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Folklorysta – osoba zajmująca 

się badaniem folkloru. Badacz 

ludowych podań, pieśni, 

zwyczajów itd. 

Etnograf – specjalista w dziedzinie 

etnografii, nauki o powstawaniu, 

rozwoju i zróżnicowaniu kultur 

różnych ludów; kulturoznawca. 
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Oskar Kolberg jako pierwszy 

usystematyzował wiedzę na temat 

polskiej twórczości ludowej, dzieląc ją 

według regionów. 

• zebrał m.in. ok.10 tys. rodzinnych   

  melodii ludowych, 

• opublikował 33 tomy dzieła „Lud”, 

• zebrał 12500 pieśni, 

• zgromadził ponad 550 bajek, 

• spisał 2710 przysłów. 
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Dzieło  

Oskara Kolberga 

„Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, 

mowa, podania, przysłowia, 

obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 

muzyka i tańce".  
Lata 1857-1890 
 



   Praca Oskara Kolberga „Lud” 
opisuje ludowe zwyczaje, 
sposób życia, mowę, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzykę i tańce 
z całego terytorium dawnej 
Rzeczypospolitej w XIX w. 
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Oskar Kolberg 
 

• publikował hasła z dziedziny muzyki  

  i muzykologii w Encyklopedii  

  powszechnej Samuela Orgelbranda 

• tworzył kompozycje na fortepian,  

  m.in. mazurki, polki, kujawiaki,     

  marsze, polonezy 

• pieśni na chór, utwory sceniczne 
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• Krakowskiego Towarzystwa Naukowego 

• Akademii Umiejętności 

• Towarzystwa Etnograficznego w Moskwie 

• Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 

• Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego  

  „Lutnia” 

 

Oskar Kolberg był członkiem 



2014 Rok  

        Oskara  Kolberga 

Instytut im. Oskara Kolberga 

w Poznaniu wydał do tej pory 

85 tomów, w tym także 

dorobek kompozytorski 

Kolberga. 
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Henryk Oskar Kolberg 

urodził się 22 lutego 1814 

roku we wsi Przysucha  

koło Radomia. 

Dom, w którym 

urodził się Kolberg. 
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Rodzice Oskara Kolberga 

Juliusz Kolberg: kartograf,  

geodeta; profesor UW 

Karolina Mercoeur z rodziny 

francuskich emigrantów 
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• uczeń Liceum Warszawskiego 

• uczył się muzyki, m.in. u J. Elsnera,  

  I. Dobrzyńskiego 

• ukończył studia muzyczne, Akademię     

  Handlową w Berlinie 

• pracował jako nauczyciel muzyki,  

  urzędnik bankowy, księgowy 
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Oskar Kolberg  

zmarł 3 czerwca 1890 

roku w Krakowie. 

Został pochowany na 

Cmentarzu Rakowickim.  
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Na płycie nagrobnej wyryto 

napis: 

 

„Oskarowi Kolbergowi, 

zasłużonemu Ojczyźnie – 

Rodacy.  

Polskę całą przeszedł,  

lud poznał i ukochał. 

Zwyczaje jego i pieśni  

w księgi złożył”. 
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Dokumentacja 

zgromadzona przez  

Oskara Kolberga służy, 

zgodnie z zamierzeniem 

autora, naszej etnografii, 

folklorystyce  

i etnomuzykologii. 
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Ze spuścizny Oskara 

Kolberga korzystają 

do dziś pokolenia 

twórców i badaczy 

kultury. 
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