Agnieszka Kosciuk

„To, co po sobie zostawiam, przyda si^ ludziom
na dlugo” - zycie i dzialalnosc Oskara Kolberga
(1814-1890)

Folklorysta i etnograf Oskar Kolberg, „z wyksztaicenia muzyk, z zawodu urzfdnik” - jak pisai o nim Julian Krzyzanowski1 - zyi w czasach intensywnych przemian,
zachodz^cych nie tylko na polu kulturalnym, naukowym i spoiecznym, ale tez politycznym. Wiek X IX byi dla Polaköw trudnym okresem zaboröw i walki o niepodlegiosc w dwöch powstaniach narodowych. Jednoczesnie srodowisko intelektualne
rozpoczfio zyw^ dyskusjf o kulturze ludowej i roli, jak^ powinna odegrac w kulturze
narodowej.
Temat ludowosci pojawia! sif juz w wieku XVIII jako jeden z przejawöw zmian
w öwczesnej historiografii. Postulowano, mifdzy innymi, poszerzenie badan historycznych na historif kultury oraz uwzglfdnienie nowego czynnika rozwoju historycznego
- indywidualnosci zbiorowej2. Zwrot w stronf ludowosci stai sif jednym z glöwnych
postulatöw europejskiego, w tym polskiego romantyzmu. Zainteresowanie t r a d y j
ludow^ obecne byio w literaturze romantycznej jako nobilitacja kultury peryferyjnej,
prowincjonalnej, przeciwstawionej kulturze oficjalnej3. Ludowosc, regionalizm, miodzienczosc zaczfto uwazac za pozytywn^ kategorif moraln^4.
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Zwrocenie uwagi na ludowosc mialo takze istotne znaczenie polityczne5. Literatura polska w latach 1795-1863 byla tworzona po utracie niepodleglosci, stanowila
pismiennictwo narodu podbitego i podzielonego. Przypisywano jej wazn^ rolf w okresleniu nowej sytuacji narodu i utwierdzaniu jego tozsamosci. Owo umacnianie tozsamosci, takze przez tradycjf, zaowocowalo f a s c y n a j Slowianszczyzn^, ludowosci^,
regionalizmem, zbieractwem piesni ludowych oraz licznymi opisami podrozy krajoznawczych. Wiedza o przeszlosci zaczfla sif wi^zac z poznaniem autopsyjnym, krytyczn^ nieufnosci^ wobec przekazow pisanych, koniecznosci^ zetknifcia sif z kultur^
m aterial^ czasow minionych, jfzykiem i obyczajami ludow dawnych b^dz ludu wiejskiego6. Z kolei pozniej, w drugiej polowie X IX stulecia, pod wplywem idei pozytywistycznych krytykowano romantyczne fascynacje folklorem, uwazane z perspektywy
czasu za przesadne, a sam folklor poddano badaniom racjonalnym, systematycznym
i rzetelnym7, czemu zawdzifczamy znane i eksplorowane do dzis XIX-wieczne zapisy8.
Na przestrzeni dziesifcioleci, w ktorych przyszlo zyc Oskarowi Kolbergowi, w polskim srodowisku intelektualnym dochodzily do glosu, zdobywaj^ce sobie coraz szersze grono zwolennikow, postulaty romantyczne, a nastfpnie pozytywistyczne idee
nauki obiektywnej. Oba te pr^dy wywarly wplyw na losy i dzialalnosc badacza, ktory
w efekcie dlugoletnich poszukiwan i po latach wytfzonej pracy stworzyl wielotomowe
dzielo swojego zycia Lud. Jego zwyczaje, sposob zycia, mowa, podania, przystowia, obrzpdy, gusta, zabawy, piesni, muzyka i tance.

