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Józef Kremer – biografia intelektualna

Przystępując do sporządzenia biografii intelektualnej Józefa Kremera, 
stajemy wobec konieczności sformułowania pewnych uwag metodolo-
gicznych, dotyczących rekonstrukcji możliwych wpływów, jakim ulegał 
autor Listów z Krakowa oraz tego, jaką rolę sam odgrywał w kształtowa-
niu obrazu intelektualnego Krakowa i dawnej Polski od lat trzydziestych 
XIX wieku. Przede wszystkim wskazać należy na pośredni w ogromnej 
mierze charakter relacji i ustaleń dotyczących nie tyle faktografii, ile 
dziejów kształtowania się i zmian w myśli Kremera. Fakty dotyczące jego 
biografii1, pozwalające prześledzić zmiany środowisk, podróże i zdarzenia 

 1 Dane biograficzne Józefa Kremera pochodzą głównie z: jego Autobiografii, BJ, 
rkps 256/60, opublikowanej w opracowaniu Urszuli Bęczkowskiej i Jacka Maja [w:] Józef 
Kremer (1806–1875), red. Jacek Maj, Kraków 2007, s. 1–16; z publikacji Henryka Struvego, 
Życie i prace Józefa Kremera. Jako wstęp do jego dzieł, Warszawa 1881 (w której autor 
podkreśla, że informacje zaczerpnął z not biograficznych przygotowanych przez samego 
filozofa dla Kazimierza Władysława Wójcickiego w 1868 roku oraz od Marii Kremerowej, 
Aleksandra Kremera, Karola Estreichera st., Augustyna Frączkiewicza, Romualda Hubego, 
Janusza Ferdynanda Nowakowskiego [tamże, przyp. (*), s. 2]). Z tekstu Struvego korzystał 
ks. Franciszek Gabryl, Józef Kremer 1806–1875 [w:] Polska filozofia religijna w wieku XIX, 
t. 1, Warszawa 1913, s. 127–135; również Polski Słownik Biograficzny powtarza większość 
informacji stamtąd (Józef Dużyk, Kremer, Józef (1806–1875) [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. XV, Kraków 1970, s. 268–270). Przebieg kariery naukowej wraz z Wykazem Służby 
Dra Józefa Kremera Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźć można w przechowy-
wanym w Bibliotece Jagiellońskiej woluminie: Papiery osobiste Józefa Kremera, BJ rkps 
9944 (tu: k. 108–112). Znajdują się tam również reskrypty i dyplomy członkowskie. Inne 
informacje można zaczerpnąć z korespondencji: publikowanej („Krynica wiadomości”. 
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z życia osobistego, to w przypadku Kremera dopiero początek wglądu 
w konstytucję intelektualną filozofa. Podkreślić należy – za Zbigniewem 
Sudolskim, autorem opracowania części korespondencji uczonego – że 
z zachowanych listów trudno wyłuskać refleksje osobiste; stanowią one 
raczej zapis „służbowej” korespondencji dotyczącej wydawania „Kwartal-
nika Historycznego” (wymiana listów z Zygmuntem Helclem), obsady sta-
nowisk w Towarzystwie Naukowym Krakowskim itp. Ze względu na mało 
osobisty charakter tych źródeł, punktem wyjścia pozostaje sporządzona 
przez Kremera Autobiografia2. Choć napisana w nieco tkliwym stylu, musi 
zostać potraktowana poważnie, jeśli – idąc tropem Philippe’a Lejeune’a – 
uznamy ją za „retrospektywną opowieść prozą, gdzie rzeczywista osoba 
przedstawia swoje życie, akcentując swoje jednostkowe losy, a zwłasz-
cza dzieje swej osobowości”3. W swoistej umowie z czytelnikiem autor 
autobiografii każdorazowo – choć nie zawsze świadomie – buduje obraz 
własnych priorytetów, wyborów aksjologicznych, przełomowych wyda-
rzeń. Autobiografia (jak całość historiografii) jest specyficzną narracją, 
której lektura pozwala na rekonstrukcję najważniejszych źródeł, postaci, 
środowisk, nie bez przyczyny uwzględnionych w niej przez autora. Tak 
również czytamy autobiografię Józefa Kremera, zawierającą wątki powta-
rzane wielokrotnie w jego późniejszych biogramach: wychowanie w domu 
rodzinnym, młodzieńcze wizyty u Kazimierza Brodzińskiego i Goethego, 
przywiązanie do matki itp., wybór na miejsce studiów najważniejszych 
akademickich i kulturalnych centrów Europy. Nie możemy przejść obo-
jętnie obok uwypuklania roli jednych, a pomijania innych postaci, kursów 
akademickich czy miejsc. Wszystko to buduje bowiem wielowątkową sieć 
intelektualnych wpływów.

Poza Autobiografią dysponujemy próbami ujęcia koncepcji Kremera 
przez współczesnych mu i młodszych od niego myślicieli, wśród któ-
rych na plan pierwszy wysuwają się: wydawca pism filozofa, Henryk 

Korespondencja Józefa Kremera z lat 1835–1875, zebrał, z rękopisów odczytał, przypisami 
i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Kraków 2007) oraz zachowanej w rękopisie, 
odnalezionej niedawno w Krakowie (por. przyp. 8).
 2 Por. przyp. 1.
 3 Philippe Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. Aleksander Labuda [w:] tegoż, 
Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. Regina Lubas-Bartoszyńska, 
Kraków 2001, s. 22. 
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Struve4, oraz jeden z najbardziej znanych przedstawicieli filozofii później-
szej – Stanisław Brzozowski. W tym miejscu warto posłużyć się metaforą 
sformułowaną przez Steve’a Pile’a i Nigela Thrifta, która – choć dotyczy 
konstruowania modeli geografii artystycznej – wydaje się równie trafna 
w naszym przypadku: narracje nigdy „nie są pustymi odbiciami rzeczy-
wistości: jednocześnie ukrywają i ukazują rękę kartografa”5. Zarówno 
Struve, jak i Brzozowski, wkładają w interpretację dzieła Kremera wła-
sne poglądy filozoficzne, co może skądinąd dowodzić wielowątkowości 
i skomplikowania samej myśli krakowskiego uczonego. Teksty owe, jak 
każda narracja historyczna, działają na zasadzie wyboru, a materiały 
archiwalne nie dają nam w żaden sposób odpowiedzi wprost – na pytania, 
np. o stopień zależności Kremera od myśli Hegla czy o źródła jego wiedzy 
szczegółowej – pozostawiając nam pole do bardzo szerokich studiów nad 
kulturą intelektualną lat 1820–1875 w Europie. Stąd większość poniższych 
stwierdzeń będzie musiała zostać opatrzona klauzulą prawdopodobień-
stwa jedynie, a nie pewności. Jak zresztą dowodzą  powyższe przykłady, 
interpretacje – również współczesne, zawarte np. w tomie Józef Kremer 
(1806–1875) wydanym w 2007 roku – oparte są na lekturze, w której 
uwypuklanie jednych wątków, z mniejszym naciskiem na inne, przy 
zachowaniu całości aparatu metodologicznego, jest nieuniknione, a tekst 
niniejszy próbuje jedynie uchwycić milieu, w którym kształtował się 
i zmieniał sposób myślenia Józefa Kremera. W biografii łatwo zauważyć 
przełomowe wydarzenia i najistotniejsze środowiska, dlatego zostanie 
ona skonstruowana wokół zmian otoczenia intelektualnego jej bohatera. 

Momentem granicznym, dzielącym biogram Kremera na dwa okresy, 
było powstanie listopadowe. Czynny udział w tym zrywie opóźnił rozpo-
częcie kariery zawodowej filozofa, sprawiając, że jego główne osiągnięcia 

 4 Szczególną interpretację poglądów Kremera, bliską własnym zapatrywaniom, 
opartym na tzw. realizmie idealistycznym, przedstawił Struve w życiorysie towarzyszą-
cym zakończeniu wydawania pism filozofa: Życie i prace Józefe Kremera (jak w przyp. 1). 
Stanisław Brzozowski z pozycji materialistycznych deprecjonuje elementy chrześcijańskie 
w filozofii Kremera (Stanisław Brzozowski, Józef Kremer jako pisarz, filozof i estetyk, 
Warszawa 1902).
 5 Steve Pile, Nigel J. Thrift (red.), Mapping the Subject: Geographies of Cultural 
Transformation, New York, 1995, za: Robert S. Nelson, The Map of Art History, „Art 
Bulletin” 79, 1997, s. 28.
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należą już do drugiej połowy wieku XIX. Fakt ten przyczynił się później 
do szybkiego odrzucenia przez młodsze pokolenie filozofów i badaczy 
sztuki jego pism, pozostających w swej istocie – jak podkreślał choćby 
Władysław Tatarkiewicz – dziedzictwem epoki sprzed roku 1830 (czy 
1831, jeśli za przełomowy uznamy rok śmierci Hegla), wyrażającej się 
w maksymalistycznym dążeniu metafizycznym, systemach budowanych 
całościowo, a w filozofii polskiej opartych na myśleniu mesjanistycznym, 
często utożsamiającym absolut z Bogiem i kładącym nacisk na metafizykę 
duszy – jak to miało miejsce w przypadku Kremera6. Już przedstawiciel 
kolejnego pokolenia mógł zatem nazwać prace krakowskiego estetyka 
„przypominaniem sobie katechizmu”7.

* * *

Biografię intelektualną Kremera niech rozpocznie komentarz do pogrzebu 
filozofa. Oczywiście, w relacjach z uroczystości funeralnych dominuje 
z natury ton pochwalny, jednak pozwalają one również na uchwycenie 
sposobu odbierania zmarłego „tam i wtedy”, przez ludzi, którzy mieli 
okazję bezpośredniego z nim kontaktu, jak przyjaciele, reprezentanci 
świata nauki i studenci. Wygłaszane wówczas mowy, odpowiednio zinter-
pretowane, trafnie podsumowują najważniejsze cechy zmarłego. Czynią 
to w sposób skrótowy słowa studenta, Teofila Ziemby:

W duchu każdego z nas są trzy ideje [sic!]
Co z wiarą w lepszy świat żywią nadzieje
Za nimi winien człek podążać tęskno,
Tam – kędy prawda jest, dobro i piękno8.

 6 Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1988,  s. 148 i 172.
 7 Stanisław Brzozowski, Józef Kremer jako pisarz (jak w przyp. 4).
 8 Teofil Ziemba, Mowa wygłoszona nad grobem Józefa Kremera 4 czerwca 1875, 
mpis, Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (dalej: 
AMS). Teczka personalna: Józef Kremer, t. I. Mój tekst powstał w interesującym momencie 
historycznym: w Archiwum XX. Misjonarzy w Krakowie odnaleziono część korespon-
dencji Józefa Kremera, przesłaną w 1929 roku z Chodorowa przez jego wnuka, Stanisława 
Kremera, na ręce ks. Konstantego Michalskiego, członka PAU, pragnącego wydać materiały 
po Józefie Kremerze. Mimo wyraźnej prośby Stanisława o zwrot, materiały do 2015 roku 
przeleżały w archiwum. Informację o nich zawdzięczam paniom Alinie Baran i Magdalenie 
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Mimo niezgrabnej i pompatycznej formy, trafnie ujmują trzy sfery 
działalności filozoficznej i  naukowej Józefa Kremera: poszukiwanie 
prawdy i zachęcanie innych do samodzielnych, nieustannych starań 
(„akademik sam sobie bowiem zadaje pracę”9); wpływ na ukształtowanie 
moralne młodzieży studenckiej, a wcześniej wychowanków prywatnego 
zakładu wychowawczego; nieustanne podążanie za pięknem w studiach 
estetycznych, w wykładach w Szkole Sztuk Pięknych, w kreowaniu począt-
ków badań estetycznych i historycznoartystycznych w Polsce. 

