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Monografie etnograficzne wydane za :tyeia autora

l

Kujawy (2 t.)

ludu polskiego
Pieśn

l

Sandomierskie
Krakowskie (4 t.)
Wielkie
Księtwo

(7 t.)
Poznańskie

Lubelskie (2 t.)
Kieleckie (2 t.)
Radomskie (2 t.)
Łęczykie

Kaliskie i Sieradzkie cz. l

*
Mazowsze (5 t.)
Pokucie (4 t.)
(2 t.)
Chełmski
Monografie

elnografic:~

wydane pojmierlnie

Przemyskie
Wołyń

*
UZUPELNIENIE REEDYCYJNYCH MONOGRAFil
ETNOGRAFICZNYCH

Suplementy (3 t.)

*
Komentarze do reedycji (2 t.)

i

ERRATA
Strona

11
16
42
43
118
124
129
143
144
164
182
188
190
214
~24

239
268
271
276
283
309
324
334
350
351
358
367
372
383
396
465
469
481
507
516
53ł

534
545
550
558
583
60ł

609
633
637

l

16
20 od góry
9 od dołu
11 od góry
6
2 od dołu
9
10 od góry
3
10 od dołu
6 od góry
l
13 od dołu
4
8
21 od góry
17 od dołu
9
9
5 od góry
15 od dołu
ł6
od góry
5 od dołu
2

638

od góry

ó60
690

5
6
7
7-8 ..
8
9
16 od góry
4 od dołu

Winno

Jest

Wiersz

3 od dołu
13
13
13
3
12 od góry
Ił
od dołu
l
3 od góry
17
6
15 od dołu
l
4
2 od !lÓIY
14 od dołu
9
od góry
9 od dołu
13 od góry
2
7 od dołu

jak i

jaki

zbierałm

zbierałm

być

działn
działnu

na
Wiś!

Wiślan
dotknęła
dotkęla

oswiłam
oswiłem

zwukowoi

zwukowoj

W XVII i XY w.
w mowie ogólnej.

W XVII i XV!Il "·
w mowie ogólnej o.
spółgoki

spógłoki

dowodzasz

dowodzisz

Bib/. PAU

Bib/. PAU :!030

urnieając

umierając

po w. sanockt
informacij
Swieci
CZ. l,
czarneJ wsi

pow.mielecki
informacji
świec

CZ.

l)

Czarnej Wsi
następie

następie
mając

mając

Y, s. 9, 37
Dodateene
zeszyt, "Siov."
Rkp. zag. Bib/. 2030

X, s. 9, 37
• Dodatecne
ze. zyt .,Slov."
Rkp. zag. Bib/. PAU 2030

akce~ori

akcesoria

pociągem
pociągJem

poza zakrc!s

wychod.tąe

poza .takrcs

wyjechać

wyjednać

[wozu!]·

[wozu]
wiersz powinien
avant Ie depart
15 Decbr. 86

avant depart
15 Dechr. 86

być

kursywą

umieszczenie

umieszczenia
gdybś
gdybć

i Przetycz (po s. 196)
od

i Przetycz (po s. 96)
Długosid
przywiąan

do
tłomaczn

Jako

Długosid
przywiąan
tłumaczon

jako
skreślon

skre~lon

pracę
M. Fedorowicza
Bobumilo
myzkałiów

list mój
że

pracę

M. Federowskiego
Bogumile
muzykaliów
.i:eś
list mój

z inymi

sambarskim
z innymi

skalecki

skalacki

l h nem

lhnen

samoborski m

HMDCTb

..

U'-1CCTb

33CD.ll3Hiu:

JacenaHiH

DH.TUJl,CCR.THJll.TiA

IDITH,llecH.TUJICTiSI

DODPHW.D

DOllPBW.C

H3CJI1o.tlOB3Hie

H3CJIC,llOB3Hie

1tl3B'bl.l.(aR

Jise~aK

H3llDCTCSI

H3)l,CCTCSI

DpOCB'bW.CRHblMb

npocseut.eRHbiMD
ll.CJITCJILHOCTJI

,ll'bHTCJlbHOCTH

zarąd

"Lutnia"'
prowincjonalizmy

zarąd

"Lutni"

prowincjonalizmy
[odzielć]

Strona
691
701
705
706
725
726
729
732
735
765

766
767
768
781
782
785
797
798
799

4
17
5
J3
6
7
3
12
16
3
21
ł2

od
dołu

od góry
od
dołu

i 13 od góry
od góry
od dołu
od góry
od dołu

80ł

14 od góry
12 od góry
23
1ł

19 od do1u
6
803
12 od góry
804
22
810
3 od doJu
811
9
3
820
8
4
821
5 od góry
827
2
833
2 od dołu
835
23
8 od góry
838
14 od dołu
10 od góry
839
840
19
846
17
851
8 od dołu
859
2
19 od góry
867
19 od dołu
870
874
18
8 od góry
880
887
11
890
21
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Winno
być

niedokłaśc

niedokłaśc

Insituta
Boroszow[a]
(Libelt,
Reinertz

Instituta
Borszow(a]

był,

pędzla

1889
Hexmeron
Radannensec
e zwykłe
przy wyrazach: e
zmiesza·
zmieszanego. znaku~,
nego e, przeczyta go (e), zmieszanegv e
geras

(Li bełt),

Reinerz
był

pędzla

1859
Hexameron
Radaunensee
e litewskim

g'Cras
Ukraińsej

ukraińsej

1-łO"

800

1est

Wiersz

6 od góry
16
8 od dołu
4 od góry
15
J3 od dołu
14
12 od góry
7 od dołu
7-14"

teluv'o
przedni-

ICLuVo

barbenica

berbenica

Kolebrga
Biegieleisen
Biegieleiscn, BiegieleJsena
Kolbera
lzabella
156

Kolberga
Biegeleiscn
Biegeleiscn, Biegeleisen
Kolberga
Izabela
156

lll,

III,

158-161
455, 465
530, 531
235, 333
III 121
380, 381 , 740
268
303, 304
698
101,
464, 465, 466,
149
571
533, 534
1/707, 708
254, 255
255

158, 159, 161
455, 465
530,531
235, 333
1/l 17, 727
380,381, 740
268
303, 304
698

560
3 ł3
291
577
547
lll109
120
Nikolajev
456, 648, 746
538

przed-

JOl,

464, 465, 466,
149
571
533, 534
/11707, 708
254,255
255
560
JJ[ 313
291
577, 578
547
/11109

120
Nikolajev
464, 466, 687
538

Włościejwsk

Wlościejwk

495
l ornalisa ts
548

485
Jornalistas

548
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Tom ten stanowiący
III część
Korespondencji Osicara Kolberga
zawiera listy Kolberga i pisane do niego z lat 1883- 1890 (listy nr
1011- 1518), ponadto listy nie datowane i później
odnalezione (m
1549- 1571), oraz aneksy i indeksy. Korespondencja ułożna
je-t.
tak jak w poprzednich tomach. chronologicznie; grupa listów o us ·
stalonym jedynie w przyhliżenu
okresie, w którym był
pisatw.
oraz listy odnalezione po oddaniu do druku dwu pierwszych C:l!{·
~ci
l\.orespondellcji są połączne
w jeden zc~:pół
i ułożne
w miarc;
możliw;c
chronologicznie. Listy opublikowane w III częśi,
tak
jak w poprzednich. opatrzone są chronologicznym wykazem. ponadto znajduje się
tu wykaz libtÓw ułożny
według
autorów i adresatów, odnosn!CY sit; Jo cało~i
korespond encji.
Sposób opracowania tekstów i komentarza podany został
we
wstępie
do I czę ~ ci Korespondencji. Postacic i fakty omówione już
w I i II czę4i
Korespondencji są tu obja~nie
tylko wówczas, gdy
trc;ć
listu w~magł
uzpełnia
poprzeJnich informa<'ji.
Aneksy , na które skład
się
29 tekstów, zawierją
listy o Kolbergu. dotycząe
jt>go życia
i prac naukowych, oraz materiły
nieepistolograficzne. stano\\ iąc
dokunH
' Ital'ję
faktów, o który ch mo'\ a w li~tarh
i komentarzach do uich. Aneksy są
umuerowane;
picrw~z
15 pozycji ulożn('
jest '\ takim porządku,
jah.i narzuctla kolejn
. ;ć
odsyła•'
w trzech lontach Korespo11dencji, teksty
16- 29 ułożne
są
w porządku
chronologiczny m, wedlug da t sporządenia
po;,zczególnych dol~umentów.
Przy opracowywaniu tekstów aneksów zastosowano te same zasady według
których opraco-

VI
listy. Jedynie przy opracow)waniu materiłów
ni
w&ne zostały
epistolograficznych dopuszczono pewne niezbęd
różnice
w zakr
sie komentarza. rezygnując
z niego tam, gdzie pot·u~znc
w t
kstach problemy bąrlź
wkraczją
w krąg
zagdnień
specjalistycz
nych, takich jak historia, muzykologia (zob. aneks 6, 7, 8, 10, 11)
bądź
tam, gdzie szcegółowa
analiza stał
się
lub stanie przedmio
tt'm rozważlt
w innych tomach DWOK specjalnie zagadnienia
tym poświęcnyh.
Tak np. podróże
naukowe Kolberga i osob
z nimi zwiąane,
wymienione w aneksie l, omówione zostan
w Biografii Ositara Kolberga (DWOK T. 67), charakterystyka po
szczególnych tek, ich historia i stan aktualny nie są omawiane w ko
mentarzach do aneksu 12, gdyż
sprawy te przedstawione komplek
~ow
we wstępie
do Pomorza (DWOK T. 39), szcegółow
oma
wiane są we wotępach
do poszczególnych monografii regionalnyc
(DWOK T. 39-53) oraz w tomach komentarzowych (DWOK T

37-38).
Nc1 końcu
tomu umieszczone są ponadto trzy indeksy: geogra
ficzny, osobowy oraz instytucji i czasopism, orientując
w całoś
materiłu
zawartego w trzech częśiah
Korespondencji.
Redakcja
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1014
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej

bm., 3 I 1883
Koch[ana] Jadwiniu
List Twój z d[nia] 15 grud[nia] r. z. dopiero przed kilku dniami odebrałm,
już
po telegramie Karolki donszącym
o śmierc
biednego Antoniego. Z listu Twego widzę,
że
i Ty także
dozna·
łaś
wiele chwil przykrych i niemało
miałś,
i masz, kłoptów
i zmartwień.
Już
to gdzie są dzieci, tam kłoptów
nigdy nie brak,
:rwłaszc
gdy się
już
bony nie trzyma i samej trza wszystkiemu
zardić.
A tym gorzej, gdy dzieci te, jak Twoje, często
zapdją
na zdrowiu. Chwał
Bogu, że
się
już
to złe
(a raczej najgorsze)
skończył,
gdyż
odra, choćby
nią
się
i drugie dzieci pozarżły,
nic jest wcale chorbą
zastrjąc.
Wyobrażm
sobie, że ostatnie chwile Antoniego musiały
być
dla
otaczjąyh
go nadzwyczaj bolesne, bo on sam, jak z Twego i p.
PodlewS'kiego listu widzę,
nie mając
już
przytomnści
i pamięc,
czuć
ich wcale nie mógł,
a przynajmniej nie w takim wysokim stopniu,
jak gdyby był
przytomny. Dla mnie była
wiadomść
o jego zejściu
jak najboleśiszą,
choć
przewidyaną
od lata niespodzaką.
bom Twój i p. Podlew(skiego] listy dopiero po telegramie Karoliny
otrzymał.
Będ
teraz oczekiwał
listu jej szcegółow,
ażeby
się
dowiezć,
jak się
odbył
pogrzeb i co ona z sobą
i dziećm
nadal
robić

zamyśl.

Niemniej smutną
jest także
wia Wysockiej 1• Jużci,
przynieść
nie zdoła,
ażeby
cił
raz te jej cierpienia, aniżel
Czy też
powiedziano jej choć
1-
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o opłaknym
wiadomść

że
się

lepiej, skoro
Bóg zmiłowa
słówko

dozwlił

żyć

o
śmierc

już

stanie zdronic i nikt jej ulgi
i, jak powiadasz, skrów takich męczarnih.
Antoniego?

2
Wierz ci., moja Droga, że
w czynach miło
iernych, mając
ty
woj e j lłowie
wła
nych praw, w zy tkim wymaganiom p od
łać
nie m i >sz i mu isz być
pow
~ ciąglw
. Ale i za to, coś
dla tr
ja i Kar o rmy uczyniła
i czynić
nie prze taje z, to krotne nie
Ci będą
d z ię-k
i Twemu mężowi,
równie jak i zacnym obojgu Ja i
skim, kt · . rch uści
kaj. O braciach nic nie pi ze z. Spotkałem
niedawno O)Czciwego Ru yana (który ię do ~ć czę
to w Krakow
pokazuje)
który obiecał,
że
z Bronkiem razem przyjedzie
Modlni } n at parę
dni. Przypomnij to Bronkowi, jak go zobaczy
i niech
r ~yjazdu
nie odwleka; przeciż
warto ię choć
raz
stryjem z ob)aczyć
i pogadć,
a
zabwić
ię
też
można,
bo
3 przyst j e! panny w domu.
ś,ciskam
Cię
i Emila, i dzieci jak najserdeczni j i ż
czę
wszy l i1m lepszych niż
w roku ze złym
powdzeń
i zdrowia.
na

T[wój]
rękq

Rkp. :ag. B ibl!. P AU 2030, t. II k. 147. 3 Styc:. 83. Brulion listu. Pod tekst
Kolboerga wpisana melodia :c !łowami.

Praw<Bo•p ot dobnie Kolberg nie otrzymał
jeszcze lietu Karoliny Kolbe
z 27 XII
8:8,2 r. (zob. liet 1012, Korespondencja Oskara Kolberga cz. I
w którym l •r ttowa uwiadamia go o śmierc
Katarzyny Wysocluej.
1

1015
l aw
Włady

Szano

11

Podlew ki do

O kara Kolberga

Panie

Sercle z. ite dziękuj
Ła
l·awcmn Panu, że
raczył'
po Więc
chwil ki
na pisani e li tu do roni , gdyż
wi m, jak trudno Pa
o cza .
Chciał
e 1 znów pi ać zaraz, ale wiadomo Panu, że niełatwo
je
zastć
w dmmu bratową
Pai1 ką,
tak je t zajętą
lekcjami, że
n
czę
. ~ciej
d o p) i ero po 9·cj wieczorem wraca do domu, a tym c za e
po. t ano · l ,Jm obie wprzód dobrze ię wyptać,
aby było
o czy
napi ać.

3
Otóż
byłem
tam zaraz po odebraniu Pańskiego
listw, a że zastam gościa
w o obie pani Trombczyń
kiej, której poJprzednio nie
alem, nie można
było
przeto wyptać,
żeby
się
nite wydać
nie·
skretn) m, więc
zamierył
ponwić
wizytę.
Tym(czas.em wizyjąc
na Nowy Rok znajomych, wpadłem
do mego pcowicowatego
. Saskiego 1, którego lubo rzadko odwiedzam, przeciź:
szanuję
rdzo otóż
tam zgadło
się
o Panu, aż okazł
s ię,
iż
on nie
lko że
znał
Panów od dawna, ale nadto wspommieniie o Pach jest mu bardzo miły,
bo łączy
Was kiedyś
stto umki zaży
ści,
z czego korzystając,
popro iłem
o napisanie slłów
paru do
ana, co też
pomimo kalectwa w ręku,
a więc
trudmości
w piąa·
2
•
u, chętnie
uczynił
Widzialem ię dziś
z bratową
Pana, pono pisał,
witęc
masz Pan
prost o niej wiadomśc,
tu dodam tylko, iż pogrrzeb. był
poądnie
urządony,
a wyszedł
z kaplicy przy ul. Mylłnej,
że
osób
ifło
niemało
i pastor miał
krótą
mowę.
Przyzn j<;, iż nie wicdzałem
o tym, że
~p.
brat Pa1ński
był
niespolitym malarzem, bratowa Pańsk
zamierza urzcąd·
ć wy ta·
ę pozo tałych
obrazów 3, ale wszystkie potrzebują
re: tauracji,
to rzecz ko ztowna, tak też
i zakupiony przez 'rfowarzy two
achęty
z[tuk] P[ięknych]
niewiele przyniósł
korzy~ic,
ibo odno4
ieuie dużo
ko!>ztwał
•
5
ikt też
z familii nie odwiezał
panią
Antoiwą
co sta·
, prz ~z
się
krępowaną
w dalszym po tępowaniu,
ale ma nadzieję,
iż
da dzień prybę
p. Henryk e z Peter burga, któ•ry l bo pi al
t kondolencyjny, ale w istocie bardzo oryginalnyrm t Iem, bo
·l mi pokazywany. Jedno tylko z li tu tego wycztrać
m1ożna,
iż
mierzał
przybć
na pogrzeb, ale nim by ię wy tarł
o rlop, byby za późno
- teraz, ponieważ
zac
ę ły
ię
iwęta
r yj kie 7 •
ożt!
też
przyjedzie.
Panna Karolina 8 była
już
na wyjezdnym prawie ma rowincję
ko nauczycielka, ale dowiedziawszy się
o warunkach bar :.łzo
trud·ch i niekorzystnych, pono zmienła
zamiar i nie pojfedzi .
Starania o emrytuę
jeszcze nie rozpcęte,
bo nite m.a je zcze
e tryk dzieci, a obawa jest, czy syn 18-letni 8 będzie
d to cz.ę
~ci
miał
etnsją.
a w takim razie dla pani ntoniowej mniej by wypadło.
Zupełni
mi wyszło
z pamięc
po łać
bilet panu K a'weremu 10 -

jeżli

4
pro zę Mu oświadczyć
ode mnie życzenia
zdrowi a z roz.
Nowym Rokiem.
Od J [ ...] K [ ...] 11 miałe
list, w pomniał,
iż
ma coś
napiętego.
ale domy~lać
się
tylko kazł.
Jeżli
byś
Pan znów znalł
chwilkę
czasu i mógłbyś
Pan po·
święcć
ją
na napisanie choiażby
krótszego listu do mnie, mocno
byś
mię
Pan zobwiąał,
bo nie mam komu się
zwieryć
z ym, co
mię
boli, ani zasięgnąć
znikąd
rady, więc
oczekuję
od Czcigodnego
Pana takowej, który zaszczycasz mię
swoją
przychlnośią.
łask,

poczętym

na
wędk

przesłaniu

Przepraszam za moje
wyrazów głębokie
natręcwo

i kończę
szacunku i

moj
poważ

pogania -

W. Podl wski
Pisałem
poprzednio o aptekarzowej Wiśnewskj,
12
rodniej p. Popławskiej
• Przepraszam za
bezładn

siostrze przypisanie.

Bibl. PAN 2185 t. 3 k. 41-42. Warszawa 5/I 1883 r.
ni<l zidentyfikowana
List Sukiego do Kolberga nie zachowł
się.
3 Spuścizna
malarska po Antonim Kolbergu obejmwał
kilkana • cie obrazów
olejnych, po więklzej
częśi
nie wykończnh
lub wymagjąch
re1tauraeji
(m. in. ,Swięta
Teresa", .,Swięty
Wawrzyniec", .,Dziewczyna z klatą
.,Głowa
Araba", .,Chłopiec
śpiący")
oraz okł
40 kartonów przed1tawiajllcych mało·
widia ltropowe, którymi Antoni ozdbił
niegdyś
salę
posiedzń
Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego i ealę
główną
w Hotelu Europejskim w
arnawie.
Projekt urządenia
wystawy obrazów Antoniego Kolberga nie zoetal zrealizo·
wany. Swiadczy o tym późniejsza
korespondencja z 1884 r. (Zob. li.at 1109).
starca" zakupiony przez Towarzy•two Za4 Chodzi o obraz pt . .,Głowa
chęty
Sztuk Pięknych
w WarłZwie
w końcu
1882 r. (Zob. list 1006, Korespon·
dencja cz. II).
5 Panię
ntoiwę
nazywana jest w korespondencji rodzinnej Kolbergów
pierwsza żona
Antoniego Kolberga, Eleonora larconi. Tu Podłewslu
ma na
my'li Karolinę
Kolberg.
1 Mowa o Henryku Kolbergu, synu Antoniego.
7 Tj. prawołne
lwięta
Bożeg
Narodzenia
1 lllukiewiczówna
e Chodzi o Antoniego Juliusza Kolberga (ur. w 186:1. r.), syna Antoniego
Eleonory Marconi.
lO Mowa o Konopce
11 Podlewski ma na myśli
Józefę
Konpczakę,
o której ręk
zamierł
1 Po1tać
2

5
ltarć
(zob. listy 999 i 1011, Korespondencja cz. II). Konopczanka po'lubila
tym umym roku Kazimierza Ożegalskio.
12 U Poplawskich, właściel
Promnika, wsi pod Kielcami, Kolbergowie
z dziećm
•pędzali
wakacje w 1882 r. (Zob. li1ty 956 i 1012, Korespondencja
cz. II).
1ię

w
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Eugene

Boban

do

Oskara

Kolberga
Paryż,

8 I 1883

Monsieur Oscar Kolberg

J' ai l'honneur de V o u s accuser la reception de V o tre envoi de
livres polonais intitules Lud; il manque un volume: Le Numero 2.
C'est donc 14 volumes de Lud et non 15. Je trouve en plus un volume intitule Pieśn
ludu polskiego, 1857, qui n'est pas mentionne
dana Votre lettre; ił est probable, que l'on se sera trompe et ce
dernier volume a ete mis en place du 2~me
volume de Lud 1 •
C'est donc un ouvrage incomplet. lei les ouvrages sur la Poł·
gne doivent etre assez rares, mais malheureusement pour moi, au
moins pour mes Clients, la vente serais, je Ie crois, tres difficile, pour etre ecrit en langue etrangcre {en depot).
Je ne puis donc mieux faire, que le vendre pour Votre compte.
Ił
m'est impossible de Vous les ćchanger
pour des ouvrages,
que je vends journellement. Si donc dans quelque temps je parviens
a les placer dan quelque bibliotheque, alors je Vous avi erai de
cette vente et alors nous pourron faire un echange avec des ouvrages de meme volume choisis dan, mon catalogue.
Veuillez agreer, Mon ieur, me salutations
E. Boban
Pan Oskar Kolberg
odbiór Pański
ej
pr:.e&ylki, ::awierajqcej polskie
Mam zaszczyt poświadczyć
::atytulowane "Lud"; brak jednego tomu: numer 2. Wobec tego jest
natomiast prócz: tego tom zatyułown
14 tomów "Ludu", a nie 15. Znajduę
,.Pieini ludu polskiego", 1857, o którym nie wspomina Pan w liśce;
prawdopodobnie pomylono się
i ten ostatni tom :ostał
umieuczony w miejsce dru·
giego tomu "Ludu".
Je1t to więc
dzieło
niekompletne. Dzieła
o Polsce •q tutaj dosyć
rz:adlcie,
lcsiqż

6
lec: nieatety dla mnie, a tak:ie dla moich klientów, sprzeda: będzie,
1qd:ę
" bar·
dzo trudna, ponieważ
sq one napisane w ję:yku
obcym {w depozyt).
Nie mogq nic wiącej
uc:ynić,
jak tylko sprzedać
je na Pań1ki
rachunek.
Niemoi:liwe jest, bym mógł
wymienć
je na dziela, które sprzedaję
110 co·
d:iennym obrocie. Jeśli
kiedyś
uda mi się
umieścć
je tv jakiejkolwiek b·iblio·
tece, nie omieszkam zatvi<lomć
Pana o .•pr:edai:y; wówczas będziemy
mogli
doknać
zamiany na dzieła
o takiej samej ilośc
tomów wybranych w·edlug
mego katalogu.
Proszę

przyjąć

pozdrowienia
E.Boban

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 44. Paris 8 J anvier 1883. Nad tekstem listu
nadruk firmowy: Comptoir d'archeologie Eugene Boban, antiquaire, a Paris,
Boulevard Saint·Michel No 85, en face d'Ecole Nationale de1 1\linee (ci-devant
rue du Sommerard) - Librairie de eciences prehillorique, ethnographique et
anthropologique. Voyages- Cartes - Photographies etc., etc.
1 Kolberg odpowiadajile Bobanowi w liśce
rozumienie.

1018 wyjaśni

rzekome niepo·
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J [ ...] H[...] G [ ...] R a u

d o O ska r a Kol b er g a

Drezno, 13 l 1883
Herrn O[skar] von Kolberg, Krakau
Anstatt lhnen die Fertig tellung lhrer Costume-Bilder 1 zu avi. ieren, ind wir in der Lage lhnen anzuzeigen, das wir den Tctmiu
bis 15. Jannar leider nicht innehalten konnen, weil wir bis dahin
mit dem Druck noch nicht fertig werden konnen, da wir den far·
bigen Druck von 5 Steinen herzu tellen haben und zwischen jeder
Farhe, de Trockncns wegen, innegehalten werden muss, so batten
wir uns mit der Zeit verrechnet, wozu nun auch unsere Weihnachts·
u[nd] Neujahrs-Arbciten kommcn, die den Druck aufhielten. Wir
haben aber nun wieder angefangen und gedenken in den ersten
Tagen Fehruar ganz fertig zu werden. Sollte lhnen jedoch beson·
ders daran licgen eine Parthie von 100-200 St[iick] zeitiger zu

7
erhalten, so wollcn Sie die Giite haben uns bahlig t Notiz zugeheo
zu lassen, um dies mit dem Druck bewerkstelligen zo konnen.
Wegen die er erneuten Verspiitigung um giitige Entschuldigung bittend cmpfchlen wir uns.
Hochachtungsvoll

J. H. G. Rau u. Sohn
Pan O[skar] Kolberg, Kraków
Z amia. t

Panu uhończeni
u·ykonania Pańskich
ilu tracji przed&ta·
ubiory, jesteimy zmuszeni donieU Panu, że
niestety nie możey
([otrzymał
terminu do 15 stycznia, gdyż
nie zdołamy
ukończyć
do tego cza·
.~u
druhu; mamy do wykonania banmy druk :: 5 kamieni, a pomiędzy
każdą
baru·ą
musi być
:robiona przertca dla wyschnięa;
przeliczyliimy się
:: c::a·
sem, a do tego dochzą
jeszcze nasze prace gwiazdkowe i notcoroczne, które
wstrzymał
druk. Rozpcęliśmy
jednak już
znowu i sądzimy,
że
w picrwuych
dniach lutego będziemy
zupełni
gotowi. }eiliby Panu jednak specjalnie na
tym zależło,
by otrzymać
toczeiniej partię
w iloici 10o-200 &:tuk, to prO·
simy o la kawe jak naj ::ybs:e dostarczenie nam takiej wiadomśc,
byimy mog·
li odpou·iednio usktecznić
drukowanie.
Prosząc
o łaskwe
mpratoil'dliwienie tego ponownego opóinienia,
polecamy się
.: potoazaniem
J. H. G. Rau i Syn
au·izowć

wiającyh

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 52. Dresden, 13 Jan. 1883. Nad teh&tem listu nadruh:
Lithographische Anstalt J.H.G. Rau u. Sohn.
lowa o rycinach, które zostały
opublikowane w dwu tomach Lubl'hkie·
go Kolberga (DWOK T. 16 i 17). Zob. przyp. l do listu 979, Korespondencja
CZ.

II.
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Eugine Doban

bm., 15 l 1883
Votre bienveillante lettre du 8 janvier, en m'in truisant sur* la
reccption de mon ouvrage intulć
Lud, m'a en meme temps
anocć,
que parmi ces 15 volumes, que je Vou ai adre ćs,
il
s'y est trouvć
un volume intulć:
Pieśn
ludu polskiego (1857),
que Vons supposiez etre subtić
par mćpri
e a la place du 2~me
volume de Lud.

8
Pour eclaircir la chose, je m'empresse de Vous expliquer.
que ce volume: Pieśn
ludu n'est nullement un autre ouvrage, mais
qu'il fait justement partie de celui-ci, comme serie (seria) I
ou l-er volurne de Lud. Apres l'avoir publie j'ai change ce titrc
de Pieśn
en: Lud pour les [ ...] ** series suivantes. En voyant
[...] ** l-er volume depourvu d'intitulation convenahle, j'ai fait
imprimer plus tard une feuille separee avec Ie titre: Lud, qui
devait y etre ajoute en precedant l'intitulation de Pieśn.
Voila
cette feuille, que je Vous envoie ici, en Vous priant de la
faire accoler au l-er volume de Pieśn,
comme une intitulation
generale. lei, on a ouhlie de l'accoler a heaucoup d'exemplaires,
et c'est par hazard que Vous en avez re~;u
un de cette sorte. Par
ce procede la serie suivante, c'est-8-dire II (seconde), doit
etre celle, qui a ete puhliee en 1865 (Sandomierskie). Si elle figurc
comme serie l, ił est facile de la changer en II, c'est-a-dire d'y
mettre encore un signe I aupres de l'autre, pour la changer en
scconde (II).
J'espere, Monsieur, qu'en Vous dehrouillant cet enigme, je Vous
ai assez hien rassure sur la totalite de l'ouvrage, que je Vous pric
de garder en clepot pour mon compte.
Quoique je sente aussi hien que Vous, Monsieur, la difcultć
de vendre un ouvrage si volumineux et ecrit en polonais, je ne
doute pas, que moyennant Vos relations multiplies, Vous n'en
veniez pas a bout. D'autant plus, que cet ouvrage figurait a l'Expo·
sition Universelle de 1878 (dana la Section de sciences anthropo·
logiques), et m'a valu une medaille de hronze avec un diplome
pour services rendos de la part du Gouvernement franc;ais. Peut·
-etre pourrait-on Je placer dans la Graode Bihliotheque Nationale
(rue Richelieu ou de S-te Genevieve etc.). En tout cas, je vais
attendre Votre avis sur son placement, pour pouvoir apres la vente
choisir des ouvrages de pareille valeur dans Ie catalogue t, que Vous
avez eu la honte de me faire parvenir.
II ne me reste que de mentinonner, que la suite de cette pu·
hlication, c'est-a-dire la serie XVI, qui est sous presse, Vous serait
envoyee aussitot, qu'elle aura paru.
Agreez

9
uprzejmy list : 8 ltyc::nia, zawidmjący
o odbiorze mego d::iela
"Lud", równocześi
donosi, źe
pomiędzy
tymi 15 tomami.
które Panu pr:es!alem, znajduje się
jeden ::atytulotuany "Pieini ludu polskiego"
(1857 ), co do którego Pan pr:ypus::c:a, :e :os tal wltawiony prze: pomyłkę
w miejsce drugiego tomu ,,Ludu".
Aby wyjainć
tę
sprawę,
spiezę
Panu wytłumaczć,
ie ten tom: "Pieini ludu"
nie jest bynajmniej innym dziełm,
lec:: tworzy wlainie c:ęić
tego dzieła,
ja·
ko seria I albo I tom "Ludu". lu: po jego opublikowaniu :mienł
tyuł
"Pieini" na "Lud" dla następych
serii. Poniewa: I tom jest pozbawiony
Pański

zatyułowneg

właściego

tyuł,

kazłem

toydrukwać

później

odzielną

kartę

z;

tyułem:

"Lud", która winna być
tam dolączna
pr::ed tyułem
"Pieini". Przesyłam
Panu taką
kartę
z proibą
o wklejenie jej do I tomu "Pieini" jako tyuł
główneo.
Tutaj zapomniano dołączyć
ją
do wielu egzemplany i dlatego przy·
padleowo otr::ymal Pan tom tego rodzaju. W ten sposób serią
następą,
to
winna być
ta, która :ostał
opublikowana w 1865 (,,Sandomier·
:mac::y drugą,
skie" ). Jeżli
figuruje ona jako seria I, łatwo
moźna
ją
:mienć
na 11, to
do niej jes::cz;e jeden znak I obok drugiego, aby :mienć
ją
na
::nac::y doać
drugą
(II).
Mam nadzieję,
że
wyjaśniąc
tę
:agdkę,
dostatecznie upewniłm
Pana co
dzieła,
które pros:ę
:atrymć
w komisie na mój rachunefc.
do kompletnści
Chociaż
ro:oumiem równie dobrze jak i Pan trudnoić
spr:oedaży
dzieła
talc
obszernego i napisanego po polsku, nie mam tvqtplitcoici, :e upora się
Pan
.:: tym, wykorzstując
swe ro:lic::ne lcontakty, tym więcej że
d:ielo to :najdo·
tualo się
na Wystawie Powszechnej w 1878 (w Sekcji nauk antropologicznych)
i przyniosł
mi brą:owy
medal od r:ądu
francuskiego :: dyplomem :a ::aslugi.
Muż.e
daluby się
umieścć
je w tuielkiej Bibliotece Narodowej (ulica Riche·
lieu lub S-te Genevicve itd.). W kaźdym
ra::ie oczekiwać
będ
od Pana wia·
dnmoici co do jego umieszczenia, aby móc po spr:l'daźy
wybrać
d::iela równej
wartolei .:: katalogu, który ::echcial mi Pan pr:::e lać.
Po::ostaje mi tylko wspomnieć,
ie ciąg
dalszy tej publikacji, tj. serię
XVI,
która :znajduje się
w druku, pr:eilę
Panu, skoro tylko się
ukaże.
Pros:ę pr:yjąć

Rkp. :ag. Bib l. P AU 2030, t. I k. 45. 15 jan i e OJ. Brulion li1tu. Nad tekstem
notka Kolberga: Boban, Pari1.
• potyż.ej
nadpisane jako druga mo:liwa wersja: de
•• wyra::y niec::ytelne
1 Katalog ten nie zachowł
aię.
W zbiorach rękopi'menych
Kolber~a
znaj·
duje 1ię
jedynie anon1 księgarn
Bobana, zawiadamiaj11cy o eprzdaży
korni·
1owej dzieł
i publikacji nadsyłch
z kraju i za~rnicy,
z dat11 21 X 1880 r.
(Bib l. P AN 2185, t. 3 k. 310).
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Oskara Kolberga

Warszawa, 18 I 1883
Kochany Oskarze
Choć
spóźnioe
- lecz zawsze szczerze życzę
Ci najlepszego po·
wodzenia, tak pod względem
zdrowia, pracy, jak i materialnego
dobrobytu, z początkiem
nowego roku, nie tylko w moim imieniu,
ale i w imieniu żony
mojej, która przy tym poseła
Ci najżyczliwse
pozdrowienie.
Nie udało
nam się
spotkać
w Cieszyńkm
w roku zesłym,
to może
w tym roku możliwa
będzie
podobna kombinacja. Lato
wprawdzie jeszcze daleko, lecz pod wrażenim
smutnego doświa
1
czenia zesłorcng
wolę
zawczasu porzumieć
się
z Tobą.
Co
do mnie, mam nadzieję,
że
znowu mi się
uda wykołatć
kilka ty·
godni orlopu w czerwcu, a chiałbym
go użyć
na powtórną
wy·
ciezkę
w Beskidy.
W przesłym
roku tydzień
tylko zabwiłem
w Cieszyńkm,
a to
po powrocie z Wenecji, Triestu i Wiednia.
Przejchałm
całe
Cieszyńk,
zacąwsy
od Bogumina do Cieszyna koleją,
stamąd
pocztą
do Ustronia, gdzie zabwiłem
dzień,
następie
furmanką
do wsi Wisły,
gdzie zabwiłem
4 dni. Pogoda
ni1• bardzo sprzyjał
mi tam, lecz i te okruszyny pogody wystar·
czały
do zachwytu pięknośc
krajobrazów. Toć
to są Alpy w całym
znaczeniu tego wyrazu. Powietrze cudownie czyste i zdrowe. Ludzie sympatyczni i ciekawi, o <wiata rozwinęta.
W każdym
razie obfite źródło
dla Twoich badń.
Zwiedzałm
źródła
Wiselki i wdrapalem się
na najwyższe
szczy·
ty gór.
Zebrałm
kilka szkiców tak Górali, jak i krajobrazów, zosta·
wiając
szcegółow
opracowanie do wspólnej z Tobą
podróży.
Dziękując
Ci serdecznie za egzemplarz Pokucie, tak w moim jak
p. Miinchheimera imieniu, proszę
odpwiezć
mnie, czy Pokucie
należy
do ogólnego zbioru wydawnictwa Twego Lud itd., czy sta·

11
i
stano'~

działem
Um(iejętnośc]

Tego o tatniego zdania byłem
i wypowieje p. Miinchheimerowi i innym, tłomaczą
im, że Akademia
dał
Ci zapewnie polecenie do opracowania ow~j
odrębną

czę

<ć?

okolicy 2 •
Nowy rok u na'l nieszczególnie zcę'liwe
rozpcął
ię.
Żona
leżał
na silny katar kiszkowy, a ja znowu zapadam na katar Żo·
łądkowy.