D ZIEC IN STW O I M EODOSC
Henryk Oskar urodzil sif w Przysusze, w powiecie opoczynskim, wedle wifkszosci
zyciorysow 22 lutego 1814 roku w rodzie Kolbergow, wywodz^cym sif z niemieckiego Ksifstwa Meklemburskiego. Wedlug tradycji domowej Kolbergowie byli rodzin^
szwedzk^, protestanck^, ktora zniemczyla sif, osiadlszy w Meklemburgii9.
Ojciec Oskara, Juliusz Kolberg (1776-1831), Niemiec, ukonczyl berlinsk^ Akadem if Budownictwa. Jako inzynier topograf zostal zatrudniony przy pomiarach w Prusach Poludniowych, czyli czfsci Wielkopolski i Mazowsza, ktore w wyniku rozbiorow
znalazly sif pod panowaniem pruskim. W 1806 roku poslubil przyszl^ matkf Oska
ra, malzonkowie osiedlili sif w Ksifstwie Warszawskim. Juliusz Kolberg podj^l pracf
w sluzbie panstwowej - zostal inspektorem pomiarow przy Komisji Rz^dowej Spraw
Wewnftrznych i Policji; opracowal mifdzy innymi wielk^ mapf Ksifstwa. Po kilku
latach zostal inzynierem w fabrykach nalez^cych do warszawskiego bankiera Samu5
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ela Fraenkla. Rodzina Kolbergow zamieszkala wowczas w Przysusze, gdzie urodzil sif
przyszly etnograf0.
Z kolei matka Oskara, Karolina de Mercoeur (1778-1872), pochodzila ze spolszczonej rodziny francuskich emigrantow. W srodowisku warszawskim uchodzila za
wzorow^ polsk^ patriotkf1011. Jak podaje Malgorzata Koska, przywoluj^c wspomnienia
jej synow, Wilhelma i Oskara, w prowadzonym przez ni^ domu byla zasada, iz mieszkancy „wrzucali grosz do skarbonki za uzywanie niemieckich slow”12. Po smierci mfza
podolala wszystkim obowi^zkom zwi^zanym z prowadzeniem domu i nie dopuscila
do oslabienia wifzi rodzinnych.
Juliusz i Karolina Kolbergowie mieli szescioro dzieci. Trzej synowie - Wilhelm inzynier (ur. 1807), Henryk Oskar - etnograf (ur. 1814) i Antoni - malarz (ur. 1815),
uczniowie Liceum Warszawskiego, zapisali sif w dziejach kultury polskiej. Troje dzieci
zmarlo przedwczesnie: Julia (ur. 1810) i Gustaw (ur. 1821) w dziecinstwie, zas Juliusz
(ur. 1818) w wieku dwudziestu pifciu lat. W wychowywaniu Oskara - w Przysusze,
a potem w Warszawie - pomagala jego mamka i opiekunka Zuzka Wawrzek, mloda
chlopka spod Sandomierza. Od niej przyszly etnograf uslyszal wiele piesni ludowych
i kolysanek, co niew^tpliwie mialo wplyw na jego pozniejsz^ wrazliwosc artystyczn^13.
W roku 1819 Kolbergowie przeniesli sif do Warszawy. Stanislaw Staszic, znaj^c
dotychczasowe istotne juz osi^gnifcia Juliusza Kolberga w dziedzinie kartografii, wyst^pil z p r o p o z y j aby obj^l on na Uniwersytecie Warszawskim katedrf geodezji,
miernictwa, topografii i rysunku, ktor^ ten przyj^l. Ojciec Oskara zajmowal sif dalej
z powodzeniem kartografi^, w pozniejszym okresie opracowal mifdzy innymi Mapf
Krolestwa Polskiego oraz plan Warszawy. Kolejnym wyrazem uznania dla Juliusza Kol
berga bylo powolanie go w 1821 roku na czlonka Towarzystwa Przyjaciol Nauk. Warto
wspomniec, ze ojciec przyszlego etnografa byl czlowiekiem o zainteresowaniach nie
tylko technicznych - przekladal na jfzyk niemiecki wybrane utwory literatury polskiej
(w tym Franciszka Karpinskiego), a dla gminy ewangelicko-augsburskiej w Warszawie, do ktorej aktywnie nalezal, pisal wiersze i piesni koscielne w jfzyku ojczystym14.
Po przyjezdzie do stolicy Kolbergowie wprowadzili sif do sluzbowego mieszkania,
mieszcz^cego sif na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w lewym skrzydle Palacu
Kazimierzowskiego, w tzw. koszarach kadeckich. S^siadowali przez sien z Kazimierzem Brodzinskim. W tym samym domu mieszkala rowniez rodzina Mikolaja Chopina. K. Brodzinski wykladal na uniwersytecie „krytyczn^ historif literatury polskiej”,
a M. Chopin prowadzil zajfcia z jfzyka francuskiego w Liceum Warszawskim. Mifdzy
trzema rodzinami zawi^zala sif bliska zazylosc - zarowno K. Brodzinski, jak i M. Cho
pin byli czfstymi goscmi w domu Kolbergow15.
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Ojciec Oskara, ktory interesowal sif literature, przekladal na niemiecki utwory
K. Brodzinskiego, matka zas organizowala wieczory muzyczne, na ktorych spotykaly
sif u Kolbergow rodziny s^siadow, a takze Elsnerowie i Lindowie. Podczas nich kilkuletni wowczas Oskar mial okazjf zetkn^c sif z tworczoscie starszego oden zaledwie o cztery lata Fryderyka Chopina. Ten ostatni przyjaznil sif z najstarszym synem
Kolbergow, Wilhelmem. Oskar byl swiadkiem pierwszych sukcesow Chopina, pozniej
sam grywal jego utwory. Wyraznym sladem chopinowskich inspiracji stala sif wlasna tworczosc kompozytorska Kolberga, a przede wszystkim glfbokie zainteresowanie
muzyke ludowe16.
Dom, w ktorym urodzil sif Oskar Kolberg, byl wifc miejscem, gdzie toczylo sif
bogate zycie kulturalne, niewetpliwie inspirujece dorastajecego chlopca, tym bardziej
ze w owym czasie w hierarchii zawodow artysta zajmowal miejsce szczegolne. Wsrod
artystow widzial takze swoje przyszle miejsce mlody Kolberg17.
Oskar, po latach starannego domowego nauczania, w 1823 roku rozpoczel naukf
w przygotowujecym do studiow wyzszych, prestizowym Liceum Warszawskim (jego
uczniem pozostal do roku 1830), ktorego dyrektorem byl Samuel Bogumil Linde. Poniewaz Oskar Kolberg przejawial uzdolnienia muzyczne, jednoczesnie zaczel pobierac
lekcje muzyki u prywatnych nauczycieli - gry na fortepianie u Glogowskiego, pozniej
u cenionego Franciszka Vettera, z pochodzenia Luzyczanina, ktorego podopiecznym
byl w latach 1824-1830; polubil rowniez taniec i poswifcal mu sif w wolnych chwilach18.
W 1829 roku wraz z rodzicami odbyl pierwsze podroz za granicf, do Czech. Dla
podratowania zdrowia ojca przebywali w kurortach Marienbad i Karlsbad, odwiedzili takze mifdzy innymi Pragf. Jak pisze Ryszard Gorski, byl to jeden „z jasniejszych
momentow w owczesnym zyciu Kolberga. Niebawem bowiem nastepily wydarzenia,
ktore zaciemnily lata mlodosci Oskara i staly sif dlan gorzkimi doswiadczeniami zyciowymi”19.
W tym samym roku Juliusz Kolberg w dowod uznania zaslug dla Ksifstwa Warszawskiego i Krolestwa Polskiego otrzymal tytul szlachecki i herb Kolobrzeg20.

Trudne

l a t a 30.