Podczas pogrzebu filozofa, który Henryk Struve uważał za „uznanie 
jego [Kremera] zasług jako pedagoga, estetyka i męża nauki, trumnę aż do 
bram cmentarza nieśli uczniowie uniwersytetu na przemian z uczniami 
szkoły sztuk pięknych, a u wrót cmentarza wzięli ją za barki uczniowie 
i koledzy z Uniwersytetu i Akademii Umiejętności: Stanisław Tarnow-
ski, Józef Łepkowski, Franciszek Karliński, i Józef Szujski, a tłumy ludu 
z wyrazem szczerego smutku, łączyły się orszakiem żałobnym”10. Struk-
tura konduktu doskonale odwzorowywała główne instytucje, do których 
Kremer należał i których był jednym z głównych filarów. 

Dom rodzinny: wychowanie do religijności  
i kult uczuć (1806–1823)

Pierwszym ze środowisk, które przyczyniły się do ukształtowania umysło-
wości młodego Kremera – i to w sposób bardziej doniosły niż w przypadku 
większości młodych ludzi – był jego dom rodzinny. W Listach z Krakowa 
pisał o „nieśmiertelnej spuściźnie miłości rodzinnej i cnoty ojcowskiego 
domu”11. Tu również rozpoczęło się wychowanie w przywiązaniu do 

Sokołowskiej; zob. Magdalena Sokołowska, Alina Baran, Odnaleziona korespondencja 
Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat), w niniejszym tomie.
 9 Jest to szczególnie czytelne w wystąpieniu Kremera zatytułowanym: O zadaniu 
młodzieży polskiej uczącej się w Uniwersytecie Jagiellońskim, z 16 XII 1870 roku; za: Jerzy 
Starnawski, Uwagi o mowie rektorskiej Józefa Kremera z 1870 [w:] Józef Kremer (1806–1875) 
(jak w przyp. 1), s. 50. 
 10 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera (jak w przyp. 1), s. 76.
 11 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. I, Kraków 1843, list XI, s. 188 (wyd. II: 1855). 
(Niżej numeracja listów wg schematu: List, nr strony).
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patriotyzmu, co podkreślał Ambroży Grabowski: „Rodzice, choć byli 
Niemcy […] wychowali trzech synów na najprawdziwszych Polaków”12. 

Z perspektywy czasu stwierdzić można, że w 1796 roku, wraz z prze-
prowadzką rodziny Krämerów13, Kraków zyskał postacie, które w sposób 
znaczący oddziałały na kształt duchowy i naukowy, a także zewnętrzne 
oblicze miasta. W pierwszej sferze, poza bohaterem niniejszego tek-
stu - filozofem, estetykiem, pisarzem, wybitne zasługi położył jego brat 
Aleksander, znany lekarz, przyrodnik, tłumacz. Na wyglądzie miasta zaś 
piętno odcisnął drugi brat, Karol, dyrektor urzędu budownictwa, na któ-
rego poglądy zresztą wpływ miał autorytet starszego o sześć lat Józefa14. 

Ojciec Józefa Kremera, po którym filozof, jako pierworodny syn, 
otrzymał spolszczone imię, przybył do Krakowa z Opawy w austriackiej 
części Śląska. 12 sierpnia 1796 roku złożył przysięgę obywatela i przyjął 
prawo miejskie15. Joseph był mistrzem krawieckim, ożenionym z Marią 
Anną, córką Jana Kaspera Erba z Karlsbadu. 

Małżeństwo Kremerów szybko uzyskało stabilizację finansową: w 1807 
roku mogli już kupić dom i urządzić publiczny „ogród z łódkami, w stylu 
biedermaier” przy ulicy Łobzowskiej. Rok wcześniej, 22 lutego 1806 roku, 
urodził się ich pierwszy syn: Józef16. 

Atmosfera domu rodzinnego odcisnęła się na Józefie Kremerze dwo-
jako: w autobiografii opisał swój silny związek z matką, która miała go 

 12 Z prywatnych zapisków Ambrożego Grabowskiego, za: W kręgu Józefa Kremera. 
Wkład rodziny Kremerów w kulturę i naukę Krakowa, red. Urszula Bęczkowska, Jacek 
Maj, Kraków 2016, s. 6.
 13 Historię spolszczenia nazwiska przedstawia Henryk Struve, Życie i prace Józefa 
Kremera (jak w przyp. 1), przyp. 1, s. 2–4.
 14 Urszula Bęczkowska, Karol Kremer a Józef Kremer: o obecności koncepcji estetycz-
nych autora Listów z Krakowa w praktyce architektonicznej i konserwatorskiej krakow-
skich budowniczych połowy XIX wieku [w:] Józef Kremer (1806–1875) (jak w przyp. 1) 
s. 321–342. Monumentalne opracowanie działalności Karola Kremera, zob. taż, Karol 
Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837–1860, Kraków 2010.
 15 Za: Isabel Röskau-Rydel, Rodzina Kremerów [w:] Józef Kremer (1806–1875) (jak 
w przyp. 1), s. 17.
 16 Z zapisków matki prowadzonych w modlitewniku wynika, że w latach 1797–1803 
urodziło się pięć starszych córek; tylko w jednym przypadku wpisana jest data zgonu. 
W sumie Kremerom urodzić się miało 12 dzieci, ale co charakterystyczne, w Autobiografii 
i pozostałych opracowaniach biograficznych wspomina się jedynie o trzech braciach 
Kremerach (tamże, s. 18–19). 



2. Ogród Kremerów przy ul. Łobzowskiej (1852) 
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otaczać szczególną troską jako dziecko słabowite17, którego physis nie 
pozwalała na przemęczenie. Opowieść ta stała się jednym z toposów 
biografii Kremera, pojawiającym się w każdym jej opracowaniu. Choć 
wydaje się anegdotyczna, nie możemy nie przywiązywać do niej wagi, 
sam Kremer bowiem powtórzył ją jeszcze w rozmowie, którą przytoczył 
Kazimierz Władysław Wójcicki w roku 187418. Jest tam również mowa 
o przewadze duchowości w wychowaniu młodzieńca, który ze studiów 
za granicą, jak wspominał, „wrócił jak panienka”. Daleki był od życia 
towarzyskiego, co rysuje nam obraz przyszłego studenta skupionego na 
wartościach moralnych – przykładowo, krytycznego wobec zachowania 
młodzieży studenckiej w Paryżu19. 

Kremer twierdził wprost, iż to „Jej [matce] winien wszystkie swoje 
szlachetne uczucia” oraz głęboką pobożność: przy każdym zmartwieniu 
wysyłała go „do kościoła Panny Maryi, by tam się wypłakał i uspoko-
ił”20. Szczere przywiązanie do matki odbije się silnym wstrząsem po jej 
niespodziewanej śmierci, gdy Józef będzie już studentem. Pochodzenie 
matki z rodziny szlacheckiej zdecydowało o jej wychowaniu jako kobiety 
oczytanej i wykształconej, ale również – co nie pozostało obojętne dla 
filozofii Józefa – głęboko religijnej. Podkreślić należy, że Maria Kremer 
posiadała bibliotekę, z której korzystali synowie. Wychowując dzieci 
w silnym związku z religią katolicką21, mogła realnie wpłynąć na przy-
wiązanie Józefa Kremera-filozofa do wartości konserwatywnych i na jego 
apologetyczny stosunek do wiary, który w przyszłości miał się przyczynić 
do ataków ze strony pokolenia filozofów o nastawieniu pozytywistycznym. 

Związek z ojcem nie miał tak emocjonalnego charakteru, ale bez 
wątpienia Joseph Kremer założył, że poświęci wiele dla wychowania 
synów i, jak podkreślał Henryk Struve, „kierował się miłością dla dzie-
ci”22, inaczej jednak okazywaną. Wykazał się wielką mądrością, bowiem 
zdając sobie sprawę, że nie będzie w stanie zapewnić synom majątku, 

 17 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 2.
 18 Kazimierz Władysław Wójcicki, Wspomnienie z podróży. Sierpień–Wrzesień 1874, 
„Ognisko Domowe” t. 16, 1874, nr 3, s. 1.
 19 Jw.
 20 Jw.
 21 Co podkreślił ks. Franciszek Gabryl, Józef Kremer (jak w przyp. 1), s. 128.
 22 Henryk Struve, Życie i prace Józefe Kremera (jak w przyp. 1), s. 4.
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zagwarantował im – po uzyskaniu tytułu magistra na Uniwersytecie 
Jagiellońskim – możliwość kształcenia się na dowolnie wybranej uczelni 
za granicą. Bracia wykorzystali tę szansę właściwie23, a dla Józefa wyjazd 
na studia do Berlina okazał się momentem przełomowym.

Dane dotyczące wykształcenia Kremera przed podjęciem studiów 
uniwersyteckich (więc odnoszące się do okresu sprzed uzyskania matu-
ritatis w 1823 roku) pochodzą wyłącznie z relacji samego uczonego, 
który w swojej Autobiografii konstruuje opowieść o rozwoju osobistym 
i wpływie nauczania szkolnego na ugruntowanie swojego patriotyzmu. 
Jako dziecko i młodzieniec Kremer nie zapowiadał się na kogoś, kto zrobi 
wielką karierę akademicką. Jak sam podkreślał (co przekazał nam Henryk 
Struve), słabe zdrowie stało się swoistą wymówką dla nieprzykładania się 
do nauki, a lekarze wręcz zabraniali młodzieńcowi nadmiernych obcią-
żeń. Józef powtarzał większość klas Gimnazjum św. Anny w Krakowie, 
interesując się głównie historią, którą czytywał „pod ławką”. Sam Kremer, 
a szczególnie Henryk Struve, zwracali również uwagę na specyficzną sytu-
ację ówczesnego szkolnictwa krakowskiego na poziome średnim, gdzie 
większość kadry stanowili weterani, tzw. wojacy, którzy starali się „aby 
się uczniowie stać mogli kiedyś spadkobiercami ducha wojowniczego, 
aby się przejęli owym romantyzmem żołnierskim, który w miejsce spo-
kojnej, a wytrwałej pracy w oznaczonym kierunku, drogą gwałtownych 
wstrząśnień i heroicznych czynów zdobywa sobie lepszą przyszłość”24. 
Uczniowie tego gimnazjum mieli również okazję w sposób aktywny 
uczestniczyć w wydarzeniach istotnych dla historii kraju: inauguracji 
Wolnego Miasta Krakowa, uroczystości złożenia w krypcie św. Leonarda 
w katedrze na Wawelu sprowadzonych z Warszawy szczątków ks. Józefa 
Poniatowskiego w lipcu 1817 (co zapoczątkowało pochówki zasłużonych 
Polaków w tym miejscu) albo pogrzebie Tadeusza Kościuszki w 1818 czy 
budowie kopca jego imienia (1820). Być może, jak chciał Struve, taka 
postawa wychowawców „nie sprzyjała spokojowi”, jednak bez wątpienia 
wpłynęła na wykształcenie w Kremerze poczucia związków z Polską, 

 23 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1).
 24 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera (jak w przyp. 1), s. 5. W 1800 roku 
dotychczasowa kadra została zastąpiona przez zaborcę nauczycielami niemieckojęzycz-
nymi; Polacy wrócili w roku 1809.
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które dopiero podczas nauki zostało pobudzone; bez wątpienia też nie 
pozostała bez konsekwencji dla przyszłości ówczesnego gimnazjalisty, 
który doświadczył typowego dla tego okresu splecenia własnego życio-
rysu z burzliwą historią kraju, co – jak i dla wielu innych – skończyło się 
znacznym opóźnieniem rozpoczęcia drogi zawodowej, a nawet stabilizacji 
osobistej.

