
wiedza w postaci prawdy względnej jest punktem wyjścia, czyli tezą dla

51 Por. W ykład I, II, paragrafy 1-8, W ykład II, 1.1, s. 311; t. II, s. 7, 11, 21-23, 151 ,152 ,154 ,156 , 

158, 162, 163, 164, 166, 366, 453, 456, 457.
52 Ibidem, 1.1, s. 16.

53 Por. W ykład I, II, paragrafy 1-50.
54 Ibidem, paragrafy 9-21.
55 W ykład II, 1.1; s. 18.

56 Ibidem, s. 16.
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następnej antytezy. Już tu okazuje się, że świadomość- podmiot jest potencjal-  
nością, stałym dążeniem do przekraczania samego siebie na każdym osiąg
niętym etapie, wiecznym przeczeniem, ustanawianiem swego przedmiotu po
znania i jego znoszeniem, wychodzeniem z siebie i powracaniem do siebie, 
permanentym dążeniem do prawdy bezwzględnej, co Kremer często nazywa 
progressus in infinitum. Mamy tu więc do czynienia z Heglowską dialektyczną 
koncepcją poznania jako ustawicznego ruchu („przechodzenia”) przez usta
nawianie i negację dwu sprzężonych ze sobą i wzajemnie określających się 
elementów składowych aktu poznawczego: podmiotu poznającego i przed
miotu poznawanego. Podmiot stanowiący element dynamiczny ustanawia 
przedmiot, jako uzewnętrznienie „świadomości” jako takiej lub uzewnętrz
nienie siebie samego w przypadku świadomości podmiotu myślącego, i tylko 
za pośrednictwem tego ustanowienia, eksterioryzacji swego „wnętrza” („my
śli”) rozpoznaje siebie w swojej istocie. Tak więc „ruch” poznania przed
miotów jest jednocześnie kolejnym ustanawianiem przedmiotów jako sposo
bów istnienia, aktualizacją podmiotu w tym, co inne, rozpoznaniem w tym 
innym siebie. „Tak więc świadomość poznała, iż teraz istotą wewnętrzną jej 
przedmiotu jest ona sama, ona sama znajduje siebie w istocie wewnętrznej 
żywota, przekonywa się, że ona sama jako podmiot jest już w jedności 
z przedmiotem; a zatem poznając przedmiot swój sama siebie poznaje, 
przegląda się w mm sama, staje się świadomością siebie samej — staje się 
świadomością siebie” 57. Ale to nie koniec dialektycznej drogi. „Świadomość 
siebie” stanie się rzeczywiście tym czym jest, gdy odnosić się będzie do innej 
„świadomości siebie” i tak dopiero w tej drugiej świadomości „przejrzy 
i pozna siebie” 58. „Gdy świadomość siebie uznaje drugą świadomość siebie 
już każda z nich wie siebie w drugiej, jako przedmiocie swoim -  tak tedy obie 
są nawzajem i przedmiotem, i podmiotem. A gdy wszystkie świadomości 
siebie nawzajem staną do siebie w tym stosunku, iż każda uzna siebie 
w wszystkich innych, a te znów wszystkie uznają się w każdej w szczególno
ści, już tym samym każda z nich mając za przedmiot swój świadomość 
ogólną, świadomość wszystkich, tym samym staje się odpowiednią temu 
przedmiotowi swojemu, staje się sama ogólną, staje się świadomością siebie 
ogólną” 59.

Takie stanowisko wymaga -  wg Kremera -  aby człowiek „uwolnił się od 
właściwych sobie uczuć, świadomości, doświadczenia swojego, osobistego 
myślenia, słowem od tego wszystkiego, co jego cechę osobistości stanowi, co go 
czyni właśnie tym a nie innym człowiekiem” , a wtedy „jego świadomość spłynie 
ze wszystkimi świadomościami w świadomość ogólną. Rozum tej świadomości

57 Ibidem, s. 52.
58 Ibidem, s. 57.
59 Ibidem, s. 58.
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ogólnej będzie rozumem ogólnym, będzie rozumem bezwzględnym -  świado
mość stanie się bezwzględną” t)0.

„Rozum bezwzględny jest jednością nie tylko świadomości siebie, ale i świa
domości wszystkich przedmiotów nie mających świadomości, Rozum bez
względny jest w rzeczach materialnych, bezświadomych, ale jest w nich bez ich 
wiedzy. W jestestwach świadomych także jest, ale jest ze świadomością; w nich 
rozum bezwzględny przychodzi do przytomności, do obecności siebie -  w nich 
rozum bezwzględny wie o sobie” 61.

„Fenomenologia” Kremera była rozwinięciem indywidualnej świadomości 
podmiotu poznającego, która stopniowo dochodziła do coraz ogólniejszego 
przedmiotu i do coraz ogólniejszej świadomości osiągając stopień rozumu 
bezwzględnego, absolutnego62.

Zgodnie z prawem dialektycznego rozwoju myśli i rzeczywistości część druga 
kremerowskiego Wykładu zatytułowana Rozum bezwzględny w rozwiciu treści swojej 
stanowi dalszą, dynamiczną część gigantycznej ewolucji „rozumu bezwzględnego 
będącego ogólną modłą wszechrzeczy, ogólnym wzorem wszelkiego poznania” 63.

Rozum bezwzględny jako myśl bezwzględna, absolutna, czysta, „wyzwolona 
z wszelkiej zmysłowości, empirii i konkretności” stanowi przedmiot obser
wacyjny rozdziału pierwszego części drugiej Wykładu, zwanego „Logiką” 64. 
Dane obserwacyjne uzyskane podczas oglądu procesu dialektycznego rozwoju 
myśli jako myśli, czyli na tym etapie „rozumu bezwzględnego” , stanowią 
podstawowe zasady konstrukcji schematu d lalektyki poznania i rozumienia 
dwu form objawiania się tegoż rozumu- myśli, najpierw w „jestestwach material
nych, niemyślących, zmysłowych, szczegółowych” przedstawionych przez Kre
mera w rozdziale drugim tejże części w tzw. „Filozofii natury” 65, następnie 
w „jestestwach świadomych siebie” stanowiąc tym samym rozdział trzeci części 
drugiej Wykładu, tj. „Filozofię ducha ludzkiego” 66.

Wspomniany proces dialektyczno- ewolucyjny myśli i rzeczywistości posiada 
swój absolutny kres i cel. Tym absolutnym wypełnieniem, kresem i sensem 
wszechogarniającego procesu jest Osoba Bezwzględna- Absolutna.

2.2 Pojęcie „Osoby Bezwzględnej-Absolutnej”

Skoro myśl, idea, rozum dominują w systemach idealistycznych, a na takim 
- w  wersji Heglowskiej -  oparł swój neosystem Józef Kremer, to chcąc uchwycić

50 Ibidem, s. 62.

61 Ibidem, s. 62.
62 Ibidem, s. 65-66.

63 Ibidem, s. 66.
64 Ibidem, s. 66-67; por. W ykład I, II, t. I, paragrafy 51-207.

65 Ibidem, t. II, paragrafy 208-336.
66 Ibidem, paragrafy 337-647.
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właściwy nurt refleksji filozoficznej danego autora należy baczną uwagę zwrócić 
na naukę („dziedzinę, umiejętność”) mającą za przedmiot jakąś określoną ideę, 
myśl. Otóż taką nauką -  ze wskazanym wyżej przedmiotem materialnym -  tak 
u Hegla, jak i u Kremera -  jest „logika” specyficznie rozumiana. „Logika na 
dzisiejszym stanowisku filozofii -  stwierdza krakowski myśliciel -  m a osnowę 
podobniejszą do treści dawnej metafizyki [...] Logika w prawdziwej swej treści 
nurzy się w najgłębszej topieli wszechrzeczy. Jej powołaniem jest ująć myśl co 
tętni na dnie wszelkiego jestestwa, myśl co przybiera się niby w szaty znikome, 
w zjawiska różnobarwne przyrody, co przyodziewa się kształtami ducha, co żyje 
w dziejach ludów i łamaniu się stuleciów -  myśl, co żyje duchem i w piękności 
dziełach, i w nabożeństwie narodów, i w mądrości wieków. Poznanie tej myśli 
jest zarazem rozwiązaniem wszystkich zagadek” 67.

Kremer -  tak jak  Hegel -  dzieli „Logikę” na: naukę o istnieniu, istocie 
i pojęciu68. W wielu wypadkach nasz myśliciel odstępuje od Heglowskiego 
rozumienia podstawowych pojęć onto- logiki. Kremer inaczej pojmuje „istotę” , 
„zjawiskowość” , „rzeczywistość bytu” . Zupełnie odmiennie interpretuje „nau
kę o pojęciu” , pomimo zbliżonego podziału na „pojęcie podmiotowe, przed
miotowe i ideę” 69.