W 1830 roku Liceum Warszawskie zostalo zamknifte. 1 listopada tego roku Oskar,
w wieku 16 lat, podjel pracf, i jednoczesnie naukf, jako ksifgowy w banku Samuela
Fraenkla. Juliusz Kolberg pozostawal z bankierem w dobrych stosunkach jeszcze od
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czasow przysuskich, a wychodzil z zalozenia, ze syn powinien wyuczyc sif jakiegos
praktycznego zawodu. W tym samym miesi^cu wybuchlo powstanie listopadowe.
Mlody Kolberg pracowal w banku do maja 1833 roku, ale zawod ten „nie mial nic
wspolnego ani z ambicjami, ani marzeniami o artystycznej karierze mlodzienca”. Chociaz praca ta nie budzila w nim entuzjazmu, z pelnionych obowi^zkow z pewnosci^
wywi^zywai sif nalezycie, zwiaszcza ze po smierci ojca, we wrzesniu 1831 roku, musial
zadbac o srodki finansowe na studia muzyczne21.
Od roku 1830 uczyl sif u Jozefa Elsnera, zasiuzonego pedagoga i warszawskiego
autorytetu muzycznego, nauczyciela F. Chopina. Przypuszczalnie wowczas zainteresowal sif oper^. W latach 1832-1834 jego nauczycielem kompozycji i gry na fortepianie
byl kapelmistrz Opery Warszawskiej Ignacy Feliks Dobrzynski (ten u J. Elsnera uczyl
sif wraz z F. Chopinem), ktory oprocz wprowadzania w tajniki sztuki muzycznej zachfcal swojego ucznia do zbierania i zapisywania piesni ludowych. Oskar przerwal
naukf u niego, gdy doszedl do wniosku, ze przekazywan^ wiedzf juz opanowal22.
Jak podaje Malgorzata Koska, pewnego razu Fraenkel „zastal Oskara w biurze po
godzinach pracy, kiedy ten mozolnie przepisywal pozyczon^ ksi^zkf poswifcon^ zasadom komponowania. Bankier, ktory doskonale wiedzial, ze Oskar nie ma szczegolnego zamilowania do buchalterii, namawial go do kontynuowania studiow kompozytorskich i, co wazne, zaproponowal pomoc finansow^. Bylo to szczegolnie cenne, bo od
smierci ojca [...] poziom zycia materialnego rodziny znacznie sif obnizyl i z wlasnych
srodkow Kolberg nie bylby w stanie oplacic dalszej nauki”23.
W 1835 roku 21-letni przyszly folklorysta, dzifki wsparciu pracodawcy, wyjechal
do Berlina, aby tam uzupelniac wiedzf muzyczn^ i doskonalic technikf kompozytorsk^. Miasto mialo bogate tradycje muzyczne, przybywalo don wielu muzykow i uzdolnionych nauczycieli muzyki. Pod opiek^ slynnych pedagogow Kolberg oddawal sif
dalszym studiom. Jednoczesnie w Akademii Handlowej nabywal wiedzy buchalteryjnej. W Berlinie spfdzil blisko dwa lata24.
Po powrocie do Polski, w 1836 roku Kolberg przyst^pil do egzaminu u swojego
dawnego nauczyciela J. Elsnera, uzyskuj^c ocenf wysoce pochlebn^. Egzamin byl podsumowaniem jego kilkunastoletniej edukacji muzycznej w kraju i za granic^, a jednoczesnie zamknifciem pewnego etapu zyciowego. W tym bowiem czasie 22-letni
Kolberg stan^l przed koniecznosci^ szukania mozliwosci zapewnienia sobie pracy
i utrzymania. Ocena J. Elsnera dawala mu swietne rekomendacje u progu kariery mu
zycznej25.
Jednak sytuacja w Polsce byla cifzka, panowal zastoj kulturalny po popowstaniowych
represjach z roku 1831, wielu tworcow emigrowalo, a cenzura dzialala ze wzmozon^
czujnosci^. W czasie, na ktory przypadl start mlodego muzyka, „nie otwieraly sif przed
nim zbyt wielkie mozliwosci i perspektywy” Kolberg nie mogl dawac koncertow jako
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pianista, bo nie osi^gn^l jeszcze poziomu wirtuozowskiego, sam widzial siebie raczej
w roli kompozytora. Ponadto zdawal sobie sprawf, ze jest jeszcze muzykiem bez dorobku i nazwiska oraz ze zajfcie kompozytora nie przyniosloby mu wystarczaj^cych korzysci finansowych. Przyszly etnograf postanowil wifc - podobnie jak wielu owczesnych
muzykow - zostac nauczycielem. W 1836 roku z zalem opuscil Warszawf i przeniosl
sif do odleglej Mitawy (w okolicach Rygi), angazuj^c sif jako prywatny nauczyciel gry
fortepianowej u baronowej Karoliny de Kreutz; nastfpnie trafil do Homla26.