Uniwersytet Jagielloński (1823–1827)

W czasie gdy powtarzał piątą klasę, w postawie Kremera wobec nauki 
dokonał się przełom, który przez niego samego został przypisany nauczy-
cielowi matematyki, Augustynowi Frączkiewiczowi25. Uczeń miał złożyć 
mu obietnicę, że zwielokrotni wysiłki, by nadrobić zaległości i uniknąć 
dalszego powtarzania klas; każdą chwilę zaczął poświęcać nauce. Pozwo-
liło mu to na zdanie matury w roku 1823 i wstąpienie, zgodnie z wolą ojca, 
na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1823–1827)26. Józef Kremer 
chciał ukończyć studia magisterskie na rodzimej uczelni, by – wspoma-
gany przez rodzica – dalszą naukę kontynuować za granicą. 

Początek studiów Kremera przypadł na jeden z najgorszych okresów 
w historii krakowskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloński w latach dwu-
dziestych XIX wieku znajdował się w trudnej sytuacji z powodów poli-
tycznych. W 1821 roku wprowadzono bowiem tzw. statut komisarski27 
i poddano cenzurze wykłady (które odtąd  musiały być opiniowane przez 
Wysoką Radę, co powodowało wykluczenie z nich treści niewygodnych 
dla zaborcy). Sytuacja miała się zmienić dopiero po wyciszeniu reperkusji 
po powstaniu listopadowym, gdy na uniwersytecie zaczęli się stopniowo 

 25 Augustyn Frączkiewicz (1796–1883), matematyk wykształcony w Krakowie 
i Paryżu, uczył matematyki elementarnej w Gimnazjum św. Anny; później profesor 
w Szkole Głównej w Warszawie. 
 26 Józef Kremer, Curriculum vitae Józefa Kremera Prawa i Filozofii Doktora, BJ rkps 
9944: Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 12–14.
 27 Krzysztof Stopka, Uniwersytet Jagielloński w Wolnym Mieście Krakowie (1815–
1846) [w:] Wolne Miasto Kraków 1815–1875. Ludzie – wydarzenia – tradycja, red. Piotr 
Hapanowicz, Mariusz Jabłoński, Kraków 2015, s. 75.
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pojawiać wykładowcy prowadzący bezpłatne zajęcia, a rekrutujący się 
z kręgów patriotycznych (jak choćby Zygmunt Antoni Helcel)28.

Kremer wybrał kierunek prawniczy, ale od początku nauki właści-
wie bardziej pociągała go filozofia i ogólnie pojęte „humaniora”. Było to 
w pewnym stopniu spowodowane samą strukturą studiów, w których trzy 
lata specjalności poprzedzone były dwoma latami studiów filozoficznych. 
Kremer przeszedł dwuletni kurs u Jerzego Samuela Bandtkiego (bibliogra-
fia, łacina). Filozofię wykładał Jan Józef Jankowski, uczony o poglądach 
kantowskich, przefiltrowanych jednakże przez interpretacje późniejsze. 
Jankowski był autorem Rysu logiki wraz z jej historią (Kraków 1822), 
wzorowanej na bardzo popularnej Logice dla użytku szkolnego Johanna 
Gottfrieda Carla Christiana Kiesewettera, wydanej w Berlinie w 1797 
roku29. Publikacja Rysu poprzedza o rok jedynie rozpoczęcie studiów 
przez Kremera i zawarte w nim treści – przede wszystkim silne osadzenie 
w filozofii Kantowskiej oraz odejście od formalizmu na rzecz wyróżnienia 
poszukiwania drogi do prawdy jako głównego jej zadania – bez wątpienia 
kształtowały myśl Kremera, który odrzuci czysto formalną wersję logiki 
na rzecz teorii poznania. Sam Kremer opisał również próby zmagań 
z Krytyką czystego rozumu Kanta, powodowane chęcią samodzielnej, 
odmiennej od Jankowskiego lektury, które wpłynęły na ugruntowanie 
jego zainteresowań w zakresie filozofii.

Kremer pozostawał też pod wpływem Pawła Czajkowskiego, którego 
styl wypowiedzi oddziałał na późniejszy rozbudowany styl pisarza30; także 
pod jego wpływem powstały zręby myślenia Kremera o dziele sztuki i jego 
roli, jako pobudzającej uczucia moralne młodzieży, zawarte w przedsta-
wionej Czajkowskiemu rozprawie o Stachowiczu (inspirowanej poglądami 
profesora, a napisanej po śmierci malarza w 1825 roku).

 28 Jw., s. 76.
 29 Jan Woleński, Józef Kremer jako logik [w:] Józef Kremer (1806–1875) (jak 
w przyp. 1), s. 99.
 30 Paweł Czajkowski przedstawił m.in. pieśni inspirowane obrazami Stachowicza na 
posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Stał się dla Kremera bliski również 
osobiście (Henryk Struve, Życie i prace Józefe Kremera [jak w przyp. 1], s. 15). Utwór został 
opublikowany jako: Sala Jagiellońska. Poemat w 11 pieśniach, fragmenty w: „Pszczółka 
Krakowska” 1821, t. 3; „Roczniki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” t. 12, 1827, 
s. 281–305; „Pamiętniki Krakowskich Nauk i Sztuk Pięknych” 1830, t. 1, z. 2, s. 37–58.
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Podczas trwającej trzy lata specjalizacji prawniczej Kremer studio-
wał u Feliksa Słotwińskiego (prawo natury, encyklopedia i metodolo-
gia prawa), Augustyna Boduszyńskiego (prawo rzymskie), Walentego 
Litwińskiego (prawo polskie), Adama Krzyżanowskiego (historia prawa 
polskiego) i Mikołaja Hoszowskiego (ekonomia polityczna). W 1828 
roku Józef Kremer uzyskał tytuł magistra prawa. Jednak, jak wskazują 
biografowie oraz świadectwa rodzinne, po latach studiów prawniczych, 
zapoznawszy się ze środowiskiem, nabrał „wstrętu do powołania praktycz-
nego prawnika”31. Wybór kierunku spowodowany był przede wszystkim 
strukturą samego uniwersytetu, zdecydowanie promującego prawników, 
jak i przewidywalną, stosunkowo stabilną, drogą kariery zawodowej. 

* * *

Prócz studiów formalnych, istotną rolę w kształtowaniu życiorysu inte-
lektualnego Kremera odegrały podróże32. Do legendarnego wręcz zna-
czenia (w okresie przed wyjazdem na studia za granicą) podniósł Kremer 
pierwszą wyprawę do Włoch33 oraz wizytę w Warszawie u Kazimierza 
Brodzińskiego. 

W Autobiografii pisał, że podróż do Włoch była jego wielkim marze-
niem, a ojciec, dostrzegając wysiłki syna i przemęczenie studiami, posta-
nowił to marzenie spełnić34.Wziąwszy pod uwagę późniejsze odwiedziny 
u Goethego, możemy przypuszczać, że młodzieńcze pragnienie mogło się 
narodzić pod wpływem wydanej po raz pierwszy w roku 1816 Podróży 
włoskiej, której część stanowią zapiski dziennika. Sam motyw wyruszenia 
w podróż spowodowaną przemęczeniem również wydaje się specyficznym 

 31 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 11.
 32 Podobnie będzie w okresie późniejszym: Kremer nie pozostanie jedynie w Kra-
kowie, bliskie będzie mu również środowisko warszawskie, o czym świadczy korespon-
dencja z Kazimierzem Władysławem Wójcickim; podejmie też wyjazdy do Drezna oraz, 
oczywiście, podróż do Włoch. 
 33 Dzięki wspomnianemu już odkryciu w Archiwum XX. Misjonarzy dysponujemy 
Dziennikiem mojej podróży do Włoch od 25 lipca 1826 (plik wszyty w paginowane folio; 
AMS, Teczka personalna: Józef Kremer, t. I, s. 530–608). Wcześniejsze datowanie owej 
podróży na rok 1824 tym samym musi zostać odrzucone; wynikło zapewne z nieporo-
zumienia – Kremer nie zaznaczył, kiedy dokładnie odbyła się rozmowa z ojcem.
 34 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 4.
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nawiązaniem do Goethego, który opuścił Weimar zmęczony obowiązkami 
w 1786 roku35. 

Struve podaje, iż Joseph zaopatrzył syna i jego towarzyszy: Feliksa 
Lepolda oraz Michała Rostafińskiego w „wózek góralski” i konika, i tak 
wyruszyli do Włoch przez Wiedeń. Następnie, zostawiając ekwipunek 
w Brucku nad Murem, studenci przeprawili się przez Alpy. Struve pisał 
o pierwszych inspiracjach estetycznych i specyficznym zachwycie, który 
miał się wtedy w Kremerze narodzić. Sam Dziennik podróży36 ukazuje 
nam jednak Józefa Kremera nie tylko jako zachwyconego podróżnika, ale 
też dobrze wykształconego  amatora-miłośnika sztuki. Opisując miejsca, 
które odwiedzili, używa fachowej terminologii opisu architektonicznego 
i artystycznego, czyni również notatki rysunkowe (np. piramidalnego 
kształtu grobowca cesarskiego Marii Krystyny dłuta Antonia Canovy 
w kościele augustianów w Wiedniu37); nie brakuje oceny estetycznej 
fasad, przybliżania  planów budowli czy opisów dzieł sztuki, np. pomnika 
Colleoniego w Wenecji. Oprócz miasta św. Marka pojawiają się też Padwa 
i Bolonia, Monselice i Rovigo. Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że 
już na tym etapie Kremer posiadał sporą erudycję historycznoartystyczną 
oraz umiejętności ekfrazy, które – udoskonalone w latach późniejszych – 
staną się podstawą jego wykładów. Zastanawia również szczegółowość 
wspomnianych opisów i cel, w jakim powstały. Prócz zwiedzania, podczas 
podróży przyjaciele oddawali się także innym rozrywkom, chociażby 
kąpielom w morzu (uwagę zwraca tu wrażliwość Kremera na zjawiska 
przyrody, choćby w opisie bałwanów fal podczas przeprawy38. Doświad-
czenie przyrody zresztą odegra jeszcze niejednokrotnie rolę w jego życiu). 

Wrażliwość autora ujawniająca się w opisie – również kulturowego 
środowiska Włoch – potwierdza inspirację dziełem Goethego, ale też, 
jak się wydaje – pracami Johanna Joachima Winckelmanna. Pierwsza 
podróż do Włoch przełożyła się na wzrost zainteresowań Kremera sztuką 
i estetyką, tym bardziej, że na obszarach dawnej Polski trwał podówczas 

 35 Johann Wolfgang Goethe, Podróż włoska, tłumaczył, przypisami i posłowiem 
opatrzył Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1980.
 36 Odczytanie i dokładna transkrypcja wymaga osobnego opracowania; tu wyko-
rzystuję jedynie ogólne wrażenia z lektury.
 37 Józef Kremer, Dziennik mojej podróży (jak w przyp. 33), s. 534.
 38 Jw., s. 545.
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jeden z najgłośniejszych sporów intelektualnych – wokół rozprawy Kazi-
mierza Brodzińskiego O klasyczności i romantyczności, która ukazała się 
w „Pamiętniku Warszawskim”. Józef Kremer wybrał się do Warszawy 
przed wyruszeniem w dalszą drogę na studia do Berlina, a spotkanie 
z  Brodzińskim stało się kolejnym stałym wątkiem w  jego relacjach 
autobiograficznych, podobnie jak silny związek z matką, powtórzonym 
jeszcze w roku 1874 podczas spotkania z Kazimierzem Władysławem 
Wójcickim39.