Zasadnicza różnica tych dwu systemów dotyczy jednak poglądu na ostatecz
ny rezultat całego procesu dialektycznego rozwoju myśli, a u Kremera także 
rzeczywistości jako osobnej kategorii metafizycznej70. U Hegla absolutnym 
kresem dialektycznego procesu rozwoju myśli- rzeczywistości jest „bezosobowa, 
abstrakcyjna idea absolutna” , natomiast u Kremera „Osoba Absolutna -  Bóg” . 
Powyższy fakt znajduje swoje systemowe uzasadnienie na terenie i w obrębie 
„Logiki” . Według Kremera -  w przeciwieństwie do Hegla -  „logika jest 
zarazem roztoczeniem myśli i rzeczy, pojęcia i przedmiotu. Wynika stąd, iż 
każdy stopień tej umiejętności jest zarazem i myślą, i bytnością, zarazem 
pojęciem i przedmiotem. Każdy stopień logiki jest kategorią w prawdziwym jej 
znaczeniu...” 71. Kategoriami zatem nie są same tylko momenty, stadia czy 
stopnie rozwijającej się dialektycznie myśli (Hegel), lecz „są to dopiero wypadki 
rodzące się z roztoczenia myśli bezwzględnej będącej zarazem myśleniem 
i przedmiotem” 72. Kremer przyjmuje zatem dualizm myśli i bytu. Obok 
kategorii czysto logicznych egzystuje rzeczywistość przedmiotowa ujmowana

67 W ykład II, t. I, s. 71.
68 Por. J. Kremer, R ys filozoficzny umiejętności, cz. I, Zasada logiki, s. 44-63; W ykład I, II, 

Istnienie, paragrafy 52-69, Istota, paragrafy 70-84, Pojęcie, paragrafy 85-204; G.W .F. Hegel, 
Enzyklopädie, Die Lehre vom Sein, paragrafy 84-111, Die Lehre vom Wesen, paragrafy 112-159, Die 

Lehre vom Begriff, paragrafy 160-244.
69 Ibidem, paragrafy 160-244; W yklad I, II, paragrafy 85-207.

70 Por. J. Kremer, W yklad II, t. I, s. II—III, paragrafy 199-206; t. II, s. I—II, paragraf 647.
71 W yklad II, s. 287.
72 Ibidem, s. 287; por. także H. Struve, Historia logiki, op. cit., s. 287, tenże, W ykład logiki, op. cit., 

s. 235; tenże, Wstęp, w: J. Kremer, Dzieła, t. I, s. 108-109.
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w kategoriach metafizycznych. Istnieją zatem dwa ściśle ze sobą powiązane 
porządki: idei, czyli logiczny, idealny oraz rzeczywistości, zwany metafizycz
nym, bytowym. Mimo istniejącej pomiędzy nimi zasadniczej różnicy w pierw
szym tkwi „zaród” drugiego. „Co w logice jest zarodem, abstrakcją, niby teorią 
przybiera na się kształty rzeczywiste, jak to obaczymy w następnych częściach 
systematu naszego” 73. Dialektyce rozwoju bytu logicznego odpowiada adek
watnie dialektyka rozwoju bytu metafizycznego. Rozwijająca się dialektycznie 
myśl (rozum, idea) ukazana w swym dialektycznym procesie w „Fenomenolo
gii” i „Logice” zostaje rozpoznana przez podmiot poznający w rzeczywistości 
przyrodniczej (stąd „Filozofia natury”) oraz „uświadomiona” przez niego 
w nim samym, czyli w , jestestwie myślącym, duchowym” („Filozofia ducha 
ludzkiego”). „Duch [ludzki -  E.K .] doszedł do wiedzy, iż idea przebywa w nim, 
że myśli w nim, że przedmiotem jej jest ona sama” 74. Podmiot poznający („duch 
ludzki”, ,jestestwo myślące”) rozpoznając poza sobą -  w rzeczywistości 
przedmiotowej -  i w sobie tę samą myśi, ideę bezwzględną, szuka ostatecznoś-  
ciowego i koniecznościowego źródła tych dwu paralelnych dróg- nurtów jej 
urzeczywistniania się, „objawiania się” . Występuje zatem konieczność wskaza
nia abstrakcyjnej idei bezwzględnej odpowiedniego bytu, podmiotu, czyli 
odpowiedniej kategorii metafizycznej jako jej racji ostatecznej i przyczyny 
sprawczej zgodnie z fundamentalnym Kremerowskim założeniem epistemologi-  
czno- logicznym, że każdemu przedmiotowi odpowiada określony podmiot, 
myśli -  odpowiedni byt75.

„Występuje przeto logiczna konieczność stopnia, w którym już nie m a 
różnicy między duchem a ideą bezwzględną w całym jej roztoczeniu; w którym 
duch bez badania, bez roztoczenia tej idei bezwzględnej obejmuje ją w całości 
i w jej prawdzie wiekuistej -  w którym duch tedy nie ma w sobie idei będącej 
dopiero pierwiastkiem danym, znalezionym, ale ma ją  jako własne zrodzenie 
swoje, jako myśl, którą myśli, która zarazem jest myślą podmiotu, a zarazem 
myślą tkwiącą w przedmiocie i będącą w każdym przedmiocie” 76. Dopiero 
odnalezienie takiego bytu, takiej kategorii metafizycznej dopełni -  wg Kremera
-  „niedostatek porządku logicznego” . Istnieje bowiem zbyt wielka dyspropor
cja ontologiczno- epistemologiczna pomiędzy przyrodzonym podmiotem po
znającym a uświadomioną, „przemieszkującą w nim i we wszechświecie ideą 
bezwzględną, absolutną” . Tym koniecznościowym bytem i przyczyną sprawczą 
idei bezwzględnej, systemowym zwornikiem Kremerowskiej ontologiki jest 
„Osoba Bezwzględna, Absolutna” -  „jedność żywota [istnienia -  E .K ] i prawdy 
bezwzględnej, jedność rzeczywistości i abstrakcji; pojedyncza, wiekuista, żyjąca

73 W yklad II, 1 .1, s. 288.

74 Ibidem, s. 289.
75 Por. m.in. ibidem, t. I, s. 10, 13, 14, 66, 289, 291, 292, 293-295, 297-308; t. II, s. 7-8 , 453, 

456-457.

76 Ibidem, s. 295; por. paragrafy 199-201.



a bezwzględna, wiedząca siebie, zdradzająca z siebie wszechbytności, będąca 
więc w niezawisłości od wszystkiego co jest, bo wszystko z siebie zdradza 
i stwarza. Tym kresem wszelkiego rozwoju logicznego, wszelkiego rozumowa
nia jest Osoba Bezwzględna -  Bóg” 77. Kremerowska „Osoba Bezwzględna” 
posiada przymioty „Boga wiary chrześcijańskiej” 78.

Przyjęcie przez Kremera dwu porządków: idealnego i realnego, logicznego 
i ontologicznego, było systemową próbą pogodzenia dialektyczno- idealistycz-  
nej interpretacji universum z teizmem chrześcijańskim. Jej systemowym zwor-  
nikiem- zasadą nie była Heglowska idea absolutna, lecz Osoba Absolutna. „Idea 
bezwzględna, nieosobowa jak  nie zaspakaja serca pełnego prawd wiary chrześ
cijańskiej, tak nie wystarcza również dla myśli filozoficznej rozwijającej się 
z całą ścisłością logiczną” 79. We wcześniejszym dziele pt. R ys fenomenologii 
ducha, Kremer wyraźnie stwierdza: „Nad treść prawd objawionych nie m a 
wyższej treści, a wszelka filozofia nie zgadzając się z nimi jest nauką marną,
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koniecznie być musi” 80.
Teistyczna orientacja myśli filozoficznej wpłynęła tak na podział, jak i na treść 

całego systemu filozoficznego krakowskiego myśliciela. Szczególnie uwidoczniła 
się w największym dziele Kremera Wykładzie systematycznym filozofii. Wszystkie 
analizowane i opisywane przez naszego filozofa zagadnienia -  jak to wykazaliśmy 
wcześniej -  zostały teleologicznie zorientowane na „teozofię” . „Teozofia jest
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opartego na przekonaniu o bytności Bożej. Wobec tego przekonania, wszystkie 
umiejętności przebieżone w tym tomie [tj. tom II Wykładu -  E.K.\ znalazły dopiero 
zupełne ukonczeme swoje. Tutaj natura i duch ludzki, nieśmiertelność i m oral
ność, cnota, historia powszechna, sztuka piękna i wszystka treść przebywająca 
w sercu i myśli naszej otrzymały najwyższe i najzupełniejsze rozwiązanie swoje” 81.