Na wiosnę
najmę
znowu letnie mieszkanie w Mrozach niedaleko
War zawy, gdzie żona
całe
lato przeędi,
a ja z synem czę
tymi
golićm
tam będziemy.
Oprócz tego postaram się
o urlop kilkutygodniowy i o bilety wolnej jazdy na wycieczki zagrnicę.
Có:l u Ciebie słychać?
Jakże
Twoje zdrowie?
Pro zę ode mnie pozdrwić
pana Konpkę
i nie odwlekać
tak
bardzo odpwieź
na niniej zy mój li t.
Twój
Bogumił

Hoff

Bib/i. P AN 2185, t. l k. 258-259. Warezawa 18 Stycznia 1883.
fowa o nie podjęte
przez Kolberga propozycji apotkania się
latem w Wi'le celem wapólnych obaerwacji i atudiów etnograficznych. (Zob. liaty 967,
969 i 970, Korespondencja cz. II).
2 Kolberg odpowiada na te pytania w liśce
1029 z 20 lutego 1883 r.
1
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Podlewskiego

M odlnica, 20 I 1883
Serdeczne dzięk
składm
za wszystkie szcegóły,
jakie Pan przyt:tc7a z o chorobie, śmierc
i pogrzebie śp.
brata mego, jak niemniej za wyrazy W'półczuia
dla mojej bratowej, jej dzieci i dla
mnie arucgo. Cie zę
'ię,l
że
w Panu znajduę
przyjaciela, z któ·
tym ię bezpiecznie i życzliwe
podzielć
można
tak mutkiem i kło
potem, jak i nas obu często
obarcza, jak i radością,
istotnie nader
już
w na zym wieku i ołżeniup
rzadką.
Od bratowej odebrałm
li t, w którym mi opi uje cały
przebieg choroby nieboszczyka, jego

12
pobyt na wsi, powrót uciążlwy
do Warszawy oraz po powrocie
zamiary na przysłość
i nadzieje, jakim się
ułdnie
odawł,
lubo
ona, widząc
nieraz jego cierpienia, sama już
od dawna smutny tej
choroby koniec przewidyał.
Ciągła
ta już
od maja puchlina
i słabość
nóg, wracjąe
kilkakrotnie ataki niedobrym wcale był
znakiem i tylko latu (choiaż
słotnemu)
i wsi zawdięcć
chyba
trzeba, że się
to przeciągnęło
do grudnia. Wszakże
pokazuje się.
że
już
sama jazda na wieś
spowdał
pierwsze u pp. Popławskich
paroksyzmy. Dziś
bratowa, po przebyciu tylu trudów i zmartwień
,
jakkolwiek przygnębioa,
ale pozostawiona samej sobie, będzie
nieeo swobodniej mogła
myśleć
o uregulowaniu swych postanwień,
zajęć
i o edukcji dzieci. * Winna także
nie zaniedbć
starń
o eme·
rytuę,
w czym, jak o tym nie wątpię,
zechcesz jej Łaskwy
Pan,
o ile można,
dopomóc *. Przykro mi tylko, że stosunki z rodzinil
Wilhelma nie są tak ścile
otwarte i zażyłe,
jakby tego braterskie
moje pragnęło
serce.
bawią,
w Modlni·
U nas wszy.,;tko po dawnemu. W Krakowie się
t:.y za~
cisza, tak jakby karnwłu
wcale na świec
nie było;
jedna
tylko szopka ciszę
tę
na chwilę
przerywa. W Mogilanach już
cokolwiek więcej
ruchu. We Trzy Króle odbył
się
tam zaręcyn
1 • Pan Roman nie bardzo konJózi z p. Kazimierzem Ożegalskim
ten~;
wprawdzie powiada, że to dobry i porządny
człowiek,
ale cóż ,
kiedy nervu rerum nie ma! Więc
jest perspektywa, że ciężko
na
chlrh pracowć
im będzie
trzeba. Zresztą
o konkurentach dla in·
nych panien nic dotą
jeszcze nie słychać.
Wszyscy u nas, prócz zakatarzonej Michasi, zdrowi, dzięk
Bogu,
i kłaniją
ię.
Ja sam trzymam się,
jak mogę,
czytam i piszę
po taremu, i pol cam ię la kawej Pań
kiej pamięc,
jako szcz ry ZIIW·
Fze przyjaciel i towarzy z kawalerskiego cechu. (Bogdaj hy ś Pan
rychło
i zcę
'Iiwie go zmienł!)
Bibl. P AN. 2185, t. 4 k. 259. Madlnica 20 Stycz. 83. Brulion liltu. Nad tekstem
notka Kolberga : Podlewski.
*-• fragment ten dopisany be: odnoinika na końcu
brulionu wlqc:ono w od·
powiednie miejsce tekstu :e względu
na powiązane
treściow
l Slub J ózefy Konopczanki z Kazimierzem Kościeszą
Ożegalskim.
1ynem
Franciszka i Józefy z Suchorzew1kich, odbył
1ię
w Mogilanach 31 sierpnia 1883
r. (Zob. Kronika miejscowa i :agranic:na. ,.Cza1" 1883 nr 147).
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Tadeusza

Rybkow kiego

Modlnica, 20 11883
W grudniu r. z. przesłaliśc
mi odbitki 1, jeden (!] większy
ty·
pów i dwa mniejsze mieszkań,
obiecują,
że
jeżli
zyskają
aprobtę,
dostawicie mi gotowe egzemplarze na Nowy Rok w ilośc
żądanej.
Mówilśce
także,
że
mniejsze mogłyb
dla oszcędnli
papieru
drukowane być
w książce
i że przyśleci
mi ich kli ze. Znalzł
zy
rysunki dobrze wykonane, odpisałem
zaraz i prosiłem
W as, aby' cie
m; ich przysłali
800 egzemplarzy i klisze mniejszych lub też
odbitki ich (na jednej kartce), jeżli
sądzice,
że
w odbiciu tychże
o tatnich tu w Krakowie zachodić
może
jakś
trudność
przez nieumiej~tn
obchodzenie się
z nimi zecera, bo mniejsza już
wtenczas
Sądziłem
więc,
że
na
o koszta, byle tylko rzecz dobrze wypadł.
Nowy Rok lub wkrótce potem dostanę
zawiadomienie i klisze owo
lub w miej ce ich odbitki żądane.
Tymczasem czas leci, dzieło
się
drukuje, a obrazków nie widać.
Pro zę Was zatem, aby~cie
je prze·
ła1i
na dzień
l lutego, jeżli
to możebn,
a przynajmniej oznaczyli
na pewno termin ich prze yłki,
bo mnie już
teraz wiele na tym zależy,
abym wiedzał,
kiedy ię mogę
odbioru ich spodziewać.
My tu karnawal nie bardzo spędzamy
szumno. Wy tam
zapewne nierównie we elej. Cał
rodzina Konopk(ów] Wam się
kłani,
a ciotka i ja ściskamy
Was serdecznie.
Wasz
Rh p. :r.ag. Bib l. PAU 2030, t. III k. 143. Mo din. d. 20 Stycz. 83. Brulion listu.
1 Zob. list 1005, KorespondencjG cz. 11 oru przyp. l do tego liatu.
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bm., 21 l 1883
Kochana Karolino
Zaraz po odebraniu telegramu don
s zącego
o śmierc
niego napisłem
do Ciebie łów
kilka, ale nie wiedząc
... \ 0}'~
l'

~01'

N-p;:<f

śp.
dokłanie

Anto·

14
adresu nowego Twego mi e zkania (bo i list dawniej zy p. Podlewskiego, który zaległ,
a który o tym donosi, odebrałm
razem z telegramem), adresowłm
kartę
moją
do Wernera. Z listu Twego
widzę,
żeś
ją
odebrał,
więc
musiał
Ci ją Werner doręczyć
osbiśce
lub odesłać,
choć
o tym nigdzie nie wspominasz i zdawłoby
się,
jakoby nikt się
z ich domu u Ciebie nie pokazł
ani podczas cho·
roby brata, ani po jego śmierc,
ani na pogrzebie*· Nie przypuszczam, ażeby
tak było.
Należło
zatem cośklwie
więcej,
ale
z zimną
krwią
napisć
o ich zachowaniu się
całym,
ażebym
wiedział,
w jakim tonie do nich przemawić,
gdy będ
pi al, jakkolwiek wiem, że to na zmianę
ich postęwani
nie wpłynie.
Mówisz
tylko, że Władysw
Marc[oni] zajął
t~ię
pogrzebem, na który Henryi; przyjechać
nie mógł
z Petersburga. Spodziewam się
jednak, że
cał
w War zawie żyjąca
rodzina była
na pogrzebie obecną,
lubo
o tym, jak i o samym pogrzebie, o grobie itd., wcale nie piszesz.
Napisł
mi jednak o tym kilka słów
poczciwy p. Podlew ki, za co
mu nicskońze
jestem obwiązanym.
Ale mniej za o to [ ...] **, że przy kłoptach
rozlicznych i przygnębieu
nie mogłaś
o wszystkim tym myśleć.
A li t Twój dowodzi,
że
mimo doznanych nieraz w życiu
przykości
ze strony niebo zczyka szczerze do niego była'
przywiąan.
I nie dziwę
się
temu; bo
mimo swoich wad i nałogów,
miał
on tę
cnotę,
że
lubił
dom
i dzieci we kochał
po ojcow ku, i pobłaż
im nieraz aż
do labo· ci.
Wierzę,
że
musiał·
wiele bezsennych przeędić
nocy, wiele
dol ładć
starń,
by jakkolwiek znoiją
uczynić
mu tę długą
cho·
robę,
o której dotą
dokłaneg
nie miałe
wyobrażeni,
wiedząc
tylko tyle, że była
głównie
żołądkw
i że zwykł
l czyi ię
od<l
karl. badzką;
oczywi'cie, że
choroba ta mimo lekar tw wzmagł.!
&ię
z wiekiem i do owych paroksyzmów, o jakich pi ze z, doprowa·
dziła,
a które odbierały
mu iły,
źle
na stan umy lu działy
i w koń
cu puchlinę
nóg spowdały.
Do o łabien
mu iały
ię
też
przy·
czynić
i owe w kwietniu czy w maju upusty krwi, o jakich pi ał',
a może
i zmartwienie z powodu utraty posady i kłopt
o chleb
powszedni.
Mówi z także
nieco o różnych
projektach na przysłość,
tak co
do swojej o oby, jak i co do dzieci. Pod tym względem
nie ma wąl·

15
pli

mniej już
teraz do urzeczywistnienia ich je teś
krępo·
dawniej, a wdoień
two Twoje daje ci czas i swobdę
po' .ęcenia
się
zawodowi nauczyciel kiemu w szerszym daleko
zakr ·ie. Więc
byleś
tylko potrafił
korzy tnie umie-5cć
na pensji
Tonit, najlepszym był
może
zawód guwernantki na prowincji,
gdzie by Cię,
jak o tym nie powątieam,
chętnie
i z Walcią
nawet
pxz)j to. Ale musiałby
to być
dom zamożny,
gdzie już
do muzyki
o. ob~;eg
trzymaliby nauczyciela. Jeżlibyś
przekład
pozstać
i pracowć
nadal w Warszawie, to może
by' udać
się
zechiał
do
córki Sikorskiego, panny Jadwigi Sikor kiej, która ze względu
na
dawną
naszą
znajomo· ć dać
by Ci mogła
dobrą
informację,
chociaż
nie wątpi~,
że
i inne znajome Ci nauczycielki po pic zą z dobrą
r dą
i pomcą.
Z li tu Twego wycztuję,
że
na teraz pragnie z pozo tać
w nolokalu i jeszcze kogś
przybać
na mieszkanie, skąd
wo najętym
wno zę,
że
Ci lekcji nie braknie, zwła
zeza po odjeźzi
Loli do
Czc; ·tochowy. Co do emerytury, to poradź
ię p. Podlewskiego, który tę rzeoz chętnie
załtwi,
o ile ię to da zrobić.
Ale wiem, że
wielkich rzeczy z tego tyuł
nie będzie.
Moja Droga, bardzo bym po tej dotkliwej dla nas stracie pragnął
widzeć
ię z Tobą
i 7. dziećm
i pogadć
o rodzinie i o w zy tkim,
co n:l'; trapi i dolega. Wiem, że i Ty to amo dzieli z życzeni.
Ale
teraz nie pora my~leć
o tym. Ja am mam zamiar wyjechać
do Lwowa w maju lub czerwcu, lubo wyjazd ten może
się
odwlec i do je·
sieni; zależć
to będzie
od okoliczno· ci, których teraz przewidć
nie mogę.
Gdy nastanie cieplej za pora, będziem
mieli czas szerzej
się
je zcze o na zych widokach i projektach rozpi ać i co~
postanowić.
Tymcza em u· ci kaj ode mnie LicJue . ierotki po ojcu, kochaną
Tonię
i Walunię,
jako i pocziwą
Lolę
, i dzieci pani Antoniowej,
a w zystkim znajomym, którzy odprowadzili ciało,
podziękwane
i o'wiadcz moje ukłony.
U pani Wi 'niew kiej je zczc nie byłem,
ale pójdę
do niej przy
zdarzonej po obno 'ci, bo w Krakowie bywam, jak dawniej, nieczę&to
i nie na długo.
Mówisz, że chcesz urządić
wystaę
obrazów jego pędzla,
by je
sprzedać,
ale potrzebują
restauracji.
WEpomiua o tym i Podlew ki. Może
by' porsiła
o radę
Ol zyń·
waną

·ości,

że

niż
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skiego albo Gersona, albo Schouppego, lub
aby coś
o tym napomkął
w "Tygodniku"
Rl~p.

udał
1

się

do Jenikego,

•

:a5. Bibl. P AU 2030, t. l k. 235. 21 S tycz. 83 Brulion listu.
• powyżej
dopisek Kolberga: i w ogóle tak11 im zarzucasz objętnść
•• nieczytelne

1 Notatka o spuściźne
malarakiej Antoniego Kolberga i projekcie wyatawy
jego obrazów ukazł
się
w .,Tygodniku Ilustrowanym" 1883 nr 17 (z 28 IV)
jako bezpośrdni
odźwięk
na liet Kolberga do Jenikego, redaktora .,Tygodnika", z 13 IV 1883 r. (zob. list 11»2). Zawiera ona pozytwnę
charkteysę
dorobku Antoniego i rzuca my'! urządenia
wystawy jego obrazów proponujliC
przeznaczenie dochodu z ekspozycji na rzecz wdowy i dzieci zmarłe,;o.
Jednocześi
apeluje do społeczńtwa
i prasy o poparcie inicjatywy oraz do
artystów i przyjaciół
zmarłego
o podjęcie
się
odnowienia i wykończenia
obra·
zów tych ubiegów wymagaj11cych.
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Oskar Kolberg do Maurycego Kara

owakiego

bm., 29 I 1883
Koch(any] P(anie] Mau(rycy]
Dawno już
r. z., ale zajęci,
to pozwalją.

się
odpwiezć
na W as z list z 5 wrześ[nia]
jakimi byłem
obarczony, dziś
mi dopiero uczynić
Cie,zy mnie mocno, iż notatki i uwagi o Chopinie
objaśniące
niejdą
ytuację,
którem Wam do tarczył,
przydać
się
mogą
w przy zło;ri
przy druku nowej edycji, której koretę,
je<Ii
ię
w Krakowie drukować
będzie,
ja chętnie
wziąłbym
na iebie,
nim do o tatecznej Wa zej rewizji przesłaną
zo tanie. Szcegółw
podobnych znalłob.
ię
może
i więcej
i chętnie
ich Wam udzielę,
jak o to pro icie, w miarę
jak mi tylko na myśl
przyjdą
i będzie
chwila wolna do ich zakonotowania. I dlatego po raz drugi je zcze
odczytam Wasze dzieło
z uwagą,
by obie to i owo przyomnieć
,
lubo ądzę,
że
to, co podałem
Wam, było
właśnie
komentarzem do
ważniej
·zych momentów i epizodów z życia
Fryderyka w ar zazbierałm

Li>l ~1.

!\.ara uw>l..iegu Ju O. 1\.ulh~r g
a

17
wie. Dobrze by było
przy tym dowiezć
ię
od W as i co· o tym,
co' cie łyszeli
od matki i siostry Fryd[ eryka] o jego rodzinie, dziadku, ojcu i pożyciu
warszawskim (o ile o tym nie zamie~clś
w w j biografii), ażebym
się
mógł
przekonać,
czy i moje własne
wiadomo· ci dazą
ię
mi w jakiej czę ·ci z tamtymi pogdzić.
Wielce pouczająym
było
wskazanie jego studiów, sto unków i znajomo· ci warszawskich, o których cośklwie
powiedzć
bym może
potrafił.
* Wiadomo· ci z życia
paryskiego znajduące
ię
w listach
Fontany są nieocenionej warto'ci; właściel
tych li tów, Lilpopa,
znałem
dohrze podczas mego urzędowani
przy kolei * 1 •
Ale i wśród
nich ą takie, które wymagją
jeszcze pewnych dopełnit,
których jednak dać
zapewne nie będ
Wam w stanie. Zrc·
ztą
nie wyczerpują
one przedmiotu, podając
tylko pewne szcze·
góły,
głównic
z lat 1839 do 1841. Zapewne czytaliśe,
co powiada
.,Tygodnik Ilu trowany" (1882 nr 350) przy recenzji a zego dzieła 2 , ż : "Wielka jednak zkoda, że
bogaty** ten materił
w obrobieniu nie je t wolny od błędnych
wnio ków i szcegółw,
jak ię po·
km~ało
z zaprzeczenia jednej z o ób do rodziny Fryderyka należą
3
, ale "Tygodnik" nic
cych, o ię tyczy o tatnich chwil jego życia"
powiada, gdzie ię to pokazł
i czy kto z rodziny lub przyjaciół
puhlikował
pro towania i w jakim piśme,
co uczynić
był
powinien.
Zdaje mi ię,
że
rodzina winna była
Wa amych zawidomć*.
W ogóle widzę,
iż
sto unki Wasze z jego rodziną
nie ą bynajmniej przyjaciel kie. Widać,
że
rodzina ta z niczego nie je t zadowolną
i sama tylko pragnęłby
ciągnć
zy ki ze sławy
swego wielliego krewniaka. U ty kujecie na niewdzęco
<ć i łakom
two (a p owi m nawia em, że
karżył
ię
już
dawniej na to amo przede mną
i Szui także).
Że
łakomą
ona je t do w oki go stopnia, dowół
tego najlepiej o ta tni proce z Gebethncrem i W olff e m 4 • Dziwi
mnie, jak można
było
proces taki rozpcynać,
nie mając
żadnej
pod tawy prawnej, i nie przewidć,
że
zakońcyć
on ię fatalnie
dla nich mu i fin kiem; Jędrzejwica
znałem
jeszcze wyro tkiem
i ni małą
miałe
wówczas dla niego ympatię.
lnt res mój z pp. Rau je zcze nie załtwiony.
Pi ali do mnie w
połwie
tycznia, że ryciny będą
ukończne
w połwie
lutego i wtedy mi je prze'lą;
gotowi ą jednak i teraz na żądanie
wypraić
ze 100 egzt>mplarzy. Że
jednak niekoniecznie ich teraz potrzebuję,
z - Korespondencja t. 118
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bo dopiero w marcu dzieło
wyjdzie, więc
raczcie tylko dopilnwać
,
ażeby
według
obietnicy przesyłka
nastąpił
we wskazanym (terminie], i zapewnijcie, że ależytośćn
(za 800 egz.) odbirą
niezwło
cznie po odbiorze przeze mnie ich paczki.
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 148. 29 S tycz. 83. Brulion li! tu.
•-• fragment zapisany wczeiniej, tu Kolberg zapronwł
przy pomocy
od!ylac:z:a jego miej!ce w tekści
•• Tu Kolberg pozo!tawil wolne miejsce na uzpełni
cytatu z recenzji
pracy Kara!otvskiego, który zanotwł
na osobnej kartce (Bib l. P AN 2185, t. 4
k. 155). Na tej podstawie uzpełnio
urwany w brulionie na słowach:
..,Wielka
jednak szkoda, że bogaty"... cytat. Podal tam Kolberg również
notę
bibliogra·
fic:r;nq potyżs:ej
recenzji oraz znajduący
!ię
też
w brulionie komentarz: "Gdzie
się
to pokazł?
Czy kto z rodziny publikował
w jakim piśme
swoje spro·
ltowanie? Należło
to powiedzć".
••• :danie to :redagowł
Kolberg ponotonie na końcu
listu w wersji nastę
pujące:
Zdaje mi się,
że
rodzina zamiast skarżyć
się
przed kim innym, sama
Wam mogła
wprost, jako autorowi, swe sprostowanie udzielć,
gdyby chiał.
Por. listy 989 i 990, Korespondencja cz. II
Bezimienna recenzja pt. Fryderyk Chopin. Życie,
li!ty, dzieła
przez M. Ka·
ra!Owskiego, 2 tomy, Waruawa 1882 ukazł
się
w "Tygodniku Ilustrowanym"
1883 nr 350 w rubryce Nowoici wydawnicze polskie.
pretekstem do napisania powyższej
recenzji był artku
Lud3 Bezpośrdnim
wiki z J ędrzejwicó
Ciechomskiej, siostrzenicy Chopina, ogłszny
w "Kurie·
rze Warszawskim" 1882 nr 177 pt. Ostatnie chwile Chopina. Autorka polemizuje w nim z wywodami Karasowekiego, zawartymi w recenzowanej przez "Tygodnik" biografii Chopina.
4 Proces wytoczony przez rodzinę
Chopina firmie wydawniczej Gehethne r
się
w Warszawie pod koniec 1882 r. Spadkobiercy Chopina,
i Wolff toczył
siostrzenica, Ludwika Ciechomska, i siostrzeniec, Jędrzejwic
z żoną
, żądali
od Gebethuera i Wolffa wstrzymania sprzedaży
przygotowanego przez nich nowego kompletnego wydania dziel Chopina oraz wynagrodzenia strat, jakie ponoszą
z powodu braku udział
w korzyściah
sprzedaży.
Rozpatrują
c y
prawe;
Sąd
Handlowy uznał
pretensje te za niesłuz
- Chopin utwory swoje sprzedawł
za życia
różnym
firmom zagranicznym, a jako obywatel francuski nie
mógł
zastregć
się
przeciw swobodnej spr z edaży
w Polsce, gdyż
międ
z y Francją
a Rosją
nie było
żadnej
konwencji w tym względie;
wydawcy warszawscy
nie byli więc
zobwiąan
do układów
ze spadkobiercami Chopina. W wyniku
apelacji od powyższeg
wyroku rozpatrywano sprawę
ponownie w dniu 14 I
w Warszawie. Orzeczenie sądu
1886 r. w III Wydziale Cywilnym Izby Sądowej
z dnia 21 I było
takie samo. Zob. J. Kl[eczyński]
Spór o wlasnoić
ulworów
Fryderyka Chopina. "Echo Muzyczne i Teat;·alne" 1886 nr 121 s. 39 ~ l0.
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węzeł

Kochany Panie Oskarze
Przypominasz Pan obie, iż odką
zawiął
się
pomiędzy
nami
drogiej i nieocenionej dla mnie przyjaźni,
zaw ze było
moim
zw czajem korzy tać
z czasu wolnego podczas ferii B[ożeg]
Nar[o·
dzenia] i odezwać
się.
Niestety, tą razą
było
to niepodbństwm.
W am dzień
Boż[eg]
Nar[odzenia], w czasie mej bytności
na wsi
w Kicinie (o milę
od Poznania} u ks. Studniarskiego, mego przyjaciela i ucznia, idąc
o godzinie 6-tej z rana do kościła
pośliz·
nąłem
się
na kamieniach przykrytych śniegm
i złame
nogę
powyżej
kostki. Złam
się
podobno tylko piszczel główna,
be.~:
kości
tylnej, i to dość
szcęśliwe,
bo równo, bez ostrza i przebicia
ciał.
Odwieziono mnie niezwłoc
do domu, przywołan
lekarza,
który natychmia t założy
bandż,
najprzód zwyczajny, a w kilka
dni później
gip owy, i złożn
na łożu,
w którym przelżałm
nieruchomie tygodni pięć.
Złamnie
zagoił
się
i zrosł
dość
szcę·
!Śliwe,
ale na nogę
tąpnć
ani podobna i ledwie mogę
za ztygać
się
na dwa kroki odległą
kanpę.
Dzi' zrobiłem
pierwszą
próbę,
z któ·
rej korzy tam. by do Pana te kilka słów
nakre'lić.
Równocześit>
potkał
mnie inne dotkliwe zmartwienie. Mój wuj, zamieskły
o lf.l, mili od Kicina (gdzie ma folwark}, Ignacy Tur ki\ którego
jak drugiego ojca kochałem
i który był
obecnym przy moim urodz niu w r. 1818, dziwnym przypadkirm w am dzień
mych urodzin.
tj. dn[ia] 16-go t[ycznia] r. b., życie
zakońcył.
Był
to człowiek
niemłody
wprawdzie, liczył
lat 81; ale mimo to 'mierć
jego mnie
obeszła,
bo h łem
do niego mocno przywiąanm
i ceniłm
go dla
jego złoteg
crca hardzo wysoko. Wracam do siebie.
ani mi podobno stąpnć
i pewnie to się
rozpocznie drua nogę
ga, przykrzej za czę~ć
niemocy, tj. będzie
się
trzeba na nowo uczyć
chodzić.
Według
zdania ekspertów i nieekspertów o wyj' ciu na ulicę
przed W[ielka]noc~!
ani mowy być
nie może.
- Druga rzecz,
o której mi do nie' ć wypada (daruj Pan, że Go nudzę
tak długo
swo-
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tyczy się
mego urzędowani.
Owóż
zdecyowałm
się
słu
jeszcze tylko do Św.
Michał
i porsić
od tego czasu o urlop
półroczny
do W[ielka]nocy 1884 z całą
pensją.
Panu jest wiadomo,
co mnie do tego głównie
spowdał.
Prócz tego wyszło
tu u nas
prawo, że
rządowi
wolno urzędnika
licząego
lat 65 wieku albo
40 lat służby
bez dalszych korowodów pensjować,
jeśli
to uzna
za potrzebne. Po 40 latach przynają
maksimum emerytury, tj.
3/4 pensji w końcu
pobieranej. Właściwe
już
skończyłem
lat 65.
Zdrów jestem i zdatny do pracy; ale nie chą
się
wystaić
na
2
, prosiłem
dalsze szykany tego łotra
go, aby mi tym sposobem pozwolił
dosłużyć
40-go roku. Potem albo się
trzeba bardzo ograniczyć,
albo wynaleźć
sobie jaki ekwiwalent, nie chą
na siebie
nakłdć
zbyt dotkliwych prywacji.
Wiadome Panu ogłszeni
Kleczyńskigo
w "Echu" 24 nr z. r.
i zaguspendowanie pisma dobrowolne na czas nieograniczony (tym3
• Cóż
czasowo niby kilka miesęcy)
ono znaczy?
Nie lubię
się
niepowłay
nikomu narzucć
z mym zdaniem, ale
już
dość
dawno temu pisałem
Kleczyńskimu,
że
"Echo" w tym
kształcie
nie będzie
miało
powodzenia. Jeden nr w dwa tygodnie
żadną
miarą
nie wystarcza; ogłasznie
przedruków rzeczy wyszłch
przed laty 40 lub 60 i będącyh
w posiadaniu każdego
czy to lubownika, czy muzyka z profesji, jest po prostu śmieszn
i bezcelowe; dołączanie
lichych powiastek to samo, a ogłasznie
nie drukowanych lichych kompozycji krajowych artystów z pewnością
też
powagi pismu nie doda. Ja byłm
z pewnością,
zrażony
przetrzymywaniem pierwszego mego artykuł
o Chopinie i obcięem
jego
dalszego współraconit,
gdyby Klesamowolnym, zaniechł
cz[ vń
ki] przeciw mej wyraźnej
woli i deklaracji nie był
mnie na
czele drugiego rocznika wymienł
w poczcie kolaboratorów, zaklinając
mnie w liśce
prywatnym, abym go nie opuszcał.
Wprawdzie
Klecz[yński]
zaręc,
że
mnie jedynego wynagradza 4 kopiejkami od
wier!lza, ale cóż
mi po tym, kiedy przy zamianie na pruskie pieniądze
za rubel dają
tylko dwie marki, albo dwie marki 3 fenygil
Teraz ex puhlicis! U nas germanizowanie i wyłaszcnie
się
szlachty idzie na potęg.
Oczy się
dobrowolnie zamykją,
nie chą
patrzeć
na to, co się
dzieje 4 • W Królestwie nielepiej. Musiał
się
znaleźć
taki Judasz jak Wierzbowski, który sam podaje ręce
cieją

osbą),

żyć

m1ęzco
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do obrusienia 5• Gdzież
się
podziały
nadzieje przywiąa
ne do w tąpiena
na tron Aleksandra III-go? Jedna Galicja oddycha
swobodnie. Oby tylko umiał
rozsądnie
korzystać
ze swych swobód
i wolno'ci, szerąc
dobrobyt i o'wiatę.
Nieraz myślę
sobie: "0 nie·
szcę
"liwy narodzie, czy rzeczywi ·ci e jestś
przeznaczony na za tra·
cenie?".
Ale otóż
i koniec papieru. Wyczekują
z utęskniem
listu Ko·
chanego Pana, i to jak najprędze,
jeśli
mu czas i zajęci
Jego
pozwlą,
załącm
zapewnienie zczerej przyjaźni
i dozgonnej życz·
liwośc,
z którą
nie prze tanę
ię
głosić
Szanownego Pana
przyjacielem i powolnym sługą
M. A. Szulc
Wielkie Garbary nr 54
tylna kamienica
Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 199-200.

Poznań,
d. 30 S tycz. 1883.
Kicio, wiei i dominium w pow. poznańskim.
O Ignacym Turskim, jako
właścielu
pobliskiego folwarku brak bliżuych
informacji. Nekrolog zamie·
icil "Dziennik Poznański"
1883 w nr 13.
2 Mowa o Deitersie; zob. przyp. 2 do listu 593, Korespondencja cz. II.
3 Szulc ma na myili ogłszeni
pt. Do nas::ych prenumeratorów ("Echo Mu·
zyczne" 1882 nr 24). Redakcja zapowiada w nim zawieszenie wydawnictwa
"Echa" do czasu, gdy z Petereburp;a nadejdzie pozytywna odpwieź
na poda·
nie wniesione w sprawie zamierzonej reorganizacji pisma (zmiana formy i kie·
runku). Wniosek doczekał
się
aprobaty i od r. 1883 pismo wychodził
pod
zmienionym tyułem
- jako "Echo Muzyczne i Teatralne", i realizowł
ambitniejuy program, wprowadzajliC na ewoje łamy
również
zagadnienia z dzie·
dziny teatru, literatury i plaatyki.
4 W latach 80-tych zmniejszanie aię
polskiej włano
" ci
ziemakiej w Keięatw
Poznańkim
postęwał
w coraz azybszym tempie. W r. 1880 na więkazą
wła
sność
pohką
przyadło
okł
718 tys. ha, na niemcką
okł
974 tye. ha,
w r. 1884 na polską
- 685 tya. ha, niemcką
- l mil. 7 tys. ha, zaś
w r. 1887
więkez
posiadłśc
polekic obejmwały
już
tylko 640 tys. ha. Dalsze zaoatrze·
nie polityki germanizacyjnej wyraziło
aię
ponadto w zaciętym
prze "ladowaniu
i eystematycznym ograniczaniu praw języka
polakiego w dziedzinie admini·
1tracji, aądownict,
głównie
zai szkolnictwa. Kolejne kampanie w obronie ję·
zyka narodowego nie dawły
rezultatu. Wniosek Koła
Polskiego na sejmie
pru kim złożny
16 l 1883 r. i domagaj11cy się:
l) przywrócenia języka
pol·
ekiego jako wykładoeg
w azkołch
wyższch
, 1eminariach i ezkołach
irednich,
1
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2) zniesienia rozpądeń
i zmian, które upośledzają
lub wykluczają
jęxyk
polski we wszystkich przedmiotach nauki w szkołach
elementarnych, 3) nauki religii katolickiej w języku
polskim - został
odrzucony, podobnie jak wniosek
z XII 1882 r. o przywrócenie praw językowi
polskiemu w sądownicte.
Szulca, jako nauczyciela, systematyczne germanizowanie szkoły
polskiej dotykał
szczególnie.
5 Równie ostry kurs przybał
akcja rusyfikacyjna w Królestwie Polskim.
Rugowanie języka
polskiego ze szkół
a nawet katedr uniwersyteckich, zwiąa
ne z tym represje na nauczycielach i uczniach polskich wzmogły
się
szczególnie
w czasie, gdy kuratorem okręgu
naukowego warszawskiego był
zacięty
wró g
i prześladowc
polskści,
Aleksander Apuchtin (1879-1897). Szulc ma tu na
myśli
zainicjowanie na uniwersytecie warszawskim wykładó
historii literatury
polskiej w języku
rosyjskim. Po odmowie Piotra Chmielowskiego, który w tych
warunkach nominacji na profesora literatury polskiej nie przyjął,
wykładocą
zoatal Teodor Wierzbowski. Pierwszy wykład
starannie zorganizowany przez
Apuchtina i Kutaisowa, szefa żandrmei
okręgu
warszawskiego, i pomyślan
jako prowokacja do manifestacji studenckich i pretekst do dalszych prześlado
wań,
odbył
się
27 l 1883 r. Wygłoszn
został
przez Wierzbowakiego wobec
gromadki studentów rosyjskich; młodzież
polska wykład
ten solidarnie zbojkotwał,
wśród
słuchazy
nie było
ani jednego studenta polskiego.
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en e

B ohan

Kraków, l II 1883
Dans la lcttre du 15 janvier j'avais l'honneur de Vous renseigner, que Ie volume [Pieśn]
ludu pol[skiego] fait partie de mon
ouvrage: Lud (comme serie I), et c' es t pour cella q ue je Vou a i
passe une page, qui n'cst qu'un titre genrał
et que je Vous pric
de faire coller a ces Pieśn
ludu. La seconde serie donc celle,
qui fut publiee en 1865.
Votre lettre du 8 janvier, en m'ano~t
la reception de ces 15
series de Lud, ne mentionne pas du tout, si Vous avez re~u
l'ouvrage intitule Pokucie tom 1., qui y etait joint et qui par cela
entre dans mon prix-courant (pour 7 francs). Voila le motif de ma
lettre prćsentc,
et Vous m'obligerez beaucoup, Monsieur, en m'avisant, s'il Vous plait, de la n!ception du volume en question.
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W li· ci e ::; 15 stycznia miałe
:a.~czyt
wyjaśnić
Panu, że tom "Pieini lud"
polskiego" stanowi c:ęić
mojego dzieła:
"Lud", jako seria l, i dlatego pr:z:e·
·')lam P nu stronr,, htóra stanou·i tylho główny
tyuł,
a którą
pros:ę
wkleić
do tych "Pieśn
ludu". Zatem serią
II będ:ie
ta, która :ostał
opublikowana
w 1865 r.
Li:t PaiUl ::: 8 stycznia, zawidmjący
mnie o odbior:e 15 erii "Ludu", nie
w pomina tvcale, c:::y otr:::ymal Pan d:z:ielo :::atytulowane: "Pokucie", tom l,
które b) lo tam dołączne
i które tym samym u:chodzi do mojego aktualnego
rPnnika (po 7 franhóto). To je t powodem mojego d:isiejs:cgo listu i będ
bardzo
t n mu.

gdy :::echce mi Pan
:obtviąany,

donieć

o otr:ymaniu wspomnianego

Rkp. :z:ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 46. Craco I fevrier 83. Brulion napisany na
koperti od Breitkopfa i Hiirtla.
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Eugene Boban do

Oskara Kolberga
Paryż,

3 II 1883

Monsieur O[scar] de Kolberg
En rt!pon e a Votre aimable lettre du 1er Fevrier: j'ai hien re~:u
dan Votre envoi du 8 Janvier en plu des XV volumes de Lud Ie
tom I de Pokucie; toute cette erie de livres au prix net. de 84
francs pour Ie 16 volumes.
Tout e t donc parfaitmement correct et conforme a Vos let·
tre . J'ai rec;u au i la pag pour l volume Pieśn
ludu.
Je m'empre eraide Vous ecrire aus itot [apres] la vente de ces
livre .
Veuillez agreer, Mon ieur, me alutations empressee
E.Boban
Pan O[skar] Kolberg
W odpotvied:i na
w Pa"skiej przesyłc

calq
t~

serię

/,
iqżek

Pań5ki

uprzejmy list ::: l lutego [donszę,
że]
otrzymałe
:: 8 styc:nia opróc: XV tomów "Ludu" tom l "Pokucia":
w cenie netto 84 frankóto :a 16 tomów.
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Wszystko jest zatem w porzqdlru i zgodne z
stronę
dla tomu "Pieśn
ludu".
również

Po sprzedaniu ksiq:ieh
Proszę

Pańs/,im

listami. Otr:;ymalem

Panu natychmiast o tym
moje serdeczne pozdrowienia
posiezę

przyjąć

donieść.

E. Boban

Rh p. zag Bibl. P AU 2030, t. l k. 47. 3 Fevrier 1883. Blankiet firmowy :; nadru·
kiem: Comptoir d'archeolop;ie Eugene Boban, antiquaire a Paria, Boulevard
Saint-Michel No 85, en face l'tcole Nationale de Minee (ci-devant rue de
Sommerard.) Librairie de1 eciencee prćhietoqu,
ethnographique et anthro·
pologique. Voyagea - Cartel - Photographiee etc., etc.
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Maurycy Karasowski

do

Oskara Kolberga

Drezno, 11 II 1883
Kochany Panie Oskarze
Byłem

rzeczy.
towe i
wysłane

i
nicwątple

Otóż
zapewnił,

przedwczoraj u litografa dla dowiedzenia się
o stanie
sam Rau pokazywł
mi egzemplarze zupełni
już
go·
iż
wszystkie będą
mogły
być
okł
15 lutego
do Krakowa. O ile mogę
sądzić,
są
one wybornie zrobione
ozdbią

należyci

dzieło.