Ü D R O D ZEN IE
Juz w roku 1837 Kolberg - wbrew radom starszego brata Wilhelma, zaniepokojonego o jego mozliwosci zarobkowania w stolicy, gdzie byla duza konkurencja wsrod muzykow-korepetytorow - wrocil do Warszawy, gdzie mimo wszystko znalazl uczniow
i nauczal gry na fortepianie jeszcze do 1844 roku. Praca ta zapewniala mu srodki do
zycia, choc odbiegala od jego zainteresowan. Przede wszystkim z wifksz^ energi^ poswifcil sif, rozpoczftemu juz w czasach przedberlinskich, komponowaniu. Nawi^zal
kontakty z warszawskim srodowiskiem artystycznym. W gronie poznanych literatow
i malarzy spotkal towarzyszy swoich przyszlych wfdrowek ludoznawczych27.
Szczfsliwie powrot przyszlego etnografa do Warszawy nast^pil w czasie, gdy po kilku latach zastoju popowstaniowego nast^pilo ozywienie w zyciu kulturalnym. Dochodzilo wowczas do glosu nowe pokolenie tworcow - romantycy. Owo mlode pokolenie,
ktore odczuwalo skutki sytuacji spowodowanej upadkiem powstania listopadowego,
buntowalo sif przeciwko codziennej rzeczywistosci. Wyrazano to przez odmienny
stroj i sposob bycia (cyganeria warszawska), udzial w pracach organizacji spiskowo-rewolucyjnych, a takze dzialania maj^ce prowadzic do odrodzenia zycia literackiego
i naukowego Warszawy. Do tego grona zaliczal sif i Oskar Kolberg28.
Odradzanie sif zycia kulturalnego l^czylo sif z zainteresowaniem przeszlosci^
wlasnego narodu, co mialo sluzyc wzmocnieniu poczucia tozsamosci narodowej. Jak
pisze Ryszard Gorski, w tym czasie uwidocznialo sif takze „coraz powszechniejsze
zainteresowanie zyciem i kultur^ ludu inspirowane nie tylko przez literaturf i srodowisko literackie. Za takim zainteresowaniem przemawialy rowniez wzglfdy polityczne.
Dzialacze polityczni, wyci^gaj^c wnioski z listopadowej lekcji, dochodzili do przekonania, ze bez wci^gnifcia ludu do walki o niepodleglosc nie moze byc mowy o jej
wygraniu, o zwycifstwie. Uwazali tedy, ze nalezy zblizyc sif do ludu, poznac go i przygotowac do udzialu w przyszlej rewolucji” Wprawdzie cele polityczne przyswiecaly
tylko niektorym jednostkom, ale zainteresowanie ludem, entuzjazm dla swojskosci
i oryginalnosci jego kultury byl wsrod wyzszych warstw wyrazny i powszechny29.
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PlER W SZE W YPRAWY TERENOW E
Na przelomie lat 30. i 40. X IX wieku (okolo 1839-1843) modne staly sif wyprawy
na wies w poszukiwaniu wytworow kultury ludowej. Brali w nich udzial poeci, muzycy, malarze, a szczegolnym zaangazowaniem odznaczali sif przedstawiciele warszawskiego srodowiska muzyczno-plastycznego. Z wifkszosciy nalezycych do niego osob
lyczyla juz Kolberga znajomosc i przyjazn, zatem gdy ruszyli poza miasto, by blizej
poznac mieszkancow wsi - towarzyszyl im30.
Chftnie bral udzial w takich wycieczkach, poniewaz wczesniej interesowal sif
tworczosciy ludu i dokonywal pierwszych rejestracji piesni i melodii ludowych. Znajyc
muzykf F. Chopina i majyc na wzglfdzie wlasny tworczosc kompozytorsky - w zrodlach ludowych widzial inspiracjf. Dlatego chcial lepiej poznac muzykf ludowy, na
zywo. Wydawnictwa, glownie zbiory tekstow piesni, nie dawaly o niej wystarczajycego
wyobrazenia, a praca zbieracka mogla przyniesc Kolbergowi sukces, a nawet rozglos31.
Wspolne wyjazdy na wies romantycznych entuzjastow ludu i jego tworczosci, do
ktorych Kolberg sif zaliczal, byly jednak raczej wycieczkami krajoznawczymi, bardziej
„ucieczk^ od zgielku miasta w ustronie wiejskie niz typowymi wyprawami po folklorystyczne runo”. Odbywali je przede wszystkim artysci, szukaj^cy wrazen i inspiracji,
a nie badacze z naukowym przygotowaniem, prowadz^cy systematyczne eksploracje takich bowiem wowczas jeszcze nie bylo. Ten czynnik „artystyczny” decydowal o kryteriach wyboru, sposobie zapisu i pozniejszej prezentacji zarejestrowanych utworow32.
Wlasciwy pocz^tek zbierackiej dzialalnosci Kolberga datuje sif na rok 1839, kiedy
jako 25-letni mlodzieniec wzi^l udzial w wyprawie do Wilanowa. Jej znaczenie wspominal sam po latach, pisz^c, ze zdarzyl mu sif wowczas „pierwszy polow na wifksze rozmiary”, ktory dal mu „spory zasob nader ciekawych motywow i pchn^l do dalszych poszukiwan na tym polu”. Z kazdego kolejnego pobytu na wsi przywozil nowy material33.
Letnie wyjazdy mialy charakter spontaniczny; podejmowano je do miejscowosci
podwarszawskich lub w miejsca, w ktorych znajdowaly sif dwory szlacheckie, chftnie
goszcz^ce artystyczny brac (glownymi kierunkami byly Bielany, Czerniakow, Ujazdow
i wspominany juz Wilanow). Zbierano piesni i inne utwory ludowe, szkicowano stroje
ludowe. Kolberg, zgodnie z zamyslem, przywiyzywal szczegolny wagf do zapisywania
melodii34.
W wyprawach brali udzial, bardzo mlodzi wowczas, przyszli artysci i literaci, m ifdzy innymi muzyk Emilian Jenike, etnograf Jozef Konopka, poeta Teofil Lenartowicz,
poeci bracia Ludwik i Cyprian Norwidowie, kompozytor Ignacy Komorowski, malarz
Wojciech Gerson oraz brat Oskara, malarz Antoni Kolberg. Przyjaciele przyszlego et-
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nografa towarzyszyli mu do lat 40. X IX wieku, pozniej jednak odeszli od swoich mlodzienczych, ludowych zainteresowan35.
W 1841 roku, z powodu trudnosci finansowych, rownolegle z prowadzonym prywatnym nauczaniem gry na fortepianie, Kolberg ponownie podj^l pracf ksifgowego
w banku Samuela Fraenkla363789401.