Poeta serdecznie przyjął Kremera i, jak się wydaje, wprowadził go 
w arkana sporu toczącego się w ówczesnej literaturze polskiej pomiędzy 
romantykami a klasykami. Wizyta była zapewne istotna, skoro Kremer 
wspomniał ją w Autobiografii40. Mimo anegdotyczności tej opowieści, 
świadectwa wpływu, jaki kontakty z Brodzińskim wywarły na poglądach 
estetycznych Kremera, znajdujemy w cechach krytycznej postawy filozofa 
wobec poezji łączącej klasycystyczne ujęcie dzieła poetyckiego (definio-
wanego jako doskonała harmonia treści i formy) i krytykę poezji „czysto 
romantycznej”, pozbawionej  specyfiki polskiej41. O dziełach współcze-
snych, według aksjologii zapożyczonej od Brodzińskiego niespełniających 
norm klasycznych i przepełnionych sentymentalnym tonem, wypowiadał 
się Kremer krytycznie. Przykładowo, o poezji swojego przyjaciela – Win-
centego Pola – pisał: „dzieła wielu ze współczesnych nam, a rzekomych 
romantyków są jak potoki dzikie, co to po nawałnicy ulewnej lub po 
długiej słocie kipią […]. Lecz niechaj-no się rozpogodzi, niechaj na dobre 
słońce zaświeci, cóż zostanie z onych dzikich wód? Oto pełno głazów 
nieużytych i troszkę wilgotnego brudu”42. Natomiast to autora Wacława 
uznał Kremer w dojrzałej twórczości za autora równego Goethemu, któ-
rego darzył – jak widzieliśmy – ogromnym szacunkiem.W tym kontekście  
opisana zdawkowo w Autobiografii wizyta w Weimarze (podczas podróży 
Berlin–Heidelberg w 1829 roku) nie może być zakwalifikowana jedynie 

 39 Kazimierz Władysław Wójcicki, Wspomnienie z podróży (jak w przyp. 18), nr 4, 
s. 1.
 40 Kazimierz Brodziński był autorem rozprawy O klasyczności i romantyczności 
w sztuce („Pamiętnik Warszawski” 1818).
 41 Za: Olaf Krysowski, Józef Kremer i polscy romantycy [w:] Józef Kremer (1806–1875) 
(jak w przyp. 1), s. 248–249.
 42 Józef Kremer, Listy z Krakowa, Wilno 1855, VII, 198.
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jako objaw młodzieńczej fascynacji, ale musi zostać przeniesiona na ocenę 
krytycznych tekstów estetyka, uzupełnionych również doświadczeniami 
wyniesionymi później z Paryża.

Berlin i Heidelberg (1828–1829)

Wizyta w Warszawie u Brodzińskiego odbyła się po rigorosach, zamyka-
jących edukację Kremera w Krakowie. Następnie przyszły estetyk udał 
się na studia do Berlina, ośrodka podówczas zdominowanego przez dzia-
łalność i wykłady Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Sam Kremer pisał 
o tamtejszym uniwersytecie, iż „[…] jaśniał we wszystkich gałęziach 
umiejętności mężami wielkiej sławy; profesorami byli na przykład Savigny 
(romanista43), Hegel, Ritter (geograf), Raumer (historyk), Schleiermacher 
(teolog i filozof), Gans (filozof-prawnik), i wielu innych, […]”44. Aktyw-
ność tak wielu wybitnych w swoich dziedzinach akademików nie była 
przypadkowa, założenie bowiem Uniwersytetu Humboldtów w 1809 roku 
podbudowało atmosferę specyficznej odmiany ograniczonego liberali-
zmu, charakteryzującą okres restauracji45, sprzyjającą twórczym sporom 
filozoficznym i społecznym.

Niestety, nie posiadamy dokładnego wykazu przedmiotów studiów 
Kremera w Berlinie (w swoim Curriculum vitae pisał jedynie: „słucha-
łem przedmiotów filozoficznych i prawnych”46), jednak okres spędzony 
tam niewątpliwie zadecydował o dalszym rozwoju intelektualnym Józefa 
Kremera. Zacząć należy od skomentowania atmosfery społecznej w sto-
licy Prus tamtego czasu. Jak zauważa biograf Hegla, Karl Rosenkranz, 
istotnym czynnikiem budującym milieu Berlina była koncepcja państwa 
pruskiego, będąca w stałej relacji z refleksją metafizyczną o tendencjach 
do systemowości i całościowego ujmowania rzeczywistości47. 

 43 Właściwie znawca prawa rzymskiego. Friedrich Carl von Savigny był krytykiem 
teorii prawa naturalnego i zwolennikiem historycznego ujmowania prawa. 
 44 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 5–6.
 45 Istotnej dla rozwoju doktryn prawnych (Thomas Vormbaum, A Modern History 
of German Criminal Law, Heidelberg 2014).
 46 Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 12.
 47 Karl Rosenkranz, Hegels Leben, Berlin 1844, s. 494.
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Ten typ refleksji filozoficznej zdominował również myślenie chrze-
ścijańskie, wykluczając idee „naiwnej wiary” i prowadząc do powstania 
filozofii chrześcijańskiego „kantyzmu” Schleiermachera. W tym samym 
okresie w Berlinie toczył się spór między autorem Wiary chrześcijańskiej 
a Heglem, który miał odegrać najważniejszą rolę w kształtowaniu myśli 
krakowskiego filozofa.

Choć nie przybrał publicznej formy48, wspomniany konflikt poglą-
dów dwóch myślicieli mógł zostać przez Kremera odczytany podczas 
uczestnictwa w wykładach uniwersyteckich. W roku 1828 Hegel po raz 
ostatni przeprowadził w Berlinie wykład z estetyki; Schleiermacher od 
1819 roku miał wykłady z estetyki i o życiu Jezusa49. Spór między Heglem 
a Schleiermacherem wpisywał się w nurt refleksji nad przewartościowa-
niem moralnym i duchowym po okresie rewolucji i wojen napoleońskich, 
stawiając podstawowe pytania o rolę państwa, sztuki i chrześcijaństwa we 
współczesności. Obaj filozofowie, reprezentując odmienne poglądy poli-
tyczne, doprowadzili do spolaryzowania postaw: z jednej strony odrzu-
cenia, a z drugiej wzmocnienia chrześcijaństwa. Kremer zreinterpretuje 
na swój sposób filozofię obu. Choć bowiem uważany za heglistę, bliższy 
będzie myśli o indywidualnym bycie ludzkim i jego drodze do zbawie-
nia (również przez sztukę) oraz oddzieleniu bytu absolutnego od myśli 
i wskazaniu na realizowanie się Absolutu przez rzeczywistość ludzką (co 
pozwala na analizowanie sztuki jako przejawu całości kultury w Listach 
z Krakowa50). Filozofia Hegla natomiast posłuży mu jako specyficzna 
podstawa „umiejętności filozoficznej”, gdy po raz pierwszy przeniesie 
ją do myśli polskiej w Rysie filozoficznym umiejętności51. Od samego 
początku będzie jednak określał swoje poglądy jako pisane jedynie na 

 48 Por. Richard Crouter, Hegel and Schleiermacher at Berlin: A Many-Sided Debate, 
„Journal of the American Academy of Religion” XLVIII, 1, s. 19.
 49 Michael Forster, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher [w:] The Stanford Encyclo-
pedia of Philosophy (Summer 2015 Edition), red. Edward N. Zalta, <https://plato.stanford.
edu/archives/sum2015/entries/schleiermacher/> (odczyt: 10 VII 2016). 
 50 O relacji Listów z Krakowa do wczesnej historii sztuki pojmowanej jako historia 
kultury por. Magdalena Kunińska, Rówieśnicy: Listy niderlandzkie Karla Schnaasego 
i Listy z Krakowa Józefa Kremera – początki historii sztuki w cieniu metafizyki heglowskiej, 
w niniejszym tomie.
 51 Józef 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; 1835, t. 2, 
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kanwie współczesnej filozofii52. Stosując system heglowski, nie pozostawał 
wyjątkiem w myśleniu całego wieku XIX, zainfekowanego schematem 
rozwoju stworzonym przez niemieckiego filozofa, nawet gdy explicite od 
myślenia tego się odcinał53.

Choć sam Kremer był świadom swojego wyizolowania towarzyskiego 
w Berlinie i  swoistej „niewinności”54, warto zauważyć, że stolica Prus 
w tym czasie przyciągała wielu przyszłych filozofów, jak choćby póź-
niejszego towarzysza broni Kremera – Karola Libelta. Znamienna dla 
pokolenia myślicieli polskich, którzy mieli okazję wysłuchać wykładów 
Hegla, pozostanie krytyczna postawa wobec panteizmu tej filozofii oraz 
dążenie do stworzenia systemu o typowo polskim charakterze55.

Prócz wspomnianego wyżej zasadniczego sporu na linii Hegel–Schleier-
macher, na kształtowanie się myśli Kremera wpływ wywarła również 
postawa Karla Rittera, geografa, który systematyzował przyrodę jako „wcie-
loną logikę”, podkreślając jednak jej status jako stworzonej przez Boga.

Przerwawszy studia po śmierci matki56, gdy w związku z tym wyda-
rzeniem wrócił do Krakowa i pozostał przez jeden semestr z rodziną, na 
kolejny Kremer powrócił do Berlina, a 2 maja 1829 roku immatrykulował 
się na Wielkoksiążęcym Badeńskim Uniwersytecie w Heidelbergu57. Stu-
diował tam przedmioty prawnicze u Antona Friedricha Justusa Thibauta 
i Carla Josepha Antona Mittermaiera. Interesował się również historią, 

z. 2, cz. 3: Zasada filozofii ducha: Zasada antropologii, s. 201–268; 1836, t. 4, z. 1, cz. 3: 
Filozofia ducha: Zasada fenomenologii ducha, s. 1–68; z. 2, s. 187–304.
 52 Józef Kremer, Listy z Krakowa (jak w przyp. 1), List I, 1.
 53 Na temat zjawiska heglizmu w sposobach myślenia (nie tylko historycznoarty-
stycznego) por. Keith Moxey, Art History’s Hegelian Unconscious: Naturalism as Nationa-
lism in the Study of Early Netherlandish Painting [w:] The Subject of Art History. Historical 
Objects in Contemporary Perspectives, red. Mark A. Cheetham, Michael Ann Holly, Keith 
Moxey, Cambridge 1998, s. 25–51.
 54 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 2.
 55 Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (jak w przyp. 6), s. 175.
 56 Maria Kremer zmarła nagle 7 VII 1828 roku. Udała się do Karlsbadu na kurację; 
była umówiona z najstarszym synem na spotkanie w Dreźnie. Niestety zmarła, a Józef nie 
został powiadomiony o pogrzebie. Wiadomość przekazał mu dopiero na prośbę rodziny 
zaprzyjaźniony z nim Paweł Czajkowski.
 57 Za: Isabel Röskau-Rydel, Rodzina Kremerów (jak w przyp. 15), s. 20.
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wykładaną przez Friedricha Christopha Schlossera. Studia poświadczone 
zostały dyplomem wystawionym 2 września 1829 roku58. 

Podczas studiów Kremer był świadkiem najistotniejszych debat 
dotyczących charakteru i  pochodzenia prawa, będących pochodną 
ścierających się, spornych koncepcji filozoficznych, co poszerzyło jego 
horyzont myślenia jako późniejszego filozofa. Jednak to historiografia 
Schlossera stała się kolejnym czynnikiem decydującym dla budowania 
Kremerowskiej myśli o sztuce i jej historii. Najważniejsze dla młodego 
krakowianina było lokowanie przez Schlossera wydarzeń historycznych 
w szerokim kontekście kulturowo-społecznym w pracy Weltgeschichte in 
zusammenhängender Erzählung (wydanej w roku 1815). Otwierało ono 
bezpośrednio drogę do interpretacji dzieła jako wytworu kulturowego, 
różnego w zależności od okoliczności społecznych. 

Wyjechawszy z Heidelbergu, w którym pobyt wspominał bardzo 
dobrze, Kremer udał się do Paryża. Zdecydował się na podróż pieszą, 
przez Szwajcarię. Typowo romantyczne w genezie wydaje się przypisanie 
decyzji o owej samotnej podróży chęci indywidualnego kontaktu z przy-
rodą, która miała ukoić emocje po śmierci matki59. 

