


 

Oskar Kolberg (1814 -1890)  
polski etnograf, folklorysta 

i kompozytor. 



  
 
 Urodził się 22 lutego 1814 roku w 
Przysusze, w powiecie opoczyńskim. Był synem 
przybyłego do Polski z Prus inżyniera kartografa, 
Juliusza Kolberga. Matka Karolina Mercoeur 
urodzona w Polsce pod Warszawą pochodziła, ze 
szlacheckiej rodziny francuskiej. Wychowywała 
syna i jego o siedem lat starszego brata zgodnie z 
tradycją i zwyczajami polskimi. Rodzina na trwałe 
związała się ze środowiskiem intelektualnym i 
artystycznym Warszawy. Po uprzednim 
przygotowaniu w domu, 10-letni Oskar rozpoczął 
naukę w renomowanym Liceum Warszawskim, 
równocześnie uczył się muzyki, m. in. u J. Elsnera. 
Ponieważ od najmłodszych lat wykazywał 
prawdziwy talent w kierunku muzycznym, 
kontynuował studia muzyczne w Berlinie (1835–
1836). Po studiach i powrocie do Warszawy, około 
1839 roku, zaczął zapisywać melodie ludowe, 
najpierw w okolicach Warszawy, stopniowo 
poszerzając badania na dalsze regiony.  
 

Źródło: http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/idea 

Źródło: Kolberg O. : Dzieła Wszystkie. T. 35, Wrocław ; Poznań, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1964.  



 Oskar Kolberg stworzył dla nauki i 
kultury polskiej bezcenny zbiór materiałów 
źródłowych – opracował i realizował wielki program 
badań folklorystycznych i etnograficznych, 
pozostawiając nam wielotomowe dzieło „Lud. Jego 
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” oraz 
ogromne archiwum rękopiśmienne. W roku 1871 
Kolberg przeniósł się z Warszawy w okolice Krakowa, 
ponieważ Krakowskie Towarzystwo Naukowe podjęło 
się współfinansowania „Ludu”. Zobowiązanie to 
przejęła w 1873 roku utworzona właśnie Akademia 
Umiejętności. Kolberg był członkiem Komisji 
Antropologicznej Akademii i przewodniczącym jej 
Sekcji Etnologicznej.  
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 W ciągu pięćdziesięciu lat pracy 
(1839–1890), obejmującej tereny całej 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Kolberg 
zgromadził gigantyczne archiwum 
dokumentujące wszelkie aspekty szeroko 
rozumianej kultury tradycyjnej. Zapisy 
muzyki i tekstów folkloru, ukazane w 
kontekście życia i kultury wspólnot 
lokalnych, do dziś wykorzystywane są przez 
kompozytorów, nauczycieli muzyki, 
muzyków folkowych, zespoły amatorskie, 
wreszcie przez badaczy i wszystkich 
pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX 
wieku. 
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 Opublikował łącznie 33 tomy 

„Ludu” i „Obrazów etnograficznych”, dwa 
tomy następne przygotował do druku. 
Pozostawił ogromny zbiór rękopisów, 
zawierający głównie materiały 
folklorystyczne i etnograficzne i na ich 
podstawie wydano drukiem następne 
monografie. Jego „Dzieła wszystkie”, 
wydawane przez Instytut im. Oskara 
Kolberga w Poznaniu, obejmują także jego 
dorobek kompozytorski i liczą, jak 
dotychczas 85 tomów.  
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 Oskar Kolber w wędrówce po 

kraju spisując pieśni ludowe i  melodie, brał 
udział w obrzędach, uroczystościach i 
zabawach. Będąc świadkiem wielu 
zwyczajów, słuchając opowieści i podań nie 
mógł pozostać obojętnym i poprzestać na 
zapisywaniu tylko muzyki. Zrozumiał, że 
muzykę ludową  łatwiej jest przekazać i 
zrozumieć jeżeli przedstawi się ją łącznie ze 
zwyczajami, obrzędami – nieodzownym 
elementem ówczesnego życia. Poza pieśnią i 
muzyką, poznajemy inne strony życia 
ludowego, bezpośrednio zapisane  podczas 
rozmów, bądź spisane ze źródeł 
drukowanych. 

 

 

 

 

Źródło: Kolberg O. : Dzieła Wszystkie. T. 35, Wrocław ; Poznań, 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1964.  

 

 



Prezentowaną wystawą  
chcemy zwrócić  uwagę  
na bogaty zbiór  rycin  
ilustrujących stroje ludności  
z poszczególnych regionów 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,  
publikowanych w „Dziełach wszystkich”  
Oskara Kolberga. 
 