Za gotwść
podjęcia
się
żmudnej
pracy korygowania druku
mojego Chopina serdecznie W a m, Kochany Oskarze, dziękuj.
Nie
wiem, jak tam poszł
w Warszawie z przedażą;
nie przypuszczam
jecJnak, aby tak prędko
mogł
przyjść
do drukowania drugiej edy·
cji. A tymczasem notujcie z łaski
swojej, co się
da, bo takie okruchy
wspomnień
często
wielkiego dla dzieła
są
znaczenia. Ja także
nie
zasypiam i zbieram materiły,
gdzie mogę.
Powodem do napisania w "Tygodniku Ilustrowanym" (nr 350)
krótkiej wzmianki o mojej książce
był
artykuł
pani Ciechomskiej
drukowany w "Kurierze Warszawskim" w miesącu
lipcu z.r. Rodzina zawięt
na wydawców, z którymi potem proces przegał,
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rozgniewana przy tym na mnie za to, iż opi ując
ostatnie chwile
Chopi 1a, nie w pominam oh zernie o pani Jędrzejwico,
gdy
wymieniam przy ługi
oddawane umierając
artyticie przez księż
1 , wystąpiła
nę
Marcelinę
z artykułem
prostującym
lub zaprzeczająym
niektórym faktom, a mianowicie: "że
pani Jędrzejwico
wa wraz z K iężną
dogląały
chorego", co mnie się
zdawło
zbytecznym wymienać,
gdyż
piszę,
iż
dlatego właśnie
siostra jego
opu'ciła
War zawę.
Potem "że
Potocka nie w chwili zgonu, lecz
na parę
dni przedtem śpiewał
w jego pokoju", co i ja potwierdzam. Na tępnie
.,że
Gutmann dopiero po 'mierci Chopina przybł
do Paryż
i przedstawił
ię
siostrze zgasłeo
mistrza swojego, że
nie on lecz Ignacy Pleyel 2 nió l koniec całun
na pogrzebie". (Powinno być
Kamil Pleyel 3, gdyż
Ignacy nie żył
już
od lat dziewętna·
stu.) Dalej: "że
Fryderyk zmarł
w domu pod numerem 12, a nie 11,
jak w mojej książce
stoi" (co je t omyłką
druku). Na te wszy tkie
zarzuty odpisalem i posłaem
list Gebethnerowi i Wolffowi, aby postąpil
według
uznania. Odpi ali mi. że tu nie o moje dzieło,
lecz
o nich głównie
idzie, że rodzina Chopina wy tępuje
z preten jami
o wydawnictwo dzieł
jego i pragnie [ ...] *
Jednak po zbadaniu krytycznym porawią
i spro tują,
co będzie
potrzeba; jednak szcegóły
dotycząe
ostatnich chwil Chopina po·
dane mi zo tały
przez naocznego i wiarogodnego świadk;
różnią
się
one cokolwiek od podań
Liszta, które służy
za pod tawQ
w zy tkim później
zym biografom. Jest nim Karol Gavard, pierw·
szy sekretarz amba ady francu kiej w Londynie, a brat Elizy, ulubionej uczennicy Fryderyka, który z rodziną
tą
od lat wielu żył
w
toouukach naj' ci 'lej z j przyjaźni.
Pani Ciecbom ka, wtedy mło
da panienka, z jęta
zre ztą
l kejami ry unków i lepienia gliny
o bardzo wielu szcegółah
nie wiedzć,
a co
u Kle ingera 4 , mogła
ię
tyczy Gutmanna, z pewno' cią
się
myli, gdyż
wszy tkie podania
zgadją
ię
na to, iż on nie od tępował
w chwili zgonu uwielbianego mi trza wojego.
odno zącyh
się
do życia
Co ię tyczy oh zerniej zych szcegółw
ojca lub dziada Chopina, dzisiaj oddalonemu od War zawy trudno
o zebranie takowych. ( ...] ** mojej pracy o Chopinie (Młodść
Cho·
pma), drukowanej w "Bibliotece War zawskiej" 1860 r., szcegóły
pochodzeuia przez Barciń
kich~
zo tały
mi udzielone, musiałe
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tedy Mikołaj
Chopina jako Francuza przedstawić,
nych aluzji co do narodwści
jego przodków.
Polecają

wraz z
staję

się
żoną

sługą

Waszej pamięc,
i przyjacielem

nie
czynią

żad·

Kochany Oskarze, pozoM. Karasowski

Czy nie macie u siebie jakiej kartki lub wiersza z pod[pisem]
Chopina? Atakują
mię
tu ze wszystkich stron o autografy naszego
wielkiego pianisty. Wyś(wiadczlb]e
mi łaskę
przysłając.
BibL P AN 2185, t. 2 k. 10-11. 11 lutego 1883. Drezno. An der Herzogin
Garten 3.

* dnhzy teku nie do odtworzenia, unkodzenie rękopisu,
clarta, poniiej pytanie Kolberga odnouqce rię
do urwanej
** uszkodzenie rękopisu,
tekst nie do odtworzenia

karty wy·
część

myśli:

czego?

Czartoyską

l

Ignacy Pleyel (1757-1831), kompozytor austriacki, wydawca muzyczny
i założyciel
znanej fabryki fortepianów w Paryżu,
gdzie oeiadł
w 1795 r.
~ Kamil Pleyel (1788-1855), kompozytor, wirtuoz·pianista, syn Ignacego,
dalej prowadził
fabrykę
założną
przez ojca.
4 Jean Baptiste Clesinger (1814--1883), rzeźbia
francuski, ożenił
się
z córką
George Sand.
~ Izabela, siostra Chopina, i jej mąż,
Antoni Feliks Barcińsk.
2
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J [...] H( ...] G[ ...] R a u d o O ska r a Kol b er g a
Drezno, 17 II 1883
Herrn Oscar von Kolberg, Krakau
Endlich haben wir nu n da s V ergniigen beiliegend mi t den beiden
Costume-Tafeln a 750 Ex[em]pl[are] aufzuwarten, cleren Fertig·
stellung durch das ( ...] * Coloriren nach dem Druck noch Hinger
aufgehalten wurde ais zu erwarten war; jedoch haben die Bilder
dadurch auch noch ein angenehmeres Aussehen erhalten, was je·
denfalls lhren Beifall finden wird.
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Dem Packet legcn wir noch die Originalzeichnungen u(nd] Pho·
tographien hei, - mussen aher die Rechnung weglassen, um die
Ahsendung des Packets nicht aufzuhalten und wiinschen, dass
da elbe noch zur rcchten Zeit und wohlbehalten ankommen moge .
Herr Kammermu iku Kara ow ky be uchte uns neulich, um Nachfrage nach lhr~m
w(erten] Auftrag zu halten und war sehr bef riedigt al er die heiden neuen Bilder ah, die a uch uns wirkiich
Fr~ude
machen. Bis auf Weiteres mit un erem nach ten Brief hegriissen, hesten Empfang wiinschend und
Hochachtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
Pan O kar Kolberg, Kraków
Nares:cie mamy pr:yjenoić
siużyć
Panu w :alqc::eniu obydwoma tablicami
:ostał
prze: [•. /
pr::edstatoiajqcymi ubiory, po 750 eg::., których wykońc:eni
kulortcani~
po druhu jes:cze dlu:i:ej wstrzymane niż
można
było
oc:ekiwać;
ilustracje jednak :ysknł
pr::e: to równie: pr:yjemniejs:y wygląd,
co w każ·
dym ra:ie :r.yska Pana uznanie.
Do pac:ki :aląc-nmy
jes::c::e oryginalne rysunki i fotografie, mulimy jed·
nak wstr:ymać
się
: rachunkiem, by nie opó:inać
wydania pac:r.ki, i życ:m,
by mogla nadejić
jes:c:e na c:as i tv dobrym stanie. Mu:yk nadworny, pan
Karasowski, odwied::il nas ostatnio, by dowi
e d:ieć
się
o Pańskie
s::anowne
::am6«•ienie i był
bard:.o ::adowolony, gdy :obac::yl obydwie nowe ilustrac-je,
które i nam nec:ywiiLie sprawiją
radoić
. Zanim pr:yilemy rutępny
list ::a·
łqc:amy
po::drowienia, życ-:q
najlepszego odbioru, : poważniem

J. H. G. Rau i Syn
Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 53. Dresden den 17 Februar 1883.
Nadruk firmowy: Lithographiache An1talt ].H.G. Rau u. Sohn. Dresdcn.
• wyra: nieczytelny
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Oskar
zulca

Kolberg

do

M ar c e leg o

Antoniego

Modlnica, 20 II 1883
Kochany Panie
Pozbawiony przez długi
czas wiadomo· ci od Kochanego Pana,
i to w porze okł
owego Roku, w której zwykle li ty odbierałm,
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mocno zaniepokojny, różne,
a zawsze czarne tworzyłem
przy·
puszczenia, między
którymi oczywi~e
widzało
choroby na pierw·
szym stało
planie. Jużem
miał
chwyić
za pióro, aby koniec tym
obawom połżyć
i się
dowiezć
czegoś
pewnego o stanie Jego
zdrowia, gdy nadszeł
list Pański,
który potwierdzając
me domysły,
wielce mnie zrazu zasmucił,
ale wkrótce po przedstawieniu
całego
przebiegu niemocy, uspokił
o tyle, że choroba, będąc
jedynie zewnętrą,
nie pozostawi śladów
tak dotkliwych, jakie by wewnętrza
pozstawić
mogła,
i pozwoli Panu bez trudu i szkody oddawać
się
i nadal pracy umysłowej,
tym pożądańszej,
że
Pan, jak się
to pokazuje, do niej się
jeszcze będzies
musiał
uciec, by przy·
sporzyć
nieco grosza po uzyskaniu emerytury, która mniejszą
w
każdym
razie będzie
niż
pobierana dotychczas przez Niego pensja.
Ze jednak wedle przysłowia:
na jednej biedzie złe
nie jedzie, ale
musi się
zaraz do niej cały
szereg innych dolegiwśc
przylątać,
więc
cytujesz zarazem i śmierć
śp.
swego wuja, rosnące
kłopty
domowe i owe klęsi
publiczne, które z każdej
strony walą
się
jak kara Boża
na nasz nieszcę'lwy,
skrępowany
naród, a do których, niestety, częstokrć
i właśni
także,
wyrodni przycniają
się
kraju synowie, Ale dosyć
już
o tym. Wolę
rzucić
na te harbarzyiistwa zasłonę,
by nie jątrzyć
rany Pańskiej
świeżj
jeszcze wspomnieniarui tak bolesnymi, tym hardziej że nam tu w Krakowie stosun·
kowo wolniejszym nieco dano odychać
powietrzem, bo wszakże
na~oi
protektorzy, równie niemal jak i Was tam w Wielkop[olsce]
Prusacy, materialnym ubezwładniją
uciskiem 1•
więc

Podzielam w znpeło~ci
zdanie Pańskie
wypowiedziane o "Echu"
kiego]. Zawieszenia pisma już
od dawna można
ię
było
spodziewać,
a i tak dobrze, że
przynajmniej do końca
roku dociągnł.
Wprawdzie obiecuje on je wznoić
po kilku mie iącah.
i to na więk
zą
jeszcze rozwinąć
&kalę,
ale o tym podobno kościół
Boży
wątpi.
Chyba by wygrał
na loterii lub znalł
jakiego zawię·
tego a bogatego melomana, który by chiał
ryzkować
i wyrzucać
tysiące
jedynie dla miłośc
pisma muzycznego. Przyznam się
jednak,
że
było
mi pisma żal,
jakiekolwiek ono było,
bo mogłby
się
z czasem porawić
przy innych warunkach wydawnictwa, nauczo·
ne do&wiadczeniem, a o koncesję
na nowe pismo w Warszawie nie
tl!k łatwo.
Zresztą
bywał
w nim od czasu do czasu obok różnych
Kleczy[ń
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bagatelek i artykuł
wcale poważne
i niepośldj
wartości.
Zyczą
Panu jak najrychlejszego polepszenia i wielkich postęów
w nauce chodzenia, zalecam o trożn'
ć, by nie zanadto zybko zachiało
ię już
biegać,
bo recydywa w takich chorobach i w na zym
wieku najfatalniejsze sprowadzić
może
kutki. Ufając
więc,
że
bę
dzie z ię szanowł
[ ...] *
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 333-334. Mod. 20 Lutego 83. Brulion listu.
• :danie nie dokńczne
1 Na stagncję
ekonmiczą
Galicji wpłyao
zacofanie gospodarki wiejskiej
i pauperyzacja chłopów,
brak kapitłu
inwestycyjnego oraz polityka ekonomiczna rządu
austriackiego, dla którego Galicja b y ła raczej kolonii! niż
pelnopraw·
n14 dzielncę.
Wewnętrzy
1ystem protekcji sprawił,
że
przemysł
rozwijał
1ię
w rdzennej Austrii, na Węgrzech
i w Czechach, a Galicja była
jedynie bazą
au·
rowcą.
Ponadto próby uprzemysłowina,
jakie podejmwał
rząd
krajowy
we Lwowie, zo1taly atorpedowane przez dąż1ce
do otrzymania awych pólfeudalnych przywilejów gospdarcz-łenyh
ziemaństwo.
W rezultacie Galicja
była
najbardziej zacofana gospodarczo ze wazylłkich
trzech zaborów.

1030
Oskar Kolberg

do
Bogumiła

Hoffa

bm., 20 II 1883
Koch[any]
powodzenia, jakie mi wraz z żoną
w o tatnim przez li~ce,
naj zczer ze składm
dzięk,
wyzajemniąc
się
rów·
nież
i z mojej strony dla Wa obojga i y z niami, a przede w zy tkim życzą
zdrowia, które, jak widzę
z li tu, nie bardzo W a m dotąd
łoży.
Oczywi' cic, że dopiero na wio nę
i w lecie o kuteczniej~z
pomy'leć
będzie
mogła
żona
kuracji, bo wtedy przy 20 sto·
pniach ciepła
można
z korzyścią
nawet i w Mrozach mieszkać.
Nie
dla innych też
zapewne powodów i ty sam także,
podobnie jak w
roku ze złym,
chcesz się
puścić
w podróż
do Ustronia i mnie tam
za '!obą
cil)gnie z. Widać,
że
połżeni
Twoje i środki
materialne
pozwalją
Ci na takie ekskursje, co mnie bardzo cieszy. Ale do lata je zcze daleko i stąd
też
jak na teraz żadnego
po tanowienia nie
Z<: życzenia

yłu
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bo kto wie, co tymczasem zajdzie, jakkolwiek zgadzam ię na
to, że podróż
taka wielce dla moich prac była
pożyteczną
więc
i pożądan.
Już
w roku zesłym
była
ona może
przysła
do skutku. gdybśm
się
byli lepiej z sobą
porozumieli i dokłanie
oznaczyli daty wyjazdu i spotkania się.
Czy w roku bieżącym
będ
ją
mógł
przedsięwąć,
tego teraz na
pewno powiedzć
[nie mogę].
Moim bowiem projektem jest jechać
w maju lub czerwcu do Lwowa, doką
powłuje
mnie inte·
res mego wydawnictwa, a w szcególnośi
Pokucia, którego dal zy
ciąg
się
drukuje 1• Jeżli
interes ten da się
załtwić
w ciągu
paru
tygodni (o czym jednak wątpię),
to wtedy mógłby
w czerwcu być
z powrotem w Krakowie i puścić
się
w dalszą
podróż
do Szląska.
Ale
tej ostatniej podróży
obiecywać
dziś
na pewne nie mogę,
bo zajść
mQ:ie okoliczno ~ć,
która mi w domu siedzć
każe.
Wiadomo Ci
zapewne, że
śp.
brat mój Antoni zmarł
w końcu
roku zesłgo
.
Otóż,
być
może,
że
pozstał
po nim wdowa, a bratowa moja, zapragnie widzeć
się
ze mną
i przyjechać
z dziećm
do Modlnicy na
kilka tygodni. Wprawdzie nie zdecyował
ona dotą,
czy i totnie
przyjedzie i kiedy, bo zdecyować
to dopiero mogą
'rodki do tego
i oklicznś,
których dzi~
przewidć
niepodobna. Dobrze by jednak było,
gdybś
się
chiał
do niej pofatygwć
i porzumieć
co
do tych projektów (mi e zka na ulicy Tamka nr 2).
Zap}tujesz mnie, czy Polwcie należy
do wydawnictwa Lud, czy
też
odrębne
stanowi dzieło
- i sądzi,
że
Akademia mi je napi.ać poleciła
i za to płaci.
Otóż
odpowiadam, że Akademia przeznacza rocznie tylko okł
fl. 500 (nie więcej)
na wydawnictwo Ludu
się
wcale w inne
(co zaledwie na jeden tom wy tarcza), nie wdając
moje publikacje. Pokucie zatem wydałem
wła
nym nakłdem
z fundu.-zu , jaki mi z W a zcgo napłyą
koncertu 2 i który je zcze i na
drukjący
itt drugi tom wy tarczyć
powinien, lubo już
nie starczy
na 3-ci i 4-ty. Wprawdzie mógłby
był
te dwa tomy (a na tępnie
i dal ze) Polwcia wcielć
do wydawnictwa Ludu, jako tom XVI
i XVII, ale w takim razie mu . iałhym
o parę
lat opóźnić
wydawnictwo zwykłe,
tj. nie dać
tego, co dzi ~ mi e' ci i i mi e ~cić
będzie
w tomie XVI i XVII, bo Akademia rocznie daje tylko na jeden
tom; ja za' drukję
ich dwa (to jest jeden Ludu kosztem Akademii.
a drugi Pokucia moim własnym).
Widzisz więc,
że
pienędzy
tych
biorę,

31
wcale nie schowałem

do kieszeni, o czym, zdaje mi się,
żem
Ci już
w jednym z moich li tów 3 •
Bogu, wszy cy zdrowi, to jest ja i pp. Konopkowie,
U nas, ziękd
którzy Ci się
kłaniją
i za pamięć
dziękują.
Ukłony
za yłam
Miinchh imerowi i W. Wiślckemu.

w po

minał

Bib l. P AN. 2185, t. 4 k. 114. 20 lutego 83. Brulion listu.
1 Mowa o cz. II Pokucia (DWOK T. 30), która wydana został
2 Zob. listy 808-810 i 825-a27, Korespondencja cz. II.
3 Zob. list 927, Korespondencja cz. II.

w 1883 r.
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J [...] H [...] G [... ) R a u d o O s k a r a

K olber ga

Drezno, 22 II 1883
Sehr geehrter Herr von Kolberg
J edenfali i t das Packet mit Ihren Zeichnungen in gutem Zu·
tande hei Ihnen angekommen und hahen ich von der Giite des
Inh alt iiherzeugt. Heute erlaubcn wir un nun mit un erer Rech·
nung aufzuwarten, welche wir o billig al irgend moglich ge tellt
hab<;n und bemerken, das. , fali Ibnen die Preise bober er cheinen
oliten als vor 25 Jahren, die darin seinen Grund bat, dass jetzt
dic Lithographcn ( o auch un er Sohn, der Sołdat)
ungleich
ho
c-r~
n priich fiir kun tl ri che Arbeiten mach n und die
D ruckerlohne Jamal viel geringer waren. Dafiir haben ie auch
j t:rt cinc viel flci iger au g fiihrte Arbeit und dem jetzig n Zeitge chmack vicl entsprechender. Demoach bat ich dic- Arbeit
bP.d cu tend vc-rbe ert und wiirde die elbe mit durchgehendem Colorieren beider Tafeln theurer al. der 4-farbige Druck geworden
F-ein.
Fiir Gcsammtbetrag unserer Rechnung M 206,25 wollen Sie
uo e gii tig t erl ennen und er uchen hoflichst uns in nach ter Zeit
mi t einer namhaften Anzahlung a n die H and zu gehen.
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Fur die Steine haben wu nicht in Ansatz g racht, da wir an·
nehmen, da s ein Nachdruck von lhnen wohl icht beab ichtigt
wird und die elben fur unseren Gebrauch wied r bgeschliffen werden kounen;- wollen aber darnit warten bis wir von lhnen Notiz
daruber erhalten. Soliten Sie fur spater die Her usgabe von noch
weiteren National-Trachten-Bildern beabsichtigen, so wurden wir
lhnen, nach Photographieen, die etwas verandert umgezeichnet,
einc:: sehr geeignete Arbeit kraft im Laufe nach ten Sommera bieten
lonnen, da unser Sohu am l April seine Militairdienstzeit hat und
der sich fur Reproduction derartiger Arbeiten besonders eignet.
In Erwartung von lhnen recht hałd
Nachrichten zu erhalten und
uberzeugt, da s Sie un ere oben au ge prochcne Erklarung gewi s
1·ichtig verstanden hahen, empfehlen wir uns
Hochachtungsvoll

J. H. G. Rau u. Sohn
Wielce Szanowny Panie Kolberg
Paczka z Pamkimi rymnkami nadeula niewątpl
do Pana to dobrym
stanie i przekonał
się
Pan o dobrej jakości
tego, co zawiera. D:isiaj pozwalamy
sobie .Zużyć
nas:ym rachunkiem, który zestawilśmy
tak tanio, jak tylko m ożliwe,
i zwracamy uwagę,
że
o ile by Panu ceny wydał
1ię
wyis:e nii przed
25 laty, to ma to swoje u:asadnienie w tym, że
teraz litografowie (r6wniei
i nau 1yn, żołnierz)
staoiją
niewspółmr
wyi.s:e tA~ymagni
za praca
artystyc:ne; wynagrod:cnia drukarzy wówczas byly duio ni:i.s:c. Ma Pan
te% tera; :a to robtę
dużo
pracotvicicj u :y konaą
i o uic le bard:iej odpowia·
dając
•makowi obecnych c:asów. Zatem praca zn/IC:nie się
porawił
i była
przy bezpoirednim bartoieniu obol> tablic dr o~ : Rii druk CJfl!rO•
barwny.
Prouę
u:nać
nam laskawie kwotę
ogólną
nas:ego rac/aunku 206,25 marek
i upras:amy najuprzejmiej pójść
nam na ręk
dok
onując
w najblii.s:ym
c:asie znacznej wpłaty.
Za kamienie nie policzyśm
nic, pr:ypu :c:amy bou·icm, :ie Pan prawdopodobnie nie przewiduje dodruku i że
one mogą
być
znowu zeszlifowane do
na. :go ui.ytku; zaczekamy z tym jednak a: do otrzymania od Pana tciadomś
to tej sprawie. Gdyby Pan projektowal na później
wydanie je zc:e clals:ych
ilustracji ubiorów ludowych według
fotografii, które trzeba by trochę
odmiennie przeysować,
to moglibyś
Panu przedstawi
ć
w ciągu
następe
go
lata bard:o odpowiedniego pracotvnika, gdyi. syn na :, kt óry ukończy!
l kwiet-

List

J. Sikorskiego Jo O. Kolberga
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nia okres swej slu:by wojskowej, TUldaje
toani4 tego rod:aju prac.
u:::na
slunoić

uc:::ególnie dobr:::e do reproduko·
się

Oc:ekujqc od Pana rychlej wiadomśc
przedstawionych pr::e::: nas
wyjaśnień,

i w pr:::ekoMniu, :e Para
polecamy 1ię
:z: powaianiem

JHG Rau i Syn
Bibl. P.A.N 2185, t. 3 k. 54-55. Dreeden, 22 Februar 1883. Nadruk firmowy:
Litbograpbieche Anetalt J.H.G. Rau u. Sobn. Dresden.
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O kar Kol b er g d o

J [...] H [ ...] G[ ...] R a u a
bm., l III 188.3

Das Packet mit den betreffenden Zeichnungen (enthalten[d]
1500 Blatter) ha be ich vor ein pa ar W och en, [wie] l h n en schon
bekanut ist, im besten Zustande erhalten. Die Ausfiihrung der
Zeichnungen liisst nichts zu wiinschen iihrig, und auch den Prei
finde ich nicht zu hoch, bei Beriick ichtigung aller von Ihnen erwiihnten Urn tiinde. Ich habe lhnen daher den elb[en] auch o·
gleich durch gefall[ige] Vermittelung der hie igen Buchhandlung
de H[cr]rn Friedlein iiher endet. Die Bilder erfiillen vollkommen
ihren Zweck al ge chmackvolle Erlauterungs-bliitter der Nationaltrachten zum ethnographischen W erke.
Was die Stcine betrifft, so konncn dieselben, da ich eine neue
Auflagc der W erkes wohl nich t veran talten, f olglich a uch keinen
Nachdruck branehen wf"rde, ganz gut zu anderweitigem Gebrauch
abgechliffen werden. lnde en wiirde ich mir gerne vorher noch 50
E:xemplar (al o 100 Stiick) dic er Bilder erbitten, fali dieselben
urn den Prci von circa 15 Mark geliefert werden konnten.
In der Folge werde ich sicberlich noch Gelegenheit haben, Ihnen Aquarellen u[nd] Photographien von National-trachten zn
einer iihnlichen Bearbeitung vorzulegen. Da ich jedoch im Friihjahx oder im ommer einige Reisen zu machen beabsichtige, die
meine Mappe mit neue[n] ethnographischen Notizen u[nd] Typen
bereichern ollen, so kann diess erst im Herbat geschehen, wo ich
3-

Korespondencja t. 88
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dann, in der Voraussetzung, dass mir dergl[eichen] lllustrationen
hediirft>n werde, abermals an lhre werte Firma mit grossten Vergniigen mich wenden werde.
lnzwischen bitte ich Sie meinen besten Dank und meine
Empfehlung entgegen zu nehmen.
Mit Hochachtung
Pac:kę
: odnoinymi rysunkami (zawierjąc
1500 kartek) otrzymałe
przed kilkoma tygodniami, jak Panom już
tviadomo, w jak najlepuym startie.
Wykonanie rysunków nie pozostawia nic do życzenia
i ceny również
nie uważam
za ::byt wysoką,
zważys
wszystkie tvymienione przez; Panów okoliczno·
ści.
Dlatego przesłam
ją
natychmiast Panom za łaskwym
pośrednictwm
miejscotoej księgarn
p. Friedleina. Obrazki spełniają
doskonale swój cel, jako
strojów narodowych do d:::iela etnograficznego.
gustowne objaśnie
Co się
tyczy kamieni, to ponieważ
raczej nie podejmę
nowego wydania te·
go d:iela, nie będ
też
potrzebowal dodatkowych odbitek; mogą
one zupełni
śmiało
być
zeszlifowane do dals:::ego, innego użytk.
Jednak prosilbym bardzo
100 sztuk) tych ilustracji, o ile mogłyb
być
jeszcze o 50 egzemplarzy (a więc
dostarczone :a cenę
okł
15 marek.
będ
miał
z pewnością
ofca:ję
przedłożyć
Panom akwarele
W przysłości
i fotografie strojów narodowych do podobnego opracowania. Ponieważ
jednak
na wiosnę
lub latem zamierzam odbyć
kilka podróży,
które mają
wzbogacić
moją
tekę
nowymi etnograficznymi notatkami i typami, więc
może
nastąpić
to dopiero jesiną,
kiedy to, zakłdjąc,
że
mi tego rodzaju ilustracje będą
potrzebne, ponownie : najwięks:ą
przyjemnością
:wrócę
się
do szanownej
firmy Panów.
Na ra:rie proszę
przyjąć
moje najlepsze podziękwane
i uszanowanie.
Z poważniem

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 269. l Marz 83. Brulion listu.
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Tadeusz

Rybkowski

do

Oskara
Wiedń,

Kolberga

8 III 1883

Kochany Panie Oskarze
Odbitki w liczbie 800 egzemplarzy ędąb
w Krakowie za dni dziesięć.
Pozdrawiam 11erdecznie i ukłony
znajomym załącm.
Tadeusz
List w tych dniach będzie.
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Rkp. :ag. Bibl. P AU 203(), t. III k. 144. Karta koreapondencyjna. Na Ul t alenie
daty pozwalją
atemple pocztowe: 8.3.83. Wiedń
(data wyałki)
i 9.3.83. Kra·
kau (data otrzymania). Adrea: An Herrn Oakar v. Kolberg hochwohlgeboren in
Krakau, Friedlein'a BuchbandJung Haupt-Ring.

1034
Zygmu nt

N o s k o w s ki

do

Osk ar a

K olberga

Warszawa, 17 III 1883
Czcigodny Panie
i powłując
ię
na dawną
na zą
znajomo· ć, o· mielam się
trudzić
Go prośbą
o ła kaw e o b ja· nienie,
w jakim zbiorze znajduą
ię
pic'ni ludowe, które Karłowicz
umie'cił
w Harmonii Richtera t, jako zadania do harmonizowania. Wprawdzie oznacył
on w nawiasie {O[ kar) Kolberg Pieśn
ludu,
od[ział]
I nr 8 i inne) , ale ja na próżno
w I tomie szukałem.
Ponieważ
chę
opracwć
kilka owych melodii, jak np. Oj, na dól
rzeka płynie,
Gdy w czy tem polu słoneczk
świec
oraz Siałem
proso i W kalinowym las/w, przeto potrzebuję
całkowityh
tektów, których Karłowicz
dał
tylko pierwsze łowa.
Obja ~ nienie więc
Wasze, Czcigodny Panie, gdzie mam zukać
, lub
przy łanie
mi tek tów będzie
dla mnie wielkim dobrodziej twem 2 •
mam za zezy t pisać
się
W a zym peł
O co upra zając,
nym szacunku i uwielbienia sługą
Zygmunt No kowski
Przypominając

ię

Jego

pamięc

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 10-11. 17 Marca 1883. Warszawa Sto Krzyaka 17. Nad
tekstem nadruk: Dyrektor Towarzyatwa luzycznego.
1 Friedrich Ernst Richter Lehrbuch der Harmonie (1853), 3 wyd.: Leipzig
1860. Mowa o tlnul8czcniu dokonanym przez J. Karlowicza, pt. Richter Ernst
Friedrich Zarody harmonii. Z 3 wyd. tłumaczy,
dodaniem teorii harmonicznej
Weitzmanna i chorałów
polskich uzpełni
Jan Karłowic:.
Cz. I Warezawa 1864,
wyd. 2 W arazawa 1871, wyd. 3 - 1883.
2 Kolberr; odpowiada na zapytanie Noakowakier;o w liicie piaanym do niego
23 marca 1883 r. (Zob. Jilt 1035).
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Oskar Kolberg do Zygmunta Noskowakiego

bm., 23 1111883
Szan[owny] P[anie] Dyr[ektorze]
List Pański

wielce mnie ucieszył,
bo odnwił
pamięć
dawnych
i niejdą
chwilę
tak mile niegdyś
spędzoną
w gościa
1
• Jeszcze śp.
nym domu szanownych rodziców Pańskich
Ojciec Pań
ski (jak mi się
zdaje) i brat Jan mówili o uzdolnieniu Pańskim
do
odtą
poświęcłe,
i to, o ile już
z dotychczasomuzyki, której się
wej wiadomej mi działlnośc
Pańskiej
widzeć
mogę,
z chlnbą
dla
niej i dla siebie.
Znajdziesz Pan teksta do żądanych
pieśn
przy niniejszym pi·
2
• Nadmieniam tu, że
śmie
Karłowicz
widocznie miał
przed sobą
zbiór pierwszy, wydane u Żupańskiego
w Poznaniu r. 1842 moje
Pieśn
ludu polskiego, w formacie nut in folio wraz z akompaniamentem [na] fortepian (w 5 zeszytach), dziś
już
wyczerpanych
(sądzę,
że
ma je może
Sikorski). Jest tam w l-m zeszycie nr 8
melodia: W kalinowym lasku, a następie
i trzy inne, których teksta
wraz z nutami tu dołączam,
a pewnie są one tak i przez Karł[owi
cza] notowane.
Niektóre z tych pieśn
przeniosłm
następie
do dzieła
mego
tak muzyki, jak i tekstu, wszystkie
Lud. W arian ty tych pieśn,
z czasem wedle prowincyj poznaczone znaleźć
można
w dziele moim: Lud, seria IV, strony: 168 i 185 (nr 340 i 341) ; seria VI, numer 345, 346, 511, 512, 556; ser[ia] XII, nr 498, 499; eria XIII,
nr 29, 54, 55, (które posiadją
Miincbheimer, Wiślck
i Hoff).
Cieszy mnie też,
że
na stanowisku, jakie zajmujecie obecnie 3,
będziec
w możnści
działlność
tę
rozseyć
jeszcze pod wielu
względami,
choć
ono niewątpl
z wielu jest połączne
kłop
tami .
znajomści

Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 239. 23 Marca 83. Brulion listu. N ad tekstem notka
Kolberga: Zygm. Noskowaki.
1 Ojciec kompozytora, Józef Noakowski, był
rejentem. Zmarł
w 1863 r.; kon-
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takty Kolberp;a z domem Noskowakich aięgj'ł
50-tych i 60-tych. Brak o nich jednakż
bliższych
2 W wer~ji
brulionowej, która się
jedynie
zachowł,

więc

zapewne
informacji.
Kolberg pieśn

lat
przełomu

tych nie

podał.
3 Noakowski był
1881 r.

dyrektorem Towarzyatwa l'tfuzycznep;o w Warszawie od
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Podlewski do
Władysw

Oskara Kolberga

bm., 23 III 1883
Szanowny Panie
Wstyd mię,
że
muszę
się
tłomaczyć
z mej opieszałśc,
żem
wczenie odpisał
na list Szanownego Pana, ale jak już
wsponiałem
w li· cie do Juliana 1, czekałm,
aż
mi da znać
bratowa Pana, która
gdym będąc
tam razy parę
nie za tal, oświadczył,
iż
da mi znać,
kiedy będzie
w domu, abym na próżno
nie przychodił.
Jak ię
1
dziś
dowiezałm,
to pan Władysw
był
w tym celu u mnie, ale
znów on mię
nie zastł,
stąd
wyszło
małe
nieporozumienie, ja czekałem,
a pani Antoniowa my'lał,
że
dla innych powodów nie przyśniej

chodzę.

·nie byłem
u bratowej Pań
ki j i postanwiłem
zaru
Pani Antoniowa pisał
do Pana niedawno, ale nie jest
pewną,
czy list Jej doszeł
rąk
Pań
kich, ponieważ
odnisła
swój
li t na pocztQ i w chwili, kiedy miał
wrzucić
list do krzynki, jakiś
człowiek
ją
przy tej skrzynce uprzedił,
a że miał
pakę
dużą
do
wrzucania li tów, więc
zapronwł
pani, iż on wyręcz
ją
i wrzu·
ci li t razem z tymi, które przyniósł,
a że pani Antoniowa pic zyła,
więc
oddaw zy mu list odeszła,
nie przekonawszy ię,
czy jej list
został
wrzucony.
Walcia leży
w łóżku
chora na odrę,
zastłem
także
przybłą
na
święta
panę
Karolinę;
jest na stacji Kolei Petersbur kiej blisko
3
Grodna, w Sokółce
zadowolona ze swego stanowiska.
Pani Kolberg prosiła
o napisanie listu do Gersona, mieszkająDziś

odpisać.

wła
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a że
cego w domu doktora Brodowskiego 4 przy ul[icy] Oboźnej,
adresu w swym liśce
nie podał,
więc
prosiła
mnie, bym to uskutecznił.
Pani Antoniowa chiałby,
iżby
Gerson obaczył
owe obrazy,
co pozo tały
po śp.
bracie Pańskim,
ocenił
je i pomógł
do zbycia.
Prócz tego prosiła
Pana o drugi list do Jenikego, iżby
ten w "Ty·
godniku Il[ustrowanym]" zamieścł
o tych obrazach z nadmieniemem, że godziłby
się,
by który z młodych
malarzy przez względ
ua wdoę
i z uwagi, że kraj cały
może
ponieść
traę
przez pozby·
cie się
robót w swoim czasie niepo'ledniego artysty malarza, jakim był
'p. brat Pański,
otóż
żeby
temu zaradzono w sposób, jaki
uznają
za właściy.
Czeka także
pani Szupego, który obiecał
się
być
u niej w inte·
resie owych obrazów, ale dość
dawno jak przyekł,
a nie przy·
chodzi. Obrazów jest kilanśce,
ale wszystkie nie wykończne
lub potrzebując
koniecznej restauracji, gdyż
przedziurawione.
Bratu Julianowi pro zę ła kawie oświadczyć,
iż
nie zapomniłe
o sprawozdaniu ze zjazdu górników 5, jakie obiecałm
się
przesłać
,
ale teraz nie wyszło
jeszcze z druku, drukją
bowiem w Petershurgu, i to po rosyj ku. Wczoraj właśnie
chodziłem
za tym do dy1
•
rektora banku Towarzystwa Kopalni Węgla
święta
Wielkanocne za pasem, życzę
Panu, jak rówA ponieważ
nież
całej
Rodzinie pań
twa Konopków i pani Męcińskej,
wesołg
Alleluja - przy zdrowiu, aby doczekali wielu jeszcze takich świąt.
Pozwól Pan, że przy tej posbnści
polecę
się
łaskwej
Pana pamięc,
zawsze życzliw
sługa
Włady

Podlewski

Bibl. P A. N 2185, t. 3 k. 43-44. 23/3 1883.
1 może Być
mowa o Juliaaie Konopce
2 lllukiewicz
3
okóła,
miasto powiatowe w guberni grodzieńskj
4 Wincenty Brodowski, lekarz warszawski, właściel
domu przy ulicy Oboź·
nej 5, gdzie mieszkał
Wojciech Gerson. Brodowski założy
w swoim domu
zakłd
leczniczy i urządił
dom zdrowia. Wynajmowal też
pokoje zapewnijąc
obok mieszkania, utrzymanie i opiekę
lekarsą
(zob. "Kłosy
1882 nr 880) .
Możliwe,
że
Gereon należł
do takich właśnie
lokatorów.
5 I Zjazd Górników Królestwa Polskiego obradwł
w Warszawie w dniach
30 I do 3 II 1883 r. Przedmiotem obrad był
zagadnienia zbytu węgla,
roz·
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woju produkcji żelaz
i stali, wytopu cynku i ołwiu.
W rezultacie jednak za·
mia t rzetelnej dyskusji naukowo-technicznej, wyrażjące
troskę
o podniesie·
nie przemysłu
górniczego skończył
się
na obronie prywatnych intereaów ka·
pitalistów. Wnioski Zjazdu dotycząe
cła
na węgiel
zagraniczny zostały
zatwierdzone przez Towarzyatwo Popierania Przemyalu i Handlu w Peteraburgu. Spra·
wozdania, o którym mowa, nie udało
aię
zidentyfkować.
Zjazd omawił
jednak m. in. "Tygodnik Ilustrowany" 1883 w nr 6--7 w artykule Fs pt. Pienouy
:jazd Górników Kr6le1twa Pol&kiego w Waru:awie.
6 Dyrektorem Towarzystwa Kopalni Węgla
był
wówczu Julian Strauburger.
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Drezno, 29 III 1883
Die mit Ibrem Geebrten v[om] 22. dies[e Monats] ausge procheue dankbare Anerkennung iiber die lbner gelieferten Farbendrock-Co tumebilder bat uns ehr erfreut und Hoffnung auf WiederhoJung lhrer chatzbaren Auftriige gemacht. Heute woliten wir lhnen
nur anzeigen, dass wir lhnen sehr gern noch 100 Exempl[are] von
beiden Tafeln liefern werden, da die Steine noch vorhanden sind;
nur wird die Papiersorte etwas abweichen, da dasselbe aufgearbeitet worden i t und werden urn 2 M. mehr zu bitten haben, da e
der 4 Farben wegen nicht moglich ist, dieselben fiir 18 M. 1 herzuf-tt:llen. Wir empfcblen uns Hochachtung voll
]. H. G. Rau u. Sohn
Wyrażone
pr:c: Pana w Jego piimie z 22 bm. wd:ięcne
u:::nanie ::a do. tarczone Panu bartone ryciny ubiorów ucieuylo na~
bard:::o i w:bud:ilo
nadzieję
na powtór:enie Pańskich
cennych :lecń.
D:itiaj chielśmy
Panu tylko
domeić,
że
bard:o chętnie
dostarczymy Panu jes:c:e 100 eg:. obydwu tablic,
gdy:i. kamienie sq jeszcze zachowane; jedynie gatunek papieru będ:ie
trochę
odmienny, gdyi tamten :ostał
jui: :uiyty, będziemy
też
mu ieli prosić
o 2
marki tvięcej,
gdyi pr::;y 4 kolorach nie jest możliwe
wykonaniP ich :a
18 marek. Polecamy się,
;:; poważniem

J. H. G. Rau

Syn
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Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 56. Dre1den, 29 Mirz 1883. Karta poc:dowa. Adre1:
An Herrn Oskar nn Kolberg Adr. de1 Herrn Friedłn,
Buchhandlung in
Kraka u.
l W zachowanej wenji brulionowej (zob. lilt 1032) Kolberg pronwał
Rauowi 15 mk. Prawdopodobnie w oryginale wy1łanm
do Rana podwyższł
stawkę
na 18 mk. Możliwe
jednak. że
rozbieżnść
ta wynikał
z błędnego
od·
czytania przez Rana 1umy podanej przez Kolberga.