Paryż (1829–1830)

Ze swojego pobytu w Paryżu Kremer zanotował w Autobiografii kilka 
wątków. Pierwszym z nich jest początkowa fascynacja socjalistyczną 
utopią zwolenników saintsimonizmu60. Wejście w środowisko intelek-
tualne stolicy Francji wiązało się z zanurzeniem w ośrodku mesjanizmu 
polskiego oraz, przede wszystkim, z żywym kontaktem ze skrajnymi 
poglądami społecznymi – rozpiętymi pomiędzy utopijną lewicą a ten-
dencjami monarchistycznymi typowymi dla ówczesnego momentu histo-
rycznego (definiowanego jako kryzys końca monarchii Karola X) – które 
nieuchronnie prowadziły do rewolucji lipcowej.

 58 Dyplom zachowany w: Papiery osobiste Józefa Kremera, BJ rkps 9944.
 59 Józef Kremer, Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 7.
 60 Henri de Saint-Simon (1760–1825), filozof o utopijnie lewicowych poglądach; 
postulował radykalne przekształcenie ustroju społecznego, zniesienie praw dziedziczenia 
i nową strukturę podziałów klasowych.
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Kremer przekazał, że idee oparte na postulatach Saint-Simona były 
wyjątkowo pociągające dla młodego człowieka, przez porywającą formę 
ich przekazu. Jak stwierdza: „dałby się uwieść”, ale do Paryża przybył 
wtedy Romuald Hube (prawnik i historyk prawa), który stał się dla Kre-
mera specyficznym przewodnikiem w narzucającym się świecie owych 
idei. Ostatecznie filozof przyjął stanowisko bardziej umiarkowane, choć – 
jak zauważa Brzozowski – fascynacja Saint-Simonem musiała być czysto 
naskórkowa, jeśli tak szybko zwrócił się ku poglądom mniej radykalnym. 

W Paryżu Kremer uczęszczał na wykłady uniwersyteckie oraz pra-
cował w Bibliotece Królewskiej. Do jego nauczycieli zaliczali się Jean-
-Baptiste Say (w swoich poglądach na system ekonomiczny pozostający 
zwolennikiem leseferyzmu), Georges Cuvier (paleontolog), ale również 
Abel Villemain – którego koncepcje literaturoznawcze wywarły duży 
wpływ na poglądy estetyczne Kremera, podobnie jak myśl innego uczo-
nego – Victora Cousina (filozofa). 

Abel Villemain, zwany ojcem komparatystyki literackiej, opisywał  
doniosłość odrębności narodowych oraz postulował wskazywanie treści 
typowych dla epoki i społeczeństwa – co dla Kremera, przyszłego filozofa 
przekonanego o konieczności wypracowania swoistej myśli i twórczości 
polskiej, było szczególnie istotne61.

Z kolei w poglądach Cousina odnajdziemy zręby kremerowskiej kon-
cepcji  autonomiczności sztuki, pozostającej w stosunku napięcia z ideami 
Hegla. Powtarzane przez Cousina hasło „l’art pour l’art”, sformułowane już 
w roku 1817 w wykładzie „Du Vrai, du Beau, et du Bien”, silnie oddziałało 
na późniejszą refleksję krakowianina. Cousin przeprowadził rozdział 
prawdy, dobra i piękna, postulując: „piękno nie może być tym, co jest 
użyteczne, ani dobre ani święte. Prowadzi jedynie do siebie samego”62. 
Hasło Cousina podchwycone zostało przez artystów końca XIX wieku, 
krytykujących estetykę pozytywistyczną, upatrującą celów sztuki poza 
nią samą, w jej użyteczności. Jednak wydaje się, że właściwe odczytanie 
znaczenia poglądu Cousina dla Kremera leży w podsunięciu możliwości 
przekroczenia heglowskiej triady rozwoju i sformułowaniu tezy o końcu 

 61 Por. Olaf Krysowski, Józef Kremer i polscy romantycy (jak w przyp. 41), s. 245.
 62 Za: A Companion to Aesthetics, red. Stephen Davies, Kathleen Marie Higgins, 
Robert Hopkins, Robert Stecker, David E. Cooper, Oxford 2009, s. 129.
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sztuki oraz wprowadzeniu estetyzmu i autonomii sztuki obok przekona-
nia o logicznej strukturze rzeczywistości. Jak zauważył Albert Cassagne, 
źródłem poglądu Cousina – prócz inspiracji filozofią niemiecką63 – był 
również wpływ specyficznej tradycji intelektualnej wyrosłej we Francji 
po rewolucji oraz dyskusji o naturze piękna. Cousin, występując z pozycji 
poglądu o pięknie idealnym, komentował m.in. spory klasycysty Anto-
ine’a-Chrysostome’a Quatremère de Quincy ze zwolennikiem estetyki 
realistycznej – Emeric’em Davidem64. Dla Józefa Kremera jedną z pod-
staw estetyki pozostanie nacisk na element duchowy w sztuce oraz jej 
niezależny od innych pól rozwój, ujęty zasadą: 

Odrzuć przede wszystkim myśl, jakoby sztuka piękna miała jakieś 
cele krom siebie i jakoby była jedynie środkiem do osiągnięcia 
jakiegoś dobra, będącego czymś innym jak pięknością. Sztuka ma 
swój cel sama w sobie, sobie samej jest celem i końcem, do którego 
zmierza. Tak jak i wszystkie prawdy niczyją nie są służebnicą ani 
środkiem do osiągania obcych im celów, lecz same z siebie mają 
wagę i znaczenie swoje65. 

Również eklektyczna postawa Cousina wobec historii filozofii – na co 
wskazał Stanisław Borzym66 – nie pozostała bez znaczenia dla stanowiska 
Kremera. Docenianie epok poprzednich i modyfikacje w dominującym 
systemie Hegla staną się udziałem autora Listów z Krakowa. 

Największą wagę przywiązywał jednak Kremer do uczestnictwa 
w wykładach Françoisa Guizota, wymieniając je jako jedyne w Curricu-
lum vitae. Szczególny charakter zajęć historyka, który wyróżnił Kremera 
zaproszeniem do uczestnictwa w zamkniętych spotkaniach, doczekał się 
pochlebnego opisu: „wśród innych wykładów miałem sposobność należeć 

 63 Cousin w 1817 roku odbył podróż do Niemiec i zapoznał się z poglądami Kanta, 
Schellinga, Schillera i Hegla. 
 64 Albert Cassagne, La théorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques 
et les premiers réalistes, Sayssel 1998, s. 129.
 65 Józef Kremer, Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i opracowanie 
Ryszard Kasperowicz, Kraków 2011, s. 275.
 66 Stanisław Borzym, Józef Kremer i Henryk Struve [w:] Józef Kremer (1806–1875) 
(jak w przyp. 1), s. 88.
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do lekcji, które pan Guizot, ówczesny Profesor Historyi, oprócz wykładów 
publicznych swoich poświęcał mniejszemu kółku słuchaczy”67. 

Ogniwem łączącym poglądy Villemaina, Cousina i Guizota był ogra-
niczony liberalizm, a o ich wpływie na umysłowość stolicy Francji w tym 
okresie decydował założony w 1824 roku przez Pierre’a Leroux dzien-
nik „Globe”68. Akcentując swoje przywiązanie do koncepcji Guizota, 
autora Cours d’histoire moderne, wskazuje Kremer po raz kolejny na wagę 
czynnika społecznego w historii, a podstawową nauką wyniesioną przez 
niego z historiografii francuskiej było socjologiczne podejście do dziejów 
kultury oraz sprowadzenie przejawiania się Absolutu do rzeczywistości 
człowieka. 

Istotne znaczenie dla formacji intelektualnej Kremera miała rów-
nież rodząca się myśl pozytywistyczna. Henryk Struve prace Kremera 
interpretuje wprost jako inspirowane filozofią Auguste’a Comte’a, któ-
rego Cours de philosophie positive zaczął się ukazywać w roku pobytu 
krakowskiego filozofa w Paryżu. Pisma Comte’a były ponadto publiko-
wane w czasopiśmie „L’Organisateur”, redagowanym przez Saint-Simona. 
Rzeczywiście, przejście od poglądu o abstrakcyjnej, metafizycznej tożsa-
mości myśli i bytu do poszukiwań przejawiania się Absolutu w rzeczy-
wistości zawdzięczał krakowianin, jak się wydaje, wpływowi zarówno 
francuskiej historiografii, jak i rodzących się wówczas we Francji badań 
przyrodniczych. Jako wyróżniony w Autobiografii pojawia się bowiem 
Georges Cuvier, paleontolog, twórca metody osteologii, opierającej się 
na zasadzie indukcji i porównań, operującej materiałem zebranym dzięki 
odkryciom szczątków zwierząt kopalnych do tworzenia całościowych 
modeli szkieletów. Cuvier był jednocześnie przyjacielem Alexandra von 
Humboldta, głównego inicjatora empirycznego podejścia do zjawisk 
kultury69, odchodzącego od czysto metafizycznej spekulacji, co ujawni 
się w kremerowskim wypełnianiu schematów rozwoju zaczerpniętych 
z Hegla przez konkret doświadczenia dzieła.

 67 Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 13.
 68 O którym pisze m.in. Adam Mickiewicz w O krytykach i recenzentach warszaw-
skich (wyd. w: Adam Mickiewicz, Poezje, t. 1, Kraków 1899). 
 69 Aaron Sachs, The Ultimate Other: Post-Colonialism and Alexander von Humboldt’s 
Ecological Relationship with Nature, „History and Theory” 42, 2003, s. 111–135.
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Jednak mimo fascynacji badaniami przyrodniczymi, to stolica Francji, 
mocniej jeszcze niż Berlin, przekonała Kremera do przyjęcia postawy 
zakorzenionej w  moralności chrześcijańskiej. Rozbite po rewolucji, 
podzielone społeczeństwo stawało się świadkiem przewartościowania roli 
religii oraz poszukiwania w niej fundamentu nowego ładu społecznego. 
Wciąż wpływowe pozostawało dzieło François-René Chateaubrianda 
Génie du christianisme, wydane w 1802 roku, będące obroną chrześcijań-
stwa jako zasady rządzącej społeczeństwem. Jak komentował Piotr Kra-
sny: „Książka ta była dość specyficzną apologią chrześcijaństwa napisaną 
w obronie francuskiego Kościoła katolickiego osłabionego przez laicką 
filozofię oświecenia i niemal zniszczonego przez jakobiński terror w cza-
sie rewolucji. Chateaubriand znał opinię Napoleona, że »społeczeństwo 
bez religii jest jak okręt bez kompasu«, toteż postanowił zaprezentować 
chrześcijaństwo jako jedyną doktrynę zdolną wprowadzić aksjologiczny 
ład w narodzie zdemoralizowanym przez rewolucyjny chaos”70. Choć od 
wydania tej pozycji minęły ponad dwie dekady, dla Kremera była ona 
niezwykle istotna. Wychowany w przywiązaniu do wiary, doświadczyw-
szy atmosfery stolicy Francji, Kremer nigdy nie odszedł od myślenia 
opartego na wierze, racjonalizm uzupełniając filozofią uczucia i obroną 
chrześcijaństwa. 

W Paryżu Kremer odczuł również po raz pierwszy gniew i nieopa-
nowanie ludu, będąc świadkiem rewolucji lipcowej 1830 roku. Opuścił 
Francję w sierpniu tego roku i przez Londyn wrócił do Krakowa. O celu 
wizyty w Londynie nie wiemy nic; sam Kremer wspomina ją jedynie 
w kontekście kontrastu z Paryżem i wrażenia, jakie na nim wywarło 
miasto: „Londyn w porównaniu z Paryżem zdawał mi się olbrzymem 
przepotężnym, ale hardym, zimnym, rozsądnym. Chodząc po tych jego 
ulicach, patrząc na te jego budowle publiczne, ogromne, jakby na całą 
wieczność zbudowane, mimowolnie przychodził mi na myśl obraz starego 
Rzymu, jakim był za czasów pierwszych imperatorów”71.