Zapraszamy  



 
„Lud okolic Poznania jest w ogóle wzrostu 
średniego, częściej atoli widać można ludzi 
wysokich niż  niskich.  
Postać kobiet nierzadko bywa osiadła, a 
między Bamberkami i krępe się ukazują. 
Piękności o bardzo regularnych rysach 
twarzy, między niemi nie ujrzysz, lubo cera 
ich jest biała, na licach wykwita rumieniec 
zdrowia…  
Mężczyźni golą brody, podstrzygują wąsy, a 
Bambry zapuszczają często i faworyty. Ci 
ostatni są pracowici, przemysłowi, uprzejmi, 
trzeźwi, wszakże mniej gościnni i mniej do 
wesołej pogadanki skłonni… Trudnią się pod 
miastem głównie ogrodnictwem i hodowlą 
bydła, a niemała ich liczba do stosunkowo 
wielkiej przyszła zamożności.”  
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Kobiety mają na sobie 6 do 12 spódników 
sięgających kolan ; wierzchnia spódnica 
bywa merynosowa lub pikowa, jaskrawa. 
Sznurówka krótka, wycięta pod szyją z tejże 
co spódnica materyi, wcale nie uwydatnia 
kibici. Na sznurówkę biorą kaftanik… Głowę 
stroji czapka zwykle biała wstęgami strojna ; 
na nią zawiązują chustkę czerwoną lub 
zieloną jedwabną. 
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Bambry natomiast noszą kapelusze 
półkoliste (na kształt góralskich) z szerokimi 
rondami czyli skrzydłami, czamary lub 
wołoszki, spodnie sukienne ciemnej lub 
dzikiej barwy i buty często ze stojącymi 
cholewami .  
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„Lud okolic Kalisza i w ogóle stron 
północnych jest, o ile zauważyliśmy, 
silniejszy i roślejszy niż lud okolic Wielunia i 
Częstochowy, i widocznie w lepszych od tego 
ostatniego znajduje się warunkach bytu… „ 
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W Konińskiem, osobliwie w krainie jezior 
zbliżonych ku granicy pruskiej, ubiór ludu 
jest czysto-kujawski, jak tego dowodzi 
dołączona tu rycina, przedstawiająca scenę 
żniw z okolic  miasteczka Skulska 
(Warzymowo, Ruszkowo) w pobliżu Gopła.  
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„Otóż o Mazurze, na tym obszarze 
mieszkającym powiedzieć można, iż ma on w 
ogóle oblicze pogodne, oko wesołe i 
przenikliwe, przytomność umysłu i bystrość 
w odpowiedziach niemałą… ; Wzrost Mazura 
wysokim nazwać wypada ; w okolicach 
Warszawy wynosi on częstokroć 170 do 180 
cm. Barwa oczu siwa lub piwna, barwa 
włosów zwykle blond w rozmaitych 
odcieniach …  
Dziewczęta splatają włosy we dwa wstęgami 
strojne warkocze, które po rozpuszczeniu ich 
w czasie wesela, bywają niekiedy obcinane po 
szyję, a częściej w jeden warkocz ujęte i 
zakryte czepcem.”  
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Chłop ma tu buty czarne juchtowe, z 
wyłożoną nieco cholewą żółtą. Pas niezbyt 
szeroki z zielonej i czerwonej włóczki. Gacie 
płócienne zgrzebne białe, a na gacie  
wyłożona koszula… Na koszulę przydziewa 
on na  święto sukmanę granatową długą aż 
po kostki… Kapelusz niski z czarną 
aksamitką, obszytą brzeżkiem wąską 
czerwoną i białą tasiemką. Baba ma na sobie 
suknię zieloną aż po kostki… Na głowie 
czepek duży biały z falbankami… na nogach 
trzewiki filcowe kolorowe z kokardką i 
podeszwą skórkową.  
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Tablica przedstawia parobka i dziewczynę ze 
Służewa i Wilanowa. Parobek ma kaftan, a 
raczej suknik żukienny bez rękawów, długi 
po kolana granatowy… Koszula biała z 
szerokimi rękawami… Gacie pod żupanem. 
Kapelusz niski z aksamitką obszytą taśmą. 
W dzień powszedni letnią porą, chodzą boso. 
Dziewczyna ma białą płócienną lub 
perkalową koszulę z rękawami ściśniętymi 
przy dłoni, i wyłożonym dość szeroko 
kołnierzem. Na koszuli gorset… Pod nią 
spodniczka perkalowa różowa w kwiatki lub 
kratki na niej szeroki fartuszek kolorowy…  
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Tablica przedstawia grajka (skrzypka 
wiejskiego) z Powsina, którego ubiór 
podobny jest do ubioru chłopa.  
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Mężczyźni noszą koszulę zgrzebną, sukmanę 
lub sukmanek z grubego sukna jasno-
szaraczkowego, niekiedy burego… Pod 
sukmankiem jest kamizelka błękitna lub 
granatowa, długa do pasa lub krótsza, ze 
świecącymi guzikami mosiężnymi… Buty są 
juchtowe dość szerokie o cholewach stojących 
i pomarszczonych. Dziewki mają włosy 
gładko na czole uczesane, z tyłu w warkocz 
niezbyt długi splecione. Na głowie chustka 
perkalikowa różnobarwna… Koszula sięga do 
kolan. Na nią zakłada się od pasa do kostek 
idąca spódnica perkalikowa, najczęściej biała 
w pasy różowe  podłużne, lub innego koloru. 
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Lud koło Łukowa ubiera się i mówi z 
mazowiecka…. Chłopi mający się nie źle, 
noszą siwe kapoty wykładane niebieskimi 
taśmami, czapki barankiem bramowane, 
albo jak latem, słomiane kapelusze. Dziewki 
różnią się w ubraniu od mężatek, noszeniem 
chustki na głowie w miejsce czepca, i większą 
ilością na szyi paciorek różnokolorowych, 
szklanych na jarmarkach nabywanych.  
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Na co dzień mają włościanie wełniane krótkie 
kaftany różnej barwy, ciemnej lub jasnej. 
Czapki różnego są kształtu; bywają 
nierzadko i rogatywki granatowe z czarnym 
barankiem. Spodnie płócienne zakładane w 
buty… Niewiasty noszą granatowe sukienne 
kaftany czyli przyjaciołki długie do kolan, 
niekiedy na metalowe guziki zapinane… 
Głowę zawiązują chustką wełnianą 
najczęściej czerwoną…  Na ramiona zaczesują 
wełniany długi szal wzorzysty w 
różnobarwne kraty i pasy.  

