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Kraków

Wśród swych współczesnych Józef Kremer cieszył się sławą wielkiego 
znawcy historii i zabytków Krakowa. Cenili tę wiedzę krakowscy historycy 
i architekci1, ale najwięcej uznania opowieści Kremera wzbudzały wśród 
odwiedzający miasto gości z innych części Polski. Jak pisał Henryk Struve: 
„Wprowadzał on ich chętnie do swej rodziny, zapraszał na swe spacery 
zamiejskie, zapoznawał z osobliwościami, dawał pouczające wskazówki, 
jednym słowem przykładał wszelkich starań, aby im uprzyjemnić pobyt 
krakowski i uczynić jak najodpowiedniejszym celowi podróży”2. Sławę 
Kremera jako cracovianisty potwierdzają niemal wszyscy, którzy się z nim 
zetknęli. Kazimierz Władysław Wójcicki z pewnym żalem pytał nawet:

Czemu tego nie spiszesz panie Józefie, […] a to tak ciekawe obrazki 
zgasłej już społeczności. Wszystko co mi opowiadasz, dałoby nową 
serię Listów z Krakowa, które się dzięki Bogu już trzech wydań 
doczekały, i tak chciwie są czytane. Kraków mimo uporczywego 

 1 Więcej na ten temat zob. Urszula Bęczkowska, Karol Kremer a Józef Kremer: 
o obecności koncepcji estetycznych autora Listów z Krakowa w praktyce architektonicz-
nej i konserwatorskiej krakowskich budowniczych połowy XIX wieku [w:] Józef Kremer 
(1806–1875), red. Jacek Maj, Kraków 2007, s. 321–342. 
 2 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera. Jako wstęp do jego dzieł, Warszawa 
1881, s. 72.
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konserwatyzmu, powoli ulega wpływowi czasu i niedługo czekać, 
jak zmieni swoje oblicze. Już dziś niepodobny do tego, jak go 
zapamiętałem […]3.

Józef Kremer nie napisał książki o Krakowie4. Pozostawił jednak 
dwa interesujące szkice poświęcone rodzinnemu miastu: Kraków wobec 
Polski i Sukiennice jego oraz słowo o Bramie Floriańskiej wydane nakła-
dem „Czasu” w 1870 roku5. W pierwotnej wersji, jak informował autor, 
powstały one na zamówienie Rady Miasta Krakowa w 1867 roku jako 
„urzędowe operaty” – rodzaj sprawozdań czy ekspertyz. Zważywszy na 
datę powstania, można się domyślać ich związku z projektami przedło-
żonymi Magistratowi przez nowo obranego prezydenta, Józefa Dietla. 
Najwyraźniej Józef Kremer – profesor Uniwersytetu i szanowany kra-
kowski obywatel – postanowił zaangażować swój autorytet, by wesprzeć 
planowane reformy6. W przygotowanych „operatach” argumentował 
więc na rzecz nowej strategii rozwoju miasta jako centrum naukowego 
i duchowej stolicy Polski, opowiadał się za proponowanymi zmianami 
polityki władz miejskich wobec zabytków narodowych, a przede wszyst-
kim wskazywał na konieczność natychmiastowego podjęcia działań na 
rzecz ich ratowania:

Zaiste – pisał Kremer z nietypową dla siebie gwałtownością – 
widok obecny Sukiennic, obleciałych, grożących rozwaleniem, 
straszy jak upiór złowrogi, ten widok, gdyby jeszcze dłużej trwać 
miał, byłby bolesnym wyrzutem sumienia a sromotą nie tylko dla 
Krakowa, ale nawet dla całego kraju. Bo Sukiennice są zabytkiem 

 3 Kazimierz Władysław Wójcicki, Wspomnienia z podróży. Sierpień–wrzesień 
1874 r., „Ognisko Domowe” 1874, nr 6, s. 42.
 4 Dziękuję pani dr Urszuli Bęczkowskiej za uzupełnienie, że uwagi o krakowskich 
zabytkach rozsiane są w wielu publikacjach Kremera, np. rozdział o Ołtarzu mariackim 
w Listach z Krakowa czy uwagi na temat kościoła franciszkanów w drugim tomie Podróży 
do Włoch.
 5 Fragmenty ogłoszone na łamach „Czasu” 1869 w numerach 176–179, całość 
wydana w Krakowie w 1870 roku.
 6 Zob. Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 
1796–1918, Kraków 1979, s. 240; Jacek Purchla, Matecznik Polski. Pozaekonomiczne 
czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992, s. 36–38.
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dziejowym, więc nie tylko do miasta naszego należą, ale są także 
dziedzictwem całej polskiej społeczności7.

Szkice zawarte w tomie pt. Kraków wobec Polski i Sukiennice jego oraz 
słowo o Bramie Floriańskiej zostały przez Kremera znacznie zmienione 
w stosunku do wersji pierwotnej: surowość urzędowych sprawozdań 
została literacko złagodzona i dostosowana do „smaku większej publicz-
ności”. Przede wszystkim jednak inaczej zdefiniowane zostało grono 
odbiorców, którymi stawali się teraz już nie tylko miejscy urzędnicy, 
nawet nie wyłącznie krakowianie, ale szeroko pojęte grono Polaków, 
zatroskanych o dziedzictwo narodowej przeszłości. Charakterystyczne, 
że wśród bohaterów szkiców – obok związanych z miastem postaci histo-
rycznych i współczesnych krakowian – pojawiają się także przybywający 
z pielgrzymką do świętych miejsc narodowej tradycji przybysze „zza 
kordonu”: to ich próbuje Kremer przekonać, że Kraków jest dobrem 
wszystkich Polaków, to do nich zwraca się o pomoc w finansowaniu 
projektowanych prac restauratorskich.

Oba szkice łączy pewien typ swobodnej, albumowej kompozycji. 
Kolejne wątki refleksji nadbudowane są wokół historii i znaczenia pre-
zentowanych zabytków: Sukiennic, bramy Floriańskiej czy Barbakanu. 
Układ tych opowieści nie jest przypadkowy – wyznaczony zostaje poprzez 
tok asocjacji narratora, który – niczym przewodnik – „zatrzymuje się” 
przy interesującym obiekcie, dzieląc się z czytelnikami swą wiedzą i gawę-
dziarskim talentem. 

Pejzaże miejskie, historyczne rekonesanse, quasi-przewodnikowe 
wskazówki łączą się w tej opowieści z medytacją nad wielką przeszłością 
Rzeczypospolitej i nieskrywanym lękiem o to, co z tej świetnej tradycji 
uda się zachować dla przyszłych pokoleń. Niczym w albumie widoki 
miasta i detale architektoniczne sąsiadują z legendarnymi opowieściami, 
zaczerpniętymi z  podręczników historii, erudycyjnymi wywodami, 
a wreszcie z płomiennymi odezwami, wzywającymi do podjęcia działań 
ratunkowych. 

 7 Józef Kremer, Kraków wobec Polski i Sukiennice jego oraz słowo o Bramie Floriań-
skiej, Kraków 1870, s. 44. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania; numery stron są 
podane w nawiasach.
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Narrator tych rozpraw – po trosze poważny kronikarz, wrażliwy histo-
ryk sztuki, po trosze zaś zakochany w mieście wędrowiec – „uczy” swych 
czytelników, jak patrzeć na Kraków, jak rozpoznawać architektoniczne 
style, jak wyszukiwać piękne panoramy. Koneser sztuki, znawca i bywały 
światowiec służy przybyszowi radą, gdzie spojrzeć i co zobaczyć; jak 
poprzez kształt budynku, trudno dostrzegalną inskrypcję czy szczegół 
czytać znaki historii:

A poprzez bramę jakby poprzez ostrołukie ramy, wędrowiec widzi 
obraz magiczny, to jest świątynia Boga Rodzicy, nasz kościół Marii 
Panny. On w modrej dali zanurzony w powodzi światłości, opływa 
go gloria – ku niebu jakby nadziemskie tony hejnału wzlatuje 
słynna na świat wieża; wieża na wysokościach eterycznych unosi 
ze sobą wieniec wieżyczek smukłych, a jeszcze wyżej wzbija się 
strzałą napowietrzną; tam płonie korona złocisto-gwiaździsta na 
tle niebios błękitów. Gdy tak z dala roztoczony obraz malowany 
lazurem i słonecznym promieniem, tuż przy wędrowcu w samej 
bramie mroczno, wieczorno, przy ścianie w niży mrugają pro-
mykiem kagańce, oświecając cichy uroczysty wizerunek matki 
Boskiej, on od wieków czcią mieszkańców Krakowa [otoczony]. 
Ta Boża Matka patrzała na długie szeregi pokoleń, które tędy 
przeszły. Pobożność ubrała wizerunek w kwiaty sztuczne, ale stroją 
go jeszcze inne, żywe, bo duchowe kwiaty, są to legendy ludu, 
powieści cudowne wiążące losy i dole miasta z tym wizerunkiem 
matki Zbawiciela (s. 51).