Teozofii -  jak  wiemy -  Kremer nie opracował, ale fundamentalna prawda 
systemowa o Bogu- Stwórcy, Osobowym Początku, Sensie i Celu wszechświata 
i człowieka -  ogniskuje w sobie wszystkie zagadnienia będące przedmiotem 
Krem ero wskiej refleksji filozoficznej.
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2.3 Źródła i rodzaje poznania (wiedzy)

Kremer zrywając z idealnym monizmem Hegla przyjął dualizm: myśli 
i rzeczy, porządku idei i rzeczywistości, czyli porządku logicznego i ontologicz-

77 Ibidem, s. 308; por. także, s. 296, 297.
78 Ibidem, 1.1, s. 309; t. II, s. I, 316, 426.

79 W ykład I, II, 1.1, s. II-III.
80 J. Kremer, R ys fenomenologii ducha, s. 181, por. także, s. 179-181.

81 W ykład ll, t. II, s. IV; por. także, s. II, IV, 1,205, 206 ,211 ,3 1 6 ,4 2 6 ,4 3 6 ,4 5 1 ,4 5 2 ,4 5 6 ,4 5 9 ; 1.1, 

s. III, 66 ,310 , 311 ,313 .
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nego. Z tego faktu wynikają różnorodne systemowe reperkusje także na 
płaszczyźnie epistemologicznej. W Kremerowskiej teorii poznania należy wy
szczególnić dwa podstawowe rodzaje poznania:. bezpośrednie i pośrednie, 
będące źródłami wiedzy bezpośredniej i pośredniej.

Na model poznania bezpośredniego składają się trzy różne warstwy:
a) Ogląd zmysłowy
Treścią oglądu zmysłowego jest postrzeżenie zmysłowe w postaci fenome-  

nów- zjawisk, faktów. Wrażenia zmysłowe jako silne i żywe percepcje niejako 
przesłaniają możliwość poznawczego osiągnięcia rzeczy samych w sobie (to co 
Kremer nazywa „istotą rzeczy”) w ten sposób, że nie są one dla aktu 
poznawczego przezroczyste, lecz przeciwnie -  skupiają na sobie uwagę poznaw
czą i jako takie stanowią jedyny możliwy przedmiot poznania (tzw. „pewność 
zmysłowa”) 82.

b) Uczucie, przeczucie, intuicja serca
„Wszakże z drugiej strony prawdą jest, iż uczucie właśnie dlatego, iż są 

bezpośrednie wcześniej w nas się odzywają niż myśli i rozumowanie wszelkie
-  a uczucia zacne i dobre wcześniej nam instynktem odsłaniają prawdę, niż tego 
rozumowanie dokazać zdoła” 83.

Uczucie, „przeczucie” , „serce” są dla Kremera spontaniczną i bezpośrednią 
możliwością postrzeżenia danych wewnętrznego i zewnętrznego świata. 
Mianowicie jeżeli uznać, że treścią aktu „przeczucia” jest samo przeżycie 
uczuciowe, to powstaje nowa sytuacja epistemologiczna, w której następuje 
utożsamienie -  ze względu na sensy i wartości samego aktu -  sfery 
podmiotowej ze sferą przedmiotową. Sytuacja poznawcza zostaje zredukowana 
do płaszczyzny, w której problemy poznania jako takiego tracą znaczenie, 
natomiast jako problem pojawia się teoria poznania prawdy. Uczucie 
jest nie tylko źródłem poznania, ale równocześnie kryterium jego pra
wdziwości84.

c) Ogląd intelektualny
A. Jeziorowski interpretujący problem wiedzy bezpośredniej u Hegla wskazu

je na fakt, ze ogląd czysty odnosić się może uo dwóch sfer przedmiotowych: 
bytu absolutnego i do bezwzględnych (absolutnych) podstaw wiedzy. W pierw
szym przypadku ogląd czysty związany jest zwykle z założeniem o tożsamości 
podmiotu i przedmiotu, a właściwą treścią oglądu jest samowiedza, pewność 
samowiedzy. Natomiast w drugim wypadku przedmiotem tegoż oglądu intelek
tualnego są bezwzględne podstawy wiedzy, tzn. pierwsze zasady. Ogląd czysty 
kończy proces uzasadniania przesłanek wiedzy, ponieważ daje wiedzę jasną

82 W ykład II, t.1 , s. III, 16, 17, 18-35, 289, 299-300; por. także, A. Jeziorowski, Rozum i poznanie. 

Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej, Wrocław 1989, s. 9-13.
83 W ykład II, 1.1, s. 18.

84 Ibidem, s. II-III, 1, 6, 11, 68, 310; t. II, s. I, IV, 2, 6, 14, 22, 146, 204, 328, 429.
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i oczywistą, czyli pewną, a równocześnie wieczną i niezmienną. Ogląd czysty jest 
poznaniem fundamentalnym i całościowym85.

Powyższą dystynkcję zawiera także Kremerowska teoria poznania. Kremer 
mówi o tożsamości podmiotu i przedmiotu na różnych poziomach dialektycz-  
no- fenomenologicznego procesu rozwoju myśli- świadomości i świadomoś-  
ci- woli. Pełne utożsamienie podmiotu i przedmiotu dokonuje się na szczycie tej 
ewolucyjnej piramidy w oglądzie myśli stworzonej i absolutnej przez Stwór-  
cę- Osobę Absolutną. W drugim wypadku podmiot poznający dociera do 
pierwszych zasad („prawa” , „myśli” , „prawdy”), jako ostatecznej racji istnienia 
własnego i wszechświata. W konsekwencji interpretacja epistemologiczna uzys
kuje interpretację metafizyczną. „Wszak filozofia nie tylko dobiera sobie wątku 
z innych obcych dzielnic, lecz z własnego ducha głębin wysnuwa treść dla siebie, 
duch (ludzki) sam na sobie zdobywa wiekuistą prawdę” 86.

Do podstawowych -  wg Kremera -  źródeł poznania pośredniego, a tym 
samym wiedzy zapośredniczonej należą:

a) Spekulacja intelektualna („rozumowanie”, „myślenie abstrakcyjne”).
Poznanie dyskursywne stanowi u Kremera podstawowy sposób ujmowania

rzeczywistości oraz metodę jej interpretacji. Kremerowska spekulacja intelek
tualna -  analogicznie do Heglowskiej -  występuje zawsze jako dialektyczny 
dyskurs87.

b) Doświadczenie emipryczne i dane nauk szczegółowych („specjalnych”).
„Dziś już żaden z filozofów nie waży sobie lekce spostrzeżeń nauk na

doświadczeniu opartych i żadnemu z nich na myśl nie przyjdzie, aby chcieć 
konstruować naturę a priori, niby na pamięć i do ucha, bez wpatrzenia się na 
fakta. Dziś już każdy nabył przekonania, że metoda filozoficzna, choćby 
najdoskonalsza nie wystarczy i poprowadzi do wniosków fałszywych o naturze, 
jeżeli się na faktach opierać nie będzie88. „Tym bardziej nie podobnym jest 
konstruować historii a priori” 89.

c) Dorobek intelektualny ludzkości na przestrzeni historii w postaci różno
rodnych osiągnięć kulturalnych, naukowych90.

d) Wiedza zdroworozsądkowa („zdrowy rozsądek”)91.
Pomimo wyszczególnienia tylu różnych źródeł i rodzajów poznania. Kremer 

przyznaje priorytet poznaniu czysto intelektualnemu, traktowanemu nie tylko 
jako pewny sposób poznania siebie i świata, ale również, czy raczej przede

85 A. Jeziorowski, op. cit., s. 16.

86 J. Kremer, W ykład II, 1.1, s. 4; por. także, s. 35-59, 63, 287, 289, 294, 295-313.

87 W ykład II, Fenomenologia, paragrafy 1-50; Logika, paragrafy 51-207.
88 Ibidem.

89 Ibidem, t. II, s. 17, por. także, paragrafy 216, 284, s. III, 454-455; 1.1, s. 6-7 ,16; J. Kremer, Rys 
filozoficzny umiejętności, op. cit., t. I, 1835, z. I, s. 51 (przypis 3), 61.