1038
Wincenty Dawid 1 do

011kara Kolberga

Warszawa, l IV 1883
Zacny i Czcigodny Panie
Od czasu objęcia
redakcji "Wędrowca
marzeniem było
moun
jako ozdbę
jakieś
słów
kilka od Pana, jakiś
krótki rys z okolic naszego kraju dla mego pisma. Zwracam się
więc
dziś
z prośbą
o to do Zacnego Pana i spodziewam się,
że
to nie będzie
mi odmówionym. Upraszam też
o nadesłi
przede wszystkim adresu swezaraz wysłać
"Wędrowca
wprost do Pana.
go, abym mógł
Niemało
wody upłynęo
w naszych rzekach od owej chwili, gdym
miał
przyjemność
mieć
Szanownego Pana u siebie w gronie mojej
rodziny w Lublinie 2, zdaje się
jeszcze w 1865 r[oku). Ale zawsze
najmilej wspominalśy
zasłużone
Pana Imię,
a na ofiarowanej mi
książce
(Lud, Sandomierskie, seria l-sza) kształciem
mak i serce
moich chłopów
i córek.
Chciałbym
też
mieć
wiadomo' ć i wskazóę
tych osób i autorów. które opracwyują
dział
etnograficzny dla Ak[ademii]
Um[iejętno
·ci] w Kr[ akowie), o których raz na za prasa krótko
nadmieł.
Lecz kto są ci autorowie i autorki i gdzie zamie zkują,
nie wiem, a prlgnąłbym
zawiąć
z nimi stosunki. Jeśli
to możebn
,
proszę
o w kazanie mi ich adresów.
Oczekują
odpowiedzi, miło
mi załącyć
wyrazy prawdziwego szacunku i poważni,
z jakowymi pozstaję
Win. Dawid
mieć

Rodzina moja
łączy

też

swe pozdrowienie i przypomina
się.
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Bibl. P A 'V 2185, t. l k. 146-147. Warazawa l Kw. 1883. List napisany na dru·
kowanej odezwie redalccji "Wędrowca
do czytelników, zawierjąc
prośbę
o nadsyłie
dla czasopisma materiłów
krajoznawczych i etno&raficznych.
1 Wincenty Dawid (1816-1897), nauczyciel w Suwałkch,
potem Lublinie
i Płocku.
W r. 1882 osiadł
w Warnawie i czynnie zajmowł
się
publicy1tyk11
w czasopismach warszawskich. Redaktor ,,Kalendarza Lubelskiego", "Kuriera
Lubelskiego" i "Gazety Lubelskiej" (1884-1887). W r. 1883 Dawid był
redaktorem "Wędrowca.
2 Dawid był
nauczycielem w gimnazjum lubelakim w latach 1857-1872, Kol·
ber g za· bywał
w Lnblinie w roku 1859, 1865 i 1866, s tego więc
zapewne okresu datuję
się
wzajemne kontakty.
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Oskara Kolberga
Poznań,

8 IV 1883

Panie Dobrodzieju
Łaskwy

iego jako znajoma dawna z pro'bą
od pani
Marii Łakomicej
z Machcina p[od] Śmigłe,
abyś
zechiał
Ją
umie' cić
w liczbę
prenumeratoTÓw na Twoje nowe dzieło
o ba1
; przesłan
śniach
przez p. Łakomicą
12 marek przesyłam
pocztą
do Krakowa pod adresem księgarn
Friedleina, jak Szanowny Pan
w kazłeś.
Po tak dawnym niewidzeniu ię z Ła
kawym Panem Dobrodzif>jcm, mamy oboje nadzieję,
że
zdrowie Jego łuży
i że
cieszyć
ię
nim będziemy
mogli, boć
to Pana Dobrodzieja o obistść
należy
już
do ogółu
i społeczń
twa polskiego.
My od trzech lat zamieszkujemy Poznań.
Zdrowie mojej Matki
i mego Męża,
dzięk
Bogu teraz dosyć
dobre, ale przez całą
zimę
2
Mąż
mój był
cierpąym,
dla czego do Berlina na Parlament nie
mógł
pojechać;
po kuracji, którą
używał
parę
tygodni, dzięk
Bo·
gu, jest teraz zdrow zy i astma mniej dolega, i oddech swobodny.
Przyjmij, Łaskwy
Panie, nasze serdeczne pozdrowienia i zapewnienie, że
pobyt Jego w Morownicy zaw ze przytomny naszej
Zgła

zam

się

do

pamięc.

Pozostajemy z prawdziwym
poważniem

i szacunkiem
W. Niegolewscy
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Bibl. P AN 2185, t. S k. 4-5. Poana6 d. 8/4 1883. ul. S-1o Marcina 15.
1 Mowa ta o ca. V lf. Ks. Po:cfUińJet
Krakowie w 1881 r.
2 W r. 1883 parlament niemiecki

rozpc:1ł

(DWOK T. 14), która wysala w
obrady 9 1tyc:ania.
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Modlnica, 10 IV 1883
Szanowny Panie
Wielce mi było
milo dowiezć
się
z łaskwie
przesłango
weprzeszla w ręce
Pana, to jet~
w rę
zwania, iż redakcja "Wędrowca
ce autora, który na polu krajoznawstwa wielkie już
u nas polżył
zasługi.
Nie wątpię,
że
usilowaniem Pańskim
będzie
podźwignąć
to
prawy obywatel kraju pragnąć
i ży
pismo, którego wzrostu każdy
czyć
mu jak najszerszego rozpowszechnienia powinien.
Bardzo dobrze pamięt
wszystkie owe przyjemne acz krótkie
chwile naszej znajomści
w Lublinie, w czasie pobytu mego w do1
, a następie
mu p. in~yera
Bieczyńskgo
p. lllukiewicza. Cieszy
mnie, że cał
rodzina Pańsk
w dobrym jest stanie zdrowia i za
laskwą
jej pamięć
o mnie dziękuj.
Bogdaj by i w Warszawie, na
polu, wszystko szlo po myśli
i lepiej jeszcze niż
szer zym działnu
w Lublinie Wam się
szcęśiło.
Nie przecę,
że
praca okł
"Wędrowca
dla człowieka
facho·
wcgo jak Pan może
mieć
i ma szczególne swe powaby, ale też
i łu
dzić
ię
nie trzeba, aby takowa była
łatwą
i nie wymagł
ze strony tedaktora pewnego poświęcena.
I dlatego życzę
przede wszystkim, sby się
znalł
dostateczna liczba chętny
i uzdolnionych
współraconik,
którzy by śpiesząc
z pomcą
swą
tę
ciężką
pra~t
redaktosą
podtrzymwać
i ułatwić
zechcieli. Mówiąc
to,
oświadczyć,
niestety, z żalem
muszę,
że
ja sam należć
nie będ
mógł
do ich grona. Nie dozwala mi tego nie tyle wiek mój podeszły,
a~
nawł
do obrobienia poz!ltającyh
materiłów
etnograficznych,
które w tekach moich zalegją,
a które stopniowo chiałbym
jesz-
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cze za

mego w kierunku i wedle planu raz JUZ przeze mnie
dla wydawnictw Akademii i swoich wła
e:nycL. I dlatego sił
swych odrywać
od tego przed ięwzca
i roz·
strzeliwać
na prace postronne nie mogę,
owszem, winienem je o ile
ożn'm
ci w jedno skupiać
ogni ko. Sądzę,
że
przytoczony tu
powód do tatecznie moją
odmwę
w oczach Pań
kich usprawiedliwi.
1:yczą
raz jeszcze powodzenia pismu, którego działno
'ci mimo
to z wi<>lkim zaw· ze zajęciem
śledzić
nie przestanę,
i zasyłjąc
całej
Waszej rodzinie me ukłony
i pozdrowienia, pozo tanę
zawsze
Szanfownego] Pana [ ...] *
Zapytuje z mię,
Sz[anowny] Pan, o autorów, którzy do tarczją
wych artykułów
etnograficznych dla Akademii Umiejętnośc.
Jakkolwie1. autorowie ci przesyłają
jej takowe w znanej im już
formie
~ciełj
i wedle wskazówek, jakich się
Akademia trzymać
musi, ą·
dzę
jednak, że chętnie
się
zgodą
na przesyłkę
i do "Wędrowca'
także
artykułów
podobnego rodzaju, napi anych w formie szer zej,
beletrystycznej. Więc
też
podaję
tu ich poczet i adre a wedle prac
ich zamie zezonych w rocznikach akademickich. Są
nimi:
2
Bole ław
Popowski w Zalewń
zcyźnie
(powiat winnicki, pogranicze gub[erni] podolskiej, wołyńskiej
i kijow kiej),
k". \Vładys[w)
Siarkoweki w Kielcach,
dr Wierzbicki s w [ ...l **,co do meteorologii,
Broni ł[aw]
Gu tawicz ', prof[e or) w Krakowie, ulica Wi'lana,
Ludwik Hodoly 5 w [ .. .J **, podania o zwierętach,
J,)z,.f Grajnert w Warszawie,
Edward Rulikow ki 6 ,
Alek ander Petrow 7 w [ ... ],
pani Józefa Moszyńka
s,
0
p. Bykow ki w Witkówce pod Pińskem,
dr Wład[y
ławl
Dybowski 10 (z pow. nowogrodzkiego),
11
dr
ład[ysw)
Ko ińsk
, prof[esor) w Krakowie,
p. Parylak 1!, prof[esorl w Stani ławoie,
Zygm[unt) Gloger,
dr Tad[eu z] 1:uliń
ki ts,
dr Kopernicki w Krakowie.
przy

, iętf:go

życia

opracwć
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Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 57-58. Modłnica
10 Kwiet. 83. Brulion listu. !\'ad tek·
stem notka Kolberga: Wincenty Dawid
• :danie urwane
•• wolne miejsca pozostawione przez Kolberga w celu wpisania miejscowoici
w brulione nie zostały
uzpełnio
1 Felika Bieczyńsk,
inżyer
w Lublinie. Do wybitniejszych jego prac należy
m. in. projekt Ogrodu Sukiego w Lublinie.
2 Bolcałw
Popoweki, etnograf. Zbierał
materiły
ze wei Załewńszcyn;
autor nutępjącyh
rozpraw publikowanych przez Akademię
Umiejętnośc:
Pieini i obr:ędy
weselne ludu ruskiego w Zalewńuc:yin,
.,Zbiór Wiadomśc
do Antropologii Krajowej" 1882 T. 6 •· 30-86, i Pieini ludu ruskiego :e wsi
Zalewńs:cyzn,
.,Zbiór Wiadomśc
do Antropologii Krajowej" 1884 T . 8 1 .
3-61.
1 Daniel Wierzbicki, meteorolog, adiunkt przy krakowekim obserwatorium
astronomicznym, podekarbi Towarzyetwa Tatrzńskiego,
autor prac: Spostrzci:e·
nia magnetyczne :robione w Tatrach w r. 1878 i w Wieliczce w r. 1878 i 1879,
do Antropologii Krajowej" 1880 T. 4 e. 195-230, i Metero·
•. Zbiór Wiadomśc
logia ludowa, czyli zdania i pr:yalowia ludu ruuzego aluiqce do przepowiada·
nia stanu pogody, "Zbiór Wiadomolei do Antropologii Krajowej" 1882 T. 6 a.
159-200.
4 Broniałw
Gnetawicz (1852-1917), geograf z wykształceni,
etnograf i fol·
lo:loryeta z zamiłown,
nauczyciel ezkół
irednich w Galicji, współraconik
łownika
geograficznego, członek
Akademii Umiejętnoc
od 1882 r., autor
szkiców krajoznawczych, publikowanych m. in. w ,.Wędrowcu",
oraz wakazówel
dla badaczy etnografii i folkloru. Gromadził
materiły
etnograficzne, które pn·
blikowal w wydawnictwach poświęcnyh
kulturze ludowej. Należ1
do nich
m. in. Podania, przesądy,
gadki i nazwy ludowe w dziedzinie pr:yrody, ,,Zbiór
Wiadomśc
do Antropologii Krajowej" 1881 T. 5 1. 102-186, Zagadki i lami·
glótcki ludowe, .,Zbiór Wiadomśc
do Antropologii Krajowej" 1893 T. 17 i 1n.
5 Ludwik Hodły,
brak o nim i o miejecu jego pobytu w chwili pieania listu
bliższych
informacji. Autor pracy pt. Mały
pr:yc:ynek do tcier:ń
i podań
lu·
dowych o :wierętach
i roilinach, ,.Zbiór Wiadomśc
do Antropologii Krajo·
nj"' 1882 T. 6 s. 318-321.
1 Edward Rulikowski (ur. ok. r. 1825), badacz hietorii Ukrainy, pochdził
z Motowidlówki, wsi w pow. wasylkow1kim, autor etudiów i rozpraw źródło·
wych, dotycz11cych dziejów i opisu Kijowazczyzny, opracwł
dla loumilca Ge·
ografic:nego opi1y wezyetkich miejscowś
Ukrainy pod względem
historycz·
nym. Zbierał
także
materiły
etnograficzne, por. przyp. 4 do łi1tu
616, Korespon ·
dencja CE. II.
7 Alektander Petrow, etnograf i językonawc,
zbieracz i badacz folkloru.
Napił
mongrafię
o ludzie Ziemi Dobrzyńakiej,
por. przyp. l do listu 612,
eię
nitalć
miejsca jego atalego zamieszkania.
Korespondencja cz. II. Nie udało
l Józefa Moazyńek,
etnograf (zob. przyp. 5 do lietn 240, Korespondencja
cz. l), zbierał
dla Akademii materiły
etnograCieano z Ukrainy, które opnbłi·
kowala w nutępjlcyh
rozprawach w .,Zbiorze Wiadomśc
do Antropologii

Krajowej": Zwycwje, obrzędy
i pieini we1elne ludu ukraińsego
z okolic Bi•·
lejcerkwi", 1878 T. 2 a. 183-208, Kupajlo tudziei zabawy doroczne i inne : do·
datkiem niekt6rych obrzęd6w
i pielni we1elnych ludu ukraińsego
z okolic
Białej
Cerkwi, 1881 T. 5 a. 24--101, Bajki i zagadki ludu ukraińego,
188:)
T. 9 a. 73-172.
1 Piotr Jaku Bykowaki (1823-1889), powieścurz,
odtwórca życia
ulach·
ty podolakiej i apołecziutw
kreaoweso zwłac
na przełomi
XVIII i XIX
wieku. Pochdził
ze wsi Jakuuy-óce pod Winnic,, po ukończeni
studiów prawa
w Kijowie oaidł
w r. 1848 w Kamieńcu
Podłakim.
ak11d piaywł
koreaponden·
cje do czaaopiam warszawakich. W r. 1866 przenióał
aię
do Warazawy, sdzie na·
dal współracol
z prasą
Wanzawy. Autor pracy: Pieini obr;ędwe
ludu rus·
kiego : okolic Pińska,
,,Zbiór Wiadomśc
do Antropolosii Krajowej" 1878
T. 2 a. 260-285. O pobycie Bykowakiego w Witkówce brak informacji.
10 Wladyalaw Dybowaki (1838-1910), przyrodnik, powatanice 1863 r., pro·
fesor uniwersytetu w Dorpacie, w r. 1878 osiadł
w Niańkowe
w pow. nowo·
grodzkim, gdzie do końca
życia
niezmordowanie pracowal naukowo. Autor
okł
100 prac dotycząh
głównie
paleontologii i zoologii, a takie botaniki
i etnografii, jak np. Pr:yslowia białoruske
: powiatu nowogr6d;;;kiego, ,.Zbiór
Wiadomo'ci do Antropologii Krajowej", 1881 T. 5 a. 3-23.
u Władysw
Kosińk
(1844--1914), nauczyciel simoazjalny w Wadowicach
(1872-1882) i Krakowie (do r. 1904). Prowadził
badania dialektologiczne i et·
nograficzne. Napiul m. in. Pr:yc:ynek do gwary :akopińsej
1885, Materiły
do etnografii G6rali beskidowych, .,Zbiór Wiadomolici do Antropologii Krajo·
wej" 1881 T. 5 i 1883 T. 7, Materiły
etnografic:ne :ebrane w r6inych okoli·
cach Galicji, .,Materiły
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne" 1903

T. 7.
Piotr Parylak, filolos i pedagog, autor prac z historii literatury polskiej
polskim. Napisł
m. in. Protcincjonali;;;my mowy polskiej tv Droho·
do Antropologii Krajowej" 1877 T. 1
byczu i jego ol.olicach, .,Zbiór Wiadomśc
a. 57-79.
13 Tadeusz Zulińsk
(1839-1884 lub 1885), lekarz, działc
apołeczny,
ucze t·
nik powstania atyczniowego, emigrował
do Francji. W r. 1870 powrócił
z emi·
gracji i oaidł
we Lwowie. Antor prac lekarakich i pedagogicznych. Intersował
się
też
etnografili Galicji wachodniej; autor pracy Kilka lł6w
do etnografii Tu·
cholc6w i mies;l:ańc6tu
tcsi wolo1kich, .,Zbiór Wiadomśc
do Antropologii
Krajowej" 1877 T. l 1. 108-112.
12

i o

języku
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J f...] H [ ... ] G [ ...] R a u d o O ska r a Kol b er g a
Drezno, 11 IV 1883
Herrn Oscar von Kolberg, Hochwohlgehoren, Krakan
Reilicgeod beehren wir uns, lhnen die gef[ii]l[ligst] nachbestellten 50 Ex[em]pl[are] (a Tafel) lhrer Bilder zu iibersenden, woriiber gleichzeitig Rcchnung beizulegen uns erlauben, welche wir,
wie schon erwiihnt, um 2 M. erhohen mussten.
lhrer Bestimmung zufolge werden wir nun die Steine wieder abschleifen lassen, womit nun der uns angenehme Auftrag sein Ende
erreicht.
Fs wird uns Freude machen in Zukunft wieder von lhnen he·
schiiftzigt zu werden, was uns jetzt sehr willkommen sein wiirde, da
dic Gebchafte nicht wieder łebhaft
werden wollen.
Hochachtungsvoll
J.H.G. Rau u. Sohn
}G!nie

Pan Oskar Kolberg, Krak6w
Wielmożny

W :all{C::eniu mamy :auc::yt

przedać
Panu laskatvie dodatkowo zamowlone
50 e g:. ( koialej tablicy) Pufukich ilustracji, pozwaljąc
sobie r6wnoc::einie
zalqc:yć
rachunek, kt6ry ja/, już
tv:miankowlśy,
musielśy
podtvyżs:ć
o 2 marhi.
Sto1oa•nie do Pana poatanotvienia będ:iemy
mogli tera:: ::notvu ka:ć
:e·
:lifować
kamienie, tym samym mile nam ::lecenie dobiega końca.
prmci nam radość,
jeili Pan w pr:ys::loici zechce nas :nowu :utrdnić,
co bylob.v dla na.1 tera: bard:o po:żqdane,
gdyż
interesy firmy nie oka:ujq dal·
s:ego o:żytviena.

Z
poważniem

J. H. G. Rau i Syn.
Bib l. P AN 2185, t. 3 k. 57. Dre1den, 11 April 1883. Nadruk firmowy: Litograpbi·
;:be Ansialt J.H.G. Rau u. Sohn.
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Oskar Kolberg do

Ludwika

Jenikego

Modlnica, 13 IV
18.'-ł

Kochany
Daruj, iż

w prawie, która jako rodzinna mocno mnie obchodzi,
znów do Twej przyjaźni
dawnej, prosząc
o poparcie
i po'rednictwo, przekonany, że łaskwego
współdzian
Twojego
obietnica w prawie, o której chę
mówić,
przynieść
może
korzy' ć.
Rzecz jest następując.
Po zgonie śp.
brata mego Antoniego bratowa moja przeatywł
pozstałe
obrazy, których jest kilkanaście,
to mniejszych, to większych,
ale prawie w zystkie nie wykoń
czone lub potrzebując
pewnej restauracji. By zużytkować
tę
pozostałś<\
bratowa zasięgł
rady Schuppego i podług
wskazówek
jego chiał
postąić,
a miał
się
poradzić
i Gersona także.
Co
pod tym względem
zrobiono, nie je t mi je zcze wiadomym, ale
to pewna, że zwrócenie na ten przedmiot uwagi w "Tygodniku Ilutr( owanym]" znacznie by interes ten pochnąć
mogł
naprzód.
Bardzo bym przeto był
wdzięcnym
, gdyhś
i Ty także,
po rozpatrzeniu ię w tych obrazach, zechiał
choć
w krótko' ci wspomnieć
o nich z nadmienieniem, iż godziłby
ię,
żeby
który z młod
zych malarzy, zwła
zeza spośród
znajomych i uczniów Antoniego,
zajął
się
chętnie
i (o ile można)
hezintere ownie potrzebną
przy
tej p u' ciźne
robtą,
tak przez wzgląd
na pamięć
artysty, któr~
w woim cza ie należł
do wcale niepo'lednich, jako i przez
wzgląd
na wdoę
i dzieci, którym przez odre taurowanie na tr~
czyłh
możn:
ć prt(d zego obrazów tych pienęża,
a stąd
praw·
dziwie chrześijat1ską
rodzinie całej
odałby
przysługę.
Ufając,
że
pro'ha moja znajdzie życzliwe
w sercu Twoim
echo, zasyłm
ucałownie
rączek
Twojej żonie,
a Tobie słowa
praw·
dziwej zawsze przyjaźni
i szac[unkul
Twój Oskar
odwłuję

ię

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 137-138. Mod. d. 13 Kwietnia 83. Brulion listu. Natl
tekstem notka Kolberga: I enike.

48

Ot~kar

1043
Kolberg

do Józefa
Blizńskego

Modlnica, 15 VI 1883
Szanowny Panie Józefie
Sz.cęśliwe
nasze spotkanie się
na ostatnim tegorocznym otwarciu Akademii 1 rozbudił
dawne w pomnienia i umocnił
we mnie
wiadomy Wam zamiar, nie od dziś
zrestą
już
powzięty,
odwiedzenia Was kiedykolwiek w Waszej na wpół
górskiej rezydencji i po·
gadania o tym i o owym; a materii do pogadanki po upływie
lat 20
2
na zej rozłąki
zapewne by nam wcale nie zabrkło.

Nie odkłając
tedy zamiaru tak pięknego
ad calendas graecas,
bo nie wiemy, co nas czeka jutro, sądzę,
że
najlepiej by może
było
jeszcze w tym roku zjechać
do Waszego gościne
domu 3, w którym, jak to już
słyzaem
z ust Waszych, chętnie
i życzliwe
będ
ę
przyjętm,
bylebym tylko zgłosi
się
wśród
lata. Warunek taki jak
najzupełi
i mojemu także
odpowiada usposobieniu, toeż
i dawniej zaw ze miałe
go na względie;
jest on nawet dla człowieka
należyci
już
podróżami
i wiekiem steranego konieczny.
Przyjazd mój nastręczyłb
mi zarazem posobno· ć złożenia
mego
u zanowania Waszej małżonce,
poznania prac W a szych naukowych,
nicmniej kraju, który zamie zkujecie, i jego mie
s zkańców,
jakkolwiek już
parę
razy (n. b. przed 20-tu laty) na krótko w tamtych
bawiłeru
okolicach i o nich jakie takie mam wyobrażeni.
J~>żelibyc
zatem nie mieli nic przeciwko le tnim moim leżom
u W&s (dwu- lub trzytygodniowym) , to donie <cie mi, w jakim czaic wizyta moja była
dla Wa najmniej kłoptliwą,
czy w lipcu,
wybrać
w drogę,
czy w iel'pniu, kiedy (tj. w jakim dniu) mam się
do jakiego punktu, czyli stacji, dojechać,
i jak ię do Wa dostać,
a ja niebawem, stoując
ię. do Waszych wskazówek, wyruszę.
Nadmieniam wszakże
półgębkiem,
że
dla mnie samego najdogodniejzą
do wyjazdu porą
był
lipiec (mianowicie pomiędzy
7-mym
a 20-tym; przed 7-mym zaś
wyru zyć
jeszcze nie mogę).
Ale się
tym nie krępujcie.
Gdyby czas przeze mnie oznaczony nie był
Wam

49
to wizytę
na ręk,
i dn roku przy
trzeboję

mo· ci
prz) jaźni
przesłać

odłżyć
i na później,
a choćby
nawet
da Bóg doczekać.
Oczekują
łaskwej
odpowiedzi, mniemam, że
nie po·
Was zapewnić,
jak dalece mi jest miło
po starej znajo·
Wam na nowo jak ongi wyrazy niezmiennej mojej
i szacunku
moją

mogę

-

złego

O. Kolberg
Adres mój (najlepszy):
O.K. Kraków. Księgarn

Friedleina

B. J. 6700, k. 482-483. Modlnica pod Krakowem d. 15 Czerwca 1883. Drygi·
ID zbiorach Bibl. P AN 2185, t. 4. k 27.
nal listu. Brulion zach0111al się
Uroczyste poeiedzenie Akademii Umiejętnośc,
o którym mówi Kolbers,
aię
6 maja 1883 r. (Zob. artyknł
pt. Posiedzenie public:~ne
Akademii
Umiejętnoc,
"Czaa" 1883 nr 102.)
2 Ożywiona
w latach 60-tych koreapondencja Kolberga i Blizń1kego
urywa
eię
nagle na pocz~tku
1869 r. (zob. lin 200, Korespondencja cz. l) z bliiej nie
wyjaśnioch
powodów. W r. 1871 Kolberg wyjeżda
na stale z Wanzawy, by
osi~tść
w Modlnicy pod Krakowem, zd Blizń1k
w r. 1873 opuszcza Kujawy
i przenosi 1ię
do Warazawy, by w r. 1876 oei~tć
na 1tale w Sanockiem. Jeat jui
wtedy cenionym komediopisarzem. Prawdopodobnie przyczynil tego dłusoetni
go 21erwania kontaktów był
brak w1p6lnych intereeów i punktów etycanyeh, jak
popnednio, sdy pocz~tkujr
etnograf i literat pomagali eobie nawzajem w to·
rowaniu drogi.
3 Projekt ten został
zrealizowany w lipcu 1883 r.
l

odbył

1044
Karolina Kolbers

do

O kara

Kolberga

Warszawa, 21 VI 1883
Kochany Stryju
Jakkolwiek użj
pisałm
do Ciebie na Zabierzów, obawijąc
ięs
jf'•lnak, ic ię tam może
list gdzie zawieruszy, piszę
jeszcze i na
Kraków z pro'bą,
byś
mi jak najprędze,
Kochany Bracie, doniósł,
co mi czynić
wypada, czy mam przyjechać
do Modlnicy, czy to
4 -

Korespondencja t.

SS

50
można
WW. Konopkom zbyt wielkiej subiekcji nie zrobi, jak długo
by tam pozstać
(choć
ze 2 tygodnie), a nareszcie, czy mógłby
ś
czymśkolwie
zbogacić
naszą
sakwę
na tę podróż.
Drogi mój Stryju,
proszę
tylko, odpowiedzi ani jednego dnia nie zwlekaj, każdy g
dzień
przesiedziany w Warszawie narż
mnie na koszt, którego
bym unikęła
wyjeżdaąc,
nadto trafia mi się
propozycja inna,
którą
jakkolwiek nieprzyjmą
mi w obecnej chwili, przyjąć
bym
jednak musiał,
aby tylko dać
spobnść
dzieciom odetchnąć
świe
żym
powietrzem.
Na dzi' do widzenia, całuję
Cię
serdecznie od siebi e
panienki
i moich, wyrazy szacunku dla W. Konopków i p. Mełci,
pozdrawiam serdecznie i proszę
o odpwieź
najlepiej telegrafem

Karolina
Rkp. :ag. Bibl. PA.U 2030, t. l k. 236-237. Warszawa dn. 21 Czerwca 1883.
Tamka N. 53.

1045
Oskar

Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Modlnica, 26 VI 1883
Szanowny Panie Józefie
Nie

pewny, czy list mój z d. 15 czerwca r. b. odebrali 'cie.
gdyż
był
adre owany przez Li ko, chwytam znów za pióro, by powtórzyć
uczynione w nim zapytanie. Była
tam mowa i o tym, iż
koro los pozwlił
nam w tym roku osbiśce
zetknąć
i rozmówić
ię
w Krakowie, a rozmowa napomkęł
i o bytności
mojej w Bóbrce 1•
po tawiłem
prozycję,
czyby - póki jako tako łuży
zdrowie
odać
Wam tej wizyty już
w roku bieżącym,
nie od- nie można
kładjąc
na czasy dalsze, niepewne. Gdybście
się
na to zgodzili, to
prosiłem
o w kazanie marszruty i czasu, kiedy przyjazd mój był
dla W as jak najmniej subiekcjonalnym. Ja sam mówiłe
(co do
mnie) o paru tygodniach w lipcu.
będąc

51
Raczcie więc hoć
w kilku łowach
dać
rychłą
kiedy rzecz ta będzie
dla Was najdogieszą,
odwłki
mej jazdy na później
lub na rok przysł
bodnie cza em przeze mnie podanym rozpądić.
Szczery zaw ze Wa z przyjaciel i

czy
w razie
się
wo-

wiadomść,
ażebym
mógł
ługa

O. Kolberg
adres:
O.K. l raków K

Friedleina
ięgarn

B.). 6700, k. 486. Modlnica d. 26 Czerwca 1883. Oryginal liJtu. Brulion :acho·
w zbiorach Bibl. P A.N 2185, t. 4 k. 28.
wal się
Bóhrka, wieś
w pow. liskim nad Sanem. Od r. 1877 dzielła
aię
na dwie
Dolna, czyli Stara, wlunoić
Konstantego Sokłwsieg,
Górna, czyli
Nowa, inaczej Damazówka, willa i folwark przy ujiciu potoku Łohzwnicy
do
Sanu, u atóp góry Jawor, własność
Józefa Blizńakego,
który w r. 1876 nabył
założny
tu uprzednio folwark i dworek za pośrednictwm
układów
z rodzinil
żony,
Pelagii z Sokolowakich. Dworek Blizńakego
uległ
zniszczeniu w okreaie
międzywojen,
a teren folwarku po zbudowaniu zapory w Solinie został
zalany.
1

częśi:

1046
Józef
Blizń

ki

do

O kara

Kolberga

Bóbrka, 27 VI 1883
zanowny Panic O karze
. erdt>cznie ucie zyli'my ię oboje z żoną
obietncą
a zą - nie
oclpi alem zaraz, bo ponieważ
wiedzałm,
że
w początkah
lipca
mam być
we Lwowie, czekałm,
jak mi z tym wyjazd m wypadnie.
Otóż
zjeżdam
tamże
na l-go i zabwię
kilka dni, a ponieważ
Wy
możeci
już
wyjechać
zaraz po 7-m, więc
do konale ię będzie
kła
dać,
i to dla mnie także
będzie
najdogodniej za pora do przyjęcia
Was. Zatem zaraz po siódmym lipca, ale co do dokłanej
daty
z wymienieniem dnia i godziny, to takową
odkłam
do następego
li tu, który napiszę
prawdopodobnie ze Lwowa, bo dzi' nie wiem,

52
jak tam

zabwię.
W każdym
razie w żaden
czwartek nie
Was do siebie (po raz pierwszy naturalnie), bo to jest
w tym roku dzień
feralny dla mnie; w przesłym
roku była
sroda
- zanotujcie to sobie: jest to jeden z pozstałych
i wsiąknętych
we mnie zabobonów kujawskich, którego prawdziość
stwierdzi·
Iem praktyą.
Najlepiej będzie,
gdy z Krakowa wyjedziecie pociągem
miesza·
nym (tak podobno nazywa się)
o godz[inie] lO m[inut] 48 wieczór
na całą
noc. ten w Przemyślu
staje okł
8-mej rano na drugi dzień
i stąd
w pół
godziny czy trzy kwadranse innym pociągem
jedzie się
koleją
Łupkowsą
dalej, a mianowicie jak do mnie, do stacji Ustrzy.
ki 1 • W Ustrzykach będziec
o godzinie 11-ej rano i tam będ
na
Was czekał
z końmi.
Do mnie jedzie się
z Ustrzyk P/z godziny, zatem wyjechawszy z Krakowa o 3 kwadr[anse] na 1-stą
wieczór,
możeci
być
u mnie na drugi dzień
koł
godziny 2-giej po południ.
Bliższe
szcegóły,
to jest dzień,
w którym macie wyjechać,
będą
w następym
liśce.
Wasz odebrałm
późno,
bo był
źle,
a raczej niedobrze adre owany - najlepiej jest adresowć
tak: W[ielmożny]
ten a ten , ost[atnia] poczta Ustrzyki- Solina 2 - a Bóbrkę
zupeł
nie pominąć,
bo choiaż
na Waszym liśce
stało:
wieś
Bóbrka, ale
że
na widocznym miejscu, to zaraz powędrał
sobie do miasta
Bóbrki i dopiero stamąd
mi go wrócono.
Zatem czekajcie mojego następego
listu i przyjmijcie
serdeczne pozdrowienie i uścine
od dawnego przyjaciela i sługi
Józefa Blizńskego
długo

przyjmuę

Bibl. PAN 2185, t. l k. 63. B6brka, d. 27 Czerwca 1883.
1 Uatrzyki Dolne, miaateczko w pow. liskim
2 Solina, wici w pow. liakim, polżna
u ujicia potoku Solinki do Sanu

1047
Józef
Blizńsk

do Oskara Kolberga

Bóbrka, 7 VII 1883
Szanowny Panie Oskarze
Powróciwszy wczoraj do domu ze Lwowa, piszę
najkrócf"j. ho nie mam czasu, a chiałbym,
żeby

~arz,

ten list
był

i to jak
przy·

53
najmrueJ na niedzlę
w Krakowie. Marszutę
przesłam
Wam w
poprzednim li' cie, więc
tylko doaję,
żebyści,
jeżli
będzie
dogodnie, wyjechali z Krakowa we czwartek 12 lipca na noc pociągem
nazywjącm
się,
zdaje mi się,
mieszanym (byle nie pospiesznym},
wychodząm
o godz[inie] 10 m[iuut] 50 i komunijący
się
z pociągem
kolei Łupkowsiej
w Przemyślu,
gdzie staniecie na godz(inę]
7 m[inut] 44 rano na drugi dzień.
W Przemyślu
przesią
dziecie się
na pociąg
idący
do Węgier
i wysiądzec
o godz[inie]
w Ustrzykach, doką
(do stacji Ustrzyki) weź
11 przed południem
cie bilet od razu w Krakowie. Tam będ
na Was czekał
(w piątek)
z końmi
i pojedziemy zaraz do domu, jeżli
nie będziec
potrzebować
wypoczynku. Oto wszystko - dodam tylko, że nazajutrz zaraz, to jest w sobtę
14 lipca, jest w naszej cerkwi praznik na
Połżeni
Rysy Bobarodyczy (Nawiedzenie N[ajświętsze]
M(arii]
P[anny]), k~ry
zaraz będziec
mosli odftgrawć.
Szkoda, że
nie mogliśce
przybć
wcześnij
na sobótki (subitki), które się
odbywał
wczoraj czy onegdaj - sam nie wiem. Gdyby Wam przypadkiem wypadło
telgrafowć
do mnie, adresujcie telegram tak:
Blizńsk,
Ustrzyki - więcej
nie trzeba.
W tej chwili odsyłam
list na pocztę,
więc
kończę,
przesyłając
najserdeczniejsze uścinea.
Do widzenia

J.

list dla
Rt!lomenduję

Blizńsk

pewności.