Kremer z nieskrywaną przyjemnością oprowadza swych czytelników 
po Krakowie. W jego opowieściach nie ma śladu profesorskiej pedante-
rii ani kurczowego trzymania się schematu8. Nobliwy uczony pozwala 
sobie czasami nawet na żartobliwy ton, gdy „każe” swym krakowskim 

 8 Ta różnica jest szczególnie widoczna w zestawieniu z pracami innego cenionego 
znawcy historii i tradycji krakowskich – Józefa Łepkowskiego. Kremer pozostaje wierny 
tradycji gawędowych opowieści o Krakowie znanych z twórczości Ambrożego Grabow-
skiego. Zob. Józef Łepkowski, Z przeszłości. Szkice i obrazy, Kraków 1862 (rozdz. Sukiennice 
krakowskie).
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czytelnikom dłużej stać przy zabytku – zakordonowi goście mogą się 
już oddalić w stronę Wawelu, „ale my tutaj czytelniku mój zostańmy na 
chwilę, by się nieco rozpatrzyć w tym pomniku upłynnionych wieków, 
bo […] nam krakowianom nie byłoby do twarzy, gdybyśmy z lekkością 
mijali dziedzictwo ojczystego gniazda” (s. 52). Szczególnie wzruszają 
fragmenty, gdy tak zawsze chłodny i opanowany Kremer pozwala sobie 
na intymne wyznanie9. Gdy z czułością wspomina dawnych profesorów, 
którzy zamiast o matematyce opowiadali uczniom o Kościuszce czy księ-
ciu Józefie10, lub gdy brama Floriańska niczym latarnia czarnoksięska 
wyczarowuje w jego wyobraźni obrazy z dawnych lat:

[…] a obrazki tak żywe, tak dobitne, jakby się to wszystko dopiero 
wczoraj przydarzyło. Więc też wstają z martwych szkolni towa-
rzysze: widzisz ich jakby jeszcze żyjących, a my przecież odpro-
wadzaliśmy ich na cmentarz przez tę właśnie bramę Floriańską; 
oni od dawna tam śpią pod mogiłką. Zdaje ci się, żeś dopiero 
z nimi rozmawiał; ale owa drobna latorośl po ich zgonie na grobie 
zasadzona, urosła już w bujne ogromne drzewo, a w ciemnym 

 9 Styl prac naukowych Kremera bardzo się różnił od gawędziarskiej swady jego 
ustnych opowieści. Kazimierz Chłędowski wspominał: „Dla zamiejscowej młodzieży, 
a nawet dla starszych, miały wykłady Kremera najwięcej uroku; zimową porą wykładał 
profesor wieczorem, a sala bywała przepełniona. Wykłady nie miały cechy ściśle uni-
wersyteckich lekcji, ale raczej były obliczone na szeroką, wykształconą publiczność” 
(Kazimierz Chłędowski, Pamiętniki. Galicja 1843–1880, wstępem i przypisami opatrzył 
Antoni Knot, Kraków 1957, t. 1, s. 133–134). 
 10 „My dziś starzy, wówczas szkolne żaki, przechowujemy w uczciwej pamięci naszych 
nauczycieli, którzy dawniej służyli wojskowo pod Kościuszką i pod księciem Józefem, 
i pamiętam, jak to ci profesorowie często w nagrodę naszej pilności i dobrego zachowania się 
opowiadali nam dziatwie szkolnej o dawnej Polsce, o jej sejmach, konfederacjach; mawiali 
o wypadkach, do których należeli. Z katedry więc mawiali długo o wyprawach, o bitwach, 
o zwycięstwach, w których brali udział; o radościach i zawiedzionych nadziejach narodu, 
a często w przygasłych oczach starego profesora zaświeciły łzy rozrzewnienia; my dziatwa 
słuchaliśmy z napięciem duszy opowiadania. W klasie cisza, jakby makiem zasiał, i mówił 
starzec i mówił; a niekiedy byłby się na głos rozpłakał, gdyby mu dzwonek szkolny nie był 
przerwał mowy, głosząc koniec lekcji. Takie to naszego pokolenia było wychowanie, taka 
atmosfera na nas wiała, takąśmy oddychali, taką tchnęli w nasze po nas pokolenia i maż 
to być dziwną rzeczą, ten dech patriotyczny obecnego nam Krakowa? Zaiste, Kraków na 
zawsze, na wieki będzie polskim grodem” (s. 11–12).
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splocie liści jego, od wielu, wielu lat, słowik zawodzi tęskne pieśni 
żałoby (s. 52).

Ta sama brama Floriańska pozwala przypomnieć dni powstańczego 
entuzjazmu z roku 1830 i 1863, gdy żegnała wychodzących z Krakowa 
ochotników oraz wszystkie

uczucia, nadzieje, które w  nas żyły później w  młodocianych 
piersiach, te szczęsne wróżby w przyszłość narodu […]. Później 
zgasły co do jednej te gwiazdy, w sercu noc ciemna, samotna, 
zimna, wróżby młodzieńcze zawiodły! Boć to zawsze takie losy 
tej naszej ziemi! Każde nowe pokolenie ogrzane pewną ufnością, 
że się doczeka jasnej doli kraju, występuje w zapasy, poświęca się, 
walczy na mogiłach ojców, zlewa krwią ciepłą, świeżą, pobojowi-
ska dawne, a każde pokolenie z kolei biedą, więzieniem, katuszą, 
zgonem, opłaca imię Polaka, a w zamian bierze cierpkie palące 
zawody, przedrzeźniające ironie (s. 52–53).

Zapomniane krakowskie szkice Józefa Kremera niespodziewanie oka-
zują się jego najbardziej romantycznymi, najbardziej literackimi dziełami. 
Nawet nie dlatego, że za sprawą swej otwartej albumowej kompozycji 
wymykają się przewidywalnemu schematowi, jaki obowiązywał w Podróży 
do Włoch czy zorganizowanych na kształt wykładu Listach z Krakowa. 
Zarówno w Krakowie wobec Polski…, jak i w Słowie o Bramie Floriańskiej 
Kremer „odsłania się” jako człowiek. Nie kryje się za figurą podróżnika, 
wykładowcy, profesora – opowiadając o ukochanym mieście, opowiada 
także o sobie samym. Jakby korzystał z okazji, jaką daje znalezienie się 
w roli, która nie jest związana z jego zawodową aktywnością; jakby uwal-
niał się od profesorskiej togi i pedagogicznej misji. Swą opowieść o Kra-
kowie Kremer kreśli wykorzystując posiadaną wiedzę, ale też własne 
emocje, doświadczenia i literacką wrażliwość. Nie boi się patosu, gdy 
opowiada o mrocznym chłodzie wawelskich podziemi, o „życiodawczej 
chwale” królewskich trumien11 lub gdy kreśli mapę miasta rozciągającego 