90 W ykład II, t. II, s. 449, 450.

91 Ibidem, 1.1, s. 2-5.
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wszystkim, jako przedmiot materialny filozofii. „Przede wszystkim uważamy, 
że filozofia nie tylko bierze myślenie za podwalinę swoją, lecz właśnie dlatego 
gruntuje się na myśleniu, iż to doświadczenie, uczucie i zdrowy rozsądek nie są 
dostateczne do osiągnięcia prawdy, że to mylność tych dróg zniewoliła filozofię 
do opuszczenia ich, a obrania sobie myśli’za wyłączną dzielnicę swoją” 92.

Za niewystarczalnością i niepewnością wskazanych wyżej rodzajów poznania 
w postaci doświadczenia empirycznego, uczucia i „zdrowego rozsądku” prze
mawiają -  wg Kremera -  następujące argumenty:

1. Odnośnie doświadczenia empirycznego:
a. Niezdolność uzyskiwania wiedzy pewnej i koniecznej.
b. Cząstkowość i ograniczoność wiedzy empirycznej.
c. Niewystarczalność doświadczenia i wiedzy empirycznej.

2. Odnośnie niewystarczalności uczucia („intuicji serca”):
a. Subiektywność poznania.
b. Reiatywność poznania.

3. Odnośnie niewystarczalności „zdrowego rozsądku” :
a. Brak wyraźnego i pewnego kryterium „zdrowego, trzeźwego” osądu.

Niewystarczalność, niepewność i ograniczoność wyżej wymienionych źródeł 
i rodzajów poznania, wiedzy nie jest -  wg Kremera -  jednoznaczna z ich 
zanegowaniem i odrzuceniem. „Tak tedy doświadczenie, uczucie i zdrowy 
rozsądek okazuje niedostatek swój. Przecież filozofia nie przeczy, że wszystkie 
te formy poznania są ogromnej wagi, że nimi pomiatać nie wolno, chodzi 
jedynie o to, aby zostawały w granicach sobie właściwych, a nie były stosowane 
do sfer najwyższych do których nie mają prawa. Myśl czynić może i powinna te 
trzy formy przedmiotem swoim, winna je ogarniać sobą, lecz sama nie może być 
zamknięta w ich granicach, ani się w nich pomieścić zdoła” 93.

3. Józefa Kremera ponadnarodowa i uniwersalistyczna 
koncepcja filozofii

Z podstawowych -  wyłuszczonych wyżej -  założeń metodologiczno- epi-  
stemologicznych wynikają znamienne dla refleksji filozoficznej Kremera wnio
ski doktrynalne. Fundam entalną konstatację systemową tworzy Kremerowska 
teza, że rzeczywistość podmiotowa i przedmiotowa została stworzona przez 
Osobę Absolutną- Boga według Jego odwiecznej myśli- idei i do Niego zdąża 
jako do swojego naturalnego Najwyższego Dobra- Celu i Kresu- Wypełnienia. 
Każda epoka w rozwoju historii powszechnej, każda doktryna etyczna, filozofi-  
czno- społeczna, polityczna stanowi jedynie okres- stopnień gigantycznego pro

92 Ibidem, s. 4, 6-7.

93 Ibidem, s. 6-7.
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cesu dialektycznego rozwoju i odkrywania tejże myśli- idei absolutnej. Wiedza 
zdobyta na każdym takim stopniu- etapie odkrywania myśli- idei Bożej w rzeczy
wistości przedmiotowej, a przede wszystkim w sobie jako podmiocie po
znającym, stanowi ogólnoludzkie dziedzictwo kulturowe. „Żaden system, 
żadna szkoła nie przeszła scenę świata bez zostawienia po sobie swojego 
dorobku następnym pokoleniom. Każdy system późniejszy bierze dziedzictwo 
po swoim poprzedniku i bogaci ten jego zasób rozwijając go po swojemu, 
a gdyby nawet zaparł się jego nauki wykazując jej błędność i roztaczając nową 
umiejętność odwrotną pierwszej, już przecież to nowe stanowisko winno było 
początek swój owej nauce poprzednika, bo gdy powstało z jej zaprzeczenia 
okazuje tym samym, że bez niej istnieć nie mogło. Nauka zaprzeczona jest mu 
duchem obecną. Tak żadna myśl, żadna praca duchowa nie ginie w dziejach 
świata i filozofii, a każda filozofia ostatnia w czasie zawiera w sobie pierwiast
kiem wszelkie poprzednie [...] Zatem przeobrażenia i przeistoczenia systemów 
i szkół filozoficznych są dowodem życia i potęgi umiejętności -  filozofii” 94. 
W konsekwencji -  w opozycji do tezy Hegla -  nie istnieje i nie może istnieć 
jeden, absolutny, „wykończony” system czy kierunek filozoficzny, który byłby 
kresem i szczytem rozwoju myśli ludzkiej95. Myśl iudzka podlega stałemu 
i dynamicznemu procesowi dialektycznej ewolucji (Kremerowski progressus in 
infinitum), ponieważ myśl Boża -  za którą podąża, którą odkrywa w sobie 
i w świecie myśl ludzka -  jest „nieograniczona i wiekuista” . Filozofia mająca za 
przedmiot tę myśl- ideę jako absolutną prawdę o człowieku i świecie jest 
dorobkiem i własnością wszystkich ludzi, a nie poszczególnych grup czy 
narodów96.

Abstrakcyjno- dialektyczne, idealistyczne i uniwersalistyczne widzenie filozo
fii jako nauki -  a także społeczeństwa oraz państwa -  podważa w sposób 
zdecydowany opinie niektórych autorów (np. W. Tatarkiewicza) zaliczających 
Józefa Kremera do przedstawicieli tzw. filozofii narodowej, a tym bardziej do 
tzw. filozofów- mesjanistów przypisujących i widzących w narodzie polskim 
„Mesjasza narodów” 97.

Ponadnarodowe i czysto uniwersalistyczne rozumienie filozofii przez Kreme
ra potwierdzają: S. Garfein - Garski, F.B. Trentowski, W. Wąsik i S. Borzym98.

94 W ykład II, t. I, s. 7; por. także, s. 1-8, 11; T. ii, S. 451-452, 455.
93 Ibidem, s. 454, 457.

96 J. Kremer, L isty z  Krakowa, t. I, w: Dzieła, t. IV, Warszawa 1877, s. 119.

97 Por. W. Tatarkiewicz, Filozofia w UJ od X V II do połowy X X  wieku, Kraków 1967, tenże, 
Historia filozofii, t. II, wyd. XI, Warszawa 1988, s. 233; tenże, Losy krakowskiej katedry filozofii 

w X IX  w. Odbitka ze Sprawozdań Polskiej Akademii Umiejętności, t. LII, 1951, nr 2, s. 121; tenże, 
Zarys dziejów filozofii w Polsce, w: Historia nauki polskiej w monografiach, t. XXXII, Kraków 1948, 

s. 18, 21-22; H. Hinz, A. Sikora, Polska m yśl filozoficzna. Oświecenie. Romantyzm, Warszawa 1964, 
s. 57; K. Lubecki, Józef Kremer (1806-1875), w: M. Straszewski, Polska filozofia narodowa, 
Kraków 1921, s. 408.

98 S. Gerfein-Garski, Zagadnienia polskiej filozofii narodowej, w: Polska filozofia narodowa, op.
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Andrzej Walicki wprost stwierdza, że „zaliczenie go do przedstawicieli tzw. 
filozofii narodowej, tj. myślicieli wierzących w szczególne posłannictwo Pola
ków na polu filozoficznym jest nieporozumieniem. Był on zwolennikiem czysto 
uniwersalistycznego rozumienia filozofii” 99.

Zakończenie

„Kremer nie należał do rzędu oryginalnych myślicieli; miał on tylko cieka
wość, a nie żądzę poznania, toteż mógł zainteresować się filozofią, ale jej nie 
stworzył. Umysły naśladowcze wprawianymi zostają w ruch dopiero przez jakiś 
systemat filozoficzny” 100. W ten sposób kończy swój szkic krytyczny o „Józefie 
Kremerzejako pisarzu, filozofie i estetyku” S. Brzozowski. Analiza merytorycz-  
no- porównawcza i formalno- literacka dzieł Kremera o treści filozoficznej 
potwierdziła nie tylko powyższą opinię Brzozowskiego, ale i innych badaczy 
myśli filozoficznej krakowskiego myśliciela takich jak: P. Chmielowskiego, S. 
Morawskiego, H. Struvego, A. Walickiego -  z którą solidaryzuje się autor 
niniejszej rozpraw y - ujaw niając jej treściowo- formalne zależności od idealizmu 
absolutnego Hegla, krytycznego -  w stosunku do poprzedniego -  systemu 
filozoficzno- etycznego Fichtego oraz od doktryny Kościoła Rzymsko- Katolic
kiego w jej potocznym, katechizmowym rozumieniu.