 70 Piotr Krasny, Tradycja, stygnąca pobożność i niejasne odczucie bóstwa. François 
René de Chateaubriand a kryzys sztuki religijnej w XIX wieku, „Sacrum et Decorum” IV, 
2011, przyp. 9.
 71 Henryk Struve, Życie i prace Józefe Kremera (jak w przyp. 1), s. 36; Józef Kremer, 
Autobiografia (jak w przyp. 1), s. 9. 
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* * *

Rekonstrukcja curriculum studiów pokazuje, że późniejsze poglądy filo-
zofa były wypadkową doświadczeń akademickich, zmian milieu oraz 
przywiązania do wychowania w duchu patriotyzmu. Szkoła heglowska 
zaowocowała u niego systematycznością wykładu, dotyczącego całości 
rzeczywistości. Przywiązanie do religii chrześcijańskiej zdaje się nato-
miast zawdzięczać Kremer wpływom Schleiermachera i Chateaubrianda. 
Poglądy Schlossera i Guizota legły u podstaw obecnej w pisarstwie Kre-
mera tendencji do wyjaśniania  zjawisk charakterystyką momentów roz-
woju kultury, narodu i epoki oraz przekonania o społecznym  charakterze 
historii. Z kolei wykłady i lektura prac Cousina oraz Villemaina wpłynęły 
na zdolność krakowskiego filozofa do zmodyfikowania heglowskiej myśli 
o sztuce i oceny sztuki mu współczesnej. Główne prace Kremera nie 
wychodzą poza ukształtowaną w czasie studiów umysłowość, łączącą 
przekonania idealistyczne z potrzebą zastosowania ich do konkretnego 
doświadczenia. Wraz z rozwojem nauk postawa ta będzie przez Kre-
mera nieco modyfikowana, nie na tyle jednak, by nie został posądzony 
o wsteczność myślenia.

Kraków (1830–1875)

Rozwój późniejszej kariery akademickiej oraz pomnażanie naukowego 
dorobku Kremera pozostawało pod wpływem kilku czynników, w tym 
biografii ukształtowanej przez aktywny udział w wydarzeniach historycz-
nych, które w dużej mierze zadecydowały o dalszych wyborach filozofa. 
Wykształcony jako prawnik, z powodu represji popowstaniowych został 
wychowawcą młodzieży, a ostatecznie rozwinął karierę naukową. Późne 
rozpoczęcie działalności akademickiej przyczyniło się do szybkiej dewalu-
acji poglądów filozofa, na jego niekorzyść działała bowiem różnica poko-
leniowo-światopoglądowa. Podejmując się pracy naukowej pod koniec lat 
trzydziestych XIX wieku, w pewnym sensie utracił szansę na pozostanie 
w łączności pokoleniowej z młodszymi badaczami, gdy zmieniło się zupeł-
nie spojrzenie na historiografię artystyczną i sposób badania sztuki. Od 
lat czterdziestych bowiem mówić można o narodzinach nowej dyscypliny 
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akademickiej – historii sztuki (Kunstgeschichte); to okres popularyzacji 
publikacji o sztuce, przewodników i podróży72. Warto zwrócić uwagę, za 
Stefanem Morawskim, że pełen wykład dziejów sztuki pióra Józefa Kre-
mera, swą szczegółowością i rozmachem znacznie przewyższający szkice 
jego brata (Karola), rozwinięty został dopiero w publikacjach z drugiej 
połowy lat pięćdziesiątych XIX wieku73. Lata czterdzieste rozpoczęły okres 
upowszechniania wiedzy o sztuce poprzez monumentalne publikacje 
podręcznikowe, wpisujące się w nurt tzw. allgemeine Kunstgeschichte, 
by wymienić początek wydawania wielotomowego  dzieła Karla Schna-
asego74 czy podręcznik Franza Kuglera75. Obie książki, choć wychodziły 
z odmiennych pozycji wobec stanowiska Hegla, zaczęły służyć również 
jako przewodniki licznych podróżnych, pragnących skonfrontować ich 
zawartość z doświadczeniem konkretnego dzieła76, a Schnaase, mając 
ambicje przełożenia Heglowskiej historii Ducha na język form artystycz-
nych, bliski był Józefowi Kremerowi77. Odstęp czasowy między publikacją 
pierwszej wersji Listów z Krakowa i ich nową redakcją oraz pracą nad 
Podróżą do Włoch mógł umożliwić – i zapewne umożliwił – zapoznanie 
się estetyka z najnowszymi osiągnięciami historii sztuki i pozwolił na 
ich własną interpretację. By ostateczna ocena spuścizny i umysłowości 
Kremera była sprawiedliwa, należy zauważyć, że lata, które z punktu 
widzenia rozwoju kariery naukowej wydają się stracone, były tymi, które 
podbudowały dodatkowo obecne już w jego umyśle podstawy patrio-
tyczne i powtarzającą się nieustannie w pismach i wystąpieniach chęć 
podkreślania wątków specyficznie polskich, „swojskich” w filozofii oraz 
konsekwentne próby adaptacji i modyfikacji osiągnięć zagranicznych, 
również w zakresie estetyki – jak choćby praca nad polskim słownictwem 

 72 O wpływie rozwoju turystyki i kolei na kształtowanie się naukowej dyscypliny 
historii sztuki por. np. Dan Karlholm, Art of Illusion. The Representation of Art History 
in Nineteenth-Century Germany and Beyond, Bern–New York 2004.
 73 Stefan Morawski, Poglądy Józefa Kremera na sztukę [w:] tegoż, Studia z historii 
myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961, s. 256–271, za: Urszula Bęczkowska, 
Karol Kremer a Józef Kremer (jak w przyp. 14).
 74 Carl Schnaase, Geschichte der bildenden Künste, t. 1–8, Düsseldorf 1843–1879.
 75 Franz Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte, I wyd. Stuttgart 1842.
 76 Por. Dan Karlholm, Art of Illusion (jak w przyp. 72), s. 35.
 77 Na temat podobieństw por. Magdalena Kunińska, Rówieśnicy (jak w przyp. 50).
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filozoficznym oraz terminologią sztuk plastycznych w ramach działalności 
w Towarzystwie Naukowym Krakowskim78. 

By pełniej zrozumieć nakreślony powyżej proces zmiany drogi 
zawodowej, rozwoju postawy patriotycznej i umacniania przekonania 
o wiodącej roli chrześcijaństwa konieczne jest nawiązanie do wątku 
instytucjonalnego. Kremer bowiem, wyposażony w wiedzę akademicką 
oraz, co ważniejsze, zapoznany z obowiązującymi tendencjami w filozofii 
i teorii literatury, powrócił na tereny dawnej Rzeczypospolitej, licząc 
na rychłe ustabilizowanie sytuacji życiowej. Rzeczywiście, początkowo 
wydawało się, że tak potoczą się losy wykształconego prawnika, bowiem: 
„na wniosek profesora Słotwińskiego, wydział dnia 28 Stycznia 1831 roku 
jednomyślnie uczynił przedstawienie do Rady Wielkiej Uniwersytetu aby 
udzieliła żądanej dyspensy dla tak uczonego męża” i następnie mianował 
Kremera doktorem obojga praw. Niestety, Kremer doświadczył zwrotu 
w życiu przez udział w powstaniu listopadowym. Wraz z bratem Aleksan-
drem znaleźli się w szóstej baterii artyleryjskiej pod dowództwem Win-
centego Nieszkocia; 25 lutego 1831 roku Kremer został ranny w bitwie 
pod Grochowem, a następnie znalazł się w Modlinie79.

Po upadku twierdzy Modlin i powrocie do Krakowa, nie mogąc 
uzyskać żadnej posady, Kremer przyjął funkcję edukatora domowego 
w majątku Tadeusza Skrzyńskiego w Zagórzanach. Tu, jak zauważył 
wnikliwy lektor korespondencji Kremera, Zbigniew Sudolski: „wiódł 
życie mizantropa”80, ale również poświęcił się rozbudowywaniu swojego 
warsztatu filozoficznego, przez studiowanie i definiowanie pojęć, gdy 
czytał np. pisma teologiczne z XVI wieku. W dniu 24 lipca 1833 roku 
Reskryptem nr 4495 Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa został 
powołany na asesora przy trybunale pierwszej instancji81. Jednak zawód 
nie okazał się dla niego ostatecznym powołaniem i powrócił do Zagórzan 
jeszcze na cztery lata.

 78 Szczegółowo na ten temat, zob. Urszula Perkowska, Działalność Józefa Kremera 
w Towarzystwie Naukowym Krakowskim i Akademii Umiejętności, w niniejszym tomie.
 79 Warto dodać, że w tej samej baterii walczył również Karol Libelt, którego – mimo 
odmiennych poglądów – Kremer cenił wysoko (za: „Krynica wiadomości” [jak w przyp. 
1], s. 8). 
 80 Zbigniew Sudolski, Wstęp [w]: „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 1), s. XIV.
 81 Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 12.
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Okres ten w życiu Kremera przyniósł nawiązanie przyjaźni z poetą 
Wincentym Polem, którego poznał w domu Antoniego Zygmunta Helcla 
w 1833 roku. Pol następująco zapamiętał pierwsze spotkanie w Warszawie 
i nowego znajomego: 

Czarne kędzierzawe włosy wiły się jak węże wokoło głowy, postać 
pełna energii, w zdaniach wielka oryginalność i ciepłe słowa […]. 
Czarne jego oczy paliły się węglem lubo okularami przesłonięte 
[…]. Postać Józefa Kremera zajęła mnie żywo i kiedyśmy po her-
bacie z domu Helcla wyszli, on odprowadzał mnie i na wylaniu 
serdecznych uczuć chodziliśmy do drugiej godziny w nocy po 
rynku krakowskim. Od tej pory stanąłem z Kremerem dobrze, 
bom znalazł w uczniu Hegla serce i energię polskiego żołnierza82. 