 11 Albo w innym miejscu, gdy pisze: „Któż z nas nie jest przejęty pobożnym dresz-
czem, gdy wstępuje po tych schodach, po których przed wieki stąpali królowie – gdy 
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się między dwiema mogiłami – kopcem Kraka i kopcem Kościuszki, 
z których jedna „prawi epopeję o wschodzącym słońcu dziejów naro-
dowych, druga zachodnia niby tęskną elegią opowiada, jak to słońce 
chyliło się do zmroku” (s. 16). Nie lęka się też obniżenia tonacji, gdy 
opowiada o plebejskich tradycjach, o miejskiej codzienności. Kraków 
pozostaje dla niego miastem królów i wielkiej historii, ale też miastem 
historii prywatnej – swojej własnej i swej rodziny. Przy okazji, jako jeden 
z pierwszych, formułuje „prawo”, którego mocą za sprawą krakowskiej 
magii Kraemerowie stają się Kremerami, Pohlowie Polami, Oesterreiche-
rowie Estreicherami, a Roedlowie Rydlami:

Nie przeczymy – pisał Kremer – że wszystkie polskie ziemie prze-
istaczają na Polaków mieszkańców swoich choćby od dziadów 
obcego pochodzenia […], ale to zaprawdę nigdzie się nie dzieje 
tak spiesznie, a potęgą tak dzielną, jak wśród naszych murów kra-
kowskich. Już pierwsze pokolenia w Krakowie, choćby z rodziców 
cudzoziemskich, nawet niechętnych tej ziemi, zrodzone, nikomu 
nie ustępują w polskim poczuciu, nie ustępują w przywiązaniu 
do Polski […]. Ale to jest dziwem i wielkim dziwem, cudem, że 
ludzie obcego pochodzenia mogący należeć do innej szczęśliwszej 
od nas narodowości, chcą raczej być Polakami, że chcą należeć do 
ludu nieszczęśliwego, że dobrowolnie prześladowaniem, ponie-
wieraniem chcą opłacać tę polską narodowość, do której przystali.

Tak jest, Kraków tajemniczą siłą swojej aureoli, a  potęgą 
magiczną działa i przyciąga ku sobie (s. 17).

Opowiadając o miejskiej substancji, o zabytkach i ludziach, Kremer 
opowiada o symbiotycznym związku, jaki łączy miasto z narodem, z ideą 
polskości. Bo Kraków – pisał – „nie jest miastem, jak inne miasta. Kra-
ków jest jakby jestestwem żywym, jakby duchem nieśmiertelnym, w nim 
kamienie mówią, a domy prawią legendy z dawnych czasów o świetności 
ojców” (s. 14). Lekcja historii, jakiej udziela swym czytelnikom, okazuje 

pielgrzymką odwiedzasz te sale, świetlice, komnaty, kurze stopki! Wszędzie tu czujemy 
przeszłości dech – zewsząd w serce nasze szepcą duchy z dawnych czasów, które wiekami 
tędy przeszły” (s. 15).
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się z ducha romantyczna; to opowieść o ścieraniu się życia i śmierci, 
klęski i nadziei:

Gdy człowiek przebolawszy okrutne katusze, męki straszliwe, 
martwieje, omdlewa w niemocy – wtedy przyjaciele stojący u łoża 
jego boleści pragnąc poznać czyli już skonał, lub czyli jest jeszcze 
nadzieja ocucenia go do życia, do zdrowia, kładą rękę na sercu 
męczennika; gdy to serce jego jeszcze puka – toć wróżbą, że i duch 
jego jeszcze nie opuścił ciała – że się podniesie ku zdrowiu ze 
sztandarem zmartwychwstania i tryumfów w ręku. 

Takim człowiekiem wziętym na katusze, takim męczennikiem 
z boleści omdlałym na pozór umarłym, jest obecnie naród polski 
pod pięścią Rosji, a tym sercem Polski jeszcze pukającym, a wró-
żącym jej dalsze życie a przyszłe silne zdrowie, jest Kraków nasz.

Tak jest, odwieczny, ukochany Kraków nasz jest wróżbitą 
a  prorokiem Polski, jest wszech-ziem rodzinnych ogniskiem 
a sercem, jest narodowości polskiej ożywczym sokiem. Gdyby 
w Krakowie już zamarły tętna ojczyste, gdyby z niego uleciało 
życie, gdyby go już opuścił duch – wtedy zaprawdę cała przyszłość 
narodu byłaby już mrzonką, istną bajką! (s. 3–4). 

Na plan pierwszy w tych rozmyślaniach wybija się wątek odpowie-
dzialności współczesnych za zachowanie narodowego dziedzictwa. Tak, 
jak Kraków – polski Piemont – odpowiedzialny jest za przechowanie 
idei polskości, tak i wszyscy Polacy, wszystkie polskie miasta powinny 
przyjąć na siebie troskę o Kraków. Wspólnota historii definiowana jest tu 
jako wspólnota cierpień i chwały. W mesjańskim tonie Kremer wyjaśniał: 
„Nasza katedra jest i świątynią Pańską i historią polską na kamieniach 
wyrytą. Tu dech religii i wiary tchnie na zabytki wielkiej przeszłości. 
Dzieje Boże wiekuiste, a historia ziemska Polski poślubiły się ze sobą 
w przybytku wawelskim” (s. 9). Dźwięczy w słowach filozofa ten sam ton, 
który miłośnicy literatury znają z romantycznego poematu Edmunda 
Wasilewskiego Katedra na Wawelu, a przede wszystkim z twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego.
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Zakończenia obu szkiców wzajemnie się dopełniają, domykając kra-
kowskie albumy Józefa Kremera. Szkic poświęcony Sukiennicom wieńczą 
słowa Mazurka Dąbrowskiego:

Naród nie opuści Krakowa co przez tyle wieków szedł ręka w rękę 
z narodem; naród nie zawiedzie Krakowa, co przez tyle wieków 
był wiernym druhem Polski, co tylekroć wespół z narodem opłacał 
boleścią a krwią sprawę ojczystą, a tak wespół z narodem dawał 
świadectwo, że Polska żyje, że jeszcze Polska nie zginęła (s. 44–45).

Opowieść o bramie Floriańskiej zamyka zaś postulat:

Kraków niechaj wiernie stróżuje wszystkim pomnikom i zabyt-
kom, które mu przeszłość powierzyła. Te zabytki i pomniki toć one 
niby martwe cegły, głuche głazy, ale w nich zaklęte duchy dawno 
zmarłych wieków – otoczmy te zabytki gorącą miłością, tchnijmy 
na te zabytki uczucia serdeczne, cześć pobożną, a te martwe cegły, 
te głuche głazy się ogrzeją – ożyją – zapuka w nich serce i pojawi 
się z nich duch, który nas obecnie żyjących zaślubi pokoleniom, co 
dawno pomarły, i zaślubi nas żyjącym pokoleniom, które dopiero 
kiedyś na tej ziemi ojczystej zrodzić się mają. Tak teraźniejszość, 
przeszłość i przyszłość złożą jedną wielką duchową całość, jedną 
nieśmiertelną ideę (s. 70).

Niewielka broszura zawierająca krakowskie szkice Józefa Kremera 
nijak nie przypomina eleganckich, bogato zdobionych dziewiętnasto-
wiecznych wydawnictw albumowych. Jej skromna okładka i nikłe roz-
miary nie czynią z niej pięknego przedmiotu, który ówcześni bibliofile 
chcieliby prezentować w swych salonach. A jednak z pełnym przeko-
naniem można ją nazwać krakowskim albumem filozofa. Albumem, 
który – dedykowany wszystkim ludziom przejętym losem Krakowa – 
zawiera bardzo osobisty ślad pisarza: utrwalone piórem ukochane widoki 
rodzinnego miasta, wspomnienia i emocje. 