 
 

 

 

 

 

 

Źródło: Kolberg O. : Dzieła Wszystkie. T. 28, s. 37, Wrocław ; Poznań, Polskie 

Towarzystwo Ludoznawcze, 1964.  

 

 



 
Dziewczyna z Czerniakowa pod Warszawą, 
w świątecznym ubraniu. Ma na sobie kaftan 
z sukna zielonego, obszywany taśmą majową  
czyli jasno-zieloną, zapinany na haftki, 
mimo guzików i pętlic przy nim będących. 
Pod nim spódnica sukienna lub wełniak 
zielony, także taśmą u spodu obszyty. 
Niekiedy przypasuje fartuch biały lub 
kolorowy. Głowę zawiązuje  perkalową 
chustką, zwykle żółtą, czerwoną lub różową 
w rzuty kwieciste… Na nogach trzewiki 
czarne lub zielone sukienne.  
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Chłop z Ołtarzewa pod Warszawą, w 
świątecznym ubraniu. Ma żupan długi 
sukienny ciemnozielony, z klapami i 
wyłogami z czerwonego sukna, po brzegach 
obszywany  białą włóczką w różne wzory. 
Przewiązany pasem wełnianym pstrym, 
zwykle koloru zielonego, z białym i 
czerwonym… Na głowie niski kapelusz 
filcowy, ze sznurkiem białym albo 
kolorowym, gęsto przerabianym 
posrebrzaną lub pozłacaną nitką. Na nogach 
buty czarne juchtowe.  
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„Mieszkańcy okolic Krakowa nazywają się 
Krakowianami ; są zdrowi, silni i miernej 
wielkości. Ich ciemne włosy, których nie 
obcinają, spadają w kędziorach na ramiona ; 
oczy niebieskie, rzadko czarne… odznaczają 
ich od innych mieszkańców Polski… Skłonni 
do wesołości dobrego humoru, dowcipni z 
natury, namiętnie lubią muzykę, śpiew i 
taniec…„ 
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Mężczyźni tego kraju noszą sukmanę długą 
sukienną białą, ze stojącym kołnierzem 
(gdyż bardzo rzadko go wywijają czyli 
wykładają), na krajach (brzegach) zdobną 
czerwonym sukiennym obszyciem 
(oblamówką), które stanowi także w 
przedłużeniu na wewnątrz wąską podszewkę 
sukni. Obszywka podobna rozchodząca się u 
dołu we dwie strony, zdobi również i obie 
kieszenie… Pod sukmaną noszą kaftan 
sukienny granatowy, długi po kolana, z 
podszewką całą z czerwonego sukna, bez 
rękawów, obszyty do koła pąsową  lub 
amarantową lamówką sukienną. 
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Ubiór całej blisko miasta mieszkającej 
ludności wiejskiej przedstawia się dosyć 
poważnie. Główną jego częścią jest u 
mężczyzny biała, rzadziej zaś niebieska 
sukmana z pąsowym i amarantowym 
jedwabnym zdobieniem i wyłogami 
czerwonymi, zaś u kobiet (zamężnych) 
chustka zwój na głowie zwita, żupan 
srebrnymi galonami obszyty, gorset 
sukienny u dziewek i bogate na szyi korale.  
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Druhny zebrawszy się na miejsce, ubierają 
pannę-młodą, rozczesują włosy, niekiedy 
splatają znów warkocz, który ona w koło 
głowy okręci lub spuści, przyczepią wstążki 
na około głowy ; matka zaś sama wieniec jej 