Bib!. P A.N 2185, t. l k. 64. B6brka o. p. Solina 7 Lipca 1883.
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Oskar Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Modlnica, 16 V II 1883

stować

Szanowny Panie Józefie
Odebrawszy ostatni Wasz list we wtorek, chiałem
się
zrazu zado objawionego w nim życzenia
Waszego, by wyruszć
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we czwartek z Krakowa. Wzgląd
jednak na to, że w przeciągu
48
godzin nie załtwię
się
z interesami i przygotowaniami mymi do
podróży
(zwła
zeza przy dwukrotnej jeździ
o 11/t mili na wie
ś.
gdzie mie zkam), kazł
mi odłżyć
wyja7.d mój z czwartku na pią
tek, jak W a o tym zaraz zawidomłe
telegrafem. Ale był
i inny
jeszcze powód odwłki,
i to ważniejszy,
a mianowicie, że
byłem
rekonwale centem po labo· ci żołądkwej,
która chwyciwszy mnie
na tydzień
przedtem, trzymał
przez sobtę
i niedzlę
w łóżku.
Sądziłem,
że
do piątku
wszystko się
uspokoi. Tymczasem przekonałem
ię
wła'nie
w dzień
zamierzonego wyjazdu, że
słabość
nie
całkiem
je zcze ustąpiła
i lekcważyć
jej nie trzeba. Fostanwiłem
więc
nie pu zcać
się
w dalszą
nieco podróż
i w ogóle nie wyjeżdać
z domu, dopóki zupełni
nie wydobrzeję,
które to zdanie podzielają
t zacni pp. Konopkowie.
ie wątpię
bynajmniej, że
przytoczony
tu powód i w Waszych także
la kawych oczach odwlkę
mą
u prawiedliwi.
Pojmujecie tedy dobrze, że
nie jestem w możn·
ci oznaczenia
dokłaneg
chwili mego wyjazdu, zależngo
najz~pełi
od mego
zdrowostanu. Czuję
mocno, że jest tam we mnie jaka' kiszeczka,
która jeszcze cokolwiek bruździ,
acz mam nadzieję,
że
się
wkrótce
złe
to kończy,
lubo nie mogę
przewidć
l iedy? Być
zatem może
,
ż
wyru zę dopiero za parę
tygodni, ale je t i ta szan a, że bumlerka nastąpi
już
ku końcwi
bieżącgo
tygodnia. W każdym
razie
zat legrafuję
do Wa przynajmniej na 12 godzin przed wlezieniem
że
późnioy
(po krakow ku) do wagonu. podziewam ię także,
mój przyjazd nie pokrzyżuje
Waszych wła
nych czynno ~ ci i projektów i że do zobopólnej gawędy
pozo tanie nam je zcze cały
sierpieii.
Gtłyb
j~dnak
lo zrądił
inaczej, tj. nad podziewane przedłu
żeni
labo · ci lub inne nieprzewidziane okoliczno 'ci wyjechać
mi
wcale nie dozwliły,
doniósłbym
Wam o tym po kilku tygodniach,
pocie · zając
ię
wszakże
nadzieją,
że
powetuję
obie tę prywację
kiedykolwiek w niedalekiej przy zło·
ci.
Najżyczliw
zy Wasz przyjaciel
ługa
O Kolberg
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Mając
mógłby
więc

ciągem;

Wtorek (17-go)
się
znacznie lepiej, sądzę,
że
użj
w końcu
tego tygodnia
do W a wyruszć.
Dla pewności
ednakżj
odaję
dni parę,
wyjadę
za tydzień,
to jest w przy zły
wtorek wieczornym pogdyby zaś
z jazdą
jeszcze było
za wcześni,
zatelgrfuję.
Waz
OK

B. ] . 6700, k. 494--495. Modlnica pod Krakowem. d. 16 lipca 1883.
listu. Brulion :achowal aię
w zbiorach Bibl. PA.N 2185, t. 4 k. 28.
Oryginał
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K .Włady
ław

Siarkawski do O kara Kolberga

Kielce, 3 VIII 1883
Czcigodny i Dostojny Panie
Wyczytawszy z listu Jego z d[nia] 6 lipca \ że Szanowny Pan dopiero z końcem
sierpnia lub w pierwszych dniach września
powróci z naukowej wycieczki do Krakowa, więc
nie picszyłem
ię
z tez odpwiezą.
Obecnie miło
mi donic' ć Do tojnemu
go względu
Panu, że
w kwe tii opracowania zwyczajów palenia ogni w róż
nych miej cowo 'ciach guberni kieleckiej w Zielone Swią
tki i w św.
Jana Chrzciciela i puszczania wianków zbieram materiły.
W tym
celu rozpisałem
li ty w różne
trony do znajomych mi osób o dotarczenie mi wiadomo' ci odpowiednich 2 • Jednakż
z wypracowaniem nie mogę
wcze ~niej
łużyć
aż
w przy złym
roku. W robotach
tego rodzaju chę
być
sumiennym, więc
niejeden fakt chiałbym
prawdzić,
a znów różne
obwiązk
mego tanu nie pozwalją
mi
" tan te pede" zająć
ię
z całą
gorliwo' cią
pomienianym badaniem.
Pragnąłbym
z całego
serca osobi' cie Szanownemu Panu złożyć
hołd,
jeżli
Pan Bóg dozwoli mi być
w Krakowie dłuższy
cza .
Prze złego
roku, udając
się
do kąpiel
morskich i mając
paszport
na zbyt krótki czas, nie mogłe
się
długo
w Krakowie zatrzymywać,
tym bardziej że
przed wydaniem mi paszportu na kurację
mu-
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siałem

złożyć

rządowi

piśmeną

ani w Poznaniu nie
będ

deklarcję
się

długo

,

ani w Krakowie,
a do Rzym me
że

zatrymwł,

zajrę.

O~tanie
dzieła
Dostojnego Pana posiadam serie: 9, 10 i 11
z Poznańskieg.
Za łaskwą
pamięć
obdarzenia mię
Jego znakomitymi pracami niewymownie wdzięcny
jestem.
Korzystając
z łaskwej
Jego obietnicy, upraszam pokornie o ła
skawe złożeni
tych dzieł,
które Szanowny Pan mi ofiarwć
zamyśla,
czcigodnemu kanonikowi Polkowskiemu. Od niego przez o azję
łatwiej
by mi dostać
się
mogły.
Dr. Kopernickiemu serdeczne ukłony
zasyłm.
Życzą
Dostojnemu Panu czerstwego zdrowia, zostaję
z głębokim
szacunkiem, prawdzią
czią
i szcerą
przyjaźnią.

Ks. W. Siarkow ki
Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 111-112. Kielce, 3 Sierpnia 1883.
Li1t ten nie zachowł
1ię.
o zwyczajach aobótkowych w Kieleckiem pr.zyslał
Siark.owaki
Kolbergowi 21 XI 1885 r. (zob. list 1236). Są
to listy IZeiciu księży
z różnych
miejteowolei su}lerni kieleckiej pisane do Siarkowikiego w odpowiedzi na jego
apel w 1883 r. i zachowane w zbiorach rękopiśmenych
Kolberga (Bib!. PAN
2185, t. 3 k. 33'---337, 356--359, 365-366 i 377). Wiadomśc
etnograficzne
w nich zawarte opublikwał
Kolberg w cz. II Kielecki«go, Kraków 1886,
(DWOK T. 19) na a. 190-195.
1

2 Mateńły
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Antonina

Konopka

do

Oskara

Kolberga

Modlnica, 12 VIII 1883
Szanowny, Kochany nasz Panie
Wczoraj będąc
w Krakowie, odebrałm
li t Pański
i ci e zę
ię .
Pan w dobrym zdrowiu zostaje. Po wyjeździ
Pana, dzięk
Bogu, i my z Julianem zdrowi jestśmy.
W dzień
imienin Romana był
Horoch 1, staryPopiel 2 , Mikułows,
Mąc~:ka
i na tym koniec. Ale zapomnił
jeszcze o Feliksie 1, któ·
że

57
ry koperczaki pali do mojej Michaśk.
Tadzio 4 przyjechał
z Terenią'
i Jnstyką
'• po czym Justyna pojechał
z nimi i zabawi w Mo4
gilanach do 27 sierpnia. Sewercia 4 z Michasą
gospdarzą
nam
tymczasem, w jej miejscu robię
kawę,
herbatę,
przy której wspominamy, że Pana nie ma w domu. Julcia 5 dopiero raz pisał
po wy8 odbył
jeździ;
kiedy przybędie,
nie donosi. Wesele w Brnśiku
eię
z wielkim szumem, czegóż
zbywało
do szcęśia
istot próżnych,
niczego zapewnie, nawet i fajerwerków; miłość
i radość
wzajemna
otacza Ksawerego, że już
nie potrzebuje pisać
ani myśleć
o nas, dopiął
celu możebnych
życzeń,
ożenił
syna. Nasze stosunki z koniecz·
ności
ochłdnąć
muszą,
co mnie wieke boli, bo go kocham naprawdę
szczerze, i gdy mało
mam braci, to i ten jeden więcej,
choiaż
przyczepiony intrygą,
mocą
przyzwyczajenia długich
lat, miły
się
7
stał
dla mnie • - Poróżnilśmy
się
trochę
z sobą
o Marysię,
która
wyleciał
ze służby,
nazwana bajczrką,
ja broniłam
niewośc
jej,
stąd
do słów
między
nami przysło
cierpkich, ale się
uspokił
i na wyjezdnym błogsawim
Michasia, czego zwyczaj: dukatem,
cukrem, chlebem, swoją
drogą
składjąc
mu podarkiem ko zyk
srebrny, jako habdank s Konopkowski. Przynaję
się
Panu do dwulicowś,
bo tak nie inaczej, będąc
Konpczaką
z rodu, nie mogę
przeni'ć
utraty dziadowizny dla swoich bliskich, od siebie za'
aamej, nic już
w życiu
nie potrzebując,
to nie mam nic przeciw
temu człowiek,
którego łatwość
w obejściu
i czę
to niezrównanej dobroci serce zawsze mnie ujmował.
Kiedy więc
dwulicowość
uprawniona dzisiaj w świec
i rządy
monarsze na niej się
opierają,
to można
wybaczć
i mojej znikomej jednostce'.
Po ślubie
dwa dni bawili w Krakowie, po czym wyruszyli do Greifenbergu 10 i nie wrócą
pewnie jak po uroczy tości
krakow kiej 11 •
Ksawery do mnie nie pi al, tylko do Romana, chwali synową
nadzwyczaj i w zyscy mówią,
że
ma być
bardzo dobra, więc
dobrze.
Zniwa na ze kłoptliwe,
czas ciągle
deszczowy, wichrowaty, żnie·
my pszenicę,
jak można,
ale urodzaje w ogóle słabe
tego roku, poł
wa mniej zbioru niż
zwykle. Góralatwa 12 mamy 50, cóż
za koszt
i trudy, to nie każdy
zrozumie; pienędzy
trzeba dużo,
a o te nie·
łatwo
pod tutejszym rządem
apostolskim i dobroczynnym tylko
dla ieLie. Przynajmniej się
może
zbierze plon bez porśnięca,
bo
d,.szc1.e periodyczne, przechodą,
a nie ciągłe.
Gdyby ceny był
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lepsze w targu, toby jeszcze jako tako było,
bo ziarno piękne,
cho·
w ilośc
skromniejsze niż
zesłgo
roku.
Na tym kończę,
przesyłając
Panu pozdrowienia od siebie
i całej
Modlnicy, Mogilan, Tomaszowie. Do miłego
powrotu w zdro·
~iaż

'WlU .

Zyczliwa
Antonina Konopka
adresowć
do Zabierzowa, gdy od l sierpnia list Pański
leu Zapltłskiego
do 11 sierpnia w sklepie i dopiero wczoraj mi
był
oddany, pomimo że
w tym przeciągu
czasu trzy razy byłam
w Krakowie.
Proszę

żał

* Bóg

niespokojni, że
tak żadnej
wiadomśc
długo
nie dawłeś
Pan o sobie,
tym bardziej że niezupł
zdrów odjechałś
Pan od nas. - Bieda
wielka z ciągłym
deszczami, Góralików żywim
już
3 tygodnie,
a pszenicy, i to niezupł
dostałej,
dopiero 23 kopy mamy pod
dachem na 12 sierpnia, gdy innych lat już
nas ta szarńc
opus zcał
o tym czasie; nie zostaje nam, jak tylko powtarzć:
"Dziej
siq wola Twoja święta,
Panie".
Żegnam
Szanownego Pana, bo Michaśk
chce także
co
zapłć

Kochanemu Panu za

pamięć

o nas,

byliśm

napisć.

Zawsze
życzliwa

Me la
Szanownemu Panu Kolbergowi prze
s yłam
serdeczne ukłony
i pozdrowienia. Proszę
o nas pamiętć,
bo my również
o Kochanym
Panu często
myśli
i wspominamy, szczególniej ja, siadjąc
do for·
tepianu.
Zawsze życzliwa
Michasia Konopczanka *
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 148-149. 12 Sierp. 1883 w Modlnicy .
..__. dopiski Antoniny Męcińskej
i Michaliny Konopcz;anki
1 Może
Kalikst Horoch (1800-1883), olicer, pamiętnkrz,
uczestnik po·
wstania listopadowego, działc
społeczny
na terenie Galicji. W r. 1881 zorga·
nizował
w Krakowie, a potem subwencjoał
Towarzystwo Opieki nad We·
teranami z 1831 r., którego był
do imierci prezesem. Prawdopodobnie należł
()D do rodziny Marii Horoch, żony
Keawcrego Konopki, który w r. 1883 był

mość
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skarbnikiem Towarzystwa Opieki nad Weteranami, co potwierdzałby
znajoHorocha z Konopkami.
2 Przypuszczalnie Paweł
Popiel (1807-1892), konserwatywny polityk ga·
licyjaki, publicyata, uczeatnik powalania liatopadowego, współzaożyciel
"Cza·
ao" (1848), poseł
na aejm galicyjski (1874-1882), czołwy
działc
"Stań·
czyków".
3 Michalina Konopczanka wyazł
w r. 1895 za Alekundra Paazkiewicza. Felika, to prawdopodobnie przyał
mąż
Seweryny Konopczanki, Grzybowski.
4 Dzieci Józefa Konopki.
5 Julia z Jarozyńkich,
żona
Stanisłw,
syna Józefa Konopki.
8 Mowa o uroczyatolei weselnej, która odbyła
aię
w Bruśnik
(wiei w
1\lichał
Konopki, ayna Ksa·
pow. grybowakim) 28 VII 1883 r. z okazji ślub
werego i Marii z Horochów, z Julią
Filhauerówną,
córką
Konrada, byłego
po·
ał,
właściel
Bruśnika,
i Eugenii ze Stadnickich.
7 Aluzje niejaane.
8 habdank, forma podziękwan,
wyraz wdzięcnoś;
tu prawdopodobnie
w znaczeniu prezentu ilubnego.
1 Por. przyp. 7.
10 Zob. przyp. 3 do listu 964, Kore1pondencja cz. II.
11 Mowa o uroczystym obchodzie dwusetnej rocznicy zwycięlła
l.;róla Ja na
III Sobieskiego pod Wiedniem, przypadaj11cej 12 wrze"nia 1883 r. Ucziła
ją
cala Polska oraz w zyatkie więkez
ośrdki
polonijne za granic11, Kraków zaś
ze względu
na awoją
stosunkowo liberanjzą
atmoferę
połityczn-sle~
stal się
centralnym o'rodkiem uroc:yatśi.
(Zob. "Czas" 1883 nr 204 i naat.)
12 Konopczanka ma tu na myili tezonowych robotników rolnych, którzy na
okres żniw
i innych pilnych robót rolnych najmowali aię
w lodlnicy i Mogiła·
nach do prac w polu.
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Józef
Blizńsk

do O kara Kolberga

Bóbrka, 26 l III 1883
Kochany Panie O karze
Wam to nie zrobi zbytniej subiekcji, to raczcie pofatygować
ię
n11 ulicę
Floriańską
do Himmelblaua 1 i zapytajcie ię go,
czyby nie nabył
do druku znakomitej komedii 2-aktowej pt. Uczuciowi, przez znakomitego autora napisanej, a drukjące
się
obecnie
w znakomitym piśme
warszawskim "Bluszczu" 2• Pomimo tych
Jeżli
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wszystkich cech znakomitśc
mógłby
za niewielkie stosunkowo pieniądze
zrobić
to nabycie. Jeżli
mi chcecie uczynić
przysługę,
to
zróbcie ten pierwszy strzał
i donieśc
mi, co czcigodny nakłdc
odpowie na tę prozycję.
Gdyby się
to dało
zrobić,
to przywiół
bym ze sobą
rękopism
do Krakowa. Kwestia mojego ulokowania
się
w Krakowie jeszcze nie rozstygnięa:
jest pewne prawdopodobieństw,
że
będ
stał
razem z Bełzą
u franciszkanów 3, ale to
jeszcze uic stanowczego. W każdym
razie donisę
Wam. U mnie w
domu pustki po Waszym wyjeździ,
żona
i matka • lamentują,
cieszą
się
tylko nadzieją,
że
za rok wizyta się
powtórzy. Halka 5 uciekła,
widocznie tylko dla Was przysła
do służby
na dni kilka. Żona
brzdąka
na fortepianie te sonaty Beethovena, które Was przypominają,
a ja błądzę
po parku, nie wiedząc
sam, który zakąte
nazwać
Waszym imieniem. Musimy się
w tej materii porzumieć
,
a tymczasem przyjmijcie moje uścine
i pozdrowienie.
Przyjaciel i

J.
P.S. Polecam Wam również
wytargowali dla mnie,
byłm

interes przysłowió
bardzo

sgdybście

sługa

Blizńsk

co

wdzięcnym.

Bibl. P AN 2185, t. l k. 65. Bóbrka d. 26 Sierpnia 1883.
Jakuba Maurycego Himmelblaua mieścła
1ię
przy ulicy Floriań

l K1ięgarn
skiej 7 (nr hipoteczny 346).
2 Himmelblau odmówił
przyjęcia
do druku komedii Blizńakego.
W "Blwz·
czu" publikowana była
w 1883 r. w nr 30-37 (od 25 VII do 12 IX) pt. Ucru·
ciowi, komedia w 2 aktach przez J. Blizń&kego.
3 Mowa o przygotowaniach do wyjazdu na wrzeaniowe uroezyatści
krakow·
kic : jobilensz zwycięat
pod Wiedniem i zjazd literatów polakich wazy1tkich
trzech zaborów, który odbył
1ię
w doiach 14 i 15 września.
Blizńak
jednak do
Krakowa wówczas nie przyjechał,
o czym iwiadczy dokłane
sprawozdanie
Blizńskemu
przez Kolberga w li'cie z 28 IX 1883 r. (zob.
z tych dni przesłan
lilt 1060).
córka kasztelana Ogończyka
Zakrzew• Marianna z Zakrzewikich Blizńak,
•kiego, jednego z ostatnich szambelanów dworu Staniłw
Augusta, właściel
znacznych dóbr ziemskich na kresach wachodnich, żona
Gwtawa Blizńsr.ego,
najpierw właicel
ziemalUego w Rawakiem, potem urzędnika
komisji wojny
w Królellwie Polakim.
5 Służ1ca
w domu Bliz:ńakch.
' W r. 1883 Blizńak
podj4ł
•ię
opracwć
literacko i prz:notwać
do dru-
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l..u zbiór

zgromadzony przez Franciszka Korab-Brzozowskiego. Praca
jednak bardzo trudna i mozolna, i Blizńsk
ukończył
jll dopiero po
10 latach, już
w czasie pobytu w Krakowie. Ogłoszna
drukiem ukazł
się
w Krakowie dopiero w 1893 r. pt. Przyllowia pobkie zebrał
... , poprzedzona
wstępem
Karola Estreichera zawierjącym
Wiadomśc
o :życiu
i pismach Fran·
ciuka Korab-Brzozowskiego. Blizńek
proei tu Kolberga o poirednictwo w u·
zyskaniu zaliczki pienężj
od Eatreicbera, który patronwł
przedsięw3cu
jako wydawca.
okazł

przyałów

się

1052
O
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Kolberg

do

Juliana

Konopki
Iskań

1

,

31 VIII 1883

Kochany Julianie
Od wczorajszego dnia jestem w Iskani, doką
przybłem
z LeszPp. Edczowatego 2, gdzie jak najprzyjemniej dni 10 spędziłem.
mundowie Kr[aińscy]
najserdeczniejsze ukłony
zasyłją
całemu
1
•
domowi w Modlnicy i p. Romanowi. Toż
samo i p. Załęski
W Iskani zabwię
do poniedzałku,
a we wtorek rano będ
w Krakowie.
Tymczasem ukłony
i uścinea
wszystkim, Twój
O. Kolberg
Archiw, PTL- r. 45/A2 k. 3.

lauń
31/8.83. Karta korespondencyjna:; adresem:
JPan Julian Konopka w Modlniey, przea Krak6w, Zabier:r:ów.
1 !.kań,
wie' w pow. dobromihkim.
2 LeiZczowate, wiei w pow. liakim, obazar więkaej
poaidłśe
należł
do
Edmunda Kraińkego
(który apokrewniony był
a Konopkami) i jego :i:ony,
Katarzyny z Różnickh
(ur. w 1818 r.).
1 Mowa o Gabrielu Załękim;
zob. przyp. l do liatu 761, Koreapondcnej a ez. II.
Wielmożny
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Józef

do Oskara
Blizńsk

Kolberga

Bóbrka, l IX 1883
Kochany Panie Oskarze
Byłem
zdumiony, dowiedziawszy się
od szwagra, że w dniu 27
sierpnia byliśce
w Berehach t, że
zatem nie wcześnij
jak 28-go
nie później)
mogliśce
wyjechać
z Leszczowatego,
albo 29-go (jeżli
więc
kiedyż
się
załtwice
z Iskanią
i jakim sposobem na l-go może·
ci e być
w Krakowie? Pokazuje się,
że
spiezylśc
się
od nas dla·
tego. że Wam źle
było.
Żona
jest zmartwiona, a tak po W as tę·
sknila!

do Was przed kilku dniami list na ręce
Friedleina;
poszedł
już
do Modlnicy, ale może
z tym, który dziś
piszę,
spotkacie się
jeszcze w Krakowie. Otóż
rzecz jest taka:
w tamtym liśce
prosiłem
Was, abyście
się
rozmówili z Himmelblauem co do mojej komedii Uczuciowi, która wychodzi obecnie w
"Bluszczu", może
by ją nabył
(choiażby
za psie pienądz)
do dru·
ku w oddzielnym wydaniu. Obecnie tę prośbę
ponawiam, a nadto
Pisałem

może, być

że

proszę:

macie

z E[streicherem) w wiadomym interesie
mi zaraz, co wnioskujecie z jego odpowiedzi? Czy da się
to zrobić,
czy nie? W pomyśln
razie przybędw przeciwnym ani mogę
marzyć
o jaździe
{czy jeździ?-
zapytuję
purysty) do Krakowa - jestem w tej chwili znękay
in·
teresami. Gdybym wiedzał,
że
coś
tam kapnie czy to od H[immel·
blaua], czy to od E[streichera], (coby było
lepiej), to bym się
zrykował
na podróż".
.,ponieważ

(przysłowió),

mówić

donieśc

odpowiedzi,
Oczekują

jacie! i

ściskam

Was serdecznie, przy·

sługa

J.
Korekta
schiitza 2 , jeżcli

nie
żadn

przyjadę,

przysła.

Zapomnielśc

to
wezmę.

wziąć

partycję

Blizńsk

Frey-

63
Bibl. PAN 2185, t. l k. 66. Bóbrka, d. l
1 Berehy Dolne, wieś
w pow. liakim, odległa
2 Wolnego atrzelca Webera

1883.
4 km od Uatrzyk.
Września

1054
Oskar Kolberg do Józefa
Blizńskego

M odlnica, 7 I X 1883
Kochany Panie Józefie
W a ze dwa Ji ty w dniu 4 września
w Krakowie, dokąd
przybłem
dnia tego nocnym pociągem
z 3-go na 4-ty wrze'nia, ho niepodobna się
było
wydobć
wcześnij
z Iskani, gdzie
bawiłem
dni cztery. Bądźcież
sprawiedliwi i nie wyrzucajcie mi
tak bardzo mego 9-cio dniowego pobytu u poczciwego p. Edmunda Kraiń
kiego w Leszczowatem, który mi nadto nastręczył
sposo1
bność
poznania i zacnych obu Zulińskch
•
Ale do yć o tym. Wiecie bardzo dobrze, że choć
głównie
dla W as
jeździłm
w tamte okolice i u Was też
najdłuże
przesidałm,
to i o innych dawnych znajomych zapominć
mi się
nie godził.
Pohyt wszakże
u W a , przynać
to muszę,
najobfitszego i najcenniejszego dostarczył
mi materiłu
etnograficznego, do zebrania
którego przycniła
się
i niezmordowana Wasza małżonk,
a jej
łaskwe
zabiegi i pomoc, jak i gościne
nader przyjęcie
(mimo czętej migreny), obok w pomnień
dawniejszych cza ów z War zawy
zanownej Wa z j matki, kazły
mi
i z Kujaw, obok względó
uważć
dom Wasz jakoby mój wła
ny, rodzinny, i dlatego drogą
mi zaw ze zostanie jego pamięć.
A i zdrowie moje znacznie ię
w'ród Wa polep zyło.
Toteż
by uczć
moich, ympatii i wdzięc
no· ci, dowie· ć, pragnąłbym
narzucić
ię
Wam i w roku przy złym,
oczywi' cie, jeżli
żadne
złe
przygody po tanowieniu temu nie taną
na przeszkodzie.
"'' obu Waszych listach mówicie o życzeniah
przyjazdu W a zego
do Krakowa w przysłm
tygodniu, które i ja także
z całego
po·
dzielam serca. Ale przyjazd ten czynicie zależnym
od funduszów
Odebrałm

64
dopiero napłyąć
mającyh
do Waszego mieszka, podając
spo·
soby, jakimi by takowe osiągnć
się
tu dały.
Ma się
rozumieć,
że
dokłaem
wszelkich starń,
aby Wam je napędzić,
ale niestety jak dotą
- na próżno.
Himmelblau mimo całej
mojej wymowy ani
słyzeć
chce o nakłdch
komedyj, jak i w ogóle wszelkich dra·
matów; zgniewał
on mnie, odchzą
w dyskursie ciągle
od materii
i wysuając
na plac moje własne
dzieło,
by uzyskawszy jakąś
ze
mną
ugodę,
móc mnie następie
po swojemu łupić.
Estreicher po·
wiada, że pienędzy
dać
nie może,
bo musiałby
je tymczasem z wła
snej wydobć
kieszeni, a wyszepła
się
już
z nich porządnie
w Zakopanem (gdzie mu córka chorwał
na szkarltynę),
a obecnie
druga tu leży
na tyfus. Zresztą
mówi, że
niepodobna mu wbrew
testamentu 2 dawć
zaliczki, gdyż
wola testatora opiewa wyraźnie,
żeby
płacić
dopiero za gotowe dzieło.
Gdym mu przedstawił
całe
W as ze połżeni
i różne
prace beletrystyczne dla chleba podejmo·
wane, a stąd
i trudność
prędkiego
wykończenia
tego żmudnego
dziela, odrzekł
tylko: cóż
na to poradzi! - Odłoży
więc
wszystko na
później
i do dalszego z Wami porozumienia. Bartoszewicz 3 rów·
nież
nie jest przy pienądzach,
bo właśnie
teraz ma liczne wydatki
i opłaty;
najchętie
atoli da Wam mieszkanie, gdy przybędiec.
Otóż
widzicie, że
rzeczy stoją
dosyć
niefortunnie. Zal mi tylko,
że
i ja sam także,
doznawszy tylu od Was grzecnośi,
przyjść
Wam
w tej chwili w pomoc nie mogę,
a skutkiem tego pozbawiony na
teraz będ
przyjemności
widzenia się
z Wami. Być
jednak może,
c:o daj Boże,
że
Wam w ostatniej jeszcze chwili skądś
pomoc jakś,
jaki.; fundusik przyłniei przyjedziecie. W Przemyślu
sprzedają
na kolei (a może
i w Ustrzykach) bilety na jubileusz za pół
ceny.
Serdeczne raz jeszcze dzięk
składjąc
newWaszym gościnym
domu, całuję
Pań,
matki i żony
Waszej, a Wam
jaciel i sługa
tysiączne

rączki

za wszystko dobre dozna·
Szanownych Waszych
przesyłam
uścisk,
przy·
O. Kolberg

Ukłony

(!hali, to książ
kowskie się

p(ańs]twu
ukończą,

Szulakiewiczom '· - Gdybście
nie przyje·
wiadome W a m prześlę,
jak tylko obchody kraa peu pres za dwa tygodnie.
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B. ]. 6700, k. 510-511. Modlnica d. 7 Września
1883. Orysinol li.ru. Brulion
w zbiorach. Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 29.
::.acl10wal 1ię
1 Prawdopodobnie Tadeusza (zob. przyp. 13 do liatu 1040) i jego brata
Józefa, profesora żeński1o
aeminarium nauczycielakiego we Lwowie.
2 Mowa o testamencie Franciszka Korab-Brzozowakiego.
3 Chodzi o Kazimierza Bartoszewicza.
4 A [ ... ] Szulakiewicz był
administratorem Bóbrki.

1055
Józef Sikorski

do Oskara

Kolberga

Zakopane, 8 IX 1883
Kochany Oskarze
Wiesz pewnie, żem
gonił
za Tobą
w ostatnich dniach czerwca
i l-go lipca, alem Cię
nie ułowi,
choć
przez jeden dzień
byli'my
raz em w Krakowie. Myślałem
, że
Cię
złapię
w Mogilanach i zajrza·
łem
do dworu 2-go lipca. Powiedziano mi, żeś
odjechał
wczoraj wie·
·nie gdy ja u p. Konopki zasięgłem
wie· ci.
c:tOrem, wła
tąd
wyjadę
17-go wrze'nia, je'li mnie co nie za koczy. Będzie
to poniedzałk;
we wtorek więc
przed południem
powinienem być
w Krakowi . fy'lę,
że
znajdę
w hotelu jakim przytułek,
ho prawdopodobnie czerń
uroczysto· ci owa odpłynie
do tego c za u. Nie wiem
j dnak, gdzie mni przyjmą:
poróbuję
Hotelu Drezdń
kiego. W
każnym
razie będ
Cię
zukał,
ho Ty podobno we wtorek hywa. z
będ
u p. Konopki.
w Krakowie. Pytać
Ze mną
jest tu panna Urbanow ka 1 tylko, bo Jankowscy 2 bawili
tylko kilka t godni, a inne córki z dziećm
bawiły
także
u Kolber3
ga, ale nad Bałtykiem
dopiero od tygodnia o tatnia odje, kąd
chałn.

W Krakowie zabwić
mam zamiar do piątku
włącznie;
że
za·
bywa podobno Twoim dniem wizytowym w Krakowie, więc
je'libyś
we wtorek nie mógł
zjechać,
to chyba by' nie opu'cił
piąt·
ku. Ale, kochanku, daj mi znać
do p. apłtiskegoZ
lub do p. Konopki, żebym
wiedzał,
czego ię trzymać,
i nie gonił
co dzień
wia·
i

piątek

5 -

Korespondencja t.