Kończąc tę część rozważań warto wskazać jeszcze jeden trop inter-
pretacyjny. W badaniach nad spuścizną Józefa Kremera problem jego 
związków z Krakowem przywykło się traktować jako rzecz oczywistą. 
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Wszak pisarz w Krakowie się urodził, tu spędził młodość, założył rodzinę, 
swe losy naukowe związał z krakowskim uniwersytetem, a zaangażowa-
niem w ratowanie krakowskich zabytków wielokrotnie potwierdzał swe 
uczucia dla rodzinnego miasta… Właśnie dlatego, że rzecz wydaje się tak 
oczywista, moje zainteresowanie wzbudziły zachowane dzięki Henrykowi 
Struvemu fragmenty listów filozofa do Wójcickiego, w których utyskuje 
on na stagnację krakowskiego życia i marazm obywatelski. Nie są to 
bynajmniej listy dumnego krakowianina, który z wyższością patrzy na 
warszawskiego przyjaciela. W maju 1859 roku Kremer pisał:

Odwiedziny w stolicy były wielce dla mnie korzystne; otworzyły 
mi się nowe widoki na ludzi i rzeczy, które mnie najwięcej obcho-
dzą. Rozporządzacie wielką zamożnością sił duchowych i umiecie 
nimi władać ku dobremu je zwracając. Zdaje mi się, że nic u was 
nie marnieje, co tylko żyje i czymś waży. […] A przy tym zazdrosz-
czę wam owej elastyczności a młodości duszy, która byle nieco 
odetchnęła już się wyprostuje, rozzieleni i rozkwita. U nas inaczej! 
My istne Piotrowiny, których trzeba z grobu wywołać, by świad-
czyli za prawdą i prawem. Miałby Kraków czym gospodarzyć, ale 
rozstrój, ale atonia przycisnęła wszystkich. Bądź przekonany, panie 
Kazimierzu, że Warszawa ogromne na mnie uczyniła wrażenie. 
Czuję, że gdybym był wtedy z miesiąc w niej pobawił, już ten pobyt 
mój byłby stanowił epokę w życiu mojem naukowym12.

Warszawa kojarzyła się więc Kremerowi z witalności i  intelektu-
alną swobodą, ale także z ożywionym rozwojem samego miasta, które 
„rozrasta się na wielką stopę, jest gdzie odetchnąć, a chociaż obok pała-
ców znajdzie się domek niski, pozostatek z dawnych czasów, przecież 
z tego, co jest, można, jak z ulicy Marszałkowskiej wywróżyć, co będzie 
w przyszłości!…”13. W późniejszym o rok liście ta paralela między młodą 
Warszawą a starym, zmęczonym Krakowem staje się jeszcze silniejsza:

 12 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera (jak w przyp. 2), s. 63.
 13 Jw., s. 64.
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Już to wy szczęśliwsi jesteście od nas! U was zawsze się coś pojawi, 
co może pójść na zdrowie a moc ogółu, więc byle chcieć, to i stanie 
się rzecz dobra, którą błogosławić będą ci, co się dziś jeszcze nie 
porodzili. U nas inaczej! Nam rzadko kiedy zaświeci jakaś gwiazda 
szczęśliwa, a gdy się przypadkiem pokaże, to już chyba dlatego, 
aby tym jaśniej rozwidnieć martwicę ogólną i groby. I nie może 
być inaczej; nasza mieścina mała jest, a nas drobna garstka – a tu 
znikąd zasiłku duchowego, bo kraju, do którego my należymy, 
to przecież ta Galicja nieszczęsna, co spróchniała, bezmózga, 
bez serca i bez pieniędzy! Otóż z tej Galicji mają nam pójść siły 
żywotne jak drzewu ze ziemi, w której rozsyła korzenie swoje! 
Więc tylko żyjemy rosą, idącą nam z góry, ale ze ziemi, z gruntu 
nic a nic nam nie przybywa. Jest istotnym cudem, że w tym Kra-
kowie jeszcze tyle się działa. Proszę porównać się z nami, z naszym 
położeniem, a przyznacie, ze robimy, co tylko możemy14.

Jeszcze w  listopadzie 1864 roku filozof pisał: „Nie uwierzysz jak 
mi tęskno do was, do Warszawy. Czuję, żebym się odrodził, orzeźwił 
w waszym towarzystwie. Trudno, byś pojął, jak martwym, jak głuchym 
stał się stary Kraków nasz. A choć zdrowie już mi się prawie zupełnie 
wróciło, spotężniałbym i odmłodniał wśród ludzi warszawskich”15.

W  tym kontekście przywołana krakowska broszura z  1870 roku 
zyskuje zupełnie inną wartość, stając się osobistym dokumentem, reje-
strującym ślad ostatecznego rozstrzygnięcia wątpliwości, z jakimi zmagał 
się Józef Kremer. Jego wybór, by swe życie zawodowe i prywatne związać 

 14 Jw.
 15 Jw. Być może wyjaśnienia tego poczucia rozdarcia szukać należy w entuzjastycz-
nym wprost przyjęciu, z jakim Kremer spotkał się w Warszawie. We wspomnieniach 
Pauliny Wilkońskiej czytamy: „Tydzień temu, jak Józef Kremer opuścił Warszawę. Bawił 
z nami dni dziesięć, porywany, wielbiony, częstowany, zamęczony hołdami. Wieczory 
na jego przyjęcie były u Korzeniowskich, Wóycickich, Łabędzkich itd., itd. W Resursie 
obiad składkowy. Wiersze, mowy, mówki, improwizacje – słowem, hołdów aż do umę-
czenia. Poczciwy Kremer, nie zepsuty uwielbieniem, skromny i prosty, mimo wrodzonej 
wytworności jego ułożenia, był przejęty, wzruszony… nie wiem, czy nie znudzony. […] 
Warszawa mu się podobała. Powiedział, że wzrosła, że Saski Ogród piękniejszy od Plantacji 
krakowskich”. List Wincentego Pola [w:] Paulina Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu 
towarzyskim w Warszawie, oprac. Zofia Lewinówna, Warszawa 1959, s. 168–169.
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z Krakowem nie był przecież wcale taki oczywisty. Nie wiemy zbyt wiele 
o powodach odrzucenia propozycji objęcia katedry filozofii w Warszawie, 
nie wiemy też dlaczego – tak bardzo lubiąc ożywioną atmosferę intelektu-
alną Warszawy – nie zdecydował się tam zamieszkać. Być może wyjaśnie-
nie jest bardzo prozaiczne, a podpowiada je anegdota, jaką Kremer miał 
opowiedzieć Wójcickiemu. Gdy arcybiskup Jan Paweł Woronicz zabrał 
ze sobą do Warszawy Michała Stachowicza – malarza słynnych obrazów 
w krakowskim pałacu biskupim – ten, po raz pierwszy opuściwszy mury 
Krakowa, miał osowiały powiedzieć: „Proszę Waszej Ekselencji, wracajmy 
do Krakowa, co tu robić kiedy w całej Warszawie nie ma Sukiennic!”16.

Album

W październiku 1874 roku Józef Kremer zwrócił się do Kazimierza Wła-
dysława Wójcickiego z niecodzienną prośbą:

Więc ośmielę się Kochany Panie Kazimierzu przesłać na Twoje 
ręce rurkę tekturową, w którą włożę takich 9 kart luźnych, w trąbkę 
zwiniętych. Nie chcę ich wkładać do koperty, bo papier raz zła-
many już by miał na zawsze ślady zagięcia. Dlatego też proszę, 
aby odnosząc karty do osób właściwych, papier nie był zaginany, 
ale w rurkę zwinięty17.

Te z taką troską przesyłane karty, zapełnione przez adresatów, miały 
zostać wklejone do przygotowywanej przez krakowskiego filozofa księgi 
pamiątkowej, którą pragnął pozostawić swym najbliższym:

Ot powziąłem myśl – pisał w tym samym liście Kremer – utwo-
rzyć sobie Album z autografami spółczesnych mi znakomitości 

 16 Kazimierz Władysław Wójcicki, Wspomnienia z podróży (jak w przyp. 3), nr 6.
 17 Za: „Krynica wiadomości”. Korespondencja Józefa Kremera z lat 1834–1875, 
zebrał, z rękopisów odczytał, przypisami i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Kraków 
2007, s. 157–158. List z 18 X 1874 (autograf, Biblioteka PAU i PAN Kraków, sygn. 716, 
k. 669–670).
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polskich. Zwłaszcza tych rodaków, z którymi zostawałem w sto-
sunkach osobistych. Pragnę, by to Album było pamiątką po mnie 
dla moich dzieci. Zatem to Album nie być ma wcale jakimś tak 
zwanym sztambuchem, w którym się zapisują na pamiątkę krewni 
i najserdeczniejsi przyjaciele, ale w które piszą kilka wyrazów 
osoby istotnie celujące w społeczności naszej18.