D E B IU T W YDAWNICZY
Mimo trudnosci udalo sif Kolbergowi zgromadzic calkiem pokazny zbior piesni.
W roku 1840 lub 1841 posiadal ich przeszlo 600 i zacz^l myslec o wydaniu. W Warszawie nie mogly sif ukazac z powodu zakazu cenzury. Szansa publikacji pojawila sif
u poznanskiego wydawcy Jana Konstantego Zupanskiego. Pod koniec 1842 roku, po
ustfpstwach ze strony Kolberga, ukazal sif pierwszy zeszyt, zatytulowany Piesni ludu
polskiego zebrat i rozw inql Oskar Kolberg 37
Wedlug zamyslow Kolberga w Wielkopolsce mial sif sukcesywnie ukazywac szeroki wybor piesni ludowych, czego nie udalo sif zrealizowac w calosci. Ostatecznie w latach 1842-1845 ukazalo sif pifc zeszytow, zawieraj^cych l^cznie 125 piesni z akompaniamentem fortepianowym. Wspolpraca ukladala sif zle. J. K. Zupanski piftrzyl
trudnosci i nieporozumienia. Ostatecznie jesieni^ 1845 roku zerwano kontakty38.
Jeszcze podczas wydawania Piesni ludu polskiego w 1844 roku Kolberg zaprzestal
dawania prywatnych lekcji gry na fortepianie, w lipcu tego roku skonczyl takze pracf
w banku Samuela Fraenkla39. W 1844 lub 1845 roku przyj^l posadf ksifgowego w Wydziale Rachunkowosci Drogi Zelaznej Warszawsko-Wiedenskiej. Zajfcie to otrzymal
za protekcj^ pracuj^cego tam starszego brata Wilhelma, ktory przez pewien czas byl
jego bezposrednim zwierzchnikiem. Swoje podroze etnograficzne odbywal Kolberg
latem, za pieni^dze zaoszczfdzone z urzfdniczej pensji, pozniej z tych samych funduszy wydawal zebrane materialy40.
Kiedy wspolpraca z J. K. Zupanskim zostala przerwana, pozostale materialy, zgromadzone do zbioru Piesni ludu polskiego, Kolberg przeslal do redakcji tygodnika
„Przyjaciel Ludu”, ukazuj^cego sif w Lesznie. Periodyk ten w latach 1846-1847 drukowal co tydzien jedn^ piesn, w sumie ukazalo sif w nim 90 utworow41.
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K u PRZEM IANOM
Dotychczas Kolberg oglaszal tylko teksty i melodie piesni z akompaniamentem
fortepianowym. Pod koniec lat 40. X IX wieku rozszerzyl swoje badania o obrzfdy
i zwyczaje. W latach 1847-1849 na lamach „Biblioteki Warszawskiej” byly drukowane
Piesni ludu weselne (z muzykq); zas w 1848 roku w pismie „Album literackie” zamieszczono Piesni ludu obrzpdowe. Kogutek, gaik, okrpzne42.
W pierwszej polowie 1846 roku wybuchlo w Galicji krwawe powstanie chlopskie
przeciw szlachcie pod dowodztwem Jakuba Szeli (tzw. rabacja galicyjska), w Wielkopolsce zas, w 1848 roku podczas Wiosny Ludow, rowniez doszlo do chlopskich wyst^pien przeciwko dworom. Wydarzenia te byly ciosem dla warstw wyzszych, ktorych zainteresowanie ludem dotychczas ograniczalo sif do entuzjastycznych romantycznych
zachwytow nad swojskosci^ i oryginalnosci^ jego kultury, a pomijalo rzeczywisty pro
blem chlopski - zl^ sytuacjf spoleczno-ekonomiczn^ na wsi. W literaturze i muzyce
widac, jak zmniejszyla sif intensywnosc sifgania po motywy ludowe43. Oskar Kolberg,
wyczuwaj^c niesprzyjaj^c^ atmosferf wokol poszukiwan ludoznawczych, pod koniec
lat 40. X IX wieku ponownie zwrocil sif ku komponowaniu44.

Tw O R C Z O SC KOM POZYTORSKA
Do roku 1848 tworczosc muzyczna Kolberga nie byla zbyt obszerna, skladaly sif na
ni^ prawie same kompozycje na fortepian (popularne wowczas fantazje, etiudy, ballady), ktore, zgodnie z modelem muzyki narodowej epoki romantyzmu, nawi^zywaly do
motywow ludowych45. Najbardziej intensywny okres tworczosci muzycznej Kolberga
przypadl na lata 1848-1859, przy czym wifkszosc kompozycji powstala w czasie, kiedy
etnograf nie byl zajfty przygotowywaniem do publikowania zgromadzonych materialow folklorystycznych, czyli przed rokiem 1856. W tym czasie skomponowal muzykf
mifdzy innymi do trzech dziel dramatycznych, jednoaktowych „obrazow wiejskich”:
operetkf do Jan ka spod Ojcowa Jana Kantego Gregorowicza, operf do Krola pasterzy
Teofila Lenartowicza (1853, premiera 1859) oraz operf Wiestaw do utworu Seweryny Duchinskiej-Pruszakowej. Dwie pierwsze kompozycje cieszyly sif powodzeniem
na scenie, choc opinie krytykow nie szly w parze z zainteresowaniem publicznosci46.
Wedlug Juliana Krzyzanowskiego przez pewien czas Kolberg probowal nawet konkurowac ze Stanislawem Moniuszk^, ale bez sukcesow47.
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Krytyka tworczosci kompozytorskiej Kolberga z pewnosci^ stawiala przed nim pytania o celowosc dalszego zajmowania siç muzyk^. Po roku 1859 etnograf komponowal malo. Zapewne do odejscia od tworczosci kompozytorskiej przyczynil siç zarowno brak spektakularnych sukcesow, jak tez zgromadzenie pokaznej ilosci materialow
etnograficznych i zabiegi o ich wydanie48.