66

66
trn po świec.
pewnie za

Kartka niniejsza powinna by ięC
dojść
na cza , boć
w mieśc
zgłascie
się
na pocztę.
Ściskam
Cię
serdecznie i zasyłm
Ci pozdrowienie od
p. Urbanowskiej. Paniom, które poznałem
w Modlnicy, jeśli
ąs
tam jeszcze, śliczne
ukłony,
również
i panu Konopce.
bytnością

J. Sikorski
Bib l. P AN 2185, t. 3 k. 130. Zakopane 8-go września
1883. Adres: Wie
Oskar Kolberg przez Kraków w Modlnicy.
1
Mowa o Zofii Urbanowskiej.
2
Maria, córka Sikorskiego, i jej mąż,
Edmund Jankowski.
3 Aluzyjne skojarzenie nazwiska Kolberg i miejscowś,
tzn. Kołbrzegu

l możn

y

.
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do
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Warszawa, 9 IX 1883
Ukochany Stryju
Że
pragnęłm
zobacyć
Cię
i uściskać
w czasie moich wakacji,
o tym, spodziewam się,
nie wątpisz
wcale, ale odebrawszy od Ciebie zaproszenie dopiero na koniec sierpnia, niepodobno mi było
tego uczynić,
bo tę trochę
zebranych za czerwiec pienędzy
wystarczyć
mi mogł
na opędzeni
kosztów jednej podróży,
o drugiej marzyć
nawet nie było
podobno, tym bardziej że na l-go września
mu·
siałm
się
stawić
w Warszawie do nowej pracy i nowych kłoptów,
bo przez dwa miesąc
wakacji i grosza nie zarobiłm,
a przeciż
i mieszkanie zapłcić
potrzeba, i żyć
cały
wrzesiń.
Najgorszy ten
miesąc,
potem już
jakoś
łatwiej
sobie radzić
, a choć
mam krewnych
i przyjaciół,
ale nikt mi nie pomże,
jak zawsze. Wakacje przepędziłam
w Radomiu u pana W ąsowkieg,
którego znasz, Kochany Stryju, i w domu którego przed 20 laty mieszkał,
będąc
nauczyielką
w gimnazjum, i jego to dopiero uważć
mogę
za prawdziwego przyjaciela, bo któż
by inny przez dwa miesąc
zechiał
trzymać
u siebie wdoę
z dwojgiem dzieci i siotrzencą,
bo i Lola
była
ze mną,
nie miał
bowiem miejsca; jutro odjeża
do Sieradza
jako nauczycielka na pensji.
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Mój Kochany Stryju, już
i ja sama, i pan Podlew ki pi al dwa rao mentrykę
dla Walci, wszystkie papiery już
dawno zezy, pro ząc
brałm,
choć
mnie to dość
pienędzy
kosztwał,
a emerytura moja
toi dla tego jednego papieru. Czekam przesło
już
trzy mie iące,
podania nawet o nią
zrobić
nie można
, kiedyż
ja ją do tanę?
Zlituj się
więc,
pro zę,
nade mną
i przyślij
mi ją,
jak możesz
najprę
dzej. Doprawdy nie pojmuę,
z jaką
wszyscy objętnścią
są
dla
mnie, dopiero gdy zrobię
krok jaki szalony, dziwć
ię
w zy cy
będziec,
żem
ię
do W as o pomoc nie udał.
Kto wie, gdybym
już
od 3 mie ięcy
miał
mentrykę
Walci, miałby
już
teraz emerytuę
i nie potrzebwałym
rozbijać
głowę
o mur, czym wyż
wię
w ten miesąc
dzieci i siebie. Nie wiem, do kogo p. Podlew ki
do Mo d lnicy pisał,
ja zaś
w Radomiu nie wiedzałm,
że
pro ~ba
jego żadn«>go
skutku nie odnisła.
Jeżli
na Boże
Narodzenie je zcze
żyć
będ~
i emrytuę
już
do tanę
, a p. Konopkowie nic przeciwko
temu mieć
nie będą,
to ię wybiorę
może
na 'więta
u~ciskać
Cię,
Kochany mój Stryja zku, tymczasem całuję
Cię
serdecznie od ·iebie i dzieci i pro zę nade'lij mi mentrykę,
jak możesz
najprędze.
W czaeie mego pobytu w Radomiu umarł
Antoniowa 1 po dłu
gich cierpieniach. Z obrazami nic dotą
nie zrobiono, ani na jeden
wło
, mimo obietnic, nie po unął
się
ten interes, czasami przychodzi mi na my:l udać
ię
do Kazi 2, aby mi na te obrazy pożyczli
pienędzy,
ale się
obawiam - najprzód, że odmówią
- potem, że
obmówią,
a go podarz woła
o komorne za wrzesiń.
o, do ~ ć już
o tych biedach, tym bardziej że i Ty, Kochany Stryju, ma z woją.
Tonia prze zła
do drugiej kła
y z pochwałą,
ale biedactwo zaw z~
mizerne.
alcia będzie
teraz chodzić
do w tępnej
kła
y. Władek
j k poprzednio do wego atelier przyądów
telegraficznych. o.
bądź
zdrów, Kochany Stryju, za kilka dni podziewam ię odpowiedzi.
Kochają

Cię

Karolina
Tamka 29.
Rkp. zag. Bilb. PA.U 2030, t. l. k. 238-239. Warszawa dn 9
Chodzi tu o pierwuą
VIII 1883 r.
2 Kazimiera Marconi.
1

żonę

Antoniego,
Eleonrę

września

Marconi, która

1883.
zmarł

8
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Oskar

Kolberg

do

Karoliny

Kolberg

Modlnica, 23 IX 1883
Kochana Karolino
Wyjechawszy w połwie
lipca, jak Ci o tym donisłem
jeszcze
w czerwcu, bawiłem
w Sanockiero u moich znajomych (najdłuże
u pp. Blizńskch
- on jest znanym komediopisarzem) i wróciłem
7 września
do Krakowa, by być
obecnym na następych
uroczystościah
jubileuszowych - Sobieskiego etc., o których niezawodnie
wiesz dobrze z gazet 1•
List Twój z 9 września
odebrałm
dopiero 21 września.
Lecz już
poprzednio, tj. zaraz po powrocie do Krakowa, dowiezałm
się
od pp. Konopków o żądaniu
Twoim metryki Waluni, o czym pisał
p. Podlewski do p. Antoniny. Staranie o jej wydobycie rozpcąłem
więc
jeszcze przed odebraniem Twego ostatniego listu, mimo to nie
zaraz ją gotwą
mieć ogł,
bo był
przy tym formalnści
do
dopełnia,
które wprawdzie można
by było
w ciągu
jednego dnia
załtwić
mieszkając
w Krakowie, ale ze wsi tam dojeżaąc,
nieregularnie i na krótko, i nie zastjąc
w biurze ani w domu tych,
których się
potrzebwał
do poświadczen
, musiało
to zabrć
do2
syć
czasu. Metrykę
tę
wreszcie ulegaizowną
należyci
posyłam
,
życzą,
abyś
jak najrychlej przysła
do tak długo
oczekiwanej emerytury.
Żal
mi bardzo p. Antoniowej, nie spodziewałm
się,
że
tak pręd·
ko za swoim dawnym męże
pójdzie na tamten świat.
Cierpał
ona
wiele, nie tyle przynajmniej miał
pociechy, że byt jej dzieci został
zapewniony. Dziwi mnie i smuci zarazem, że
nic dotą
ze
sprzedaży
obrazów nie mogłaś
wykołatć.
Pani Schuppe, z którą
widzałem
się
tu w Krakowie, obiecał
wszelkich dołżyć
starń,
ahy mąż
j~
wynalzł
kupca na te obrazy, ale wspomniał
też,
że
są
bardzo poniszczone, a o restauratora bezinteresownego w Warszawie trudno, i dlatego nie robi i ona nadziei pozbycia się
ich
SZ)'bkiego. Czuję
ja, jaki masz z tym kłopt,
lecz jakąż
mogę
dać
na to radę,
prócz cierplwoś?
Może
byś
w tym interesie pomówiła
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je zcze i z Gersonem. Pi ze z, że chętnie
by' się
przejchał
do
Modlnicy na Boże
arodzenie. Piękny
to je t pomy ł, ale za tanów
ię
dobrze, czy wykonalny wśród
zimy i z dziećm.
Bywają
wprawdzie i zimy dość
łagodne,
ale tego przewidć
nie można,
a ja pamięta
dobrze ten rok fatalny, gdziem zagrął
w 'niegach i siedziałem
kilka dni w Babach \ wracją
po Nowym Roku stąd
do
War~zwy.
Lepiej zatem nie wdać
się
w żadne
ryzyko i poczekać
do Wielkiejnocy, która w przysłm
roku podobno w kwietniu przypada. Cieszy mnie mocno, że dzieci Twoje dobrze ię uczą
i że Walnnia pójdzie już
do szkoły.
Ściskam
je serdecz[nie] wraz z Lołą
i Władkiem.
Twój
Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 240. Mo dl. 23

września
83.
Wobec rozmachu, z jakim obchodzona była
rocznica zwycię
twa Sobie kie·
~o
pod Wiedniem, sprawozdania o przygotowaniach do uroczyatoici, o jej prze·
biegu i zasię~u
zamiecł
prasa codzienna i literacka wszynkich trzech za.
borów, niejednokrotnie wprowadzajlic na awoje łamy
atłe
rubryki informa·
cyjne, specjalnie zagadnieniu temu poświęcne.
2 Brulion ten pisał
Kolberg zapewne wcześnij
niż
liat oryginalny; me·
trykę
Walentyny z prośbą
o zalegalizowanie wyayla do Brodów 27 IX (zob. łiat
1058), zatem 23 IX nie mógł
jej wysłać
Karolinie.
3 Baby, wiei rządowa
w pow. piotrkowakim, poliadł
atcję
Drogi Zelunej
Waruwko-iedńj,
odległa
od Warazewy o 122 wiorat.
1
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Oskar
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ulatu
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Kraków, 27 IX 1883
An das hochiobliche kai erlich rusaische Consulat in Brody
Ich habe hlermit die Ehre einen Taufschein auf den amen der
Valentine Romanie Marie von Kolberg beizulegen, mit der ergebensten Bitte, die Unterschriften desselben zum rechtskriiftigen Cebrauch im russiechen Kaiserthum zu legalisieren, und mir
dano denselben geweigtest hałd
zuriicksenden zu wollen.
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Ich lt>ge auch eine Copie 1 nebst deutscher Uebersetzung des
Taufscheines fiir die Acten des kaiserlichen Consulats bei, so wie
2 f). rbein. fiir Post - und andere Gebiihren - und zeichne ganz
ergebenst
O. von Kolberg
Mitglied der c.k. Akademie
der Wissenschaften

Adre e: O. Kolberg Krakan Friedleinsche Buchhandlung.
Niniejszym mam :au:c:yt

itoiadectwo chrztu na na:wisko Walen·
o :alegalizowanie dla pra·
tvomocnego uivtku w cesarstwie rosyjskim i o łaskwe
jak FUJjuybue ode·
blanie mi tegoż.
Załączm
równiei kopię
tera::; ::; niemieckim tłumaczeni
iwiadectlO(I chrztu
dla ('(>Snrskiego konsulatu ora: 2 fl. reń.
na koszta pocztowe i innych opłat
i kreilę
się
uniżoy
załącyć

tyny Romany Marii v. Kolberg ::;

uniżoą prośbą

O. von Kolberg
c. k. Aluulemii
Członek

Umiejętnośc

Rkp. ::;ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 242. Kraka u d. 27 September 1883.
1
Kopia ta, doł1cza
iatotnie do liatu (ano. Bibl. PAU 2030, t. I
razem 11 rękopi1em
li1tu Kolber~a.
k. 242), u~inęła
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bm., 27 IX 1883
Najukochńszy

Stryju

Pro zę,
zlituj się
już
raz nade mną
i przyślij
mi mentrykę
bez tego w żaden
spo ób emerytury dostać
nie mogę.
go mego listu już
prawie miesąc
upływa,
z dniem
kuję
li tu od Ciebie, a tu jak nie ma, tak nie ma. 1\.fiesąc
każdym

Walci,
Od ostatniewycze·
ten prze-

71
doprawdy w najokropniej zych kłoptach,
bo - jak Ci jui
bez żadnych
funduszów, tylko robiąc
długi,
które gdy na
pierw zE-go zapłcę,
będ
znów bez grosza. Malarz, który wziął
do re tauracji portret Szopena 1, ani go pędzlem
nie ruszył.
Wszyst1-.o stoi, a ja z moimi dziećm
i Władkiem
żyć
potrzebuję.
Mój Ko('hany Stryju, pro zę i błagm,
przyszlij mi mentrykę.
Lekcji będ
miał
dosyć,
ale aby te pierwsze przebyć
miesąc,
proszę,
jeżli
może
z, pożycz
mi choć
z 15 rub. sr., jak emrytuę
odbirę
za cały
rok, to Ci ode zlę.
Całuję
Cię
serdecznie, dzieci to samo, i proszę,
uwzględnij
pro 'hę
moją.
Lyłam

pisałm-

Kochają

Cię

niezmiennie
Karolina Kolberg

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 241. do 27 Września.
Tamka N. 33. Datę
ro·
po.:walajq ustalić
wzmiankowane w liicie 1tarania o metrykę
Walentyny
Kolberg.
1 Portret ten, przedstawijący
popiersie Fryderyka Chopina, namalowany
70stal przez Antoniego Kolberga okł
1843 r. Do wybuchu II wojny świa
towej znajdowal 1ię
w zbiorach Waruawakiego Towar:.r.y1twa Muzycznego. Wła·
dze okupacyjne zleciły
umieszczenie go wraz z innymi pamiątk
chopinow·
skimi w hudynka Biblioteki Kruiń1kcb,
gdzie •płoną
w 1944 r. Kopia wy·
konana przez Kazimierza Mordaaewicza znajduje 1ię
w Muzeum Cbopinow1kint
w Żelazowj
Woli.
c.:nq
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Oskar Kolberg do Józefa Blizńskego

Modlnica, 28 IX 1883
Kochany Panie Józefie
Otóż
i przeminęły
w zy tkie uroczy to· ci. Było
jak zwykle, i jak
to wiecie z gazet, wiele szumu i tłum,
huku i puku, i na tym koniec. Ja figurowałem
13-go września
na proce ji 1 jako akademik
nadzwyczajny, między
a pirantami Glogerem i O sowskim (a przyłączy
ię
do nas i zacny Baraniecki), tuż
za Majerem i Kuczyńkim 2, bo inni, zwyczajni akademicy, porozpraszani byli po swo·
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ich wydziałch
jako profesorowie (w togach) lub urzędnicy
. Naj ·
bardziej jednak zajmuący
był
dla mnie dzień
12-go wrze' ni a,
gdym ujrzał
chłopów
z rozmaitych okolic Polski w świątecznyh
swych szatach 3 i miał
przyjemno · ć z tym i owym z nich wdać
ię w
pogawędk.
Do studiów jednak głęb
zych nad nimi ani było
czasu,
ani sposobno · ci, bo wciąż
byli w ruchu. Załuję
tylko, że ni pomyślano
(do kogo to należło)
o zdjęciu
z nich fotografij, do czego byliby się,
jak to uważłem,
chętnie
kłonil.
O zjeźdi
literatów 4 nic Wam nie piszę,
bo na nim nie h . Iem,
trochę
słaby
i zmęcony
już
poprzednimi przejażdkmi
uroczystościowym,
na które wraz z Konopkami dzień
w dzień
jeździłm
do
Krakowa. Zresztą
ja już
stary i pragnę
spokoju; mam też
od dawna swój zawód wytknię
i stałą
regulaną
robtę
, jak i umowq
z księgarzm.
Więc
w tym punkcie nic się
już
podobno u mnie,
a zapewne także
i u nich nie zmieni. Byłbm
jednakż
z miłą
chęią
przejchał
się
z towarzystwem literackim do Tyńca
\ ale
się
za późno
o wycieczce tej dowiezałm.
Jakże
się
ma przezacna Wasza małżonk,
pani Pelagia? Czy bóle
głowy
ustały?
Nigdy mi nie wyjdzie z pamięc
Jej dobrć
dla mnie
i pragnienie przysłużenia
się
szczerego mojej mrówczej (jak mi to
mówią
drudzy) pracy i krzątanie.
Zdaje mi się,
że
jeszcze siedzę
przy Waszym długim
stole bibliotecznym nastroszonym papierami
i piszę,
a pani mi dyktuje lub oh ja· ni a wyrażeni
Halki, opowiadające
dziwy o czarach lub nucąej
po raz dziesąty
swą
sanocką
piosenkę.
Jakże
ze zdrowiem sędziwej
Waszej pani matki? Co porabia Marysia 8 (czy sobie przyomniał
jeszcze jaki szcegół
weelny) i wszyscy Wa i domownicy? Czy Halka już
powróciła
z.c
woj ej wycieczki alias ucieczki? Co się
dzieje z Waszym ogrod em
i parkiem? Czy porobili· ci e ulice i chodniki na dół
ku rzece? Praw·
da, że to już
prawie jesiń
i ma ię ku zimie, więc
z nie bardzo
wielkim pewnie pożytkiem
zajmowć
się
tą
robtą
można.
Ale i w
tym, cośie
już
dotą
zrobili, podziwiam Was, tym bardziej gd y
różnych
macie na głowie,
które bogdajby jak
wiem, ile kłoptów
najrychlej z niej zostały
zepchnięt,
czego Wam z całego
życzę
erjuż
który z zakątów
parku ma moim nazwany być
imieca. Jeżcli
niem, to niechż
nim będzie
albo ta część
, którąśmy
się
wraz z Waazą
żonę
idąc
drapali na górę
od Sanu, albo też
z przeciwlgło
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przy ruczaju. A i panu Daroazemu także
kanapka 7•
Przy niniej zym po yłam
Wam obiecany tuzin czy mendel k ią
żel
, o co mi najłtwie
, w nadziei, że
w nich znajdziecie tu i owdzie przedmiot. który Wa zająć
zdoła.
Ja, dzięk
Bogu, zdrów
jestem po podróży
dostatecznie i zajmuę
się
dalszym ciągem
Lubelskiego i Polwcia. Jest z tym niemało
je zcze roboty. Do uporządkowani
zatem zdobytych u Was materiłów
(zwłasc
że
stoją na prze zkodzie i inne domowe interesa) nieprędko
jeszcze przyjdzie, chyba ledwo za rok dopiero s. Tymczasem, gdyby Wam ważny
jaki dla mnie szcegół
podał
pod oczy lub pod u zy, notujcie go.
Całując
rączki
Waszych pań,
którym jak najlepszego
(jak i Wam) życzę
zdrowia, i zasyłjąc
ukłony
pp. Szulakiewco~
·ciskam W as serdecznie jako przyjaciel i sługa
O. Kolberg
końca

należłby

miej ce pod
się

skałą

jakś

B. /. 6700, k 512-513. Modlnica d. 28 Września
1883.
:;achowal aię
w zbiorach Bibl. P A. N 2185, t. 4 k. 29.
Oryginał

listu. Brulion

1 Uroczysta procesja zorganizowana dla uczczenia 200-nej rocznicy zwycię
ltwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem odbyła
się
w Krakowie 12 IX 1883 r.
Była
jednym z punktów bogatego programu obchodu jubileuszowego. Brały
w niej udział
wszyetkie atany, władze
miejskie, atowarzyszenia, korporacje, in·
tytucje, według
zaplanowanego etarannie porządku.
Pochód wyruazyl z ko·
· ciola Karmelitów na Piuku, przeci~tgnl
ulicami Krakowa (Rynek-Szewaka·Grodzka-Podzamcze) i zakońcył
aię
na
awelu, gdzie w katedrze odprawione zoetalo nabożeństw
dziękcyne
za zwycię
two pod Wiedniem. (Zob. ,.Cza "
1883 nr 204 i 206-210.)
2 Stefan Ludwik Kuczyńaki
(1811- 1887), fizyk, meteorolog, profeeor uniwersytetu krakowakiego, od 1872 r. członek
Alo.ademii Umiejętnośc,
w latach
187~
sekretarz Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego Akademii.
3 Kolbers ma zapewne na myili dzień
ll IX 1883 r ., w którym odbyła
aię
tzw . .,uroczyatść
ludowa", zwi~tan
rówaież
z rocznią
zwycięlta
wiedńsk

go. Zp;romadziły
aię
tep;o dnia w Krakowie deputacje wiejskie i pielp;rzymki In·
dowe a wezyatkich trzech zaborów, przeważni
w atrojach lodowych. Prop;ram
uroczyatśi
tep;o dnia był
nutępjcy:
pochód deputacji wiejakich z Bramy
Floriańtkej
na Wawel, p;dzie złoin
wieńc
pami11tkowe na grobie króla Jana
III, awiedzanie Wawelu, 1tamt11d przejide na Błonia,
gdzie delegaci powiatu krakowakiep;o powitali przybłch
p;ości
, wręczeni
darów, medali, połżeni
przed nowym pomnikiem Jana III w Op;rodzie Strzeleckim kamienia pamiętko
wego z napiJem: ,,Lud wiejaki z calep;o kraju przybł
do Krakowa na uc:&csenie jubileuazu Sobieekiego".
4 Zjnd literatów i artyatów polakich wazyatkich trzech zaborów zorp;anuo-
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wany przez Kolo Artystyczno-Literackie w Krakowie
odbył

się

w Krakowie 14

i 15 IX 1883 r. (Zob. "Czas" 1883 nr 201.)
5

Wycieczka do Tyńca
przez Bielany z drogą
powrtną
Wisłą
, galarami, odsię
16 IX na zakońceni
Zjazdu.
5 Przypuszczalnie kto ' ze służby
domowej u Blizńskch.
7 Aluzja do imienia postaci tyułowej
komedii Blizńskego
Pan Dama:r.y.
8 Materiły
etnor;raficzne z Sanockiego publikowane będą
w edycji DWOK
j ako tom 47 pt. Sanockie-Krśńs.
Za życia
Kolberg ich nie wydal.
by

ła
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O s k a r K o l b e r g d o W ł o d z i m i e r z a D z i e d u s z y ckiego

bm., 29 IX 1883
Przy niniejszym piśme
mam zaszczyt złożyć
Waszej Ek celencji
tom drugi dzieła
mego pod ty[ułem]
Pokucie t, pro ząc,
aby' równie łaskwie
przyjąć
go raczył
jak i tom pierwszy w roku zesłym.
Tom obecny obejmuje pieśn
i dumy ludowe zebrane na Pokuciu;
tak język,
jak i stronę
ich muzycną
przed tawić
w nim u iłowaem
w 'wietle jak najwłściszym
i z zachowaniem w zelkich prowincjonalnych odcieni.
Rkp. :r.ag. Bibl. P AU 2030, t. I k . 126. 29 wrzes. 83. Brulion lis lU. Nad tekstem
notka Kolberga : Wlodz hr Dziednazycki.
1 II cz. Pokucia (DWOK T. 30) wyazla w Krakowie w 1883 r. Drak ukoń
·
czono we wrześnio.

1062
Oskar Kolberg do

Juliusza
Szumlań

kiego

bm., 29 IX 1883
Sz[anowny] P[anie] Kom[isarzu]
W tych dniach opu'cił
prasę
tom II mego dzieła:
Pokucie. W
przekonaniu, że Szan[owny] Pan Kom[isarz], podobnie jak to miało
miejsce z tomem pierwszym, zechcesz łaskwie
zająć
się
pu zcze-
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niem w obieg i tego także
tomu, ośmiela
ię
posłać
znów na jego
ręce
12 egzemplarzy z prośbą,
ażebyś
raczył
przyjąć
jeden z nich
dla siebie, drugi udzielć
p. Jurczeń,
10 zaś
pozstałych
umie' cić
w podobny sposób, jak się
to stało
w roku zesłym
z tomem pier·
w&zym.
Według
łów
listu Pań
kiego przesłocng
pozstał
po przedaży
5 egzemplarzy tomu pierwszego jeszcze drugie pięć.
Zapyty·
wałeś
Pan podówczas, co zrobić
z pozstałymi
książam,
na co
ja odpisałm,
iż proszę
uprzejmie o oddanie ich w korni księgarzo·
1
wi p. Michcie, któremu odstępuj
ze przedaży,
to jest po
/s część
reńskimu
od każdego
tomu (którego cena sklepowa jest 3 reński).
Pienądz
ze sprzedaży
miał
on doręczać
Szan[ownemu] P[anul
Komis[arzowi].
Otóż
śmie
znów zapytć,
jaki obrót wziął
ten interes? Czy p.
Michta sprzedał
co z tych egzemplarzy i należytość
w kwocie odpo·
wiedniej złoży
do rąk
Pańskich?
Jeżli
nie sprzedał,
to proszę
mu
je zostawić
i nadal pod tymi samymi warunkami, jak również
do·
łączyć
do nich i te egzemplarze tomu II, które by u Pana do zbycia
je zcze pozstały.
Cena drugiego tomu je t fi. 3; wiem, że nie jest
ona ni ką,
ale druk nut (których tu mnóstwo) nader kosztowny ni~
po.t:wlił
mi ceny tej obniżyć
bez straty.
Mimo niewielkiego pokupu dzieła
zrykuję
się
zapewne na wy·
1
danie trzeciego tomu w roku przysłm
znaczny je zcze
, mając
zapas materiłów
nader ważnych,
których publikacja wielce by
dla nauki była
pożądan.
Przed sze 'ci u tygodniami bawiąc
w Sanockiem w Leszczowatern miałe
posobno' ć poznać
synowict;
2
Pańską,
p. Wincetową
Kraińską
i wyk ztałconą
oso·
, nader miłą
hę,
z którą
czę
to o Panu rozmawiali'my.
W nadziei, że zdrowie Szan[ownego] Pan[a] w najlepszym
je t tanie, polecają
się
łaskwym
Jego względom
i prosząc
o o3
świadczen
mego uszanowania pp. Starostwu i innym znajomym,
pozo taję
jak zawsze szczerym W[ielmożng]
Pan[a] Kom[i arzal
przyj[acielem] i sługą
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. lll k. 197. 29 wrzee. 83. Brulion listu.
l III cz. Pokucia (DWOK T. 31) wydana został
w Krakowie dopiero w
r.
nakłdem

autora.

18ił
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: Wincenty Kraińsk
(ur. 1882) był
najmlodazym aynem Edmunda, wlahci·
ciela Lenczowatego, i Katarzyny Różnickej.
W r. 1878 Wincenty ożeni
się
z Helną
Szumlańką,
córką
Michala i Febrarii Golaazewaltiej.
się
nstalić,
o kogo Kolbergowi chodzi.
, Nie udało
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Wł adysł awa

P rzybysł

w-

bm., 21 X 1883
Szan[ownyl i Koch[any] Pan[ie]
Wydawszy świeżo
drugi tom Po!.ucia, pośie
zam z przesłanim
Wam 4 egz. w nadziei, że ci ami, co od Was nabyli tom pierwszy,
nabędą
zapewne i tom drugi.
Czy do wydania trzeciego tomu przyjdę
kiedykolwiek, i to w
takich rozmiarach, jak bym tego pragnął,
tego obecnie powiedzć
nie mogę,
lubo nie brak mi materiłu.
Zależnym
to będzie
od fundu zów, które ze sprzedaży
dzieła
napłyą,
bo te, którem dotychczas na dalsze Pokucie odłży,
są
niewielkie i zaledwie na pół
tomu tarczyć
mogą.
Dowiaduję
się
od p. Kopernickiego, żeści
się
już
na stałe
przenie'li do Lwowa, dotychczas bowiem sądziłem,
że
dzielicie ię pomiędzy
Lwowem i Czortowcem. Już
to dla dzieci dora tającyh
pobyt we Lwowie nierównie jest korzy tniejszy. Spodziewam się,
że
aj zan[owniej za] pani Helena, której rączki
całuję,
w najlepzym pozo taje zdrowiu i nie zapomnił
je zcze dotą
o woirn
najiż
zym służce,
dzieciaki za·, że mnie wspominają
i kochają
jak
dawniej, a w naukach na pociehę
Wa zą i matki coraz więk
ze
robią
po tępy.
Bardzo mi będzie
miło,
je'li choć
za po'rednictwem
Kopernickiego dowiem ię cośklwie
o Waszym zdrowiu i zaję
ciach.
Ukłony
w zy tkim znajomym, a osobliwie hr. Golejewskim.
Rkp. za8. Bibl. PAU 2030, t. III k. 117. 21 Paźds
tem notka Kolberga: Przybyalawalti.

83. Brulion listu. Nad tek•·
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Oskar Kolberg do
Stanisłw

Szawłoskiegf>

bm., 22 X 1883
zan[owny]

P[anie]
Stanisł[we]

Wydawszy 'wieżo
dwa tomy prac moich etnograficznych, po yje w podobny sposób jak i dawniejsze do Waszych la kawych
rąk,
stoując
ię
w tym i do życzenia
wypowiedzianego przez W a!l
w o tatnim liśce
z r. z.
Przy tej okazji niech mi wolno będzie,
Koch[any] p[anie] Stani[sławe],
zapytć
się
o tan zdrowia całej
Waszej rodziny 1 • Czy
jazda do Iwonicza i w tym roku się
odbyła
i jakie jej rezultaty?
Jak się
ma Szanowna małżonk
Pańsk
(z której zacnym bratem
k iędzem
niekiedy się
tu w Krakowie spotykam)? Co porabiją
obaj synowie, którzy pewnie uczą
się
już
w gimnazjum? Czy z go·
da z pp. B[ ochdanamil i siostrami już
nastąpił?
Czy dzierżawcy
tarozakonni dotrzymują
należyci
kontraktu 2 ?
Pro ząc
o la kawe udzielenie mi choć
w krótości
wszystkich
tych i tym podobnych (które mnie intere ują)
wiadomo' ci, o ile
Wam na to czas pozwoli, i nadmiejąc,
że
i moje zdrowie trzyma
ię
jako tako, całują
rączki
Pani Dobrodz[iejce], Was, Kochany
p. Stan[isłwc],
i ynów ściskam
najserdeczniej, jako najżyczliw
zy
zaw ze całej
rodz[iny] przyj[aciel] i ługa.
łam

Rkp. :cag. Bibl. PA.U 2030, t. 111 k. 184-185. 22
1
2

Paźdz
83. Brulion liatu.
O rodzinie Szawlowakiego brak bh.t zych informacji.
Zob. liet 9:>2, Koreapondencja cz. II.
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Oskara

Kolberga

Bóbrha, 24 X 188.3
Kochany Panie Oskarze
Mam ogromnic na sumieniu, żem
to wina mojej żony.
Dzięk
Wam
stał

tak dawno do W a nie pi ał, ale
ię
niezo'ą:
ciągle
prze ia-
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duje w kuchni i zbiera materiły
etnograficzne, ma spisanych masę
przesądów,
zabobonów i tym podobnych absurdów, ale że
spisywał
nieporząd,
więc
teraz chą
Wam posłać,
musi przepisywać
na czysto; czekałm
i czekałm,
nareszcie, nie mogąc
się
doczekać,
piszę
sam, niech ona sobie osobno do W as pisze. Korespondujcie ze sobą,
nie bronię
Wam i nie jestem zazdrosnym, choiaż
jestści
jednym z jej ulbieńców.
Za dar królewski serdeczne dzięk
- więcej
niż
królewski, ho
ciekaw jestem, który król zdobył
się
na taki prezent, żeby
dał
komu 16 tomów przez siebie samego napisanych. Ubolewam, że nie
mogę
dać
Wam w zamian nic odpowiedniego. Pracę
Waszą
wertuję,
począwsy
od pierwszych seryj; nader bogaty materił
leksykogra·
ficzny, i to nie tyle jeszcze w dołączanyh
słowniczkah,
co w sa·
mym tekści
śpiewó,
gadek itd., nader obszerne pole do porównań.
Gotów jestem na podstawie Waszego dzieła
opracwć
dla
Akademii wyczerpują
niemal słownik
prowincjonalizmów. Wypróżnowaszy
się
podczas Waszej u nas bytności,
staram się
tera .t
to powetać
i siedzę
kamieniem (wyjąsz
zajęć
w ogrodzie) na
Waszym miejscu przy stole w bibliotece. Z beletrystyki już
po Waszym wyjeździ
napisłem,
a raczej skończyłem
nowelkę
\ którą
tak
dawno Bartoszewicz zapowidł.
Teraz zaś
napisłem
komedię
l-aktową
pt. Ciot/i: a na wydaniu 2, którą
już
posłaem
do Warszawy,
3•
a w tych dniach, skoro tylko przeisę
drugi raz, Koźmianw
Muszę
koniecznie przyjść
do hektografu\ ho przepisywanie zabiera
mi bardzo dużo
czasu i niewypowiedzianie męczy.
Taką
komedię
np . muszę
przeisać
co najmniej na cztery ręce,
tj. do druku w czasopi~me
i do trzech teatrów: warszawskiego, lwowskiego i krakowskiego, bo poznański,
któremu na ten rok dałem
prawo grywa~
moje s:r.tuki bez pretensji do honorarium, sam już
musi się
posta5
rać
o egzemplarz •
Halka i Marysia dopytują
się,
kiedy przyjedziecie, ho sobie poprzyominał
jakieś
śpiewy;
powiedzałm,
że
za 7 miesęcy,
na co
i ja rachuję,
ho czerwiec to najprzyjemniejszy miesąc
na wsi.
Ogrodu nie poznacie, ho go zupełni
przekstałcim:
cały
górny
mięfłzy
dworem i sztachetami jest teraz angielskim, a w dolnym
przyuściłem
więcej
jak morg gruntu, dalej niż
Wam pokazywłem.
Sztachety doją
pod samą
ową
gać,
której szumu słuchaliśe
z ta-

kim upodobaniem - pyszny widok z dolnego ogrodu będzie
na
potok i skały
nad nim leżąc.
Zona, zobaczywszy, że pi zę li t do Was, za iadł
do przepisania
na prędce
choiaż
cząstki
woich notatek, a mianowicie o jakieM
urokach. Takowy materił
dołączam
S, na drugi raz za~
będzie
dah·ko więcej,
bo tymczasem będzie
miał
czas przeisać,
czyli zredagowć
re ztę
wiadomśc.
W erii XII przy lanej mi, to jest w 4-tej częśi
Poznańskieg,
z winy bro zurjącego
introligatora znajduje się
podwójny arkusz
2-gi od str. 9 do 16-tej, a natomiast brak całkiem
arkusza 3-go, to
jest tron od 17 do 24-tej. Gdyby to można
jakim sposobem naprawić
ten defekt, byłm
bardzo kontent, a ja wróciłb-ym
za to
dublet arkus24a 2-go, którego nie zniscę,
bo może
go znów w którym egzemplarzu brakuje. Ponieważ
czas na pocztę,
bo wskutek dwudniowego deszczu San przybał
i trzeba się
przewoić,
więc
kończę
na dziś
pisanie, przesyłając
Wam najserdeczniejsze pozdrowienie i uścisk.
Matka i żona
ukłony
łącz.
Zona materiły
swoje
dla Was rozpcęła
od "uroków", ażeby,
jak powiada, do reszty
Was uroczyć
(co to ma znacyć?
Jestem nie pokojny).
Ściskam
Was jeszcze raz serdecznie
J.
Blizń

ki.

Bibl. P A. N 2185, t. l k. 67~8.
Bóbrka d. 24 Październk
1883.
1 Bibliografie nie wakazuj11 na żaden
utwór prozą
napisany w tym okresie
przez Bli7ńskego.
foże
mowa o jednej z humort'at'k wydanych w zbiorze pt.
owe humoreski we Lwowie w 1885 r. Obejmowal on natępujące
tyuł:
Mój
Składowy
obiadek, Ostatni figiel pana Wojpienvs:::y frak, O co im pos:ł,
s:c:::yca, Sielanka pana Michał,
O koniu, co :jadł
. am siebie.
2 Ciotka na tcydaniu ukończna
r.oatł
21 paidziernika 1883 r.
J Stani6łw
Koźmian
(1836-1922), polityk i publicylta galicyjski, krytyk.
reżys
i dyrektor teatru krakowskiego. W r. 1866 wraz z Szujskim, Tarnowakim i Wodziekim założy
"Przegląd
Polski" i opublikwał
w nim słyną
.,Tekc:
tańczyk".
Z tt'atrem krakowakim był
zwiąany
w latach 1866-1885, najpierw
do r. 1868 jako reży.o~
i kierownik artystyczny pod dyrekcją
Adama Skorupki,
od r. 1871 zaś
jako dyrektor kierował
nim do r. 1885 (w l. 1878-1885 wra'l
z J. Rychterem). Koźmian
połży
wielkie zułgi
dla podnieaieoia znaczenia
narodowrgo teatru i rozwoju nowatorskiej gry ecenicznej. Blizńsk
przesła
Ciotkę
na wydaniu Koźmianw
już
30 X.
4 Przyąd
do kopiowania pisma.
5 Ciotka na wydaniu drukowana była
po raz pierwezy w ,,Niwie" w 1883 r .•

80
.,., T. XXIV z. 216. (15 XII). Pierwuy nz wyatawiona była
w Krakowie 17
XI 1883 r. Równocześi
suno ję w teatrze lwowskim. W Poznaniu premiera
~dbyla
aię
19 I 1884 r. W Warszawie odesrano Ciotkę
na wydaniu po raz pierw·
azy w teatrzyku osródkowym ,,Nowy Świat"
21 VII 1886 r. Premiera właści,
wproadzjęc
komedię
na atłe
do repertuaru warazawakiego, odbyła
aię
25
XI 1888 r. w Teatrze Roamaitoici. (Informacja o wyabwieniu warnawakim
poehodai od doc:. Zb. Ranewakieso.)
1 .Materił
etnosraficzny: "0 urokach", przeałny
Kolbergowi przez Pelasię
Blizńakę
zachowł
eię
w zbionch rękopiśmenych
Kolberga dotycz11cycb Sa·
noekiego i publikowany będzie
w monografii regionalnej Sanockie-Krńs

(DWOK T. 47).
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Oskar Kolberg

do

Seweryny
Duchi6sk~

bm., 27 X 1883
Szan[owna] i Koch[ana Pani]
Po długiej
pauzie odzywam się
znowu do Szan[ownych] Pań
t>twa, by im się
przyomnieć
i przesłać
dwa nowe tomy moich zbieranin etnograficznych. Panią
one zajmą
równie jak poprzednie, luho w nich nie ma nic pochdząeg
z prowincji, gdzie stał
Pani
kolebka. Że
jednak w pólna nam myśl
całej,
niepodzielnej Polski
każdy
jej zakąte
równą
każe
nam ogarnić
miłoścą,
więc
nie wąt·
pię,
że
gdy zajrzysz Pani do tych zbiorów, to i Ruś
zainteresuje Panią
w tej samej zupełni
co i Korona mierze, a może
nawet i niejedną
udatną
z jej główki
i serca wyoła
dumkę.
~ty
tu nader suto, jak Pani z pism wiadomo, ohchodzili'my róż
ne uroczystśi,
przy których i etnografia miał
sposobno· ć, jeżli
nie robienia studiów, ho na to nie było
cza u, to przynajmniej przypatrzenia się
wielu nowym typom ludno· ci z całej
niemal napływ
jące
Polski. Toteż
się
robił
wszystko, co tylko en passant zrobić
~ię
dało,
choć
przyznam się,
że
przy dobrej woli (np. panów foto.grafistów) nierównie więcej
zrobić
było
można,
niż
zrobiono. Za to
wystawa pamiątek
po Sobieskim, mimo braku Wilanowa, w całym
1
.znaczeniu tego słowa
była
znakomitą
•

81
.Ze i Raperswil nie pozo tal w tyle, tego spodziewać
się
należło.
z całym
zajęciem
odczytywali'my sprawozdania o obchodzie
pamiętnej
rocznicy i wierszyk Pani powtarzją
dotą
w zy cy 2 •
Jakże
teraz Sz[auownej] Pani zdrowie służy
i co porabia kochany pan Franciszek i panna Józefa 3 ? Całując
jej i Kochanej Pani
Dobr[odziejki] rączki
i ściskają
serdecznie p. Franciszka, pozostaję
z równą
jak zawsze przyjaźnią
i szacunkiem, najwierniejszym
Ingą.
Ukłony
wszystkim znajomym.
ądziłem,
że
i tego roku, jak w zesłym,
·ciągne
Panią
do siebie
Karlsbad, widać
jednak, że
obok lepszego stanu zdrowia (za co
chwał
Bogu} kurs rubla może
był
temu na przeszkodzie. Ja jeździ
łem
w lecie w Sanockie i z obfitym wróciwszy do domu plonem, siedz~
znów jak dawniej przy roboczym moim warsztacie.
Toteż

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 80. 27 pazdz 83. Brulion liuu. Nad relwem not~a
Kol·
berga: Duchiń
lr.a. Pod li1tem notatki odnouqce się
do :alqc:onej do listu prze·
ylki: "Lub!!hlcie" l, "Polr.ucie" II.
Wystawa zabytków z epoki Jana III urządona
przez apeejalny komitet
w imieniu Rady miaata Krakowa otwarta zolał
w Sukiennicach 11
IX 1883 r. i trwał
do 18 XI. Zgromadził
ponad 1000 eksponatów nadedanych
z całej
Pohki, takich jak: makaty, gobeliny, portrety, dywany, zbroje. broń,
mebli!, ubiory, inatrumenty muzyczne, głównie
zaś
militaria. Sprawozdanie z wy·
atawy drukowal m. in. "Czaa" 1883 w nr 240, 259, 260, 261 i 266 w artykule
1\1. Sokłwaieg
pt. Wystawa :abytk6w z c:a1ów Jana 111 w Sukiennicach
krakowakich oraz "Tygodnik Iluatrowany" 1883 w nr 41. Nie udało
1ilj wyjaś
nić
przyczyn, dla których zbiory wiłanoekc
nie znalły
aię
na wyatawie.
1

działj1cy

2 200·tna rocznica od1ieczy wiedńak
j obchodzona była
równici urocr.y· ci e
w Rappenwilu, p;dzie zorganiwł
ją
dla licznego grona Polaków pr:~ybłch
p;łównie
ze Lwowa, Włoch
i Zurychu Muzeum arodowe. Na posiedzeniu, które
odbył
1i11 w Muzeum pod przewodnictwem hr. Platera, wyklady o iyciu., czy·
nac:h i !!poce króla Ja na III wygłoail
Zygmunt Milkow1ki i Fraoci1zek Dnchiń·
ki. Odc7ytany ti!Ż
został
napluny apecjłoi
na tę okazję
wier1z Seweryoy Du·
chi1i kil!j Wianek na c:eić
Jana lll drukowany tego lamego roku w Paryżu.