Kremerowi musiało wielce zależeć na realizacji projektu, bo w prze-
słanym miesiąc później liście znów powracał do nurtującej go sprawy:

[…] Więc Ciebie Panie Kazimierzu drogi upraszam, abyś kilka 
słówek napisał ze swoim podpisem i prosił owe osoby, żeby to 
samo uczyniły, lubo tę prośbę i cel jej już wyraziłem w każdym 
liście do tych osób pisanym. Już w jednym z dawniejszych listów 
moich donosiłem Ci, iż na starość zapragnąłem złożyć Album, 
które ma być przeznaczone dla zapisania się (nie zwykłych zna-
jomych) znakomitości w narodzie, które mnie zaszczyciły swoją 
przyjaźnią. W to Album powlepię listy do mnie pisane osób wyso-
kiej zasługi […], a żyjących proszę, aby mi się z umysłu zapisały. 
Mieszkającym w Krakowie oddaję samą księgę, a pozamiejsco-
wym posyłam karty z Albumu, które będą wklejane w Albumie. 
Pierwszy, któremu oddałem tę księgę, był Andrzej Zamoyski – on 
zapisawszy się we dwa dni później popadł w chorobę, z której się 
już nie wydźwignął. Obecnie jest ta księga w rekach Matejki, który 
mi przyrzekł rysunek. Posłane karty do Lwowa do Fredry (ojca) 
i M. Dzieduszyckiego już wróciły z zapiskami do rąk moich19.

 18 Jw.
 19 Za „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 17), s. 162. W kolejnym liście do Wójcic-
kiego, tym razem z grudnia, znów znajdujemy wyjaśnienia dotyczące projektu i ponagle-
nia: „Więc mam nadzieję, że może niezadługo odeślesz mi pudełko owe z dziewięcioma 
zapiskami, a za to niechaj będzie cześć a wdzięczność Panu Kazimierzowi, bratu od broni 
i książki”, za „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 17), s. 164 (list z 15 XII 1874).
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Przygotowując swe Album20 Kremer planował, że będzie się ono skła-
dać z trzech części. Pierwsza miała zostać „oddana we władanie” kra-
kowskim przyjaciołom, wpisy złożyć tam mieli znamienici profesorowie 
Uniwersytetu, badacze i miłośnicy nauki poznani w Towarzystwie Nauko-
wym Krakowskim, współpracownicy z Akademii Umiejętności, zamiesz-
kujący Kraków pisarze, artyści oraz liczni goście salonu Kremerów. 

Część druga pomyślana została jako archiwum korespondencji z wiel-
kimi, a zmarłymi już ludźmi tamtej epoki. Miały się tam znaleźć listy: 
Antoniego Zygmunta Helcla, Aleksandra Przezdzieckiego, Wincen-
tego Pola, Henryka Rzewuskiego, Józefa Korzeniowskiego, Stanisława 
Moniuszki, Ludwika Łętowskiego i Ambrożego Grabowskiego.

Część trzecią zapełnić zaś miały wpisy „zagranicznych”, czyli mieszka-
jących w Królestwie, znajomych Kremera. Prócz Kazimierza Władysława 
Wójcickiego, który miał się zająć przekazywaniem kart „luźnych zwinię-
tych w rurki tekturowe”, adresatami prośby o wpis byli: dawny przyjaciel 
Adama Mickiewicza – pisarz Antoni Edward Odyniec; ceniony historyk 
Aleksander W. Maciejowski; filozof Henryk Struve; słynna improwi-
zatorka Deotyma – Jadwiga Łuszczewska; krytyk literacki Kazimierz 
Kaszewski; publicystki: Maria Ilnicka i Aleksandra Borkowska oraz 
pisarka Narcyza Żmichowska. 

 Jaki kształt ostatecznie uzyskało Album Kremera? Czy wpisów udzie-
lili wszyscy zaproszeni? Czy zwinięte w rulon kartki wróciły niepomięte, 
a układ całości zadowolił profesora–estetę? Z takim przejęciem wszak 
napominał Wójcickiego: „Jakoż proszę Cię, aby tych kart  n i e  s k ł a d a ć,  
n i e  z g i n a ć, bo te łamania nie mogły by być już nigdy sprostowane, 
trzeba te karty albo oddawać zwinięte w trąbkę, a włożone do mojego 
piórnika, albo też w teczce i tym sposobem trzeba je takie odbierać, 
a na koniec włożone na powrót do piórnika, odesłać do Krakowa”21. 
Czy Kremer czuł się usatysfakcjonowany opiniami, jakie na swój temat 
zebrał? A wreszcie, czy zrealizowało się marzenie filozofa, że księga ta, 

 20 W dalszej części pracy, dla odróżnienia gatunkowej formy albumowej od przy-
gotowanego przez Kremera zbioru pamiątek, konsekwentnie stosuję dawną formę słowa 
album. W XIX wieku był to rzeczownik rodzaju nijakiego. Za Kremerem piszę też „Album” 
wielką literą, traktując jako tytuł.
 21 Za „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 17), s. 162 (podkr. I.W.).
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gromadząc „osoby istotnie celujące w społeczności naszej”, będzie czymś 
więcej niż tylko domową pamiątką, prywatnym sztambuchem krakow-
skiego profesora – czy będzie mogła zostać dopisana do chlubnej tradycji 
renesansowych album amicorum?22 Odpowiedzi na te pytania być może 
kiedyś przynajmniej częściowo poznamy. Dzięki kwerendom Aliny Baran 
i Magdaleny Sokołowskiej23 wiemy już, że Lucjan Rydel, wnuk Józefa 
Kremera, nie do końca miał rację pisząc, że Album zaginęło, zniszczone 
w pod koniec I wojny światowej.

Dziadek mój – pisał Rydel – pozostawił po sobie album, które 
wypełnili jego przyjaciele, najwybitniejsi uczeni, pisarze i artyści 
polscy. Matejko narysował mu tam szkic ołówkowy Stańczyka, 
zupełnie podobny do malowanego później w Hołdzie Pruskim. 
Album przeszło w  posiadanie wnuka, Stanisława Kremera, 
dyrektora cukrowni w Chodorowie. Rosyjskie wojska zniszczyły 
cukrownię, a dom ze szczętem złupiły. Album wtedy przepadł 
bezpowrotnie24.

Podobny los miał wówczas spotkać także część odziedziczonej po 
przodku kolekcji książek samego Rydla, wśród których cenną pozycję 
stanowił tom Ubiorów w Polsce Jana Matejki z dedykacją dla Kremera25. 