System filozoficzny Kremera, mimo że w swych podstawowych założeniach 
odwoływał się do autorytetu Hegla i jego doktrynalnych poprzedników: 
Platona, neoplatończyków, K anta -  nie był odrodzeniem filozofii mistrza 
berlińskiego w jej postaci historycznej. Tym, co zainspirowało Kremera 
w refleksji filozoficznej Hegla, była możliwość połączenia jedną fundamentalną 
zasadą i jedną uniwersalną metodą rzeczywistości zmysłowej i duchowej, 
podmiotowej i przedmiotowej, rozumu i serca, nauki i wiary, jednym słowem 
przyrodzoności i nadprzyrodzoności w jedną systemowo spójną całość. Za tę 
podstawową zasadę -  jako fundament, zwornik i punkt docelowy swojego 
neosystemu -  Kremer uznał Osobę Absolutną - Boga, natomiast dialektykę -  za 
uniwersalną metodę rozwoju i poznania rzeczywistości podmiotowej i przed
miotowej.

Zadaniem i powołaniem człowieka jako podmiotu myślącego i poznającego 
jest odkrycie w sobie -  na zasadzie fenomenologiczno- dialektycznego rozwoju

cii., s. 17-18; F.B. Trentowski, Hegel i Kremer, „N a dziś”, t. 1/1872, s. 130; W. Wąsik, Historia 

filozofii polskiej, t. II, Warszawa 1966, s. 151; S. Borzym, H. Struve a polska filozofia poheglowska, 
„Studia Filozoficzne”, 84-85/1972, nr 11-12, s. 99.

99 A. Walicki, Polska m yśl filozoficzna epoki m iędzy powstaniowej, op. cit., s. 24; por. także, s. 13, 

182-215; tenże, s. 13, 182-215; tenże, Filozofia a mesjanizm. Studia z  dziejów filozofii i m yśli 
społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970, s. 189-190, 204, 207.

100 S. Brzozowski, J. Kremer jako  pisarz, f ilo zo f  i estetyk, op. cit., s. 45.
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świadomości- myśli -  i we wszechświecie jako przejawie dialektycznie roz
wijającej się myśli, prawdy absolutnej będącej ostatecznym sensem i celem tych 
dwu nurtów- przejawów myśli Bożej. Kremer przyjmując a priori epistemologi-  
czną zasadę odpowiedniości przedmiotu poznawanego podmiotowi poznające
mu -  na określonym etapie - stopniu rozwoju pojemności poznawczej tegoż 
podmiotu -  konstruuje artyficjalną i skomplikowaną piramidę- schemat dialek
tycznych triad tezy- antytezy- syntezy rozwoju myśli jako myśli, świadomości 
(„Fenomenologia” , „Logika”), następnie myśli- idei przejawiającej się w rzeczy
wistości przedmiotowej („Filozofia natury”), a wreszcie w rzeczywistości 
podmiotowej („Filozofia ducha ludzkiego”). Gigantyczny proces odkrywania 
myśli- idei jako sensu tego wszystkiego co istnieje, czyli prawdy wszechświata, 
przechodzi w fazę szczytową, kiedy podmiot poznający odkrywa i uświadamia 
istnienie myśli- idei- prawdy absolutnej w sobie. Idea absolutna rozpoznana 
i uświadomiona przez przygodny podmiot poznający, w sposób niewspółmierny 
przerasta możliwości przyczynowo- sprawcze człowieka, a tym samym domaga 
się -  zgodnie z zasadą odpowiedniości przedmiotu poznania podmiotowi 
poznającemu jako kryterium prawdziwości poznania -  istnienia swojej ontycz-  
no- podmiotowej przyczyny sprawczej na miarę swej wielkości, czyli istnienia 
bytu absolutnego. Tym Absolutnym Podmiotem, Pierwszą Przyczyną, Osobo
wym celem i Kresem dialektycznego rozwoju myśli i bytu, podmiotu i przed
miotu jest Bóg Objawienia chrześcijańskiego.

Teistyczna orientacja myśli filozoficznej Kremera wpłynęła na teleologiczną 
interpretację universum i wszystkich przejawów ludzkiej aktywności. Każda 
współcześnie znana Kremerowi dziedzina nauki, sztuki została objęta refleksją 
filozoficzną tworząc jeden uniwersalistyczny system. Wspomniana refleksja 
filozoficzna to przede wszystkim gigantyczny i dynamiczny proces ieoriopoz-  
nawczy. Kremer, podobnie jak Hegel, dążył do najdoskonalszego, wszechstron
nie pewnego i absolutnego poznania (perfekcjonizm epistemologiczny). Wska
zana w „Fenomenologii” i „Logice” metoda dialektycznego rozwoju myśli 
stanowi schemat logiczny konstrukcji wszechświata, a zarazem schemat- metodę 
jego poznania. Wszystko, co istnieje, podlega prawu aiaiektyki, również 
człowiek, jego poznanie i działanie.

Autor rozprawy chcąc -  choć w tak nikłym stopniu -  pozytywnie od
powiedzieć na apel badaczy polskiej dziewiętnastowiecznej myśli filozoficznej
o ponowne, krytyczne zbadanie i naprawienie zaniedbań w studiach nad 
filozofią i myślą społeczno- religijną tego okresu -  zwłaszcza epoki międzypo-  
wstaniowej -  ma nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie małym zadość
uczynieniem temu historycznemu wezwaniu101.

101 Por. m.in. J. Brun, Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek, Warszawa 1958, s. 114-115; S. 
Brzozowski, Legenda M łodej Polski, Lwów 1910, s. 192-193; A. Walicki, Polska m yśl filozoficzna  

epoki międzypowstaniowej, op. cit., s. 100-101.



Autobiografia Józefa Kremera*

Urodziłem się w Krakowie d. 22 lutego roku 1806 z rodziców zacnych, a jak na owe 
czasy dość zamożnych mieszczan. Byłem słabowitym, do roku siódmego przebyłem 
prawie wszystkie choroby dziecięcego wieku. Właśnie z tego powodu stałem się 
ulubieńcem matki, na mnie ziściła się ta prawda, że im większą a liczniejszą łaską, im 
liczniejszą bezsenią [bezsennością -  E.K.] matki opłacają wychowanie dziecka, tym one 
dla nich droższe i ukochańsze. I za chłopięcych lat nie byłem czerstwego zdrowia. 
Pobierałem nauki przygotowawcze do gimnazjum w domu, później od profesora 
gimnazjalnego, który mieszkał w kamienicy niegdyś Długosza. Gdy lekarze prze
strzegali, by mnie niezbyt trudzić naukami, zatem też postępy moje w gimnazjum były 
dość słabe. Nadto ówczesne gimnazjum krakowskie nie było wcale celującym. Nasi 
profesorowie, po większej części oficerowie z czasów Księcia Józefa lub z ostatniego 
dziesiątka lat zeszłego wieku, najczęściej już nie pamiętali tego, czego się niegdyś byli 
nauczyli za młodu. Więc też zwykle tak bywało, że w połowie lekcji profesor sprzykrzył 
sobie gramatykę łacińską -  a odsunąwszy na bok książki opowiadał nam co się niegdyś 
u nas działo, więc prawił o Kościuszce, o Księciu Józefie, o bitwach, klęskach, tryumfach 
i spełzłych nadziejach, często nasz profesor w katedrze się rozpłakał -  i my w ławkach 
płakaliśmy z nim -  a bylibyśmy go słuchali do północy, gdyby nie dzwonek szkolny 
n rzp .strypaał r.yas n ń iśr. Hn H nm n czlrnlnp la ta  nciHtn V \ \ V a  rQ7v w etknęły SifiI----------- o—> — ----- I—J— ---- ---------- *-------
z życiem publicznym. Naprzód, gdy wskutek Kongresu Wiedeńskiego nasz Kraków 
z okręgiem stał się Rzeczypospolitą; cała młodzież gimnazjalna była obecna na 
uroczystości inauguracyjnej odbywającej się w amfiteatrze szkolnym, jako jedynej na 
ówczas obszerniejszej sali w mieście. W kilka lat później wszystkie klasy szkolne parami, 
a ze szkolnymi chorągwiami na czele ruszyły na przyjęcie zwłok Ks. Józefa Poniatows
kiego i odprowadzenie ich do grobu na Wawel. Niedługo później tę samą cześć 
oddawaliśmy zwłokom Kościuszki -  a na koniec wszystkie klasy szkolne z całą ludnością 
krakowską, z władzami, z duchowieństwem i z mnóstwem ziomków przybyłych 
z różnych, nawet najdalszych stron ziemi ojczystej, uroczystym pochodem udały się na 
górę Bronisława na złożenie mogiły na cześć Kościuszki; tłumy były tak ogromne, że ich 
początek już dosięgał góry, samo ciało tej ciżby ludzkiej wiło się niby rzeka poprzez 
obszar błoni, a koniec jeszcze wypływał z miasta. Ta uroczystość rzewna, wzniosła 
zapisała się w serca nasze na całe życie. Zapał był tak gorący, aż jeden z moich małych 
kolegów, a mój przyjaciel od serca (Józio Stanowski) tak się silił przy taczkach wożąc 
ziemię, że dostał zapalenia mózgu i umarł.