Mowa o Józefie Koazkowekiej, przyjaciółe
Seweryny Duchiń1kej
z łat
war·
sza w kich. Opu · ciła
ona kraj razem z Duchińeką
i towarzysł
jej na emigra·
cji. Utrzymwał
kontakt ze awą
rodziną
w Wanzawie, wyjeżdaąc
do niej od
czasu do cza1n. Zmarł
w Warszawie w lutym 1885 r. W listach Duchińskej
do
alberga bywa, nie wiadomo dlaczego, nazywana Zosią
(zob. np. liat 1073
i 1238).
3

6 -
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Osk ar K olberg do
kiego

Józefa

I g n a c e g o K r a s z e w s-

Kraków, 27 X 1883
Szanowny Panie Dobrodzieju
serca wraz z wszystkimi, którzy Was kochają
i wielbą,
że
po tylu przebytych przykościah
i dolegliwo;ciach 1 wrócilśe
nareszcie - acz sterany na siłach
- do normalnego stanu Waszego życia,
do Waszych zajęć
codziennych, miło
mi
niewymowni e, iż mogę
znów dziś
jak dawniej służyć
w a m dwoma
nowymi tomikami prac moich etnograficznych. Więc
żywię
nadzieję,
że
w chwilach odpoczynku będziec
niekiedy chcieli do nich
zajreć,
by się
pokrzeić
wspomnieniami dawnych Waszych czasów, kiedy się
to z ludem, o którym tu mowa, mieszkało
na jednej
prawie grzędie
i słuchao
owych śpiewó
i gadek pod własną
niemal nuconych strzechą.
Nie wątpię
także,
iż
o ile siły
pozwlą,
nie zaniedbacie, Szanowny Panie, przed tawić
nam z precyzją
i gruntow~cią,
jaka zawsze towarzyszy studiom i pracom Waszym poważniejszg
zakroju, dziejów starożyneg
naszego teatru, do których kilka drobnych
2
do. tarczyli'my Wam szcegółw
•
Prawdu, że
do wykonania tych pięknych
projektów potrzeba
przede wszystkim zdrowia, i to " zlachetnego" (jak się
wyra:la
Kochanowski).
Zyczą
Wam go w całej
pełni,
jak naj zlachetniej zego
i w jak najdłuż
ze łat,
załącm
wyrazy najgłęb
zego poważni
i czci, z jakimi pozstaję
zawsze Waszym najżyczliw
zym przyjacielem i sługą
O. Kolberg
Ciesząc

się

z całego

B. /. 6510, k. 254. Kraków d. 27
OrygiMl li1tu. Brulion ::a chował
1ię

paździer.

1883. Księgarn

D. E. Friedleina.

w zbiorach Bibl. P AN 2185, t. 4 k. %6.

Sugestia Kolberga dotyczy następującyh
wydarzeń:
13 VI 1882 r. J. Kraazewaki oskarżny
o zdnę
knju (tj. Niemiec, jako ich poddany z wlaanej
1

83
woli) na podstawie denuncjacji z Wiednia został
aresztowany w Berlinie i o adzony w Moabicie, gdzie siedzał
do 7 VIII 1883 r., kiedy to po złożeniu
30
tys. marek kaucji, zebranych w kraju i na obczyźnie,
pozwolono mu powrócić
do Drezna. Oskarżeni
zarucło
Kraszewskiemu zbieranie dla rządu
fran·
cuskiego tajnych wiadomśc
o wojsku i wojskści
pruskiej. Istotnie, Kraszew ki od r. 1877 posyła
dla biura wywiadowczego ministerstwa wojny w Pa·
ryżu
tajne dokumenty, wykradane z pruskiego sztabu generalnego przez by·
łego
kapitana, Hentscha. List Kolberga pisany był
po zwolnieniu Kraszew kiego,
które nie oznacł
jednakż
zakońceni
sprawy. 12 V 1884 r. Kraszewski
stanął
przed sądem
Rzeszy w Lipsku i kazany zoatł
na trzy i pół
roku
twierdzy. Osadzony w Magdeburgu 26 V 188-1 r., przesidał
tam do jesieni
1886 r. Wypuszczony za kaucją
na półroczny
urlop, zmarł
wyczerpany i chorowany 19 III 1887 r. w Genewie.
2 Pracy takiej Kraszewski nie napisł.
lowa tu o przesłanych
Kraszewskiemu przez Kolberga w 1882 r. 4 dialogach mogilaóskich. Zob. list 1000, Ko·
respondencja cz. II.
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kar

Kolberg

do

Stani
ław

Czarneckiego

Krakótv, 29 X 1883
J[aśnie]

W[ielmożny]

Panie

Ukoiiczyw zy druk dwóch nowych tomów mego dzieła,
po plCszam prze łać
je do la kawych rąk
J[a~nie)
W[iełmożng]
Pana
w nadziei, że równe jak i dawniej ze moje prace sprawią
Mu zadowolenie. Przedmiotem oh erwacyj i opracwń
moich je t teraz
obok Ru i i Lub l kie także,
po czym przyjdzie zapewne kolej i na
Mazowsze. A każd
z tych prowincyj ma pewne cechy odróżniające
ją
od innych. Cechy w każdym
razie zachowania i zapi ania godne,
z których z czasem nauka w wieloraki posób (np. przy pracach porównawczych) korzystać
nie omieszka.
Mocno ię ucie zyłem,
dowiedziaw zy ię z ostatniego listu, jak
wielką
J[a 'nie] W[ielmożn]
Państwo
macie pociehę
z obu ynów swoich, którzy po złożeniu
tak świetn
egzaminu dojrzałści
mieli k ztałcić
się
dalej, zapewne na uniwer ytecie w Krakowie.
Nie wątpię,
że
i córeczki [ ...] * Za muciła
mnie natomiast wiado-

84
mość,

że
tak Pańskie,
jak i Pani Hrabiny zdrowie w nienajleps:zym
pozo5taje stanie. Ze jednak minęło
od tego czasu 1 1/z roku, podziewam się
więc,
że
Bóg najłskwzy
obrócił
ten stan tak fatalny
na lepsze i że już
oboje Państwo
cieszycie się
pożądanym
znów,
jak niegdyś,
zdrowiem.
Daruj, J[aśnie]
W[ielmożny]
Pan, iż przy tej okazji rzucę
jeszcze
zapytanie: co porabiją
ogród i cieplarnia? Czy kwiaty i owoce,
i trzoda nie ucierpały
cośklwie
na tym, że ich żywicelka
w tak
czt:są
zapdł
niemoc?

Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 53. Kr 29 Paźdz
83. Brulion listu. Pod tekstem. rwtka
Kolberga: 2 ,.Pokueic., II, 3 ,.Lubelskie" I; cyfry przed na::wq tomu o::noc:ajq
iloć
egzemplarzy.
• :~danie
nie dokńczne
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O ska r
droso

Kolberg

do

Zofimo

Con siglieri

P e-

Kraków, 29 X 1883
Monsieur Ie Professeur
Avec la presente lettre je m'empresse de Vous envoyer deux
nouveaux volumes de l'ouvrage Lud, que je viens de publier, et
dont Ie premier contient des chansous populaireB rutheniennes,
tand~s
que l'autre s'occnpe des usages du peuple polonais habitant la plus grande partie du gouveruement de Lublin.
"' Des occupations multipliees (touchant mes recueils) et dont
le fardeau semble augmeuter journellement, ne me permettent pas
a l' heure qu'il est, de m'appliquer avec assiduite aux etudes
necessaires, pour tracer une comparaison scientifique et detaillee des faites et renseignements eontenus dana Vos importantes
pnhlications (dont j'attends impatiemment la suite) avec les usages, moeurs et croyances de mon propre pays, afin d'en demontrer )'analogie. Cepeudant, je ne manquerai pas d'y revenir a

85
chaque [et] de citer tirant de Votre ouvrage tout que a** rapport
a ceux de me propres travaux *.
cette occa ion je Vous prie, 1\f. Ie Profe eur, d'etre l'interpreteur de me sentiments Ie plus re pectueux aupre de
l'iłustre
Societe, dont par Votre hienveillante entremise j'ai
l'honneur de me nommer l'un des plus humbies memhres \ et
notamment au 1\f[essieu]rs Coelho et de Rehello .
Recevez, cher et illustre Pro fe seur, l'a . urance de la
parfaite consideration de Votre devoue
Panie Profesorze
Spieszę
pr:ł!lać
Panu z n&n&e]szym listem dwa nowe tomy dzieła
"Lud",
które właine
toydałem,
a z których pierwszy zawiera ruskie pieśn
ludowe,
zwyczajami polskiego ludu zamieskującgo
podc:a$ gdy drugi zajmuje się
największą
c:ęić
guberni lubelskiej.
Rozliczne zajęci
{:wiązane
z: moim zbieractwem}, których ciężar
:daje iq
codziennie rosnąć,
nie pozwalją
mi w tej chwili zająć
się
pilnie studiami
koniecznymi do nokreilenia naukowego i s:cegółow
porównania faktów
i toiadomo ·ci z:atcartych w Pańskich
cennych publikacjach (: niecrplwośą
c:ekam na dalszy ciąg)
::e :wyc:ajami, obyczajami i wierzeniami mojego
wła$nego
kraju, aby to ten sposób wykazć
ich anlogię.
Jednakż
nie omie•::kam powrócił
do każdej
{: nich} i powolania się,
cytują
: Pana d::iela ws:y1t·
ko, co dotyczy moich tołanych
prac.
Przy oku:ji proszę
Pana, Panie Profesorze, aby Pan był
wyrazicielem moich
pełnych
s:acunku uc:ć
dla Towarzystwa, którego c:lonkiem bard:o skromnym, d:ięk
Pańskiemu
laskawemu pośrednictwu,
mam zas:c::yt się
mienć,
a s:c::ególnie dla Panów Coelho i de Rebelio.
Pros:ę
przyjąć,
drogi i znakomity Profesorze, zapewnienia głę
bokiego szacunku od oddanego Wam

Rh p :ag. Bibl. P AU 2030, t. 111 k. 77-78. Cracovie 29 octobre 83. Brulion li·
stu. Drugi brulion :najdotval się
w zbiorach Bib l. P AU 2030, t. 11 I h. 75 .
._. fragment ten byl w rkp. skreślony
•• c:~·ć
zdania od Iłów:
de citer ... do: que a ... w rkp. skreślona
1 Zob. list 955, Korespondencja cz. II.
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Oskar Kolberg do Bibianny Moraczewskiej

bm., 29 X 1883
Sz[anowna] P[ani]
Po długiej
najprzód

przerwie odzywam się
znów do Sz[anownej] Pani, aby
się
o stanie Jej zdrowia, a po wtóre zasięgnąć
wiadomśc
co do przesłać
się
mającyh
na Jej łaskwe
ręce
dwóch
nowych tomów mego dzieła.
Chodzi o to, wiele egzemplarzy Pani przesłać
sobie każesz,
gdyż
jedna z tych książe
obejmuje Lubelskie. Jeżliby
rzeczy ułoży
się
tak jak w roku zesłym,
to sądzę,
że
by należło
wypraić
może
7 egz. ser[ii] XV (Lubelskie) i 7 egz. Pokucia (II). Tymczasem za'
przesyłam
po 4 egzemplarze każdego
z tych dzieł,
to jest razem
książe
ośm,
i będ
oczekiwał
na dokłaną
wiadomść,
ile ich jeposłać,
ażeby
rozdielć
w podobny sposóh
S2cze potrzrba będzie
jak i dawniejszP. Nadmieniam tylko, że jeden z egzemplarzy Polwcia (tom II) przeznaczam jako dar łaskwie
przyjąć
się
mający
dla
S1.[anownej] Pani.
Jakże
się
tam obecnie mają
pp. Niegolewacy i inni nasi znajomi?
Cz} Pani tego roku jeździłaś
w lecie na wieś
lub do jakich wód?
Na te zapytania prosząc
o łaskwą
odpwieź,
pozstaję
przyj[acielem]. Czy nasi nie wygonili jeszcze wszystkich Niemców i 2ydów
zrynku 1 ?
dowiezć

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 220. 29 Pazdz 83 Brulion listu. Nad tekstem notath'l
Kolberga: Moraczewaka. Pod tekstem: 4 "Pokucie" II, 4 ,,Lubelskie" I.
1 Sformułwanie
niejasne, może
aluzja wyrażjąc
nadzieję
na zmianę
sy·
tuacji politycznej.
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Stanisłw

do Oskara
Szawłoski

Kolberga

Lwów, 8 XI 1883
Sz:mowny Panie Dobrodzieju
Najpierw naj erdeczniej oboje dziękujemy
za ła kawą
pamięć
o na i z wielką
przyjemno' cią
odebraliśmy
wyszłe
nowe 2 tomy
c~nyh
prac Szanownego Pana Dobrodzieja, tak miłych
dla każ
dego miłującego
ojczynę.
Gdzie · w Lube l ki e m, podobno koł
Mielnika, leży
wie' Szawły
t, od której mamy nazwisko, a Pokucie
jeet od blisko 100 lat naszą
oklicą
i bardzo mię
obchodzi.
Choć
zupełny
profan w archeologii i etnografii, jednakowż
z wielkim zajęciem
czytam opis Pokucia i w tomie I na stronie
9-tej zr.alłem
w pomnienie o "Borsukowym dziale", przez który Węgrzy
w roku 1229 odparci od Halicza uciekali 2 • Może
to bę
3
dzie intersując
dla archeologów, że
w Baryszu i Welśoiw
medaleko rzeczki Koropiec jest uroczysko, czyli dolina, która noi nazwę
"Borsuków Ług",
a nad nią
wznosi się
góra wysoka, należąca
dzi.S do w i Koropca lub Zalesia \ na której w' ród gę tego labU mają
się
znajdowć
liczne ślady
przedwiekowego obozu i szań
ców, i lud znajduje tam nieraz starożyne
zcątki.
O tym obozowisku na górze nikt nie wie i ja go nie oglądałem
, bo to już
za
moim kopcem granicznym. Dowiedzałm
ię o i tnieniu tych tarożytnch
zcątków
od kapitana inżyer,
który dla in tytutu geo6
,
w roku 1879 woj kową
mapę
graficznego we Wiedniu porządał
mie :.kał
przez parę
tygodni u mnie w Bary zu , a potem w We]u;r.iowie, i zachęł
mię
do zwiedzenia tych szczególnego rodzaju qadów obozu, do czego jednak nie przy zło,
bo nie chiałem
plądrować
po Ie ie sąiad.
Porównując
nazwę
, , ług",
którą
lud
na z daje niemal każdej
dolinie, z nazwą
" dział",
być
bardzo może,
że
król halicki Daniel, wypędzając
Węgrów
w roku 1229, aż do te·
go miejsca, "Bor ukowego Ług"
, ich zagnł,
a góra może
się
zwała
"Borsukowym działem",
i dopiero stąd
przez Dniestr się
prze8

prawił
Odpowiając

•

na zapytanie w szanownym li· ci e,
donszę,

że

w a·
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kacjc w tym roku spędzilśmy
w Baryszu - dalej, że z resztek posagu mej żony,
która nam po zapłceniu
długów
za mego Ojca pozostał,
wystailśm
sobie we Lwowie małą
kamienczę
przy ulil. 2, dziwnym trafem losu naprzeciw domu mej babki,
cy Pańskiej
z którą
też
niby zgoda (daj Boże,
aby trwał)
nastąpił,
choć
mię
zawszt; serce bardzo boli, żem
przez moją
dobrć
i zaufanie do pp .
B[orhdanów] został
haniebnie oszukany i okradziony. Mamy t eraz
mieszkanie niewielkie, ale własne.
Chłopcy
nasze chodzą
do gimnazjum i mają
nadzieję
otrzymać
stypendium z zapisu wujecznego
dziada mej żony.
Z siostrami, bratem i p. Hip[olitem] B[ochdanem]
nie widuję
się,
czym się
nie martwię;
dość
im po moich pienądzach
,
ohcjdą
się
beze mnie. Dzierżawc
mój chronicznie zalega z ratami.
wskutek czego tysiączne
mam kłopty,
a tu tymczasem siostry straszliwie egzkwują
za to, co im się
nie należy,
ale trudna sprawa
7• Pędz
z Rodzicami, którymi się
zastwiją
więc
dalej ciernisty
mój żywot,
przeplatany trochę
błyszcą
nędzą,
jako orzęclwnie
nazwany wyczekiwacz dziedzictwa po ojcu mnie przyaść
mającego.
Dziękujemy
raz jeszcze oboje za życzliwość
i pamięć
o nas i prosimy nadal o wszystkie dzieła
Szanownego Pana Dobrodzieja, skoro tylko wyjdą.
Za długo
już
mym pismem trudzę,
ale będąc
posiadaczem "Borsukowego Ług",
może
wynajdę
na nim kiedy skarby króla Andrzeja węgiersko
lub Daniły
halickiego, a tymczasem przesyłam
oboje wraz z naszymi dziećm
wyrazy najwyższego
szacunku i najz jakimi zostaję
najżyczliwsm
sługą
szczerego poważni,
Stan.
Szawłoski

Rkp. z;ag. Bibl. PAU 2030, t. lll k . 186--187. Lwów dnia 8 Listopada 1883,
ulica Pańsk
l. 2.
"ie
ś i folwark w pow. konstantynowskim.
Mi elnik, folwark w pow. konstantynowskim.
1 Wzmianka o "Borsukowym dziale" zacerpnięt
przez Kolberga z kroniki
wołyńskiej
i cytowana w cz. I Pokucia (DWOK T . 29) na s. 9 wi ąże
s i ę z r.
1235 i brzmi następująco:
nRościsław,
książę,
z wyprawy przedsięwtj
na
Litwę,
ku domowi wrRcają
, gdy się
dowiezał,
iż
Halicz ubieżony
jest już
przez Daniela, uciekał
do Węgier
przez Borsuków-dział."
W komentarzu Kolberg okre
ś la
tę
nazwę
jako zagdkową
i czekają
wyjaśnie.
3 Welśoiów,
wieś
w pow. buczackim, na południe
od Barysza, w jej zachod·
niej częśi
przeływa
rzeczka Koropiec.
1 Szawły,

88
4

Koropiec, wieli w pow. tlnmack.im, bliako ujicia rzeczki Koropiec do DnieZalesie Koropieckie, wieś
w pow. buczackim, polżna
na poludnie od'
Welśniowa,
w jej poludniowo·zachodniej czr,lici przeływa
Koropiec. O górze
tej i jej wykopaliskach archeolo&icznych brak informacji.
5 Sporządanie
mapy okolic Bary za wiązało
się
z opracowywaniem przez
zakłd
wojskowo·geograficzny we Wiedniu nowej mapy państw
austricko-wę
gierskiego. Mapa ta obejmwać
miał
całą
·rodkwą
Europę,
tj. obszar zam·
knięty
w następującyh
granicach: od pólnocy - Berlin, od poludnia - Rzym,
Konstantynopol, od zachodu - Strassburg, od wschodu Bosfor. Pierwszy
z 30 zeazytów, przedstawijący:
Kijów-ZytomerzOucBć
litewsk-Pńa
-W arszawt:- Lublin-KrakówPzemyś]
aroslw-RzeóLcę
wyszedł
w lutym
1883 r.
6 Dla hipotezy tej brak oparcia w materiale historycznym.
7 Kłopty
rodzinne Szawłoskich
nie aą bliżej
znane. Por. przyp. l do listo.
952, Korespondencja cz. II, oraz list 1064 w niniejszym tomie.
stru.

1072
Osk ar K olberg
ki e g o

do

k s.

Wł adysł awa

S i a r k o w-

Modlnica, 23 XI 1883
Odebraw zy po powrocie z wycieczki li t Szan[ownego] Ks[ię
dza] D[obrodzieja], w którym znajduę
obietncę
tyczą
ię
zbadania zwyczaju obótki i p u zczania wianków, będ
oczekiwał
ła
skawt·go jej pełnia
w roku przy złym.
ie wątpię,
znając
gorliwość
Sr.nn[ownego] Kan[onika], że zwróci z tu uwagę
nie tylko na
pie'ni podcza obótek nucone (jeż
li
jakie), al i na w zelkie
aitlcgoż

obrzędu

szcegóły.

m się
za bardzo zcę
'liwego, gdyby kiedykolwiek lo~
pozwoli! mi o obiśce
powitać
ielcb[nego] K [iędza]
Kan[onika]
i zlo:iyć
me u zanowanie, żałuję
mocno, że
to dotą
na tąpić
nic
mogł
i rozumiem bardzo dobrze trudności,
jakie nas z powodu
gra nicy rozdielają.
Nieraz rozmawiłe
z odawcą
niniejszego pisma, p. Niesołw
kim 1, o Was, Szanowny Kanoniku, o Waszych wielce cennych pracach i w ogóle o rzeczach ludowych, przeważni
krakow kich. Sąd
ważlby

p. Nieso[łwkg]
o tych rzeczach i nieraz też
znajomść
na jeso tych neczy, jak i eąd
tneźwy
i zdrowy,
moją
nader cennymi ezcgółami.

dokła
ubogaciły

Bibl. P AN 2185, ł. 4 Ie. 289. Mocllnica 23 Lietop. 83. Brulion U.ru. N tul
raorb IColberr•: W. lU. Siarkowaki.
l [ •••] Nie~ołw•k.
nie llidentyfikowany.

tekę

r•••rem

1073
Seweryna
Duchińeka

do O e kara Kolberga

Poryj, 25 XI 188.3
Szanowny i Drogi Panie

Z najżywezą
wdzięcnośą
odebrałm
liet kochanego Pana i drop:ocf!nny upominek 1, jakim mnie łaekwi
Pan mój obdarzyć
rac7ył.
Jakże
te plony mnożą
eię
cudownie w ręku
dropego Pana.
Bóg ezcęić
poczciwej, a tak pożytecznj
pracy! Nie pnypuezczałam
nigdy, żeby
na Pokuciu było
tyle historycznych dumek. Ktokolwiek chce dziś
śpiewać,
muei koniecznie skąpać
eię
w tym zdroju żywej
wody; inne źródła
wyczerpał
eię
i wyechł
- ten eam
tylko pozoetat-a jaki obfity, jaki zdrowy i oneźwiający!
Cie&zę
się
całym
11ercem, że zdrowie sprzyja kochanemu Panu.
1\iie ma jak praca! Ta daje i spokój, i zadowolenie wenętrz,
a tym samym ukrzepia siły.
Odgał
Drop Pan, dlaczego nie pojechaliśmy
tego lata do Karlebadu, w rzeczy samej niegodziwy kurs rubla nie pozwlił
na podróż.
Dzięk
Bogu, że przynajmniej zdrowie nasze niezł,
obył
ię
hez kuracji. Zal mi tylko, że nie mogliśy
wziąć
udział
w uroczystościah
krakowskich na cześć
króla Jana. Mój mąż
był
w Raper15wilu -- ja i tam towarzysć
mu nie mogła
z przyczyny tego
rubla.
w Ecouen pod Paryżem,
bardzo cicho i spoLato spędzilśmy
kojnie, w sąiedztw
dobrych przyjaciół
naszych, pań1tw
Mazurkiewiczów 1 • W ci1zy wiejakiej użęłam
kilka kło1ów
na wianek
i po1yłam
so Dropemu Panu z prośbą
o pobłailwść.

91
Zosia' w

końcu
czerwca wyjechał
do Warszawy- w listopadzie
znów do mnie, nacieszyw zy się
z rodziną.
Wielka to
oftnra z jl'j strony, umiem ją też
ocenić.
4
Pan Giłer
mieszka ciągle
i funkcjonuje w Raperswilu, zarówno
jak pan Radomińsk.
W tych dniach Giłer
ma przybć
do Paryż;
zabawi tu kilka tygodni.
U nas wszystko idzie po dawnemu, pracujemy oboje ile siły,
nie prawdza ię jednak na nas piosenka przytoczona przez Pana:
,.Kto pracuje szczerze - ten porasta w pierze", gdy bankruty
1\fo.,.J-al<' o kubją
zapracowane piórka! 5 Gdybż
tylko tyle złego
rohili! \V Warszawie aż
trach co dokazują,
zwłasc
z dziatwą
6
• Zabroniono znowu naj'ci'lej nauczć
zkolną
dziatki wiejskie,
uakłdH]ą
za to wielkie pienęż
kary! 1
Mój mąż
za }la Drogiemu Panu serdeczny uścisk
ręki.
Czytam
mu dumki ru kie i raduje się
nimi. Posyła
Panu bro zurkę
woją.
wydaną
z powodu uroczy to' ci króla Jana 8 • Ja dołączam
do li tu
w:ersz)k odczytany z powodu rocznicy unii horodel kiej 9 •
Zo
~ ia
dziękuje
Panu za pamięć,
zasył
serdeczne wyrazy.
ŻPgnam
Drogiego Pana mego , raz jeszcze dziękuj
całym
sercem
p(Jwróciła

z~

pamięć.

Zo taję
z niezmą
ki<'m dla Kochanego Pana
przyjaźnią

i

Seweryna
Bibl. PAN :!185, t . l k. 157- 158.
Par

yż

zym
najwyż

Duchiń

25 listopada 1883. Boulevard

zacuu·
ka
t. Michel

54..
Mowa o cz. II Pokucia (DWOK T. 30).
Po tacie nie zidentyfikowane.
3 Chodzi o Józefę
Koszkow ką .
4 Agaton Giller (18U-1887), polityk, d ziennikarz, autor IZeregu rozpraw
historycznych i artykułów
publicystyczn yc h, c złonek
Rządu
·a rodowego w po w·
tanin styczniowym. W latach 1864---1870 przebywał
na emigracji, w latach
1870- 1878 w Galicji, p:dzie redagowal .,Ruch Literacki". W r. 1878 zamie zkal
w Rapperawilu, gdzie polżył
duże
zasługi
przy organizacji lu1eum Narodo·
wego polskiego.
5 Aluzja Duchińskej
dotyczy prawdopodobnie niskiego kursu rubla, który
rzutowal m. in. na dochody prywatne i honoraria autorskie z pracy literackiej.
8 Wynaradawianie szkoły
polskiej w Królestwie Polakim przybało
w tym
czasie zastrjące
rozmiary, tym bardziej że
obok Apuchtina przybł
nowy
zacięty
prześladowc
Polaków, Burko, general-gubernator Warszawy w latach
1

2

•

92
1883--1894.

Język
rotyjaki był
już
nie tylko obwi~zujcym
językiem
wykla dowym we wszystkich przedmiotach nauczania, ale z początkiem
nowego roku
szkolnego 1883- 1884. aurowo egzekwowano nauczanie języka
polakiego po rosyj ku. Języka
rosyjakie go, historii i literatury rosyjakiej uczyć
mogli tyk o
Rosjanie. W wypadku nieprzestrzegania tych zar~deń
atosowano brutalne
kary w stosunku do uczniów, wydalano dyrektorów i nauczycieli. ln~
metod'!
represji było
ograniczanie doatępu
młodzieży
do szkół.
Na pocz~tku
noweso ro ·
ku azkolnego w wyniku rozpądenia
Apuchtina zamknięto
w Królestwie kilkanalcie prywatnych zakłdów
nauczania, a okł
tysi~c
kilkuet uczniów nio
z ostał
przyjętch
do gimnazjów w aamej Warazawie.
7 Chodzi tu o zakaz udzielania nauki przez osoby nie posiadaj11ce patentu nauczyciehkiego. Naukę
poczl!tkow11 na wsi prowadzili często
właściel
dworów
łub
inne oaoby patentu tego nie posiadaj11ce, a miał
ona na celu wychowanie
w duchu patriotycznym poprzez zaznajamianie z historii! i językiem
pohkim.
Ponieważ
nauczanie to wymkało
aię
apod kontroli rosyjskich władz
szkolnych
i sprzeczne było
z interesem zaborców, starano aię
zlikwdoać
je surowymi
repreajami.
1 Mowa o bronorze pt. Łzy
kr6la Jana poprzedzonej watępem
Przyczyny
tcalki i warunki ::gody ::. Moskalami wydanej przez Duchińakego
w Paryżu
w 1883 r. Był
to poszerzony tekst odczytu wygłoszne
przez Duchióskiego na
uroczyst
ś ciah
w Rappenwilu.
1 Rękopis
tego wieraza nie zachowł
się,
prawdopodobnie nie został
tez opu·
blikowany.

1074
Oskar Kolberg do Daniela Edwarda Friedleina

Kraków, 26 XI 1883
W[ielmoż]ny

Friedlein

Upra zam o wydanie do rąk
W[ielmożn]g
ZaplataJ kiego -1. tomów opi u Kralwwskiego, to je t seryj V, VI VII, VIII.
O. Kolberg
Bib l. P AN 3708. Kraków d. 26 Listopada 1883. Oryginał
listu. Pod tekltem
Kolberga notatka Zaplatahkicgo: Powyższe
dzieła,
tom V, VI, VII i VIII odebrałem
- J. Zaplatalski, d. 25/7. 884..
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1075
Józef
Blizńsk

do Oskara Kolberga

Bóbrka, 27 XI 1883
Kochany Panie O karze
przy szalonej prawdziwie pracy nie mam czasu na długi
li t, a korci mnie, że już
dawno nie pisałem,
przeto odzywam it<
krótko i węzłoat.
Czy odebraliśc
mój list pisany, zdaje mi
ię,
w końcu
września,
przy którym był
dołączne
niektóre notat·
ki robione dla Was przez moją
żonę?
Ma tego więcej,
ale nie po·
yłam
dziś,
ponieważ
mam wątpliośc,
czy tamten list odebra·
li~ce,
wolę więc
czekać
spobnści,
gdy sam będ
w Krakowie, albo gdy będ
tamże
posyła
jaki list rekomendowany.
Miałem
tu kłopty
finansowe z racji podatkowej; pisałem
o tym
do Estreichera, zukając
protekcji do ministra skarbu. Był
tak
poczciwy, że lubo nie pisałem
wcale o pienądz,
przysła
mi z wła·
nej kie zeni setkę
florenów jako zadatek na przysłowia.
Je tem
mu nie kończeni
wdzięcny
- i za to też
zabrłem
się
do tej ro·
hoty z enrgią
wyrónając
prawie Waszej, gdy ek ploatowali'·
cie nadobą
Halkę,
używając
z nią
świeżgo
górskiego powietrza.
1
adto mam na war ztacie komedię
kiloatwą
chę
koń·
, którą
czyć
w ciągu
zimy, wreszcie pi zę
obstalowane rzeczy felietono·
we 2, a ze w zy tkim ię spie zę,
bo chodzi o tę głupią
maonę.
Do
przy1łów
zapalam ię coraz więcej,
powiedzcie to Estreicherowi, gdy
ię z nim zobacz ci . Ponieważ
tnkż
chę
przez zimę
robtę
koń·
czyć,
więc
pojmujecie co za praca. Siedzę
od niejakiego cza u kamieniem w pokoju, nie wychodzą
wcale, chyba że
potrzebujQ
gdzie· wyjechać.
Od l kwietnia stanowczo moja żona
z matką
będzie
mie zkać
w Krakowie 3, ja za' tak na pół.
Przez lato obadwa będziemy
obie
używać
w Bóbrce, wzią
zy ze obą
jakiego arty tę
malarza czy zgoda? Prawdopodobnie p u zcę
mój folwark w dzierżawę,
zo·
tawiw zy sobie tylko dwór i ogród przy nim z parkiem. Będąc
w Krakowie, może
by' cie przy posobno· ci po trochu wywiedzieli
Ponieważ

94
ile by też
ko~ztwał
rocznie mieszkanie nie w odległym
punkcie i nie w żydowskim
jakim kącie
, złożne
z czterech pokoi
z kuchnią
, piwncą
i drwalnią.
Musiałbym
mieć
naturalnie swój
pokoik osobny do pracy. A i dzieci mamy teraz dwoje, ho wzią
łem
je od rodzonego brata: dziewczynka ma ll-ty rok, a chłopie
7-my . I dla nich to bądzie
z korzyścią
ze względu
na naukę.
a żo 
nie i matce wprost dla zdrowia potrzeba koniecznie wynieść
i!(
z t ego kąta
i dostać
między
ludzi.
Więcej
s zcegółw
i wiadomśc
na drugi raz, a teraz tylko pro zę W as bardzo, odpiszcie mi i donieśc,
czyśie
odebrali
przesły
mój list z etnografią,
w którym dziękowałem
Wam za
prze yłkę
Waszych dzieł.
Ściskam
Was i pozdrawiam serdecznie, przyjaciel i sługa
J. Blizńsk
Zona i matka piękne
ukłony
łącz.
8i~.

Bibl. P AN 2185, t. l k . 69-70. Bóbrka d. 27 Li1topad 1883.
1 Mowa o komedii S:ach i mat, której tyuł
pierwotne brzmiały:
i Karierowic:. Jej plan powitał
20 XI 1883 r., przerabiana była
późnil'j
wielokrotnie w r. 1885, 1887 i 1888.
: Zob. przyp. l do lutu 1065.
3

Przeprowadzka Blizńskch

do Krakowa nastąpił

Na stypie
jednak je1scze

dopiero w połwie

1888 r.

1076
::\1 a r c e l i

Ant oni

Szulc

do

Osk ar a
Poznań,

K ol b er ga

3 XII 1883

zanowny Panie
koniec roku, a ja nic mam o Panu wiadomo· ci jak
tylko z pi m publicznych, np . "Czasu", z którego się
dowiauję
,
1
iż Kochany Pan teraz zajęty
publikacją
pamiętnków
Lipńskego
,
które zapewne będą
bardzo zajmuące.
Jeśli
przeto Szan[ownemu]
Pann, jako wydawcy, ofiarowane będą
kilka egzemplarzy wolnych
bardzo bym pro ił o nadesłi
mi pod opaską
rzeczonego dzieła,
jednego egzemplarza, w ostatecznym razie choiażby
sposobem pożyczanm
na mój koszt, a taką
samą
drogą
ja bym go po przeZbliża

ię

95
wertowaniu zwrócił.
A zre ztą
cóż
Pan porabiasz? Jakże
Panu
zdrowie łuży?
Czy lepiej, aniżel
mnie? Je tern w roku klimaktt'rycznym, 66-tym, ale ten mi ię daje we znaki. Po szcę'liwym
przt>byciu złamni
nogi przy zła
na mnie nowa klęsa,
najprzód
furnkł
na nodze lewej. iezadługo
po nim odezwał
się
ni'!łycbane
'wicrzbienie całego
ciał
(na które zrestą
od 10 lat cierpię,
ale lekcważyłm
je sobie) połączne
z wyspką
(chro tarni)
i zupełną
bez enością.
Kąpiel
i nacierania rozmaitymi źrącemi
maści
cokolwieczek je u'mierzyło.
Ale na początku
październ
ka odnwił
ię
z taką
iłą , iż
przez 60 nocy dla palenia i świerz
bienia ani oka nie zmrużyłe,
a nawet wyleżć
nie mogłe,
bo pod
przykryciem zwiębało
ię ; całe
noce przeto chodziłem.
Trzeba
było
na nowo rozpcąć
kąpiel
{ale już
w domu) i nacierania,
i dietę.
Mam ię wystrzegać
wina, zczególnie węgiersko,
kawy,
herbaty, w zelkich łonych
i korzennych potraw, tłuszców,
muztardy, a nawet mięsa
mam tylko w miarę
używać,
a głównie
żyć
jarzynami. Ale skąd
się
mają
siły
brać?
Wychudłem
jak szczep
do
i tak ze Iablem jak po tyfu ie. Bardzo powoli tylko przychodę
zdrowia. Prócz tego, zażywm
krople, w kutek których ustawicznie mi · ię wyrznają
wrzodzienice, a ponieważ
te ame nie chą
pękać,
więc
lekarz je przecinać
mu i, a jaką
mi to sprawia przyjemno'ć,
łatwo
obie Pan wyobrazi z. Naturalnie, że w tym tanie
rzeczy cały
kwartł
już
nie chodzę
do zkoły.
Dono zę
też
Kochanemu Panu, iż w początku
tego kwartłu
zdałem
przymu ową
na dwukrotne zapytanie władzy
wyż
zej deklarcją,
jako od l-go
kwietnia p[rzy złego]
r[oku] dam się
pen jować.
Stało
się
to w kutek nowego prawa, zatwierdzonego przez izby, które opiewa, iż
urzędnik
licząy
4 lat łużby
, a 65 wieku, może
być
przymu owo
pen jonowanym, jeżli
sam tego dobrowolnie uczynić
nie chce. Według
m go obliczenia pobierałym
w takim razie okł
920 tal.
emerytury, z czego egzy tować
tutaj niepodobna. Mamci wprawdzie
przyrzeczenie, iż będ
w s półl?racownikem
przy "Kurierze" 2• ale
ile mi to przynie ie i jak mi zdrowie posłuży,
któż
to może
wiedzieć?
Szkoły
mi ię przejadły,
luho;my po Deiter ie otrzymali
dyrektora z Brunsberga 3, człowieka
bardzo szlachetnego i wyrozumiałego.

Teraz do innych spraw.
Kleczyń

ki znów mnie bez mej wiedz}
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wydrukoał
w spisie współraconik
"Echa" • i dopiero po killm tygodniach zaweł
mnie do tego piśmen.
Nic mu na to
nie odpisałem,
już
to dla choroby, już
to dla braku cza u. Zresztą
przyznam się
Panu, iż wcale nie mam ochoty być
kolaboratorem
mimo komplementów, jakimi mnie za te kilka ramot wydrukowanych w dawniejszym "Echu" obsypwał
i obsypuje, częśią
dla
niskiego kursu rubli, które po zmianie nie wynoszą
nawet dwóch
marek (4 zł),
częśią
z ogarnijące
mnie coraz więcej
ociężałś.
Prócz tego nie raczy mi nawet przysłać
"Echa", co przeciż
dawDlaczego teraz tego nie czyni, trudno odniej regularnie czynił.
gadnąć.
Czy Panu także
już
go nie nadsył?
Zechciej mi Pan o tym
łaskwie

donieść.