 22 Zob. Stanisław Wasylewski, Sztambuch. Skarbnica romantyzmu, Lwów–Warszawa 
[b.r.], s. 8–9.
 23 Zob. zamieszczony w niniejszym tomie tekst: Magdalena Sokołowska, Alina 
Baran, Odnaleziona korespondencja Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat).
 24 Lucjan Rydel, Wspomnienia rodzinne, „Czas” 1918, nr 316.
 25 Rydel (jw.) zapewniał jednak, że w 1915 roku nie ucierpiał obszerny zbiór kore-
spondencji profesora. Zawierał on listy uczonych: Karola Libelta, Augusta Cieszkowskiego, 
Bronisława Trentowskiego, Antoniego Zygmunta Helcla, Aleksandra Przezdzieckiego, 
biskupa Łętowskiego, Michała Wiszniewskiego, Antoniego Małeckiego, Karola Estrei-
chera, Józefa Dietla, Konstantego Tyszkiewicza i Władysława Platera, założyciela muzeum 
w Rapperswilu; pisarzy i poetów: Franciszka Wężyka, Józefa Korzeniowskiego, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Antoniego Edwarda Odyńca, Wincentego Pola, Deotymy, Marii 
Ilnickiej, Augusta Wilkońskiego; artystów muzyka Apolinarego Kątskego i rzeźbiarza 
Wiktora Brodzkiego; wojskowych z roku 1831, jak belwederczyka Ludwika Nabielaka, 
pułkownika Franciszka Paszkowskiego, pod którym Kremer służył, kapitana Kotowicza 
i „całego szeregu mniej lub więcej słynnych osobistości”. Warto zwrócić uwagę, że nazwiska 
korespondentów nie pokrywają się ściśle z tymi, które w swej edycji uwzględnił Zbigniew 
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Miejmy nadzieję, że dalsze badania nad odnalezionym przez Baran i Soko-
łowską zbiorem korespondencji Kremera pozwolą dopełnić naszą wiedzę 
w tej materii.

Album Józefa Kremera i rozproszona częściowo kolekcja jego pieczo-
łowicie zbieranej korespondencji prowokują do zadumy. Z jednej strony 
każą zastanowić się nad ulotnością sławy, nietrwałością ludzkiej pamięci, 
z drugiej jednak budzą szacunek dla szlachetnego uporu Kremera i jego 
prób przezwyciężenia tego, co nieuchronne. Wszak do realizacji pomysłu 
stworzenia Album filozof zabrał się jesienią 1874 roku, a polecenia prze-
syłane Wójcickiemu dopełniał informacjami o stanie swego zdrowia. Rok 
później, 2 czerwca 1875 roku, Józef Kremer umrze po ciężkiej chorobie 
nowotworowej. Być może więc ten w gorączkowym pośpiechu realizo-
wany projekt był rodzajem pożegnania ze światem i bliskimi; być może 
także miał przynieść pociechę odchodzącemu pisarzowi, potwierdzenie 
wartości i sensowności jego własnego życia, a także być ostatnią pamiątką 
pozostawioną najbliższym. Projekt Albumu okazał się ważniejszy nawet 
od dzieła, które filozof zapowiadał jako swój testament, od planowanej 
rozprawy z pogranicza historii, filozofii i moralistyki pt. O najważniejszym 
zadaniu filozofii w obecnym czasie26. 

W obliczu nadchodzącej śmierci Kremer zapragnął „przejrzeć” się 
w oczach swych współczesnych, zobaczyć się w zwierciadle ich pamięci. 
Jest coś przejmującego w desperackiej natarczywości, z jaką prosił nawet 
nieznajome osoby o przesłanie wpisu. Zachował się jego list do Narcyzy 
Żmichowskiej, w którym – przezwyciężając nieśmiałość – pisał:

Spoglądając wstecz za upłynione lata a stanąwszy na schyłku życia 
zapragnąłem dzieciom moim zostawić na pamiątkę imiona osób 

Sudolski. Możliwe, że część wymienionych przez Rydla listów zaginęła w czasie kolejnej 
wojny. 
 26 Więcej na ten temat zob. Kazimierz Władysław Wójcicki, Wspomnienia z podróży 
(jak w przyp. 3), nr 3 i 4. Kremer zastrzegał: „Są to dopiero kartki pisane dorywczo 
w różnych chwilach mego życia, pod rozmaitym wrażeniem, ale kierowane jedną główną 
myślą. Potrzeba je tylko spoić i do harmonii doprowadzić, a jak skończę moją Logikę, 
co w ciągu paru miesięcy nastąpi, zaraz się wezmę do tej pracy. Będzie ona popularną, 
dostępną zarówno dla kobiety jak i zwolennika tylko literatury ojczystej a i głębszy nawet, 
jak sądzę, myśliciel znajdzie w niej nie jedną godną siebie szczerą prawdę” (jw.). 
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znakomitych w kraju naszym, a które mnie zaszczycać mogły 
przyjaźnią swoją. W tej myśli sprawiłem sobie Księgę (Album), 
w której już poumieszczałem listy do mnie pisane ziomków świet-
nej zasługi w narodzie naszym […]. Lecz czuję, że gdyby w tym 
zbiorze brakło imienia Szanownej Pani, byłby to niedostatek dla 
mnie dotkliwy. Jej poezje płomieniem niebiańskim rozgrzały serca 
całego narodu i do dziś dnia we mnie, choć starym, rozniecają 
przygasłe uczucia. Z drugiej strony atoli nie roszczę sobie prawa 
do łaskawych dowodów Jej przyjaźni, bo nigdy w życiu nie mia-
łem szczęścia być  przedstawionym osobiście Czcigodnej Pani! 
W końcu jednak przemogłem wszelką wątpliwość tą myślą, że 
pracując ile słabych sił moich […] zasługuję przecież na przyjaźne 
spółczucie Czcigodnej Pani. To przekonanie dodaje mi odwagi 
do prośby, byś raczyła na karcie, którą Jej wręczy Pan Wójcicki, 
skreślić kilka słówek z podpisem swoim. Ta karta należy do owego 
Album, w którym, jak rzekłem, zbieram autografy osób na mnie 
łaskawych a celujących w narodzie27.

Chyba lepiej nie snuć dywagacji na temat historycznej i artystycznej 
wartości Album Józefa Kremera. Proszeni o wpis ludzie dobrze znali 
konwencję tego typu salonowych ksiąg; pewnie też dobrze orientując się 
w stanie zdrowia Kremera, mieli świadomość pożegnalnego charakteru tej 
inicjatywy. Możliwe nawet, że wpisy podobne do wiersza pióra Antoniego 
Edwarda Odyńca, bardzo rozczarują współczesnego czytelnika:

Do Józefa Kremera
Nie znając, z dzieł Cię Twoich wielbiłem z daleka,
Poznawszy Cię, w autorze uczciłem człowieka:
Dzięki Ci więc, że dobroć Twoja mię ośmiela
Kochać Cię i nawzajem mieć za przyjaciela28.

 27 Za „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 17), s. 163. (list z 21 XI 1874).
 28 Wiersz odnaleziony został przez Zbigniewa Sudolskiego; za „Krynica wiadomości” 
(jak w przyp. 17), s. 245 (list z 8 V 1875). 
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Bo choć  krakowski filozof zapewniał Wójcickiego, że nie chce, by przy-
gotowane Album podobne było do sztambucha – kojarzonego z panieńską 
egzaltacją, przepisywanymi fragmentami poezji i wklejanymi pamiątkami: 
suszonymi kwiatkami czy wstążkami od balowych sukienek; sztambucha 
zapełnionego zdawkowymi deklaracjami pamięci29, to wiele wskazuje, 
że ucieczka przed salonową konwencją i rytualnymi laudacjami mogła 
się nie powieść30. 