P lE S N I LU D U PO LSK IEG O
Po 1849 roku Kolberg przez kilka lat niczego nie publikowal, ale nie zaprzestal
dzialalnosci zbierackiej i powiçkszania swoich zbiorow folklorystycznych49. Od 1854
roku przez dwa lata bezowocnie szukal wydawcy dla kolejnej publikacji. Ostatecznie,
po uzyskaniu zgody cenzury, w latach 1856-1857 wydal w warszawskiej drukarni Jana
Jaworskiego wlasnym nakladem dzielo, ktore ponownie zatytulowal Piesni ludu p ol
skiego, podzielone na dwie czçsci: Dumy i piesni oraz Tance. Calosc wychodzila partiami, l^cznie w szesciu zeszytach. Niestety, kwota uzyskana ze sprzedazy tylko w polowie
pokryla koszty druku. Przychylnemu rozglosowi w prasie nie towarzyszylo wystarczaj^ce zainteresowanie spoleczenstwa, w pewnej mierze spowodowane zapewne tym, ze
dzielo wyszlo w okresie, kiedy przebrzmiala juz romantyczna moda na ludowosc50.
Nalezy zauwazyc, ze poczfwszy od tego zbioru, akompaniament fortepianowy zostal
zast^piony zapisem autentycznych melodii, w roznych wariantach51.
Po zakonczeniu wydawania Piesni ludu polskiego, w czerwcu 1857 roku, folklorysta
przez pewien czas zabiegal o mozliwosc opublikowania ich dalszego ci^gu. Wydany
zbior stanowil pierwsz^ seriç, a piçc serii pozostalo do wydania. Zniechçcony wyjechal w Tatry, gdzie przebywal przez niespelna szesc tygodni; obserwowal tam zycie
gorali i zapisal kilka miejscowych melodii. Przejazdem byl w Krakowie, gdzie spotkal
siç z Zegot^ Paulim oraz znanym mu juz z pierwszych, podwarszawskich wypraw terenowych Jozefem Konopk^. Nastçpnie, jeszcze tego samego roku, udal siç w dluzsz^
podroz zagraniczn^, podczas ktorej poznal folklor ludow poludniowoslowianskich byl miçdzy innymi w Lublanie i Zagrzebiu; odwiedzil tez Triest, Wenecjç i Wieden52.
Do 1857 roku Kolberg wraz ze starszym bratem Wilhelmem pracowali w rachunkowosci Drogi Zelaznej Warszawsko-Wiedenskiej, w tym samym roku zatrudnili siç
w Komisji Rz^dowej Przychodow i Skarbu. Oskar pracowal jako ksiçgowy w Dyrekcji
Drog i Mostow tejze Komisji do 1861 roku, po czym ostatecznie rozstal siç z prac^ w zawodzie urzçdnika53; od tej pory czas i energiç mogl poswiçcac na prace ludoznawcze. Wprawdzie w latach 50. X IX wieku romantyczne zainteresowanie tworczosci^ ludu oslablo, ale w okresie poprzedzaj^cym wybuch powstania styczniowego
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ponownie nawolywano do przedsifwzifc zbierackich i badawczych, obejmuj^cych
takze ludow^ kulturf spoleczn^ i materialn^. Byly to juz jednak apele w duchu pozytywistycznym, motywowane potrzeb^ dokumentowania zachodz^cych na wsi zmian
i zanikaniem tradycji54.
Kolberg zyl bardzo skromnie, aby oszczfdnosci przeznaczac na badania terenowe55 i powifkszanie zbiorow. Praca zbieracko-wydawnicza nie tylko nie przynosila
dochodow, ale poci^gala za sob^ znaczne wydatki, a nawet koniecznosc zaci^gania
pozyczek56.
W celu zapewnienia sobie utrzymania etnograf zdecydowal sif na ponowne udzielanie lekcji muzyki. Srodki do zycia zapewnialy mu takze honoraria autorskie z pisania
artykulow do prasy, w tym o folklorze slowianskim i muzyce polskiej, mifdzy innymi
do „Biblioteki Warszawskiej”. Ponadto w latach 1859-1868 zwi^zal sif z Encyklopediq
powszechnq Samuela Orgelbranda, w ktorej opracowywal hasla z dziedziny muzyki57.
Poza wydan^ pierwsz^ seri^ Piesni ludu polskiego Kolberg mial gotowy material do
pifciu nastfpnych, ale byl on ulozony wedlug gatunkow; w pierwotnym zamysle kazda
seria miala byc poswifcona jednemu gatunkowi. Zniechfcony odmowami wydawcow
i pomny problemow z Piesniami... zaniechal mysli o publikowaniu ich w dotychczasowej formie. Wplyw na tf decyzjf mial tez fakt, ze folklorysta dostrzegl wady takiego
ukladu - zatarcie specyfiki regionalnej oraz niebezpieczenstwo, ze nie zdola ukonczyc
zamierzonego dziela58.
W 1862 roku „Biblioteka Warszawska” oglosila zmianf w dzialalnosci zbieracko-edytorskiej Kolberga, anonsuj^c, ze przygotowal on juz do druku kolejn^ pracf,
pierwsz^ czfsc dziela Lud w jego zwyczajach, obrzpdach, zabawach, piesniach, muzyce
i tancach, poswifcon^ okolicom Sandomierza, a w przyszlosci kolejne czfsci obejm^
swoim zakresem Krolestwo Polskie, Galicjf, Wielkopolskf, Rus i Litwf59.