Według Henryka Struvego to rozmowy z Polem, m.in. podczas pie-
szych wycieczek w góry, uaktywniły erudycyjną refleksję estetyczną Józefa 
Kremera. Pol, wrażliwy partner, zadziałał jako specyficzny katalizator83. 
Nie do przecenienia jest wprowadzenie Kremera przez poetę w zagad-
nienia sztuki ludowej i tym samym poszerzenie perspektywy oceny kul-
tury w poszczególnych epokach. Kremer zauważył dzięki Polowi, jak 
podsumowała Urszula Bęczkowska, „»wybitne piętno ducha narodu«, 
odciśnięte w budownictwie drewnianym polskich wsi”84. Relacja nie 
była jednostronna, Pol zyskał w Kremerze mentora w zakresie systemu 
Hegla oraz wnikliwego krytyka, sam doceniał natomiast dokonaną przez 
filozofa chrystianizację myśli Hegla85. Specyficzny rys modyfikacji filo-
zofii niemieckiej widoczny będzie w całej działalności estetyka, począw-
szy od przedstawionych w pierwszej pracy powodów przeszczepiania 
myśli Hegla na grunt polski. Już bowiem w momencie powstania (1834) 
„Kwartalnika Naukowego”, powołanego do życia z  inicjatywy wyżej 

 82 Wincenty Pol, Pamiętniki, oprac. Karol Lewicki, Kraków 1959, s. 228–229.
 83 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera (jak w przyp. 1), s. 41.
 84 Urszula Bęczkowska, Wincenty Pol a początki instytucjonalnej opieki nad zabyt-
kami sztuki w Polsce [w:] Wincenty Pol służbie nauki i narodu (1807–1872), red. Krystyna 
Grodzińska, Adam Kotarba, Kraków 2010, s. 75.
 85 Maurycy Mann, Wincenty Pol. Studjum biograficzno-krytyczne, t. 2, Kraków 1906, 
s. 131–132.
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wymienionego Antoniego Zygmunta Helcla, „poświęconego postępom 
filozofii, prawa, dziejów świata i historyi literatury”, pismo zyskało pod-
tytuł: „Wydawany w Połączeniu Prac Miłośników Umiejętności”, który 
doskonale opisuje charakter periodyku, z założenia składającego się z prac 
powierzonych różnym autorom, mającym pomagać w rozwoju na gruncie 
polskim poszczególnych reprezentowanych w nim dziedzin86. Józef Kre-
mer został wyznaczony do prowadzenia rubryki filozofii87 i w pierwszych 
czterech tomach czasopisma opublikował swój, oparty na Encyklopaedie 
der Wissenschaften Hegla, Rys filozoficzny umiejętności88, zaznaczając 
swoje miejsce w umysłowości środowiska akademickiego. Obiektywne 
potraktowanie filozofa wymaga zwrócenia uwagi, że choć w strukturze 
oparty na myśli Hegla, Rys w zamierzeniu nie miał być narzuceniem 
koncepcji  niemieckiego uczonego w zakresie treści, lecz  – jak oceniał 
Struve w Album biograficznym zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX – 
„dzwonkiem porannym, wzywającym do badań filozoficznych”, zachętą 
do rozpoczęcia nowej fazy filozofii w Polsce89. Jak pisał sam Kremer, dążył 
do stworzenia modelu filozofii opartej na heglowskiej metodzie, o sporej 
dozie samodzielności: 

Gdy filozofia tegoczesna, mówi, zwłaszcza ta, która znaną jest pod 
imieniem szkoły berlińskiej, zwróciła uwagę prawie powszechną 
naukowego świata, uważamy za rzecz zgodną z przeznaczeniem 
tego pisma aby w sposobie ile możności skróconym wyłożyć 
główne jej zarysy. Zdaje się atoli, że najwłaściwszą rzeczą będzie 
w tym celu skreślić ogólny obraz w duchu założyciela tej szkoły, 
Hegla, stosując go do głównych zasad umiejętności, wedle najnow-
szego ich stanowiska, bez wyczerpania tak obfitego przedmiotu, 

 86 Zbiorowy charakter przedsięwzięcia podkreślił Helcel w liście do Kremera z 1 III 
1834 roku: „Łatwo atoli uznasz, iż to nie pojedynczej osoby na to siły, aby sama jedna, 
wielowzględne pismo naukowe zdołała w ciągu utrzymać” („Krynica wiadomości” [jak 
w przyp. 1], s. 173).
 87 W Autobiografii określa gest Antoniego Helcla jako akt odwagi i podkreśla jego 
znaczenie dla własnych losów (Józef Kremer, Autobiografia [jak w przyp. 1], s. 12).
 88 Józef Kremer, Rys filozoficzny umiejętności (jak w przyp. 51).
 89 Henryk Struve, Józef Kremer [w:] Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek 
wieku XIX, Warszawa 1901, s. 465.
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ani określenia odcieniów drobniejszych, utrudniających pojmowa-
nie całości […]. Opierając się zresztą, co do zasadniczych myśli, na 
dziełach Hegla, rozwijających ten system, na ustnym tłumaczeniu 
i kursach nieżyjącego już dziś nauczyciela, zachowujemy sobie 
jednak wszelką dowolność tak co do sposobu wyłożenia całego 
przedmiotu, jak co do zewnętrznego jej kształtu90. 

Założeniem Kremera było stworzenie „pewnych podstaw do zastoso-
wania w innych naukach”, jednym słowem schematu myślowego zdatnego 
do uzupełnienia danymi z zakresu „rzeczywistości ludzkiej”, co wskazuje 
na połączenie wpływów wyniesionych ze studiów w obu ośrodkach aka-
demickich, uzupełnionych poglądami Fichtego, później zaś rozbudowy-
wanych wiedzą o najwyższych osiągnięciach człowieka – o sztuce w jej 
konkretnych przejawach91. 

Powrót do Krakowa zdecydował o znaczącym poszerzeniu środowiska, 
z którym Kremer mógł prowadzić intelektualną wymianę – sam wiele 
korzystając i pozostając w centrum tworzących się instytucji naukowych, 
wzbogacał jednocześnie lokalną debatę o niemal nieobecne w niej dotąd 
kwestie estetyczne i historycznoartystyczne, przede wszystkim jednak 
oddziaływał na kolejne pokolenia skupionych wokół niego studentów. 
W 1837 roku, gdy Ludwik Królikowski, prowadzący dotąd prywatny 
zakład wychowawczy dla młodzieży ziemiańskiej, musiał z powodów 
politycznych opuścić miasto, Kremer – jako doświadczony wychowawca – 
został poproszony o przejęcie opieki nad młodzieńcami. Jak sam pisze: 
„zamieniłem zawód praktycznego jurysty na stan nauczycielski”92. 
I chociaż zezwolenie na prowadzenie zakładu musiało być przedłużane 
każdego roku93, uzyskał w ten sposób stabilne źródło utrzymania oraz 
znaczny wpływ na kształtowanie młodzieży szlacheckiej. W 1843 (12 

 90 Józef Kremer, Rys filozoficzny umiejętności, cz. 1, „Kwartalnik Naukowy” 1835, 
t. 1, z. 1, s. 44.
 91 Kremer, jak pisze Urszula Perkowska (Działalność Józefa Kremera [jak w przyp. 
78]), zdolny był podczas swoich wykładów do snucia opowieści o konkretnych zwycza-
jach i obrazach z kultury, fascynując słuchaczy odchodzeniem od abstrakcyjnego jedynie 
schematu historiozoficznego. 
 92 Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 12v.
 93 Wspomina o kłopotach w Autobiografii; również: BJ, rkps 256/60, k. 7–9. 
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września) otrzymał pozwolenie od Wielkiej Rady Uniwersyteckiej na 
„Urządzenie owego zakładu według własnego planu zatwierdzonego 
przez Rząd”94. Placówka mieściła się początkowo w domu ojca Kremera, 
następnie w zakupionym w 1840 roku budynku przy ulicy Sławkowskiej. 
Przebywało tam ok. 30 uczniów, którym Kremer zapewniał kształcenie 
w zakresie gimnazjum oraz opiekę wychowawczą, co wspominał np. 
Stanisław Mieroszewski95. W sferze pedagogiki, podkreślając koniecz-
ność równomiernego rozwoju „rozumu i serca”, pozostał Kremer wciąż 
pod wpływem domowej nauki o moralności96 oraz refleksji wyniesionej 
z pobytu na studiach we Francji.

W tym samym, 1837 roku, Kremer został członkiem Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego97, w którym odtąd nieprzerwanie pełnił funk-
cję sekretarza naukowego (184798–1852)99, a w latach 1861–1864 prze-
wodniczącego Oddziału Nauk Moralnych. Wraz z nominacją na członka 
Towarzystwa, kariera Kremera zaczęła nabierać znamion instytucjonal-
nych. Sposób działania Towarzystwa, a potem Akademii Umiejętności, 
polegający na pracy w komisjach, odczytach i dyskusjach, dawał moż-
liwość wymiany poglądów i wywarł ogromny wpływ na kształtowanie 
umysłowości Kremera.

Choć brak źródeł mówiących o tym explicite, atmosfera panująca w tej 
wspólnocie naukowo-kulturowej, niewątpliwie podbudowała dodatkowo 
w Kremerze chęć rozwijania filozofii o polskim charakterze i badania 

 94 Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 12v.
 95 Stanisław Mieroszewski, Pensjonat wychowawczy dra Józefa Kremera w Krakowie 
ze wspomnień lat ubiegłych, „Przegląd Literacki i Artystyczny” 1884, nr 2–3, s. 15; nr 14, 
s. 5–6. Stanisław Mieroszewski (1827–1900), polityk, historyk, poseł do austriackiej Rady 
Państwa i galicyjskiego Sejmu Krajowego. 
 96 Poglądy pedagogiczne Józefa Kremera wraz z oceną programów nauczania w jego 
Zakładzie Wychowawczym na tle ówczesnej myśli pedagogicznej stanowią wciąż nie-
opracowane zadanie badawcze. Tymczasem zachowały się bogate materiały źródłowe 
na temat pensji Kremera, które przytacza w swojej książce Urszula Bęczkowska, Karol 
Kremer i krakowski urząd budownictwa (jak w przyp. 14), s. 55–57, przyp. 125, 126, 128.
 97 Reskrypt powołania: BJ, rkps 9944: Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 28r; dyplom: 
k. 30.
 98 Od 31 XII 1847, por. Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 12v.
 99 W papierach prywatnych Kremera znaleźć możemy z czasów pełnienia funkcji 
sekretarza „Kwity pierwotne niestemplowane z Wydatków Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego” (BJ, rkps 9944: Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 120–183).
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objawów samodzielności polskiej myśli, które to zadania kontynuował 
również jako nauczyciel akademicki. W 1847 roku przejął tymczasowo 
wykład filozofii po zmarłym Janie Emanuelu Jankowskim; niepewność 
owej pozycji wynikała z braku doktoratu z zakresu filozofii. Udało się 
go Kremerowi uzyskać dzięki wcześniej opublikowanym pracom100. By 
dopełnić formalności, w 1849 roku przedstawił pierwszy tom Wykładu 
systematycznego z filozofii101 i otrzymał tytuł doktora w tej dziedzinie, 
a już 25 kwietnia 1850 roku ck Komisja Gubernialna potwierdziła jego 
przysięgę profesorską102. Fakt powołania Kremera na katedrę „zmusił go 
do zniesienia zakładu wychowawczego, gdyż uznał za nieprawdopodo-
bieństwo wydołać dwóm tak różnym zatrudnieniom”103. Droga do pracy 
na uniwersytecie zakłócona została przez incydent o podłożu politycz-
nym, gdy w 1848 roku, na fali kryzysu społecznego i rozemocjonowanych 
nastrojów, młodzież akademicka wystąpiła przeciw Kremerowi jako zbyt 
konserwatywnemu i żądała przekazania jego stanowiska Karolowi Libel-
towi, który jednak jako dawny towarzysz broni nie przyjął go, a co więcej, 
publicznie poparł Kremera. 