Dziewiętnastowieczne definicje słownikowe podpowiadają, że takie 
albumy choć popularne, nie były szczególnie cenione. Zwano tak „książki 
zwykle ozdobnie oprawne, służące za pamiętnik i zawierające różne ulotne 
wierszyki i podpisy krewnych, przyjaciół i znajomych”31 lub wszelkie 
„piśmienne pamiątki osób bliższych, rysunki, podobizny zastępujące 
dawniej używaną nazwę sztambuchów”32. Lucjan Siemieński pisał: 

Weszło też w zwyczaj, że kto wyjeżdżał na podróż w cudze kraje, 
zaopatrywał się w takie album pięknie oprawne, pergaminowe, 
w  formacie podłużnym i gdziekolwiek przybył a poznał jaką 
wysoką lub sławną osobę nie omieszkał prosić jej o wpisanie się 

 29 Lucjan Siemieński pisał o sztambuchowej modzie: „U nas moda albumów i sztam-
buchów dopiero w tym wieku stała się powszechniejszą i zaraz album i sztambuch spolsz-
czył się nazywając »imionnikiem«. Dziś nie ma pensjonarki chodzącej jeszcze w krótkiej 
sukience, która by nie zaopatrzyła się w pięknie oprawną z białymi lub kolorowymi 
kartkami podłużną książeczkę, mającą gromadzić wyznania i śluby dozgonnej przyjaźni 
swoich rówieśnic, gdzie potem znajdzie się miejsce i dla wzdychającego młodzieńca, 
który także mówi o przyjaźni a myśli o bożku skrzydlatym”, dodając przy tym złośliwie: 
„Od czasu jak romantyzm wziął górę nad dawną szkołą klasyczną, napełniały się albumy 
namiętnymi wybuchami serc rozdartych, serc stęsknionych, serc zawiedzionych i zdra-
dzonych” (Lucjan Siemieński, Album amicorum. Książka poświęcona przyjaźni [w:] tegoż, 
Dzieła, Warszawa 1881, t. 1, s. 294 i 299).
 30 Jak trafnie pisała Maria Dernałowicz: „Jedną z trucizn, które dobijały sztambuch, 
był na pewno panegiryczny charakter ogromnej ilości wpisów. Panegiryk, powszechny 
i zrozumiały jeszcze w samych początkach XIX w., w czasach romantyzmu był już w lite-
raturze nie do przyjęcia: pokutował jeszcze w sztambuchach, strojąc się w szaty przyjaźni, 
uwielbienia dla wdzięków adresatek, cnót adresatów. Takie wpisy więdły najprędzej; 
przypominają zasuszone kwiaty, często wdzięczne, ale już bez życia” (Maria Dernałowicz, 
Przedmowa [w:] Andrzej Biernacki, Sztambuch romantyczny, Kraków 1994, s. 34–35).
 31 Album [w:] Encyklopedia Orgelbranda, Warszawa 1859, t. 1, s. 347.
 32 Kazimierz Kaszewski, Album [w:] Wielka Encyklopedia Ilustrowana, Warszawa 
1890, t. 1, s. 559.
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na pamiątkę. Później albumy zapełniały się nie tylko autografami, 
lecz i malowaniami, często wielkiej wartości […] lub poezjami, 
jeżeli trafiły na poetę. Artyści z powołania niezawodnie miewali 
takie albumy zapełnione rysunkami biegłych rysowników lub 
malarzy33.

Tak więc album to raczej modny przedmiot, jeden z wielu skład-
ników bardzo skonwencjonalizowanej dziewiętnastowiecznej kultury 
pamięci; świadectwo prestiżu właściciela takiej księgi, potwierdzenie 
jego środowiskowego poważania34. Choć równocześnie warto pamiętać, 
że w polskim kontekście kulturowym album był dalekim spadkobiercą 
wspaniałej tradycji szlacheckich sylw domowych – nie bez przyczyny 
zwanych archiwami sarmackiej przeszłości35.

Album Kremera nie miało szansy stać się ani domową sylwą, ani 
utrwalającą ślad ulotnej codzienności księgą, do której wpisywaliby się 
goście słynnego salonu Kremerów przy ulicy Sławkowskiej36. Zabrakło 
profesorowi czasu: żeby zapełnić sylwę potrzeba przecież wielu lat. Zabra-
kło Kremerowi życia, by mógł dla swych dzieci i wnuków pozbierać okru-
chy wspomnień, refleksje, wszystkie historie i anegdoty, z których niegdyś 
słynął. Zapełniane przez przyjaciół Album stawało się więc namiastką 

 33 Lucjan Siemieński, Album amicorum (jak w przyp. 29), s. 267.
 34 Tego typu albumy popularne były w całej Europie, inne ich określenia to: album 
amicorum, autograph book, księga lub skarbczyk przyjaciół, których tradycja sięga szes-
nastowiecznych bractw studenckich oraz szczególnie popularnych w XIX stuleciu con-
fession albums, gdzie wpisujący odpowiadali na przygotowany przez właściciela księgi 
zestaw pytań. Najsłynniejszą odmianą tego albumu jest tzw. kwestionariusz Prousta. Zob. 
Samantha Matthew, Psychological Crystal Palace? Late Victorian Confession Albums, „Book 
History” 2000, nr 3, s. 125–154.
 35 Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmien-
nych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004. Korzystam 
z ustaleń genologicznych zaproponowanych przez Ryszarda Nycza w pracy Sylwy współ-
czesne, Kraków 1996.
 36 Kremerowie w swym domu, usytuowanym na rogu ulic Sławkowskiej i św. Marka, 
organizowali cotygodniowe zebrania towarzyskie. Spotykali się tam literaci, politycy, 
profesorowie i urzędnicy. Tradycję tych salonowych spotkań kontynuował po śmierci 
Kremera jego zięć, wybitny historyk, Stanisław Smolka (zob. Anna Gabryś, Salony kra-
kowskie, Kraków 2006, s. 108).
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nienapisanego pamiętnika, szansą na utrwalenie śladu po sobie jako 
człowieku, a nie tylko pisarzu i profesorze.

To tylko przypuszczenie, ale wydaje się, że inspiracją dla powstania 
Album mogły się stać wspomniane wcześniej korespondencje Wójcickiego 
z Krakowa, które ukazały się w sierpniowym numerze tygodnika „Ognisko 
Domowe” z 1874 roku. Te notatki to w zasadzie luźny zbiór portretów 
spotkanych ludzi, zapis fragmentów rozmów, zapamiętanych obrazów 
i miejsc. Szkice te, scalone w cyklu prasowych artykułów, układają się 
w rodzaj przesyconej melancholią mozaikowej opowieści o Krakowie 
i jego mieszkańcach – ludziach uczonych i szlachetnych, przejętych swą 
pracą i myślą o narodowej wspólnocie. Bohaterami tych quasi-reportaży 
Wójcickiego byli, prócz Józefa Kremera: Jan Matejko, Józef Szujski, Józef 
Majer, Adam Asnyk, Lucjan Siemieński, Seweryn Goszczyński, Walery 
Eljasz-Radzikowski, Władysław Łuszczkiewicz. Sportretowani zaskakiwali 
ciepłem i bezpośredniością – wszyscy byli przecież nobliwymi profeso-
rami, podziwianymi pisarzami i artystami, a Wójcickiemu udało się znieść 
dystans i oddać atmosferę przyjacielskiej rozmowy, ciepła i serdeczności, 
jakie ludzie ci wokół siebie roztaczali.

Być może Kremer, chwaląc w liście do Wójcickiego literacki kształt 
tych szkiców, dziękując warszawskiemu przyjacielowi za życzliwość, jaką 
odnalazł w naszkicowanym przez niego swym własnym portrecie, mógł 
znaleźć inspirację dla pomysłu Album. Być może, za sprawą przywoła-
nej przez Wójcickiego anegdoty, mógł chcieć powtórzyć tę niezwykłą 
chwilę, jaka zdarzyła mu się przed laty, gdy spojrzał na siebie samego 
jak na obcego. Teraz tamto doświadczenie wróciło, gdy czytając szkic, 
patrzył na siebie oczami Wójcickiego. Przypomniana we Wspomnieniach 
z podróży zabawna anegdotka, wobec nadchodzącej śmierci filozofa zyski-
wała zupełnie inny wymiar – przywodziła na myśl znane z romantycznej 
literatury wtajemniczenie osiąganie w trakcie spotkania z sobowtórem. 
W relacji Wójcickiego historia ta pozostaje jeszcze tylko dykteryjką o roz-
targnionym uczonym:

[Kremer] zajmuje dwa pokoje, gdzie pracuje. Pierwszy wchodowy 
o jednym oknie, drugi o dwóch od ulicy, a w nim ściany zastawione 
szafami pełnymi książek; pomiędzy nimi przy środkowej ścianie 
kanapka, na której po obiedzie odbywa krótką drzemkę, i wielki 
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pod oknem kantorek, na którym pisze. Drzwi gabinetu w poło-
wie są zwierciadlane, a gdym na nie zwrócił uwagę, opowiedział 
zabawne zdarzenie. […] Jednej takiej [poświęconej pracy nad 
książką] nocy, z głową pełną myśli, wziął świecę i chciał wyjść 
z gabinetu, gdy nagle ujrzał przed sobą tuż idącą osobę, także ze 
świecą. Ujrzawszy ją zawołał więc: przepraszam! Cofnął się o parę 
kroków i dopiero zobaczył, że to było odbicie jego własnej postaci 
w tych dawnych drzwiach zwierciadlanych, i sam się uśmiał ze 
swego zamyślenia37.