D Z IE L O ZYCIA - LU D ... - I OKRES KRAKOW SKI
Sandomierskie, pierwsza monografia regionalna z serii Lud..., ukazala sif drukiem
w Warszawie w 1865 roku, czyli w trzy lata po zapowiedziach prasowych. Nastfpnym
opracowanym regionem byly Kujawy, ktore wyszly w roku 1867 w dwoch czfsciach,
rowniez w Warszawie. Przez czterolecie 1867-1871 etnograf poszukiwal srodkow na
kontynuowanie edycji oraz precyzowal koncepcjf calosci dziela, ktorego wszystkie ko
lejne tomy ukazaly sif juz w Krakowie60.
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Od lat 60. X IX wieku Kolberg odszedi od zywioiowych, improwizowanych wyjazdow terenowych w stylu tych z przeiomu lat 30. i 40. Badania prowadzii systematycznie, a do wypraw przygotowywai sif - starannie studiowai mapy, wytyczai trasf,
starai sif zapewnic sobie pomoc ze strony przedstawicieli miejscowego spoieczenstwa.
Podjfta praca wymagaia od niego umiejftnosci prowadzenia rozmow z informatorami, cierpliwosci, zrozumienia zycia i sposobu myslenia mieszkancow wsi, w czym
niew^tpliwie pomagai mu stosunek do ludu, ktory byi „pozytywny, peien zrozumienia,
a czasem i nieskrywanej sympatii”61.
Poszukiwania mecenasow dla wydan kolejnych tomow Ludu..., czynione od roku
1867, nie przynosiiy oczekiwanego skutku. Szczfsliwy okazai sif dla Kolberga kontakt
z Towarzystwem Naukowym Krakowskim, ktorego pod koniec 1868 roku zostai czionkiem. Obiecana pomoc finansowa skioniia etnografa do decyzji o druku kolejnych
serii dzieia w Krakowie, gdzie w 1871 roku ukazaia sif pierwsza czfsc Krakowskie
go. Wspomniane Towarzystwo, a po 1873 roku utworzona w jego miejsce Akademia
Umiejftnosci, regularnie, do konca zycia Kolberga, pomagaia finansowo w wydawaniu
Ludu..., ponadto, w miarf mozliwosci, wspieraia dotacjami jego podroze etnograficzne, mifdzy innymi wyprawf na Pokucie i Podole w 1876 roku62.
Poniewaz wspoipraca z Krakowem rysowaia sif optymistycznie, Towarzystwo
gwarantowaio Kolbergowi niewielki, ale staiy zasiiek, najwygodniej byio przeniesc sif
pod Wawel. W 1871 roku Kolberg podj^i decyzjf o opuszczeniu Warszawy. W stolicy
musiai pozostawic rodzinf i przyjacioi63.
Oskar Kolberg nie byi zonaty, mieszkai z matk^. W 1868 roku do domu powrocii rozwiedziony brat Oskara, Antoni. Ich matka miaia ponadto na wychowaniu blizniaczki Karolinf i Julif Gallasch, ktore byiy pozamaizenskimi corkami najmiodszego
z braci Kolbergow, przedwczesnie zmariego Juliusza, co utrzymywano w tajemnicy.
W 1871 roku wybuchi rodziny skandal - jedn^ z siostr, Karolinf, poslubii Antoni Kol
berg. Od dziewczyny, raczej niesiusznie pos^dzanej o wczesniejszy romans ze stryjem
i rozbicie jego maizenstwa, odwrociia sif caia rodzina. Kontakt z ni^ utrzymywai jedynie Oskar, niejednokrotnie wspomagaj^c finansowo, choc sam nieustannie cierpiai
z powodu braku zadowalaj^cych dochodow64.
Do zamieszkania pod Krakowem zaprosii Kolberga jego wieloletni przyjaciel,
wspoitowarzysz pierwszych wfdrowek etnograficznych Jozef Konopka, wiasciciel
dobr Mogilany. Kolberg w Mogilanach przebywai krotko; jesieni^ 1871 roku wyprowadzii sif do Modlnicy, ktora rowniez stanowiia wiasnosc J. Konopki. Mieszkaia tam
Antonina Konopczanka z czterema corkami Jozefa, ktorym Kolberg zacz^i udzielac
lekcji muzyki. W nowym miejscu etnograf miai odpowiednie warunki do dalszych
badan, jednak tfsknii za Warszawy65.
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W 1872 roku zmarla Kolbergowi matka. Badacz nie mog! przyjechac na pogrzeb,
gdyz nie mia! waznego paszportu. Pifc lat pozniej spad! na Oskara kolejny cios - zmar!
starszy brat Wilhelm, ktory po smierci matki by! g!ow^ rodziny. Etnograf wybra! sif na
jego pogrzeb, dojecha! do stacji granicznej, ale z powodu braku paszportu nie wjecha!
na teren Krolestwa Polskiego. Drugi brat, Antoni Kolberg, zmar! w 1882 roku. Na jego
pogrzebie Oskar rowniez nie mog! byc obecny, gdyz wiadomosc otrzyma! za pozno;
nie zadba! tez o odnowienie paszportu, poniewaz wi^za!o sif to z duzymi kosztami66.
Etnograf bra! intensywny udzia! w zyciu naukowym Krakowa. Od 1874 roku pe!ni!
funkcjf przewodnicz^cego Sekcji Etnograficznej Komisji Antropologicznej. Wspiera!
m!odych etnografow i cieszy! sif opini^ osoby im zyczliwej. By! cz!onkiem wielu towarzystw muzycznych i naukowych, mia! tak duzo zajfc, ze musia! odmawiac niektorym z licznie nap!ywaj^cych propozycji wspo!pracy67. By! jednym z organizatorow wystawy etnograficznej Oddzia!u Czarnohorskiego Towarzystwa Tatrzanskiego
w 1880 roku w Ko!omyi, nad ktor^ sprawowa! nadzor naukowy. Siedem lat pozniej,
w 1887 roku, opracowa! czfsc etnograficzn^ krakowskiej Wystawy Krajowej Rolniczo-Przemys!owej i Sztuki Polskiej. Ponadto dwa razy wyjezdza! za granicf - w 1873 roku
by! na wystawie swiatowej w Wiedniu, zas w 1878 roku wzi^! udzia! w wystawie swiatowej w Paryzu. W drodze powrotnej do Polski zatrzymywa! sif turystycznie w wielu
europejskich miastach68.
Pasj^ badacza by!o wyszukiwanie i gromadzenie materia!ow dotycz^cych Fryderyka Chopina. Posiada! prawie kompletny zbior dzie! kompozytora wydanych drukiem.
Zamierza! napisac o nim studium, do ktorego wiele informacji uzyska! od zaprzyjaznionego z Chopinem starszego brata Wilhelma. Pracy tej ostatecznie nie zd^zy! przygotowac69.
Kolberg czfsto dojezdza! z Modlnicy do Krakowa, gdyz wymaga!o tego intensywne wydawanie tomow Ludu... Po smierci Jozefa Konopki w 1880 roku zacz^! myslec
o zmianie miejsca zamieszkania, gdyz wyjazdy mfczy!y go. Ponadto pamifta!, ze Konopkowie nie s^ jego rodziny i ze nie powinien liczyc na ich opiekf do konca zycia.
Ostatecznie Modlnicf opusci! nagle w 1884 roku, przenosz^c sif do Krakowa; przyczyny tego zdarzenia nie s^ do konca jasne. Wed!ug rodzinnej relacji prawnuka Jozefa
Konopki, Adama, Kolbergowi zosta!a wymowiona goscina, gdyz ten odtr^ci! zaloty
Antoniny Konopczanki, ale nie jest to przekaz pewny - oboje nie byli juz m!odzi,
a Antonina zna!a badacza od dwudziestu lat. Bardziej prawdopodobne wydaje sif, ze
Kolberg podzieli! sif z kims trzecim planami swojej przeprowadzki, a to, dotar!szy do
Antoniny Konopczanki, urazi!o j^, gdyz nie dowiedzia!a sif o tym pierwsza. Po przyjezdzie do Krakowa etnograf zatrzyma! sif u przyby!ej tam z Wielkopolski rodziny
Jasinskich70.
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Dzifki ogromnemu zaangazowaniu, pracowitosci, rzetelnosci i determinacji Kolberga po wydaniu Kujaw, na przestrzeni kolejnych niespelna dwudziestu lat, az do
smierci etnografa, ukazywaly sif nastfpne tomy dziela Lud...: czteroczfsciowe Krakowskie (1871-1875), siedmioczfsciowe Wielkie Ksi^stwo Poznanskie (1875-1882),
czteroczfsciowe Pokucie (1882-1889), dwuczfsciowe Lubelskie (1883-1884), dwuczf
sciowe Kieleckie (1885-1886), pifcioczfsciowe M azowsze (1885-1890), dwuczfsciowe
Radom skie (1887-1888), L§czyckie (1889), Kaliskie (1890), Chelm skie (1890). Za zycia
Kolberga ukazaly sif 33 tomy dokumentacji kultury ludowej. Po smierci etnografa,
na podstawie materialow pozostawionych w jego rfkopisach, wydano: drug^ czfsc
Chelmskiego (1891), Przemyskie (1891), Slqsk Gorny (1906), Wolyn (1907), TarnowRzeszow (1910)71.
Kolberg pozostawil w swoich materialach takze opracowania innych regionow: Pomorze, M azury Pruskie, dalsze czfsci M azowsza, Gory i Pogorze, Sieradzkie, Podole,
Sanockie-Krosnienskie, Bialorus-Polesie, Litwa, Rus K arpacka, Rus Czerwona; ponadto
zbior przyslow oraz materialy do etnografii Slowian wschodnich, zachodnich i poludniowych (Luzyce, Czechy, Slowacja, Slowianszczyzna poludniowa). Wszystkie te
prace - wraz pismami muzycznymi, studiami, artykulami i rozprawami, bogat^ kores p o n d e n j kompozycjami wokalnymi i muzycznymi, r e e d y j fotooffsetow^ tomow
1-36 Ludu... (l^cznie z trzema tomami wydanymi posmiertnie) oraz suplementami
- zaczfto publikowac w drugiej polowie X X wieku, pocz^wszy od 1961 roku w zbiorowej edycji D ziel wszystkich Oskara Kolberga (DWOK). W sumie liczy ona ponad
osiemdziesi^t woluminow.