Rok 1848, gdy ziem polskich dotknęły reperkusje Wiosny Ludów, 
był kolejnym zetknięciem się filozofa z walką i okrucieństwem. Kremer 
spędził ten czas w Krakowie, a nastroje panujące w społeczeństwie poznać 
możemy z listu do Henryka Wodzickiego: „Trudno opisać tchórzostwo, 
okrucieństwo i nikczemność”104. Nie sposób  przecenić wpływu zawi-
rowań politycznych na stosunek filozofa wobec współczesnej mu epoki, 
charakteryzowanej jako ta, w której „wiek i kierunek […] umysłów aż 
nadto jest skłonny do tracenia z oka […] harmonii tego wszystkiego 

 100 Chodzi o publikacje w „Kwartalniku Naukowym”. Warto jednak przypomnieć, 
że w 1843 roku Kremer wydał po raz pierwszy Listy z Krakowa, kładąc podwaliny pod 
rozważania estetyczne oraz historycznoartystyczne, co musiało zadecydować o później-
szym powołaniu go na wykładowcę w Szkole Sztuk Pięknych (por. niżej).
 101 Józef Kremer, Wykład systematyczny filozofii obejmujący wszystkie jéj części w zary-
sie. Dla miłośników tej umiejętności pragnących dokładniej się z nią obeznać, t. 1: Fenome-
nologia. Logika, Kraków 1849. 
 102 Reskrypt nr 5466; w BJ, rkps 9944: Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 36.
 103 Józef Kremer, Curriculum vitae (jak w przyp. 26), k. 13r.
 104 Józef Kremer, List do Henryka Wodzickiego z 5 maja 1848 roku, za: „Krynica 
wiadomości” (jak w przyp. 1), s. 15. 
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co świat duchowy ludzki i świat materii myśli […] podaje”105. Łącze-
nie owych dwóch światów przy jednoczesnej tendencji do wyróżniania 
pierwiastków swoiście polskich, wydaje się zrębem myśli Józefa Kremera. 
Tłumaczy jednocześnie jego wkład w badania rodzimych zabytków prze-
szłości, w tym bardzo konkretne zainteresowanie pozyskiwaniem do 
publikacji obiektów z terenów przedrozbiorowych oraz zaangażowanie 
w prace Oddziału Archeologicznego TNK. Przykładem  działania we 
wskazanym kierunku jest również udział w specjalnej komisji106 przy 
prezydencie miasta, powstałej w celu odbudowy Sukiennic. Wynikiem 
tej pracy jest m.in. publikacja Kraków wobec Polski i Sukiennice jego107. 
Jeszcze rok przed śmiercią Kremer protestował przeciw wyburzaniu części 
murów miejskich przy bramie Floriańskiej. Przykłady te stoją w sprzecz-
ności z późniejszymi ocenami Kremera jako historyka sztuki, który miał 
się zasłużyć jedynie wprowadzeniem mglistej heglowskiej metafizyki. 
Nie bez znaczenia dla kształtowania się jego poglądów w tym zakresie 
pozostaje, oczywiście, samo środowisko Krakowa, gdzie działał m.in. 
Ambroży Grabowski (od 1842 roku teść brata Józefa – Karola), księgarz, 
a jednocześnie historyk-amator, oraz atmosfera panująca w mieście po 
pożarze 1850 roku, który wzbudził ogromne zainteresowanie zabytkami 
przeszłości i wzmógł dyskusje o formach ich odbudowy. 

* * *
Losy Józefa Kremera są metaforą pokolenia, które rozpoczynało karierę 
od zagranicznych studiów, w  ogromnej większości uległo wpływom 
Hegla, by  – jak w  przypadku Polaków  – modyfikować jego filozofię 
zgodnie z  potrzebami narodowymi, oddziałując  na kolejne pokole-
nie teoretyków literatury i  filozofów (jak np. ambiwalentny w  swoim 
wymiarze wpływ na pozytywistów). Rozpocząwszy karierę akademicką 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kremer na wniosek profesorów Szkoły 

 105 Por. Urszula Perkowska, Działalność Józefa Kremera (jak w przyp. 78).
 106 Powołanie Kremera: List prezydenta miasta z 1 czerwca 1867 roku, BJ, rkps 9944: 
Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 85.
 107 Józef Kremer, Kraków wobec Polski i Sukiennice jego. Wedle operatu pt. „O Sukienni-
cach” wypracowanego przez autora z polecenia technicznej sekcyi do odbudowania Sukiennic 
ustanowionej, „Czas” 1869, nr 141, s. 1–2; nr 142, s. 2; nr 143, s. 1–2; nr 148, s. 2; nr 149, 
s. 2; nr 153, s. 1–2; nr 154, s. 2; nr 155, s. 1–2.
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Sztuk Pięknych został poproszony o przyjęcie wykładów z estetyki i histo-
rii sztuki tamże108, które kontynuował aż do roku 1874. Był w  nich 
wierny zasadzie rozwoju moralnego uczniów oraz przywiązaniu do roli 
sztuki w kształtowaniu postaw estetycznych, co szybko znalazło wyraz 
w dyskusji z Wojciechem Stattlerem dotyczącej twórczości Franciszka 
Lekszyckiego109. Od przejęcia katedry czas dzielił między działalność 
dydaktyczną i naukową, angażując się również w inicjatywy społeczne. 
Na uniwersytecie pełnił funkcję rektora (1870–1871), a wcześniej także 
dziekana Wydziału Historyczno-Filozoficznego (1865–1866).

W zakresie historii instytucji, Kremer miał możliwość uczestnicze-
nia w wielu inicjatywach naukowych na etapie ich konstytuowania się. 
Swoje członkostwo ofiarowały mu: Towarzystwo Archeologiczne w Wil-
nie (od 1859)110 i Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie; 
w 1861 został zastępcą dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie111; od 1862 roku należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu112. W 1872 roku Józef Kremer znalazł się wśród pierwszych 
12 członków Akademii Umiejętności, której powstanie z Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego stało się impulsem do ożywienia życia nauko-
wego w Krakowie i uczyniło go w tym zakresie ośrodkiem wiodącym 
na terenach dawnej Polski. Kremer został Dyrektorem Wydziału Histo-
ryczno-Filozoficznego, ale również przewodniczącym Komisji Filozo-
ficznej oraz członkiem Komisji Historii Sztuki i Komisji Archeologicznej. 
Ponadto dzięki jego staraniom doszło do zainicjowania badań i publikacji 
na temat zabytków dawnych ziem polskich. Sam też wypowiadał się na ten 

 108 Większość źródeł podaje rok 1853, jednak w BJ, rkps 9944: Papiery osobiste Józefa 
Kremera, zachował się list z datą 1850.
 109 Józef Kremer, Kilka słów o rozprawie p. Wojciecha Stattlera professora malarstwa 
[w:] tegoż, Pisma pomniejsze, t. XII: Filozofia – Historya sztuki i estetyka – Pedagogika – 
Artykuły różnéj treści – Spis rzeczy do dwunastu tomów Dzieł Kremera, Warszawa 1979, 
s. 410. 
 110 BJ, rkps 9944: Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 55.
 111 Jw., k. 62. 
 112 List powiadamiający, jw., k. 64.
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temat113, co dowodzi niesprawiedliwości późniejszych ocen jego działań 
w zakresie historii sztuki114. 

Największym przedsięwzięciem naukowym Kremera stało się monu-
mentalne dzieło Podróż do Włoch115, poprzedzone realną podróżą, odbytą 
z żoną w roku 1852. W tym też czasie ukazało się drugie, zmienione 
i uzupełnione wydanie Listów z Krakowa (1855)116. Połączenie podkre-
ślania roli indywidualnego doświadczenia sztuki, goetheańskiego w swej 
genezie, z rozbudowanymi, a poprawnie konstruowanymi opisami, jest 
konsekwencją równoległości myśli krakowianina i rozwoju akademickiej 
Kunstgeschichte.

Sam Kremer swoją spuściznę podzielił na dwie zasadnicze grupy: prace 
ściśle naukowe oraz „literaturę piękną”, do tej drugiej zaliczając Podróż 
do Włoch. Po publikacji tego monumentalnego dzieła nastąpił swoisty 
zwrot, przez Struvego przypisywany odwróceniu się Kremera od pozy-
tywizmu Comte’a, przez Brzozowskiego skwitowany zaś stwierdzeniem 
o „wyczerpaniu” filozofa. Niezależnie od przyjmowanego wyjaśnienia, 
w późnych pracach Kremer podążać będzie w kierunku coraz mocniej 
zarysowanej apologii uczucia i metafizyki opartej na duszy.

Już jako dojrzałego człowieka i uznanego profesora o mało nie spo-
tkało Kremera  ponowne złamanie kariery. Dożył kolejnego powstania 
i w 1864 roku zagroził mu sąd wojenny. W liście do Bronisława Tren-
towskiego w 1865 roku pisał, że uniknął śledztwa dzięki interwencji 
Wiednia117. Jak wspomina Lucjan Rydel, Kremer zaangażował się w dzia-
łalność powstańczą , zezwalając na przechowywanie prochu strzelniczego 
w swoim domu118. Na szczęście śledztwa nie podjęto i Kremer ukorono-

 113 Por. O tryptyku z Wystawy Archeologicznéj Krakowskiéj i kilka z tego powodu 
uwag nad architekturą i rzeźbą gotyckiego stylu, Wilno 1859. Ta sfera działalności może 
być traktowana jako niezinstytucjonalizowana historia sztuki, definiująca Kremera nie 
tylko jako filozofa i estetyka, ale również historyka sztuki (por. Magdalena Kunińska, 
Rówieśnicy [jak w przyp. 50]).
 114 Jw.
 115 Józef Kremer, Podróż do Włoch, t. 1–6, Wilno 1859–1864.
 116 Henryk Struve zauważa również zwrot w poglądach Kremera ku bardziej postę-
powym właśnie po roku 1862.
 117 Por. Zbigniew Sudolski, Józef Kremer w świetle pamiętników i korespondencji [w:] 
Józef Kremer (1806–1875) (jak w przyp. 1), s. 64.
 118 Lucjan Rydel, Wspomnienia rodzinne, „Czas” 1918, nr 312–314, 316, 318.
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wał swoją karierę naukową również oficjalnym wyróżnieniem: Krzyżem 
Rycerskim Orderu Franciszka Józefa, przyznanym 16 lutego 1873 roku119.

* * *

Józef Kremer: pedagog, filozof, estetyk, historyk sztuki bez zakorzenienia 
w instytucji, choć rozpoczął karierę z wielkim opóźnieniem, odcisnął głę-
boki ślad na postrzeganiu Krakowa XIX wieku120. Zmarł 2 czerwca 1875 
roku, pracując intensywnie jeszcze w roku 1874 (co możemy wyczytać, 
śledząc jego korespondencję)121. Biografia intelektualna krakowianina 
czytana być może jako zespół wpływów otoczenia akademickiego splecio-
nych w jedną sieć z sytuacją polityczną i społeczną. Ucząc się od francu-
skich historiografów o społecznym zakorzenieniu zmian historycznych, 
od Wincentego Pola o duchu narodu tkwiącym w sztuce ludowej, od 
Hegla wreszcie przejmując schemat rozumowania, by panteistyczny Abso-
lut zastąpić obecnością Boga, stworzył myśl samodzielną i oryginalną. 
Powody jej szybkiego zapomnienia przypisane zostać mogą przełomowi 
w nauce i rosnącej dominacji dziedzin pozytywnych, które zamieniły 
mesjanistyczne pragnienie estetycznego zbawienia w poszukiwanie prawd 
dowiedlnych empirycznie. Pamiętać jednak należy o zarysowującej się 
w lekturze biografii intelektualnej Kremera dwugłosowości: metafizyki 
oraz skupienia na konkretnej zawartości nauki, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów sztuki. Łączność obu zakresów doskonale ujął Lucjan 
Siemieński, pisząc o Józefie Kremerze: „Oczy na gwiazdy, ręka na sterze, 
| I tak przez czasu obszary”122.

 119 Dyplom: BJ, rkps 9944: Papiery osobiste Józefa Kremera, k. 114.
 120 Ciekawe wnioski wyciągnąć można z zestawienia opracowań biograficznych, 
przygotowanego i opublikowanego przez Jacka Maja i Pawła Plichtę; liczba publikacji 
pamiątkowych i okolicznościowych, w których pojawia się konieczność przytoczenia 
nazwiska Kremera, jest imponująca. Por. Wybrane opracowania biograficzne i bibliogra-
ficzne o Józefie Kremerze [w:] Józef Kremer (1806–1875) (jak w przyp. 1), s. 15–16. 
 121 Por. „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 1), s. 151–169. 
 122 Za: Henryk Struve, Józef Kremer [w:] Album biograficzne (jak w przyp. 89), s. 465.
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Magdalena Kunińska
Józef Kremer: An Intellectual Biography

The paper explores the intellectual lineage of Józef Kremer against the background 
of his biography. The author has attempted to reconstruct a complex network 
of intellectual relationships that influenced the philosopher, for example, drawing 
attention to the formative character of his studies and journeys undertaken as 
a young man, emphasising the personages, milieus and ideas that had shaped 
Kremer’s own mentality and his scholarly attitude. Furthermore, the author has 
identified important literary works that were undoubtedly of importance for 
the Cracow philosopher and can be retraced in his writings.
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