W kontekście zbliżającej się śmierci Album zyskiwało już jednak moc 
zwierciadła, które pozwalało Kremerowi po raz ostatni spojrzeć na siebie 
oczami drugiego człowieka, przewidzieć, jak zostanie zapamiętany. Może 
też, tak po prostu, pozwalało ogrzać się w cieple komplementu, usłyszeć 
raz jeszcze słowa uznania, znaleźć kolejne potwierdzenie wartości swej 
pracy. Stwarzało szansę, by – zachowując należną skromność – przekazać 
dzieciom i wnukom obraz siebie jako człowieka cenionego i podziwia-
nego, kogoś poważanego przez największe ówczesne autorytety. Album 
pozwalało także mieć nadzieję, że prócz słowa pisanego i pozostawionych 
książek, uda się utrwalić także to, co najbardziej ulotne – ciepło i ser-
deczność przyjacielskich relacji czy choćby efemeryczną sztukę żywego 
słowa38. W niemal wszystkich wspomnieniach o Kremerze pojawia się 
wątek podziwu dla jego niezwykłego daru słowa – talentu, który pozwalał 
mu być cenionym wykładowcą, uznanym mówcą, ale też wspaniałym 
gawędziarzem:

A już co do opowiadania, to Kremer był mistrzem prawdziwym – 
pisał Struve. – Dość powiedzieć, że jego opowiadania ustne, przy-
padkowo zaimprowizowane w niczym nie ustępowały wesołym 
opowieściom, które w tak ujmujący sposób ożywiają jego opis 
Podróży do Włoch. A w każdej takiej opowieści tkwiła myśl, idea, 
nauka, świadcząca o tym, że nie była wypowiedziana tylko dla 

 37 Kazimierz Władysław Wójcicki, Wspomnienia z podróży (jak w przyp. 3), nr 3.
 38 Wójcicki pisał o Kremerze: „wielki ma dar płynnego słowa, a zapas wiadomości 
niewyczerpany, które nie tylko zaciekawiają, ale porywają nawet” (jw.).



Iwona Węgrzyn454

zabicia czasu, dla ulotnej zabawy, lecz, że ją dobrał i wypowiedział 
głęboko myślny pedagog, ukrywający się pod szatą dowcipnego 
estetyka39.

Album Józefa Kremera zapewne nie należy do najcenniejszych  pamią-
tek przeszłości. Jednak wartość tej księgi nie powinna być mierzona 
wyłącznie jej znaczeniem dla rodzinnej tradycji Kremerów i Rydlów, 
dbałością wykonania ani nawet autorytetem ludzi, którzy dokonali wpi-
sów. Owo Album to rzadki przykład dzieła łączącego w sobie tradycję 
dziewiętnastowiecznej kultury salonowej z prywatną walką o pamięć; 
wpisane w konwencję sztambuchową, przejmujące świadectwo zmagania 
się filozofa z nieuchronnym losem.

Zakończenie

Swe rozważania na temat dziewiętnastowiecznych albumów Lucjan Sie-
mieński kończył słowami: „Przyznam się, że z całej tej albumowej litera-
tury estetyk niewiele zbuduje, historio-archeolog także mało co nowego 
zdobędzie”, ale wystarczy by „każdy z wpisujących się był coś napisał 
odpowiedniego do chwili. Jakiż by to był pełny rozmaitości obrazek! 
Co za bogate studium z tych ulotnych rysów dałoby się ułożyć za jakie 
pięćdziesiąt lat!!…”40 

Przedstawione w prezentowanym szkicu interpretacje i rekonstrukcje 
zainspirowane zostały tym właśnie rozpoznaniem Siemieńskiego. Wczy-
tując się w stronice krakowskich, ułożonych w kształt albumu, opowieści 
Kremera, odtwarzając historię jego prywatnego Album, poszukiwałam 
„ulotnych rysów” ich autora i jego dziewiętnastowiecznego świata. 

 39 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera (jak w przyp. 3), s. 72. Nawet Stanisław 
Brzozowski przyznawał: „W życiu towarzyskim Józef Kremer był bardzo cenionym i lubia-
nym. Umysł jego odznaczał się wielką jasnością, a pozbawionym był zupełnie sztywności 
i pedantyzmu; usposobienie zaś jego było zawsze równe, pogodne, pełne życzliwości dla 
ludzi. Rozmowa jego była potoczysta, pełna treści, nieraz jowialna i wesoła”, Stanisław 
Brzozowski, Józef Kremer jako pisarz, filozof i estetyk. Szkic krytyczny, Warszawa 1902, 
s. 25–26.
 40 Lucjan Siemieński, Album amicorum (jak w przyp. 29), s. 300 i 302.
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We wspomnieniach wielu ludzi Józef Kremer pozostawał kostycznym 
profesorem – jak pisał Zygmunt Szczęsny Feliński – „poważny i chłodny, 
nic w nim nie zdradzało polskiej natury, zdawał się mieć raczej cha-
rakter niemieckiego uczonego, swoim jedynie zajętego przedmiotem41. 
W pamięci wychowanków – Kazimierza Chłędowskiego czy Stanisława 
Mieroszewskiego – był nieco roztargnionym, zatopionym w swych nauko-
wych zajęciach człowiekiem: zacnym, poczciwym, ale i mało interesują-
cym42. Najostrzej rzecz ujął Stanisław Brzozowski, dla którego Kremer 
pozostawał starym mistrzem, chłodnym klasykiem, który „od początku 
prawie czuł się poważanym, cenionym, a potem przyszły zaszczyty i sława 
stosunkowo łatwo i bez walki”43 – człowiekiem, który nigdy nie odczuwał 
wątpliwości, wyobcowania, który był zawsze na swoim miejscu, zawsze 
pewien swych racji i decyzji.

Tymczasem pozornie bezwartościowe okruchy: kreślone na zamó-
wienie krakowskiego „Czasu” przeróbki urzędowych „operatów” i cienie 
prywatnego albumu, przynoszą zdumiewająco odmienny portret Józefa 
Kremera – człowieka wyraźnie ukształtowanego przez romantyczną wraż-
liwość. Bardzo to dziewiętnastowieczny portret. Podobnie jak sztam-
buch – poza tym co konwencjonalne i upozowane – skrywa wspomnienie 
niegdysiejszego świata, zatarte emocje, pragnienia i tak ludzką potrzebę 
pozostawienia po sobie śladu w pamięci potomnych.

 41 Zygmunt Szczęsny Feliński, Pamiętniki, wstęp i opracowanie Eligiusz Kozłowski, 
Warszawa 2009, s. 209–210.
 42 Stanisław Mieroszewski, Pensjonat wychowawczy Józefa Kremera w Krakowie [w:] 
Sobiesław i Stanisław Mieroszewscy, Wspomnienia lat ubiegłych, oprac. Maria i Henryk 
Baryczowie, Kraków 1964, s. 96.
 43 Stanisław Brzozowski, Józef Kremer jako pisarz (jak w przyp. 39), s. 29.
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The present paper consists of two parts. The first one is an attempt at interpreting 
the forgotten Cracow-related studies written by Józef Kremer on the commission 
of Cracow City Council in 1867. The second part has been devoted to a private 
Album that occupied Kremer in the last months of his life. Both parts share an 
idea of the album, understood in one instance as a literary genre of a narrative 
formula, and in another as a kind of strategy of memory.

The reading of these materials is a pretext to show an exceptional bond that 
existed between the writer and his home city, but also reveals a rather unexpec-
ted Romantic trait in the personality and work of this eminent Cracow scholar.
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