SCHYLEK ZYCIA
W ostatnich latach, 1882-1890, Kolberg pracowal bardzo intensywnie. Porz^dkowal i systematyzowal to, co uzbieral72. Z inicjatywy grona przyjaciol etnografa i kra
kowskiego srodowiska naukowego 31 maja 1889 roku zorganizowano bogate w wydarzenia uroczystosci z okazji jubileuszu 50-lecia pracy ludoznawczej Oskara Kolberga73.
Niestety, pogarszal sif stan zdrowia etnografa. W lipcu 1889 roku Kolberg opuscil
swoje krakowskie mieszkanie przy ulicy Dlugiej i zamieszkal u przyjaciela - lekarza
Izydora Kopernickiego. Na dzien przed smierci^ mial powiedziec: „umieram, Bogu
dzifki, z t^ pociech^, ze wedlug sil moich zrobilem za zycia, co moglem, ze nikt mif
za prozniaka nie ma i miec nie bfdzie, a to, co po sobie zostawiam, przyda sif ludziom
na dlugo” Zmarl 3 czerwca 1890 roku. W testamencie Kolberg zdecydowal mifdzy
innymi, ze pozostale materialy etnograficzne powierza Izydorowi Kopernickiemu74.
Na uroczystosci pogrzebowe 5 czerwca 1890 roku, w dniu przypadaj^cego wowczas Bozego Ciala, przybyli czlonkowie Akademii Umiejftnosci, studenci Uniwersy71
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„TO, CO PO SOBIE ZOSTAWIAM, PRZYDA SI^ LUDZIOM NA DtUGO”...

tetu Jagiellonskiego z rektorem Korczynskim oraz liczne grono przyjacioi i znajomych
zmariego. Kolberg zostai pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, nad jego
grobem przemawiai pastor ewangelicki. Na piycie nagrobnej zostai wyryty napis: „Zasiuzonemu Ojczyznie Rodacy. Polskf cai^ przeszedi, lud poznai i ukochai, zwyczaje
jego i piesni w ksifgi ziozyi”75.

W OCZACH W SPOECZESNYCH
Po smierci badacz nie zostai zapomniany, jego rola w historii etnografii i folklorystyki jest nieoceniona.
W 1960 roku w rodzinnej miejscowosci Kolberga - Przysusze, zaiozono Przysuskie
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga i otworzono Muzeum Oskara Kolberga.
W 1998 roku w Poznaniu powstai Instytut im. Oskara Kolberga, bfd^cy placowk^ naukowo-badawcz^ i wydawnicz^, ktorej zadaniem jest opracowywanie i udostfpnianie
spuscizny etnografa.
Dzieio, ktore stworzyi Kolberg, jest odpowiedzi^ na stawiane w X IX wieku pytania
o rolf ludu i jego tworczosci w historii, literaturze, muzyce, nauce. Ze wzglfdu na swoj
monumentalizm stanowi do dzis zrodio i przedmiot badan etnografow, etnologow,
historykow, folklorystow, etnolingwistow, kulturoznawcow, etnomuzykologow.

“W h a t I le a v e b e h in d , w ill b e u s e f u l to p e o p le f o r lo n g .” L ife a n d a c tiv itie s
o f O s k a r K o lb e r g ( 1 8 1 4 -1 8 9 0 )
SUM M ARY
The present article is a profile o f the researcher with regard to his activities as a folklorist. The text
includes eleven parts, under the headings: Childhood and youth; The challenging thirties; Rebirth;
First field expeditions; Publishing debut; Toward change; Composer activities; Songs o f the Polish
people; Life’s work - The Peoples... - and the Krakow period; Last years; In the eyes o f the contempo
raries. The author, using available subject literature, both from the 19th century and contemporary,
focuses on the facts from the life o f the folklorist, starting from his childhood in Przysucha and War
saw, ending at the Krakow stage o f life. She also presents the evolution o f Oscar Kolberg’s research
attitudes, starting as ethno-musicologist to become the cultural anthropologist.
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