przypina ; a czyni ona to co niedziela  przez 
całe trzy tygodnie przedślubne, gdy córka 
szła na nabożeństwo do kościoła. Z rana w 
dzień ślubu pan-młody, u którego sproszeni 
oddzielnie goście bawili się przez całą noc, 
przybywa z całym swym orszakiem do domu 
panny-młodej.   
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Gospodarze, gospodynie, druhny i starcy 
wsiadają na wozy. Każdy z nich ma po 
flaszce wódki przy sobie, którą piją do siebie 
przed domem i przed kościołem (prócz 
młodych, którzy wprzód idą do spowiedzi i 
komunii). W drodze do kościoła, drużbowie 
konno z batami otaczają wozy, a starszy 
wróżba trzyma flaszkę z wódką do góry, by 
przechodniów nią uczęstować. Niektórzy 
dążą pieszo. Grajek wygrywa marsza.  
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„Ludność pracowita i dosyć zamożna, 
mieszka w chatach zwykle drewnianych ze 
słomianą strzechą… Wiara ich jest szczera, 
acz naiwna i przesądami upstrzona. Na 
jakąkolwiek intencyję składają wota, fundują 
figurę, korale zawieszają u obrazu Matki 
Boskiej, lub u figury… Nie szczędzą  jednak 
przekleństw  w  razie gniewu…”  
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W święto przywdziewają kamizele lub 
sukmany modre, rzadziej białe lub bure z 
niskim kołnierzykiem. Kamizela bywa z 
płótna lnianego lub konopnego (robocza ze 
zgrzebnego), z jednym krojem dla mężczyzn 
i dla kobiet. Jest to rodzaj zwierzchniej sukni 
czy opończy bez kołnierza, długiej za kolana, 
bez żadnego zapinania, tylko spiętej pasem 
rzemiennym lub włóczkowym, u kobiet zaś 
paskiem czarnym lub krajką czerwoną albo 
błękitną.  
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Kobiety w sukmanach niebieskich 
sukiennych, podbitych futrem z białych 
baranów ; na głowie w chustkach białych lub 
kolorowych obwiązujących czepki i jednym 
końcem na plecy spadających. Gospodarze w 
kożuchach z fontaziami z nowych wstążek 
przy koszuli na szyi zawiązanych ; 
parobczaki w modrych (rzadziej burych) 
sukmanach, dziewczęta w sukmanach z 
małymi pelerynkami, świecących się  
licznymi guzikami. 
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„Ród to miernej budowy ciała, cery więcej 
śniadej, włosu płowego, źrenicy dużej, oczu 
pospolicie piwnych. Religijny do kościoła 
przywiązany, naiwny lecz bardzo 
zabobonny. Skłonny do złodziejstwa i 
rozpusty. Mowy polskiej, wymowy syczącej.”  
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Łachy (suknie) są dwojakie: kościelne, w 
których się chodzi do kościoła, miasta, dworu 
i w gościnę ; i robocze (zwykłe), w których się 
chodzi codziennie… Co się ubioru tyczy, jest 
niby rycersko-królewski. Sukmana z tak 
zwanymi siekierkami… Czapka zwana 
magierką koronę zębatą przypomina. 
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