Tymczasem ja zupełnie zaniedbałem się w naukach szkolnych -  czytywałem wpraw
dzie w domu i pod ławką w klasie historię, a zwłaszcza rzymską i podróże, ale mało 
dbałem o przedmioty obowiązkowe. Dopiero w klasie piątej jakaś gwałtowna ze mną 
zaszła odmiana. Pewnego ranka ślubowałem samemu sobie, że się będę już uczył, że się

* J. Kremer, Autobiografia (krótka) napisana dla K .W . Wójcickiego w grudniu 1868. Biblioteka 

Jagiellońska, rkps P rzybytk i 256/60.
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nikomu z kolegów nie dam prześcignąć, choćby tylko pilnością. Wstawałem rano, nawet 
wśród lata przed wschodem słońca. Zacny Augustyn Frączkiewicz, nasz świeżo miano
wany profesor matematyki, wręcz różny od naszych dawnych zaniedbujących siebie i nas 
nauczycieli, spostrzegł ten nagły zwrot w umyśle moim, więc mnie zachęcał, dodawał 
ufności w siebie, odebrał ode mnie słowo, że już wytrwam stale na tej nowej drodze. 
Temu szanownemu mężowi, wiele, bardzo wiele zawdzięczam. Tak też się stało, że 
i szóstą klasę odbyłem i zdałem examen dojrzałości (maturitatis r. 1823) i przeszedłem na 
Uniwersytet Jagielloński. Wybrałem sobie wydział prawniczy, ale krom tego filozofia 
przemawiała do mnie dziwnym urokiem. Wziąłem się do czytania źródeł filozofii, więc 
oryginalnych dzieł, z wytrwałością uporną studiowałem np. Krytykę rozumu przez 
Kanta, byłem rad sobie, gdy mi się udało na dzień strawić choć trzy kartki tego dzieła; 
była to istna gimnastyka rozumu. W czasie moich lat akademickich zdarzyło się, iż 
pewnego wieczora rozsądny a zacny ojciec nasz przywołał do siebie mnie i obu moich ode 
mnie młodszych braci. I rzekł do nas, iż lubo nie ma takiego majątku, aby nam mógł 
zapewnić utrzymanie na przyszłość, przecież gotów wszelkich dołożyć starań choćby 
z największą ofiarą i zrzeczeniem siebie, aby nas wychować ile można najlepiej; przeto 
przedsięwziął każdego z nas trzech wysłać na trzy lata za granicę dla dalszego 
udoskonalenia, ale to wtedy tylko, jeżeli złożymy mu dowód, żeśmy się już tego 
wszystkiego nauczyli, czego się tylko w Krakowie nauczyć można -  a takim dowodem 
będzie dla niego doktoryzacja z jakiego bądź fakultetu -  zostawszy doktorem, każdy 
z nas niechaj sobie obierze uniwersytety najstaranniejsze w jego zawodzie. Spełniły się 
później pragnienia przezornego ojca, a tym szanowniejsze, że sam był człowiekiem 
nienaukowym, a kierował się wyłącznie zdrowym rozsądkiem i miłością dla dzieci. Ja 
odbyłem doktoranckie rygoroza z wydziału prawniczego. Karol, młodszy brat (później
szy dyrektor budownictwa -  zmarły r. 1860) złożył doktorat z wydziału filozoficznego, 
a najmłodszy Aleksander z wydziału lekarskiego.

Po takim oświadczeniu mojego ojca podwoiłem pracę i silenie około nauk. by się üe 
możności przygotować do nauk zagranicznych. Noce bezsenne, ciągłe ślęczenie nad 
książkami osłabiły mnie do reszty. I postrzegli to i profesorowie moi w uniwersytecie. 
Dwóch z nich udało się do moich rodziców przekładając im, że mnie trzeba koniecznie 
od pracy na czas jaki oderwać. Ojciec przestraszony pytał mnie, czyli bym miał ochotę 
nadchodzące wakacje przepędzić na podróże i po jakim kraju? Uszczęśliwiony od-
nA\i/i Ti o Jam t*V 70n;c,7<» m o r T i^ m  a  fMrvi AA m im  a  rmnArmn/tli U/\crrłAii/ ł  r. ki o» i
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podróży zezwolił, a ja puściłem się do Włoch. Nie będę się rozwodził jak ten kraj 
szczęsny, naturą cudowny i zabytkami sztuki działał na młodą moją, a tak gorącą 
wyobraźnię; lubo wyznać winienem, że gdy go później odwiedzałem, Italia ma, choć do 
starszego i wytrawniejszego umysłu przemawiała wprawdzie inaczej, ale nie mniej 
potężną i bogatą treścią.

W czasie następnych wakacji odwiedziłem Warszawę, zdarzeniem dla mnie była miła 
bytność u K. Brodzińskiego. Pamiętam, że mieszkał na dole -  drzwi po prawej ręce
-  wszedłszy do sieni trzy razy już chwytałem za klamkę, ale jakoś nie miałem odwagi, 
serce mi pukało, kręciłem czapkę w ręku, na koniec przecież ośmieliłem się, otworzyłem 
drzwi i stanąłem w pokoju. Brodziński siedział na kanapie, za stołem zarzuconym 
mnóstwem papierów i książek. Wstał i zbliżył się do mnie. Powiedziałem bełkocąc, że 
jestem z Krakowa i przychodzę złożyć mu cześć. Ucałował mnie w głowę i rzekł: „Mój
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Krakus kochany”, wezwał bym usiadł przy nim na kanapie, droczyłem się, a gdy 
mnie zmusił usiadłem na samym krajuszku kanapy. Oczarował mnie swoją słodyczą 
i dobrocią, która tchnęła z każdego jego słowa. Wyszedłem, serce mi skakało 
z radości. W roku następnym po rygorozach wyjechałem do Berlina na uniwersytet. 
W owe czasy ten Uniwersytet Berliński jaśniał we wszystkich gałęziach umiejętności 
mężami wielkiej sławy; profesorami byli np. Savigny (romanista), Hegel, Ritter 
(geograf), Raumer (historyk), Schleiermacher (teolog i filozof), Gans (filozof- pra-  
wnik) i wielu innych, których dzieła już w Krakowie poznałem. Wśród pracy 
a trudów naukowych, otrzymałem list od matki donoszący, że lekarze polecili 
jej Karlsbad i że po skończonej tam kuracji wracając do domu zboczy do Drezna, 
aby mnie obaczyć, poleca więc. abym zjechał do Drezna na czas. który mi pó
źniejszym listem z Karlsbadu oznaczy. W kilka tygodni później otrzymałem list 
nie z Karlsbadu, ale z Krakowa, nie od matki, ale od prof. Czajkowskiego, który 
mi donosił, że matka moja w Karlsbadzie umarła! Nikt z rodziny nie ośmielił 
się pisać do mnie z taką wiadomością; uprosili Czajkowskiego, który dla mnie 
był zawsze życzliwym, a którego wysoko szanowałem. Ogłuchłem z boleści na 
tę wiadomość.

Korzystałem z nadchodzących wakacji, by pojechać do domu i utulić się wśród 
swoich, po czym znów wróciłem do Berlina na półrocze zimowe. Na wiosnę wybrałem się 
do Heidelbergu, w drodze zatrzymałem się w Weimarze i oddałem osobiście cześć 
Goethemu.

Czas przebyty w Heidelberdze, w tej miłej mieścinie i cudownych okolicach, należy do 
najpiękniejszych wspomnień młodości mojej, zwłaszcza, że i tu nie brakło sławnych 
profesorów jakim był np. Schlosser, Kreuzer, Mittermajer, Thibaut -  byli to mężowie nie 
tylko wysokiej nauki, ale tak dla mnie serdecznie życzliwi, iż do dziś dnia [mam] ciepłą 
wdzięczność ich pamięci. I byłbym był zupełnie szczęśliwy, gdyby nie rana w sercu 
zadana przez śmierć matki.

