Oskar Kolberg - biografia, życiorys
Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze. Przyszedł
na świat w inteligenckiej rodzinie, dla której niezwykle ważne były
tradycje kulturalne.
Już od najmłodszych lat Kolberg miał do czynienia ze znanymi
osobistościami ówczesnej Polski. Jego rodzicie mieli wielu sławnych
przyjaciół. Mały Oskar poznał wówczas między innymi: Bogusława
Lindego, Mikołaja Chopina czy też Kazimierza Brodzińskiego. Miał
liczne zainteresowania, kochał muzykę, historię, ekonomię oraz
etnografię. Swoje pierwsze nauki pobierał w warszawskim liceum.
Następnie udał się do Berlina, gdzie studiował w Akademii Handlowej.
Jednocześnie uczył się muzyki, która była jedną z największych jego
pasji. Wszechstronne wykształcenie i zainteresowania opłaciły się w
dorosłym życiu. Pełnił wiele funkcji społecznych, pracował między
innymi jako nauczyciel muzyki, urzędnik oraz księgowy. Spełniając się
na tak różnych stanowiskach, nigdy nie zapominał o ukochanej muzyce
i poświęcał się komponowaniu. Do jego najbardziej popularnych
utworów muzycznych należą: „Król pasterzy”, „Wiesław” czy też „Janek
spod Ojcowa”. Teksty do jego dzieł pisali znakomici artyści ówczesnej
epoki, tacy jak: Teofil Lenartowicz i Seweryna Pruszakowa. Kolberg
komponował etiudy, mazurki, kujawiaki i pieśni solowe.
Drugą jego pasją była etnografia. Kolberg bardzo interesował się
różnymi regionami Polski, panującymi tam zwyczajami oraz historią
danych terenów. Jako pierwszy z polskich badaczy opisał narodową
kulturę ludową, dokładnie ją usystematyzował i nadał cechy
charakterystyczne. Te badania znalazły się w dziele zatytułowanym
„Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia,
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Trzydzieści trzy tomy
tego dzieła zostały wydawane w latach 1857-1890. Kolejne zaś ukazały
się już po śmierci Kolberga. Innym, także znanym, utworem
dotyczącym etnografii były „Obrazy etnograficzne”. Jego
zainteresowanie folklorem ma ogromne znaczenie nawet współcześnie,
ponieważ z dzieła „Lud…” czerpie się do dnia dzisiejszego.
Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie. Został

pochowany na znanym krakowskim Cmentarzu Rakowickim. W jego
rodzinnej miejscowości znajduje się dziś muzeum poświęcone
kompozytorowi. Można dowiedzieć się tam ciekawych rzeczy z historii i
obyczajów regionu.