Nadeszły wakacje, więc po studencku z tłumoczkiem na grzbiecie, z cigenhaimerem 
w ręku, w towarzystwie kolegi ruszyłem pieszo przez Badeńskie do Szwajcarii, po drodze 
wstąpiłem na wieżę katedry strazburskiej. Ruch fizyczny, widok natury pełnej wznios
łego majestatu, miejsce walki wiekopomne z historii szwajcarskiej jakoś mnie pokrzepiły 
cieleśnie i duchowo. Mogłem już spokojniej pomyśleć o mojej stracie, w myśli 
rozmawiałem z matką i niby pisywałem listy do zmarłej. Niezadługo dla wykształcenia 
ostatecznego udałem się do Paryża opatrzony w polecenia od berlińskich i heidelberskich 
profesorów do znakomitszych uczonych francuskich. Wtedy Paryż jaśniał jakby gwiaz
dami wielkimi i możnymi, takim był Guizot, Cousin, Cuvier, Villemain, St. Hilaire, 
Tenard i Say itd. Tak rozdzieliłem czas mój między wykłady a pracę w bibliotece 
królewskiej. Był to rok 1830, ostatni rok panowania linii starszej Baurbonów. Atmosfera 
polityczna gorąca, duszna.

Na początku lata przybył do Paryża Romuald Hube, wówczas prof. prawa Uniwer
sytetu Warszawskiego. Codziennie przestawałem z nim. W tym okresie zawiązał się 
w Paryżu St. Simonizm, który miał osobne pismo czasowe ,,Globe” -  ich najczynniej-  
szym członkiem był wielce uzdolniony Michel Chevalier, późniejszy korespondent 
z Ameryki do „Journal des Debats”. Zrazu St. Simoniści zbierali się w domach szarych, 
obdartych, w uliczkach biednych, później w eleganckich prywatnych hotelach osób
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bogatych. Ich kazania tchnące szlachetnością, wzniosłą miłością ludzi a wypowiedziane 
ze świetnym talentem, z porywającą wymową czyniły na mnie nadzwyczajne wraże
nie, podobnie jak na wszystkich słuchaczach, których choć ludzi światowych, te 
mowy często do łez rozrzewniały. Byłbym się może dał unieść tym naukom, gdyby 
nie R. Hube. On był starszym, wytrawniejszym, wykazywał mi słabe strony i błędy tej 
nauki, przekonał mnie zupełnie i ochronił od zawrotów umysłowych. Pamiętamy 
wszyscy jak to St. Simonizm niezadługo spaczył się prawie w karykaturę. Uspokojony 
w sobie nie przerywałem pracowitego mojego życia. A wyznaję otwarcie, że pamięć 
na moją matkę zmarłą była mi talizmanem, który mnie chronił od zboczeń wielu, 
które kuszą młodzieńca w mieście tak powabnym jak Paryż. Doświadczyłem prawdy, 
że dobra matka działa silniej niekiedy na pozostałe dzieci, niż to uczyniła za życia 
swojego.

Tymczasem w świecie politycznym coraz wyraźniej zbierało się na katastrofę. Ostatni 
raz widziałem a to z bliska, pod Louvrem na procesji Bożego Ciała Karola X i jego 
rodzinę całą -  i familia orleańska, która z księciem swoim Ludwikiem Filipem na czele 
kroczyła za baldachimem w pewnym oddaleniu od rodziny panującego. Co rychle 
wybuchła Rewolucja Lipcowa -  owe trzy dni wywrotów będą dla mnie zawsze 
pamiętne. Wśród zachwytu i szału, także panowało umiarkowanie i szlachetność 
w ludzie, że mi się objawiał charakter tego ludu paryskiego z zupełnie nowej i mnie nie 
znanej strony. Przeżywszy rok w Paryżu i doczekawszy się dnia w którym Ludwik Filip 
udał się do izby, aby wykonać przysięgę (9 sierpnia 1830), a Paryż już się był ukołysał 
z ruchem rewolucyjnym, oddałem jeszcze pożegnalne uszanowanie generałowi La 
Fayette, świeżo obranemu dowódcy gwardii narodowej, który zawsze był łaskawy dla 
młodej Polonii. Pojechałem do Londynu, by stamtąd przez Hamburg wrócić do Kraju. 
Londyn w porównaniu z Paryżem zdawał mi się olbrzymem przepotężnym, ale 
hardym, zimnym, rozsądkowym, chodząc po tych jego ulicach, patrząc na te jego 
budowle publiczne, ogromne, jakby na całą wieczność zbudowane, mimowolnie przy
chodził mi na myśl obraz starego Rzymu, jakim był za czasów pierwszych im
peratorów.

Ledwie stanąłem w Krakowie, ledwie odpocząłem z drogi a pozbierałem myśli, gdy 
katastrofa 29 listopada wstrząsnęła całym Krajem. F.uszyłem do Warszawy, by się 
w szeregi wojskowe zaciągnąć. Właśnie wtedy uformowała się bateria VI pozycyjna 
pod komendą Nieszokocia, polecił mnie Nieszokociowi Józef Paszkowski, który też 
przez cały czas trwania wojny był moim łaskawym opiekunem, a życzliwym 
przyjacielem, chowam też pamięć jego we wdzięcznym sercu. W bitwie grochowskiej
d. 25 lutego byłem ranny od kirasjera (albrechtowskiego), a co gorzej koń kirasjerski 
olbrzymim kopytem potrącił mnie w piersi. Po szturmie i wzięciu Warszawy 
pomaszerowałem do Modlina. Gdy się Modlin poddał, już nocami, zakolami 
wróciłem do Krakowa, gdzie też po różnych niebezpieczeństwach stanąłem szczęś
liwie.

Cóż mi było teraz czynić! Ta służba wojskowa była mi zawadą do otrzymania 
jakiejkolwiek posady publicznej. Ojciec mój i starsi przyjaciele nasi obawiali się dla mnie 
nieczynności, a ja też tęskniłem do pracy, do pewnego zatrudnienia. Więc bardzo nam 
było na rękę, gdy zjawił się w Krakowie majętny, zacny a wykształcony obywatel 
z Galicji poszukujący nauczyciela domowego. Przyjąłem miejsce, zwłaszcza, że gdy ten
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obywatel był wychowańcem Józefa Sołtykowicza, przeto umiał poważać ludzi po
święcających się naukom. Dostałem się więc do samotnej, spokojnej ciszy wiejskiej. 
Wolne godziny od zatrudnień obowiązkowych obracałem na studia filozoficzne, które 
mnie zawsze nęciły. Książek mi nie brakło, miałem pełną swobodę gruntownie prze
trawić nauki prawnicze za granicą. Ale notując sobie myśli i rozumowania filozoficz
ne spostrzegłem, że mi języka filozoficznego polskiego braknie. Więc całą siłą 
rzuciłem się na badanie mowy polskiej, wtedy jeszcze nie istniały te gramatyki 
gruntowne i pilnie opracowane, którymi się dziś poszczycić możemy. Czyniłem sam 
spostrzeżenia. Nadto studiowałem pisarzy Zygmuntowskich, zwłaszcza teologów 
ówczesnych, bo uważałem, że spory teologiczne autorów złotego wieku z innowier
cami nastręczają mnóstwo wyrazów filozoficznych, że ich sposoby mówienia, że tak 
i budowa periodów, zdań są czysto polskie, że ci pisarze mieli jeszcze poczucie 
ojczystej mowy, pełnej, nie przytłumionej, bo oni jeszcze nie byli zniewoleni do 
uczenia się mnóstwa obcych języków, przestawali jedynie na łacinie. Oni pisząc mową 
polską choćby w przedmiotach idealnych nie kuwali wyrazów, bo słowo potrzebne 
wypływało im szczęśliwym instynktem ze serca bez łamania głowy, ich uczucia 
ojczyste nieskalane były zarazem zdrojem, a sumieniem mowy polskiej -  soki mowy. 
Zatem wypisywałem sobie ich wyrażenia, słowa, sposoby mówienia. Wszak dzisiaj 
jeszcze jestem przekonania, iż dzieła pisarzy Zygmuntowskich są dla nas kąpielą 
a krynicą w której spłukać należy obce naleciałości. Co więcej, bawiąc w czasie 
wakacji kilka miesięcy nad Dniestrem uczyłem się od księdza unickiego języka 
cerkiewnego w tej nadziei, iż w nim znajdę pomoc do pisania w przedmiotach 
filozoficznych po polsku.

W roku 1833 jakiś wiatr liberalniejszy zawiał na Kraków od trzech opiekuńczych 
dworów. Udałem się do Krakowa w nadziei, że uzyskam jakiś urząd. Zaiste po wielu 
i silnych protekcjach, po licznych a ckliwych zachodach otrzymałem miejsce bezpłat
ne asesora honorowego przy sądach. Mimo to przeczuwając, że r. 1831 będzie mi 
ciągłą zawadą do kariery (w czem się jak przyszłość dowiodła wcale nie myliłem), 
a przy tym czułem jakiś wstręt do powołania praktycznego prawnika, więc ustąpiłem 
naleganiu owego obywatela i znów wróciłem do samotności wiejskiej i do studiów 
moich.

Przecież ówczesny kilkutygodniowy pobyt mój w Krakowie nie był daremny, 
poznałem się wtedy [r. 1833] i od serca zaprzyjaźniłem z Wincentym Polem. Pol też 
przyjechał niezadługo do mnie na wieś, spędziliśmy ze dwa miesiące razem. Ja naszym 
spólnym rozmowom dostarczałem treści z nauki, obczytania i z tego czegom się był 
nauczył u siebie i zagranicą. Pol zaś intuicją, niby jasnowidzeniem oświetlał przedmioty 
z nowej zupełnie strony, pokazywał w rzeczach to, czego inni choćby je znali nie 
spostrzegali. Wtedy on był już napisał owe pierwsze Pieśni Janusza, którymi od razu 
zajął wysokie miejsce w poezji naszej. Nieco później, bo w roku 1836 Antoni Helcel 
powziął myśl wydawania „Kwartalnika [Naukowego”], pełen odwagi i ufności rozpoczął 
to przedsięwzięcie, a to pismo, które po dziś dzień zachowało pod wielu względami 
wartość swoją, wówczas było wielkiego znaczenia, bo było pierwszym prawie obudze
niem po ciężkiej katastrofie pod którą ogłuchł cały Kraj. W „Kwartalniku” też 
wystąpiłem z pierwszymi mojemi pracami filozoficznymi. Umieściłem w „Kwartalniku”
-  Zarys logiki, Filozofii Natury, Antropologii i Fenomenologii Ducha trzymając się atoli
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jeszcze wiernie poglądów Hegla. W roku 1837 wróciłem do Krakowa, w którym już nie 
zastałem tych dążności liberalnych, które były w nim choć na krótki czas zawiały. 
Pragnąc jakoś stanąć na własnych siłach, a widząc, że posady rządowej nie uzyskam, 
wziąłem kilka młodych ludzi na edukację do siebie. Ale policja orzekła, że to pensja bez 
upoważnienia. Starałem się o upoważnienie, odmówiono mi takowe -  znów pojawił się 
komisarz policji -  grożąc, iż władze odeślą młodych do domu, do rodziców, którzy 
mieszkali w Galicji. Wtedy to poznałem i uczułem boleśnie jaka różnica między ludźmi 
majętnymi a ubogimi. Młodzież szlachecka, która udała się do wojska w r. 1831 narażała 
się tylko na śmierć lub kalectwo lub niewolę; jeżeli zaś tego szczęśliwie uniknęła wracała 
do domu na gospodarstwo i była tam czym dawniej utraciwszy może jakeś kilka tysięcy, 
a ja pokutowałem całą karierą, nie mogłem nawet zużytkować wykształcenia mojego do 
którego ojciec mój tyle łożył ofiar! Przecież zaszła wtedy dla mnie szczęśliwa okoliczność, 
wiele pierwszorzędnych rodzin mających wielkie wpływy, a pragnących koniecznie 
umieścić u mnie synów wyjednało mi u rządu upoważnienie na dom wychowania, ale to 
pod warunkiem, abym co rok odnawiał to upoważnienie. Bo ci panowie, zwłaszcza 
rezydent austryjacki podejrzliwi -  sądzili, że łatwiej nie odnawiać upoważnienia, niż 
cofnąć raz na zawsze dane. Mimo to mój dom wychowania prosperował. Ja wśród pracy, 
którą mnie obarczało moje powołanie czytywałem rozprawy w Towarzystwie Nauko
wym i przesyłałem artykuły do pism literackich, W roku 1843 wydałem pierwszy tom 
Listów z Krakowa. W r. 1844 ożeniłem się z Marią Mączyńską, skreśliłem rzecz
o Dziewicy orleańskiej Schillera.

W roku 1847 zostałem przecież zastępcą prof. filozofii na Uniwersytecie [Krakows
kim], a to wskutek prac filozoficznych umieszczonych w „Kwartalniku”. W roku 1849 
wydałem 1- y tom dzieła Wykład systematyczny filozofii obejmujący wszystkie je j części 
w zarysie. W tymże roku zostałem doktorem filozofii. W roku 1850 minister hr. Thun na 
mocy tego pierwszego tomu Wykładu mianował mnie profesorem rzeczywistym filozofii 
w uniwersytecie, a w kilka miesięcy później na zasadzie pierwszego tomu Listów 
z Krakowa profesorem estetyki i historii sztuki w Szkole Sztuk Pięknych -  na tych 
posadach do tych czas jestem czynnym. W tym też czasie zwinąłem mój zakład 
wychowania młodzieży (r. 1844 do 1845). W roku 1852 zwiedziłem Włochy wraz z żoną 
moją. Owocem tej drogi było dzieło Podróż do Włoch, w pięciu tomach, których piąty 
obejmuje dwie części -  z drzeworytami, Wilno, u Zawadzkiego.

Uwaga -  drugi tom dzieła: Wykład systematyczny filozofii to był wydany w roku 1852 
przez Zawadzkiego w Wilnie. W roku 1855 Zawadzki wydał drugą edycję pomnożoną 
1- go tomu Listów z Krakowa oraz tychże Listów II i III tom. Oprócz tego skreśliłem rzecz 
pt. Kilka słów o Epoce w której rozkwitła sztuka bizantyńska (Dodatek do „Czasu” , 
listopad 1856).

Następnie rozprawę pt. O tryptyku z wystawy archeologicznej krakowskiej [1859] 
z kilku z tego powodu uwagami nad architekturą i rzeźbą gotyckiego... [stylu], 
Wilno 1860.

W listopadzie r. 1864 doświadczyłem jeszcze chwil przykrych a wielce cierpkich. 
Wskutek wypadków r. 1863 miałem być poddany pod sąd wojenny (sąd wojenny już
o tym doniósł do senatu akademickiego). Gdyby nawet oskarżenie nie mogło mi dowieść 
występku, to w takim razie byłbym tylko wolny od wyroku kary, ale na taki przypadek 
byłbym jak podejrzany, stracił posady.
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W „Bibliotece Warszawskiej” w zeszycie styczniowym i lutowym roku 1867 umieś
ciłem rozprawę pod tytułem Najcelniejsze filozoficzne nauki o duszy przed sądem 
krytycznym obecnej nam filozofii. Tu już wyraźnie odstąpiłem od nauki Hegla. Ostatnia 
książka była Grecja Starożytna, je j sztuka, zwłaszcza rzeźba, Poznań, u Żupańskiego 
1868, Obrazki z Neapolu umieszczone w kilkunastu numerach tygodnika „Bluszcz”1.

Przygotował do druku Edmund Kowalski

Edmund Kowalski

Die philosophischen Anschauungen des Józef Kremer

Zusammenfassung

Józef Kremers (1806- 1875) philosophisches System, obgleich es sich in seinen 
Grundprämissen auf die Autorität von Hegel (und Hegels geistliche Vorgänger: Plato, 
die Neuplatoniker und Kant) berief -  war nicht die Erneuerung der Philosophie des 
Berliner Meisters in ihrer historischen Gestalt. Das, was Kremer in der philosophischen 
Reflexion Hegels inspirierte, war die Nioglichkeit, die Sinn= und Geisteswelt, die 
subjektive und objektive Wirklichkeit, die Vernunft und den Glauben, mit einem Wort 
die natürliche und übernatürliche Wirklichkeit, mittels eines fundamentalen Grundsat
zes und einer univcrsulcd  Methode in ein systemmässig kohärentes Ganze vereinigen zu 
können. Für diesen fundamentalen Grundsatz, welcher als Grundlage, Schlussstein und 
Zielpunkt seines Systems betrachtet wurde, erkannte Kremer die Absolute Person, Gott; 
die Dialektik dagegen für eine universale Methode der Entwicklung und des Erkennens 
der Subjekts-  und Objektswirklichkeit an.

Im Anhang zum Aufsatz veröffentlicht der Verfasser die Autobiographie von Józef 
Kremer aus einer Handschrift der Jagellonischen Bibliothek in Krakau.