Czy

nie zobaczymy, a sto·
-sunki między
nami skończą
się
na piśmenj,
niestety tak rzadkiej mym wymianie? Wierzaj mi Pan, iżby
to było
dla mnie jedną
z największych
radości
w życiu
moim, gdybś
albo Pan mógł
przybć
do Poznania, albo ja miał
środki
po temu uczynić
wycieczkę
do Krakowa. Ale to przeklęt
"de qui bu s"! Cóż
czynić?
Życie
~zlowieka
jest często
ustawiczną
rezygnacją;
a zatem i z tym ma1"7t>nif'm zapewne będzie
się
trzeba pożegnać.
Zechciej Pan wybaczć
szkaradne grezmoły
moje; ale jestem
je zcze tak słaby,
iż
ręka
mi się
trzęsie,
a teraz patrząc
na to, com
zdiał,
wydzić
się
nie mogę,
jak mogłe
te trzy stronice ścile
.zapi ać.
Żegnam
Pana przeto, życzą
i wesołych
świąt,
i szcę
~liwego
Nowego Roku, i załącj
dla zacnej rodziny, u której
Pan bawisz, wyraz czci i uszanowania. Pan za· zechciej przyjąć
ode
mnie zapewnienie dozgonnej czci i przyjaźni,
z którą
nie prze tanę
ię
gł01;ić
Szanownego Pana szcero-żyliwm
M. A. Szulc
Wielkie Garbary nr 54
Kamienica tylna
Jakże?

się

już

w tym

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 201-202.

życiu

więcej

Poznań
d. 3 Gr 1883.
"Czas" w nr 272 opublikwał
doniesienie, że
na posiedzeniu Komiaji An·
tropologicznej Akademii Umiejętno&c
z 26 XI 1883 r. omawiano nadesiane Komisji cenne materiły
etnograficzne, m. in. rękopis
pozstały
po zmarły
Jóufie Lipńskm,
który Oekar Kolberg "przejał,
uporzl!dkowal i objainil".
1
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Praca ta wydana zo tał
później
w "Zbiorze Wiadomśc
do Antropologii Krajowej" 18~
T. 8 1. 62-114 pt. Zwyczaje i pieśn
ludu wielkopobkiego. Szulc,
pisząc
o udziale Kolberga przy publikacji pamiętnków
Lipńskego,
pomylił
widocznie informację
"Czasu" o ateriłchm
etnograficznych z pamiętnk,
które ukazły
się
wła'nie
w Krakowie w 1883 r. pt. Zapiski z lat 1825-1831

Tymateusza Lipńskego,
do druku przygotwał
i przypiskami objaśnił
Kazi·
mierz Bartos:ewic:.
s Szulc był
współraconikem
"Kuriera Poznań
kiego" od l IV 1884 r. do
l VII 1886 r.
' Deitera opuścił
gimnazjum Marii Magdaleny 15 IX 1883 r., przenosąc
aię
na nowe stanowisko do Bonn po 5 latach pracy w tym gimnazjum. Na nowe~JO
dyrektora powolany został
leinerz z Brunsberga, który objął
urzędowanic
z początkiem
nowego półrocza
zimowego.
4 Sznlc jako ataly współraconik
"Echa" wymieniony jest w artykule Od
redakcji w nr l z 6 X 1883 r.

1077
Oskar

Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Modlnica, 10 XII 1883

ną

Kochany Panie Józefie
Odebrawszy Wasz list ostatni, acz niedług,
ale przyno zący
peł
torb ~t wielce zajmuącyh
wiadomo' ci, nowin i projektów, poz rychłą
odpwiezą,
która Wam ię zre z.
picr.zam, jak żądacie,
tą
już
od clawna należł.
Otóż
dono zę,
że
li t Wasz z d[nia] 24
vaźclziern[k]
wraz z la kawą
notaką
o urokach Pani Dobrodziejki zcęśłiwe
rąk
moich doszeł.
Wynurzacie w nim swe dzięk
za
przt' łany
W arn skromny upominek etnografa, który to upominek
w dobroci '\ a zej do niezwykłj
wysokści
podnieść
W a m ię podobał.
Dałem.
co mogłe.
Czuję
jednak mocno, że mnie zaka owal
zup lnie bibliograf 1, po yłając
amen gotuv [!] rzecz, która w' ród
obecnych okoliczno' ci nicrównie więk
zą
dla W a może
i mu i mieć
wagę
niż
papiery. O przesyłc
tej wicdzałem
już
od kilku dni
z u t aroego E trejchera (gdy Lyla mowa o Wa ) i nic potrzebuję
W a zapewnić,
ile mnie ta wiadomo' ć uradowł.
Prawda, że
wkład
to znów na Was pewne obwiązk
literackie co do opracowania przy łów;
wiem atoli dobrze, że
obwiązk
te są
Wam
przyjemne i że je chętnie
i z zamiłowne
przedmiotu spełnic.
Naturalnie, że
pisząc
przy tym komedie i nowele, po częśi
z konieczno'ci do przy iadywania dobrze fałdów
zmuszeni jesteijcie
7 -

Korespondencja t. SI
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i na długie
pogadanki listowne (równie jak i ja) czasu nie macie,
czego Wam wcale nie biorę
za złe.
Jużci
nie ma wątpliośc,
że
w
takim będąc
połżeniu
lepiej, że puszczacie folwark w dzierżawę,
zachowują
sobie dwór i ogród z parkiem, niż
gdybście
sami jak
dotą
got>poJarstwem kłoptać
się
mieli, i że liczą
na pewny zarobek z pióra, mniej już
będziec
dbali o to, w jakiej mierze W as
dzierżawc
wyzskiać
będzie.
Okolicznść
ta pozwoli W a m też
z nadejścim
wiosny i lata więcej
jeszcze zajmowć
się
ulubionym
Waszym parkiem i naturą,
a do kompanii w jej użyci
(robiąc
nadzieję
wycieczek) wzywacie i moją
także
personę,
nie bez współ
udział
i malarza (tres faciunt collegium). Służybm
Wam też
najchętniej,
ho i mnie, widzi Bóg, czuć
się
daje potrzeba jakiegoś
ruchu i Waszego towarzystwa, tym hardziej że i dla etnografii, wnosząc
z dotychczasowych obfitych nabytków, nie był
pobyt u Was
be:.: korzyści,
skoro Halka, jak powiadacie, jeszcze się
nie wyczerpał.
Ale czasy te, wiosna i lato, są jeszcze dalekie i dlatego
na stanowczą
nie pozwalją
decyzję.
Wyjechać
przed czerwcem
z Krakowa było
za wcześni,
ani mi też
dozwlą
interesa wydawuiczc. W lipcu znów może
zjedzie do Modlnicy, korzystając
7 wakacji 6-cio tygodniowych, bratowa moja z dziećm
(z Warszawy), których nie widzałem
od r. 1879; rozumie się,
że
to mnie
zall'zym<J w domu. Są
to rzeczy niepewne, ale możebn.
Zresztą
F>polkamy się
prawdopodobnie jak w roku zesłym,
na otwarciu
Akademii, na początku
maja, a może
i wcześnij
jeszcze, jeżli*
Szanowne Panie, żona
Wasza wraz z matką
i 2-giem dzieci przeniosą
się,
jak piszecie, na mieszkanie do Krakowa, a wtedy umówić
się
i powziąć
jakieś
postanowienie będzie
łatwo.
Co do owego mieszkania, to jużem
się
tu o cenę
takowego rozpyświadomych
rzeczy osób. Jużcić
musiałoby
się
ono nająć
w zdrowej częśi
miasta, blisko plantów, i na dole ze względu
na
Matkę.
Kosztwałby
ono rocznie okł
400 do 500 reńskich,
a nawet lepiej przyjąć
i wyższą
cyfrę,
jeżli
chcecie, aby się
składo
z 4 pokoi, z kuchni, piwnicy i drwalni. Bardzo by mnie to cieszyło,
gdyby rzecz ta przysła
do skutku i ja tu mógł
Kochane Panie powitać
w Krakowie. Mając
Wasze polecenie mógłby
po Nowym Ro·
ku zająć
się
sam lub przez kogś
wyszukaniem takiego lokalu. *.
Komedii Waszej Ciotka na wydaniu nie znam jeszcze, a z tych,
tywał
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co ją

widzieli, jedni (jak mi to powiadano) ganią
ją,
a drudzy
jak to bywa najczę'ie;
"Nowa Reforma" mówi, że spodziewał
ię
po Wa czegoś
lep zego i tylko kilka scen jej się
podo3
2
;
•
a
i
bało
"Cza " także
mówi dwójznacznie Jak będziec
mieli
nową
komedię
gotwą,
to przyślijce
mi ją do odczytania w li' ci e
rekomendowanym, jc~li ię
to Wam zdaje dogodnym, a ja ją
am
zaraz po przeczytaniu na powrót odeślę.
Za notaty bardzo ciekawe o uroku 'liczne dzięk;
jeżli
ich jest
więcej,
to proszę
o łaskwe
udzielenie.
chwalą,

*
Całując

przysł

Waszych Pań
i życzą
całemu
domowi
do iego roku i w zelkich na rok
jak zawsze Waszym kochaj[ąym)

rączki

i wszy tkim znajomym
wesołg

pomy'lnści,
zo taję
przyj[acielem]
Arku z 3-ci erii XII po

yłam.

*

listu. Brulion %0·
B. J. 6700, k. 547-548. lodlnica 10 Grudnia 1883. Oryginał
chował
się
to zbiorach Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 30.
*-* fragmenty uzpełnio
na podstawie brulionu; oryginał
us::kod::ony
l Mowa o Estreicherze.
2 ,,Nowa Reforma", dziennik krakowaki, wychodzą
od r. 1882, redagowany i wydawany przez Adama Asnyka. Krótka recenzja Ciotki na wydaniu, zawierając
neg tywną
ocenę
komedii ukazł
się
w " owej Reformie" w 1883 r.
w nr 266 (z 22
l) w rubryce Kronika.
3 Recenzent Ciothi na wydaniu wypoiadjąc
się
w "Czasie" 1883 w nr
26:1. w rubryce Teatr wbrew sugeltiom Kolberga ocenia kornetli Blizńakego
pozytywnie.
ymienając
dodatnie cechy jego komediopisarstwa, kończy
wypowiedź
naltępującym
aformulowaniem, w którym, być
może,
Kolberg dopatrzył
się
dwuznaczno'ci: "są
[one, czyli zalety komedii], kluczem do zagadki,
dlacz go dzieła
Fredry (ojca) nigdy nie ltracą
dla publiczno'ci pol kiej uroku,
a które w niepospolitej mierze posiada te.< Blizióski, jak tego żyw
dowód
dał
w nowrj wej l..omedyjce".
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K o m i t e t K a s y i m. M i a n o w k i e g o
berga

1

d o O s k a r a K o 1-

Warszawa, 12 XII 1883
a po iedzeniu z d[nia] 8 grudnia r. b. na przedstawi nie człon
ka Komitetu, Piotra Chmielowskiego 2, Komitet Kasy po tanowił
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Szanownemu Panu bezwrotną
zapomgę
na wydawnictwo
dalszych tomów dzieła
p. n.: Lud, jego zwyczaje itd. 3
Na zapomgę
takową
Komitet przenacył
procenta od funduszu
wieczystego imienia Jaśkowieg
\ wynosząceg
rub. sr. 15 000
w listach zastawnych 5°/o., a mianowicie kupony: październkowy
r. 1883 oraz kwietniowy i październkowy
r. 1884, to jest ogółem
rub. sr. 1125, płatne
w trzech ratach po rub. sr. 375 {z potrące·
niem należości
depozytowej) w wymienionych terminach.
Komitet ma nadzieję,
że
Szanowny Pan nie zechce odmówić
przyjęcia
zapomogi, która posłuży
do prędszego
ukończenia
Jego
znakomitej pracy, i poda tym samym spobnść
Zarządowi
Kasy
wyśiadczen
naszej literaturze usłgi.
Pierwszą
ratę
załąc
się
przy niniejszym.
Prezes Komitetu: dr Chalubińsk
Członek
Komitetu, Sekretarz: Konrad Dobrski 5
udzielć

Wielmożny

Przesyłając

nowskiego sumę
nie na moje ręce
Z poważniem

Panie
WPanu z polecenia Komitetu Kasy imienia dr. Mia·
rub. sr. 370, proszę
uprzejmie o łaskwe
nadesł·
odpowiedniego pokwitowania z obioru tej kwoty.
Członek

Komitetu, Kasjer
Kar. Deike 6

Bibl. PA.N 218.S, t. 2 k. 102-103. Warszawa, d. 12 Grudnia 1883 r. Nadruk:
Komitet Zarz,dzaji!CY Kasą
Pomocy imienia Dra medycyny Józefa Miano w·
slde~o
dla osób pracująyh
na polu naukowem. Liczba dziennika: 83.
l Józef Mianowaki (1804--1879), lekarz, od r. 1839 profeaor-adiunkt kli·
niki lekarakiej i wykladowca fizjologii w klinice wileńskj,
od r. 1842 wy·
kładl
fizjolgę
w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu, gdzie mia·
nowany zo&tał
lekarzem głównym
II azpitala wojsk-lądeg
na oddziale
chorób wenętrzych.
W Petersburgu przebywał
18 lat jako lekarz szpitalny
i jednoczśi
lekarz dworu cesarskiego. W latach 1862-1879 był
rektorem
Szkoły
Głównej
Warszawskiej. Kasa im. Józefa Mianowekiego istnał
od r.
1681. Err.ystowala dzięk
poparciu finansowemu apoleczństw
i składom
człoaków;
miał
na celu udzielanie zapomóg i pożyczek
na badania i prace
naukowe. W pierwszym komitecie Kasy wyłonim
z grona zalożycie
preze·
sem był
Tytus Chałubińsk,
wiceprezesem Stanisłw
Kroneb~,
kasjerem Ka·
roi Deike, eekretarzem Konrad Dobrski.
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Piotr Chmielowaki (1848- 1904), krytyk literacki, historyk literatury, w la·
tach 1874--1898 nauczyi~l
prywatny w Warszawie, od r. 1903 profesor lite·
ratory polskiej na uniwersytecie lwowskim. W r. 1882 nie przyjął
nominacji na
docenta uniwersytetu warszawskiego, dowiedziawszy się,
że
wbrew pierwotnej
decyzji powziętej
przez Ministerstwo Oświaty
w ostatnim roku panowania
Alekundra II, historia literatury polskiej będzie
wykładn
po rosyjsko z pominęce
pewnych okresów lit~rackh.
Od r. 1878 Chmielowaki był
redaktorem
,,Biblioteki najcelniejszych utworów literatury europejskiej", w latach 18811897 redagowal "Ateneum", był
współredaktom
i współraconikem
Wielkiej
encyklopedii ilustrowanej i FnC)·klopedii wychowawc:ej. Autor wielu artyko·
łów
i rozpraw o tematyce historyczno-literackiej i krytyczno-literackiej, WY,·
dawca autorów polskich od XVII do XIX wieku.
3 Z zapomogi Kasy Pornocy dla osób pracująyh
na polu naukowym im. dra
Józefa Mianowakiego Kolberg wydal 5 tomów Ma:owua, Kraków 1885-1890
(DWOK T. 24--28).
ł Jan Nepomucen Ja'kowski (zm. 10 V 1882 r.), poeta. Od r. 1836 publiko·
wał
swoje utwory w "Przyjacielu Ludu", "Tygodniku Literackim", "Bibliotece
Warszawskiej". Procenty od funduszu wieczyitego J aśkowsieg
przeznaczone
był
zgodnie z wol11 fundatora dla osób odznaczaj11cych się
w jakiejkolwiek ga·
łęzi
piśmenctwa
polskiego.
s Konrad Dobrski (184.9-1915), lekarz, działc
społeczny,
współzaożyciel
i organizator Kasy im. Mianowskiego, członeJ.
Towarzystwa Lekarskiego War·
szawskiego, redaktor ,.Pamiętnk
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego"
i ,.Zdrowia".
1 Karol Deike
(18·15-1906), banJ.owiec, z wykaztłceni
i zamiłown
utronom. Majątek
swój ofiarwł
Kasie, której był
ekarhnikiem. Był
redakto·
rem ,.,Wazech 'wiata", ,.Pami~tnk
Fizjograficznego" i ,,Przyrody".
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Stani ław

Czarnecki

do

Oskara

Kolberga

Pakoslaw, 15 XII 1883
Szanowny i Ła

kawy Panie Dobrodzieju

Przepra zam najuprzejmiej Ła
kawego Pana Dobrodzieja, że
dotychcza nie odpi alem łaskwemu
Panu Dobrodziejowi na Jego
tak uprzejmy list z dnia 27 paźdz[iernk].
Ku końcwi
września
za Iablem tak mocno, że
prawie całkowity
październk
przelżć
musiałe,
aż
wre zcie tutejsi lekarze wysłali
mnie l listopada na
gwałt
do Wiednia, uznaw zy, że
kuracja, a nawet ciężka
operacja
jest koniecznie potrzebna.
List Ła
kawego Pana Dobrodzieja nadszeł[
...]* przed samym
moim wyjazdem. Dopiero w tym tygodniu powrócić
moglem. Prze·

102
i
leżałm
wyższemu

przebolałm

cić,

dzięk,
choiaż

niezupł

żem

przeszlo 6 tygodni w Wiedniu. Bogu Najnare zcie szcęśliwe
do domu powrÓ·
wyleczony, ale o iągnwszy
tyle, ile się
Dzisiaj przynajmniej znów mogę
być
trochę
mógł

tylko tlało
osiągnć.
czynnym i poracwć.
Jak najserdeczniej dziękuj
la kawemu Panu Dobrodziejowi za
łaskwe
przy łanie
mi dalszego ciągu
swego wydawnictwa, które
mnie ciągle
zawsze bardzo zajmuje, interesuje i poucza. O tanią
przesyłkę
nie mogłe
jeszcze prze tudiować,
bo dopiero co wróciłem,
a zajęci
zastłem
bardzo wiele. Zdrowie mojej żony
jest
obecnie, Bogu Najwyższemu
dzięk,
dużo
lepsze, nerwy dużo
spo·
kojniejsze, tak że może
znów[ ... ] * pracuje nie tylko w ogrodzie,
ale i umysłow.
Moi synowie zdali już
na uniwersytetach. Powróciw zy z Wiednia i Monachium, starszy mój syn jest obecnie w Berlinic i słucha
prawa, a mlod zy mój syn słucha
hi torii i geografii
w Lipsku. Wszystkie córeczki je~ z cze
ciągle
w Pradze. Bardzo kontent jestem z ich umieszczenia w klasztorze sercanek. - Dopóki
przełożną
tego zakłdu
była
pani Chlapowska \ to z pewnością
[...] * wychoać
przysłe
obywatelki i Matki Polki.
Czy Łaskwy
Pan Dobrodziej nie wybiera się
znów do K ię twa?
Nie wątpię,
że
wtedy Łaskwy
Pan Dobrodziej był
tyle łaskw
w Pakosłwiu
się
[ ... ] * we wycieczki dal ze. W tych dniach wła
'nie wykopał
jeden gospodarz z bliskiego Gołejwka
W[ie]lk[o·
polskiego] sześć
węgierskch
dukatów z lat 1456- 1496. Wykopa·
lisko jest o tyle ciekawe, że leżało
400 [lat] w ziemi 2 •

Załączm

Łączę
wyraz wysokiego i szczerego szacunlu i poważ
nia i zaw ze erdeczne pozdrowienia
tanisłw
Czarnecki

bez deklaracji 20 guldenów.
my

' lę

bowiem,
że

tak lepiej.

Bibl. P AN 2185, t. l k. 132-133. Pakoslaw pod Rawiczem d. 15-go Grudnia
Poslać
trzeba 3 ,.LubeJ kie" II, 2 ,. lazoweze" I.
• wyrazy nieczytelne
1
Józefa Cblapowska, córka genrał
Oczyderego Cblapowskiego, watąpił
do
klaiZtoru sercanek (zob. przyp. 3 do listu 666, Korespondencja cz. II) otrzy·
mawszy posag w wysokści
40 tys. talarów na cele fundacji. Przełożną
zakł
du była
już
przed przeniesieniem się
sercanek do Pragi, czyli przed r. 1873.
2 Golejewko, wie~
w pow. krobskim. O wykopaliskach t ych brak informacji.

83. Na Ie. 133 notatha Kolberga:
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1080
Jadwiga

Wernerowa

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 20 XII 1883
Kochany Stryju
przesybm z nim serdeczne życzenia
przeę
kochanemu Stryjaszkowi, ięgając
myw zyscy zasiadali do wigilijnego stołu,
łamiąc
ię
opłatkiem.
Wicleż
to osób najbliższych ubyło,
jak się
"tosunki zmienły
od tych drogich, najmilszych czasów moich dziecinnych lat prawic. My zawsze z dziećm
wilę
spędzamy
u ~łatki
męża,
Mania w tym rol·u zapewne w domu będzie,
a u niej Bronek i Wiluś
.. fielśmy
zmartwienie z , lanią.
hóra długo,
bo przez
pięć
tygodni, mocno chorwał
i dopiero od bardzo nicdawna je t
zdrowa i tro zkę
zaczyna wychodzić.
Bronek miał
zamiar w jesieni jechać
do Stryja, tymczasem zachorwł
tu przyjechaw zy i dwa
tygodnie w łóżku
przcl:ał,
a potem już
jechać
nie mógł.
Wiluś
je~t
w fabryce .. Wulkun", dawniej Mintrów, gdzie teraz Stas
;\linter je t dyrektorem. a fabryka je t akcyjna. Ma tam Wilu'
mie zkanic, bo to jt>st na Pradze, i niczłe
uposażeni,
choć
też
zaj~ci
od 6-tej z rana do 7-rj wicczi)r, ale dla młodeg
to bardzo dobrze, bo nie ma czasu na ni<•potrzebne rzeczy i zbijanie bą
ków. Julka 1 nie ma w War zawic, ma miejsce w domu handlowym
na Potłln.
może
co z niego lJędzie,
ho War zawa za dużo
miał
db
niego p oku., którym nie miał
do· ć siły
~i t; oprzeć,
chiał
żyć
jal· pan, a pienędzy
na to nic było.
My zajęci
zaw ze je teśmy.
Chłopcy
do szkół
chodzą:
Józio 1 do
2
gimnazjum, a Julo na prywatną
pen j~,
trzeba mi więc
ich dopilnować
i pomóc często
w naukach, tak że późno
pać
chodzę,
a wcze'nie wstaję,
żeby
ich wypraić
z domu. Najmłodszy
Stefcio 2 w lutym trzy latka kończy
i jest ulubiei1cem całej
rodziny, bardzo rozko zny chłopak.
Ale ja się
tak rozpi ałm,
a to czas kończyć,
nawet nie wiem,
czy Stryj wie o śmierc
śp.
Leona Strasburgera 3 i śp.
Jana Rogo1
5
zińskego
został
wdoą
z pięcorgem
dzieci,
• Biedna Ludka
Załączj

opłatrk,

dzenia Świąt
nadchoząy
'lą
w te czasy, kiedyśm

104
a choć
pod wzgl~dem
materialnym stoi dobrze, ale samej te dzie·
ci wychoać
to trudne dla kobiety zadanie; bardzo tym ciosem
przybita.
Karolka na Święta
z dziećm
ma do Radomia jechać
na tydzień
do Wąsowkich,
zapewne sama będzie
pisać
do Stryja, też
mocno
w jesieni chorwał.
Raz jeszcze przesyłając
serdeczne życzenia
Stryjaszkowi i szanownej Rodzinie Konopków, całuję
rączki
i zostaję
przy·
wiązan

bratnką

Jadwiga
uszanowanie
Mąż

przesyła.

Rkp. :z:ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 148-149. Dnia 20 Grud. 1883 r. Warszawa.
Mowa o Juliuszu Wilhelmie Kolbergu, bracie Jadwigi.
Synowie Wernerów.
2 Leon Henryk Strassburger (ur. w r. 1845), brat Edwarda, profesora-botanika, i Juliana, dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Kopalni Węgla,
obywatel
ziemski, właściel
Trzebienie w pow. miechowskim, mąż
Heleny Fryderyki
Werner, kuzynki Emila Wernera. Zmarł
17 XI 1883 r.
4 Jan Tadeusz Rogzińsk
zmarł
22 IX 1883 r.
5 Ludmila Zofia Rogzińska,
córka Karola Mintera.
l

2
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Julian Horoszkiewicz do Oskara Kolberga

Lwów, 21 XII 1883
Szanowny Panie
Nie broialem odezwać
się
do Pana z próżnymi
rękami,
a przez ten
czas i z powodu tego milczenia niemało
nad tym cierpałm,
iż ludzie tak są nieuczynni, tak leniwi czy tak nieudolni do tak małej
i łatwej
pracy jak zbieranie pieśn
ludowych dla tych, którzy z tym
ludem żyją
w ciągłej
stycznośi,
mają
go w domu.
Rzecywistą
trudność
napotyka się
z tego powodu, że nasze panny i panie, choiaż
śpiewają
i grają,
pieśn
ze słuch
wygranej na·
pisać
nie potrafili.
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Słowa
bez melodii do użytk
pańskiego
nie przydaą
się;
ale
na razie po yłam
trzy pieśn,
które otrzymałe
od poczciwej duszy
z Ukrainy 1 • Ponownie prosiłem
ją
o pieśn
weselne. Zawiązłem
nowe stosunki z osobami na Wołyniu
i w ruskich obwodach w Ga·
licji, poychają
ludzi tym bodźcem,
że
za cenę
tych pieśn
dopomogą
mi do nowego zbioru pieśn
patriotycznych. Może
to się
nareszcie powiedzie.
tego jak co z nutami otrzymam, będ
Szanownemu
W miarę
Panu przesyła.
Pie~n,
które dziś
daję,
są
autentyczne, ludowe. Znane mi są wydania pieśn
ruskich Wacłw
z Oleska i Kocipńskeg,
ale w jednym i drugim zbiorze melodie nie są ludowe.
Ja z moim materił
niewiele postąiłem.
Trudna jest epoka
koniec wieku 18 i początek
19. Szukam na próżno
melodii do
pie~n
światoej:
Patrzcie, bogacze świat,
która jest nutą
do pieśni
patriotycznej z r. 1792 2• W roku 1816 wyszła
w Warszawie ksią
żeczka
pod tyułem:
Śpiewy,
arye teatralne i światoe
z różnych
oper i komedyj zebrane. Być
może,
iż tam znalłby
ię
ślad
do szukanej przez mnie pie'ni, lecz tej k iążeczk
od zukać
nie mogę.
Nie chę
Szanownego Pana nudzić
moimi kłoptami,
ale jedno jt' zcze dodam.
Za łyszaem
i o tym. że
Pan posiada i zbiór polonezów dawnych. Czy nie znalłyb
ię
te dwa: l) Polonez Dąbrow
kiego
zwany [ ...] *, 2) Polonez napisany po wzięcu
do niewoli Tadeusza
Ko§ciu zki 3 •
Gdyby się
to lub co więcej
z materiłów
dla mnie użytecznh
znalło,
racz Pan łaskwie
na mój ko zt dać
przeisać
i przełać
mi za pobraniem pocztowym.
Składm
Szanownemu Panu po zwyczaju naj erdeczniejze życzenia
pomy'lnego nowego roku.
Z poważniem
J. Iloroszkiewicz

Rkp. ::ag. Bib l. P AU 2030, t. I k. 342- 343. Lwów 21 grudnia 1883. MajerowikR

N. 3.

• nie
wońka,

1

dokńc:ne

Mowa o trzech ieśnachp
z okolic Boryńca
Solowejko oraz Kum przesłanych

na Ukrainie: Bolyt mene holo·
Kolbergowi przez lloroiZkiewic:aa.
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Kolbersa
publikowane będą
do etnografii Słowian.
z Zob. przyp. l do listu 884, Korespondencja cz. II.
3 Kolberg polonezów tych nie znał
i nie posiadł,
o czym donosi w liśce
do Horoszkiewicza z 29 II 1884 r. (zob. list 1102). Utworów, o których mowa,
nie udało
się
zidentyfkować.
Nie zawiera ich również
przygotowywany wówczaa
przez Horoszkiewicza do wydania zbiór Echa minionych lat, wiersze, pieśn
z muzyką,
marue wojska polskiego z końca
XVIII i początku
XIX wieku (Lwów
1889).
Zachowły

się

one w zbiorach

rękopiśmenych

w tomie 59 DWOK pt. Materiły

1082
Z)gruunt

Noskowski

do

Oskara
ł~oluerga

Warszawa, 21 XII 1883
Wysoce Szanowny Panie
Załączm
przy niniejszym świe:lo
w Lipsku wyszłe
trzy picdni
wyjęte,
które ubrałem
w nieco bogatszą
szaze zhiorów Pańskich
1
tę,
aby i Niemcom się
podbały
wypadek, że
• Pierwszy to może
iśce
ludowy motyw w tej formie pomiędzy
cudzoziemce idzie,
s ~ym
impulsem do tego była
tyle ciężka
i pełna
chwały
a że pierw
}Jraca Pańsk.
słuzna
jest przeto, aby Jego Imieniem ozdbić
to
dziełko
pierwsze w swoim rodzaju.
Znajdzie Czcigodny Pan w tych pieśnach
parę
wyrzutni w tek~cie.
Uczynić
to musiałe
dla zachowania myśli
muzycznej, jako
też
i dlatego, żeby
zbytnio rzeczy nie przedłużać.
Sądzę,
że
pieśn
nir na tym nie straciły,
gdyż
opuszczenie jest małoznce.
Pozstaję
dla Szanownego Pana z szacunkiem i uwielbieJticm, jako uniżoy
sługa
Zygmunt Noskowski

Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 12-13. 21 Grudnia 1883. Nadruk: Dyrektor T owarzy·
atwa Muzycznego w Warszawie.
1 Zygmunt Noakowski Tr:y pieśn
ludowe na 2 glosy żeński
i fortepian, op.
10 skomponowane w 1883 r. Lipek 1884. wyd. Kistnera.
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1083
Oskar Kolberg do Piotra Chmielowskiego

Modlnica, XII 1883
Szanowny Panie Dobrodzieju
Za o tanią
bytnością
moją
w Krakowie dowiezałm
się
od
prof. Kopernickiego o jednomyśli
na wniosek Pański
powzię
tyiC Jl""tanowieniu Komitetu pomocy naukowej w War zawie wspier&nia prac i wydawnictw moich etnograficznych. Jakkolwiek wzruza mnie do głębi
tak chlubne uznanie działlnośc
mojej dotychcza owej, a zaszczytne zaufanie Komitetu dającego
z góry hojną
dłonią
na dalsze wydawnictwa zapomgę
do niewyga lej wdzię
czno· ci i tym gorliwszej pobudza pracy, to jednak czuję
mocno,
że
dank mój przede w zy ·tkim należy
ię
Wam obydwom\ Szanowni Panowie; gdyż
nie ma wątpliośc,
że
bez łaskwej,
a tyle
zcęśliwf'j
dla mnie interwencji Waszej, pomoc nie była
przyzła
do kutku, rozbijaąc
się
- jak to zwykle u nas bywa - o brak
goręt
zego poparcia (ze trony rzeczoznawców) albo o brak stounków i znajomo· ci, o brak inicjatywy czyjej' i porozumienia, mimo najżyczliw
zego uspo obienia ogółu
dla autora.
Rozumie się
amo przez się,
że
wobec tak przyjaąch
wydawnictwu okoliczno ~ci
życ:r.nia
komitetu, o ile dotyczą
dzieła,
obowiązujcym
tają
ię
dla autora prawem. Więc
żądan
przez KasQ
pomocy, a potrzebna Komitetowi ilo ~ ć egzemplarzy zaraz po ukoń
czeniu druku prze~łaną
jej :w~tanie.
Panowie za~
Gebetner i Wolff
dzif już
nic omir. zl ają
za zgłos
niem ię Pań
kim wydać
jeden cał
kowity egzemplarz dzieła
do biblioteki Ka y pomocy, drugi zaś
doręczą
Szanownemu Panu, jako mały
upominek od autora i po·
wolnego Wa zego sługi.
(Są
to: Lud, seria I aż
do XVI, i Polwcia
tomów dwa. Dołączam
kartę
tyułową
do erii 1.)
Na tytule wyjść
mającego
w roku przysłm
z zapomogi Komitetowej tomu uczynioą
też
będzie
wzmianka, jaki to fundusz po·
woła
go do życia,
bo tak nakazuje zwyczaj i obwiązek.
Uprazałbym
jedynie dla dokłan
<ci intytulacji o nade łanie
formułki
2
tego ogłszenia
ię Mazowszem odpo·
• Zyczenie Komitetu zajęci
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wiada najzupełi
i mojej także
myśli.
Tu jednakż
widzę
się
spo·
wodowanym zrobić
uwagę
, że
materił
do Mazowsza mie
ś ci
s ię
u mnie w czterech tekach, z których każd
posiada żywiołu
na dwa
przynajmniej tomy 3 • Jedna z tych tek obejmuje Mazowsze polne,
które bym nazwł
warszawskim (po lewym brzegu Wisły),
druga
Mazowsze leśn,
czyli podlaskie (po prawym brzegu Wi ły,
a lewym Bugu), trzecia Mazowsze stare (Płock,
Pułtsk,
Kurpie itd.),
czwarta Mazowsze pruskie. Muszę
nadmieć,
że
Mazowsze warsza·
wskie potrzebuje jeszcze uporządkwani
i ma pewne szczerby,
które jedynie zacytowaniem (krótkich) wyjątkó
czy ustępów
z dzieł
kilku dawniejE~zych
autorów i dawnych gazet, broszur i kalt>ndarzy zapełnić
się
dazą.
Zapełni
je już
w czę ·ci i dzieło
K[ ornela] Kozłwskieg:
Lud czerski ', do którego odsyłać
czytelnika
nie omieszkam w miejscach sto ownych; a interkalacja ta dla dokładnego
zrozumienia cało·
ci wykładu
jest niezbędą
(będzie
tych
ustępów
razem okł
2 do 3 arkuszy wśród
tomu obejmuącg
20
i kilka arkuszy druku).
Mazowsze zaś
podlaskie, w znacznej pełni
mające
wiadomśc
oryginalne, jest już
prawie gotowym do druku i mogłby
zaraz
po Nowym Roku pójt!ć
pod pra ę. Jeżli
jednak uważsz
Pan za
sto owne rozpcąć
rzecz od Warszawy, jako punktu centralnego,
by trzymając
się
logicznie topograficznego kierunku, przejść
następnie
na prawy brzeg Wisły,
dalej pójść
w Płockie
i nad Narew,
wreszcie wkroczyć
do Prus, to pod prasę
odałbym
najprzód Mazowsze warszawskie, przygotowawszy je należyci
w przeciągu
mniej więcej
trzech tygodni.
Na zapytanie, komu i kiedy przesłać
z War zawy pierw zą ratę
wyznaczonej mi zapomogi, odpowiadam, iż pro zę o prze łani
j j,
jak i następych
rat, do rąk
i pod adre em D.E. Friedleina, księ
garza, który należyto
· ć odbierze i p ok wi tuje.
Dziękując
raz je zcze naj erdeczniej za wyśiadczoną
mi
(a sądzę,
że
i etnografii krajowej) wielką
przy ługę,
za yłam
ży 
czenia wszelkich pomy'lno 'ci z nowo nadchoząym
rokiem wraz
z wyrazami głębokie
poważni,
z jakimi zostaję
Szanownego Pana Dobrodzieja sługą
O. Kolberg
Adrc mój: O. Kolberg, Kraków,
Księgarn

D. E. Friedleina.
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Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 39-40. Madlnica pod Krakowem dn. Grud. 1883.
Brulion. lutu. Nad tekstem notka Kolberga: Chmielowaki w Waraza. List ten. U·
mieuczono pr:ed odpowiedziq Chmielowskiego (:ob. list 1084) :e względu
na
:wiq:ek treiciowy.
l Chmielowskiemu i Kopernickiemu.
2 Formula ta brzmiał:
"Wydanie z zapomogi Kaay Pomocy dla oaóh pra·
cująyh
na polu naukowem imienia Dra Józefa Mianowskiego".
3 Zachowany material odnszący
się
do Mazowsza zawarty jelt obecnie głów·
nie w następującyh
tekach rękopiśmenych:
l - Mazowue, Waru:awa, Ło·
wic:, C:ersk, 2 - Mazury podlaskie, 3 - tece kolbergowakiej (Mazury pruskie)
akldjące
aię
dziś
z 3 oddzielnych jednostek archiwalnych: 3208, 3891, 3892,
4 - Łomża,
Augustów, Tykocin., Bielsk, 5 - Płock,
Dobrzyń,
Pułtsk,
Kurpie.
Został
on opublikowany przez Kolberga w 5 tomach:
cz. I Mazowsza, Krak6w 1885, (DWOK T. 24) obejmuje tzw. fazowsze polne,
czyli oh!Zar po lewej atronie Wisły
i okolice Wanzawy,
cz. II Ma::ows:a, Kraków 1886, (DWOK T. 25) zawiera pieśn
i tańce
z tego
terenu,
cz. III Ma::ows:::a, Kraków 1887, (DWOK T. 26) przedstawia tzw. lazowaze
leśn,
czyli podlaskie, obszar po prawej stronie Wisły
a lewej Bugu,
cz. IV Ma:ows::a, Krak6w 1888, (DWOK T. 27) - Mazowsze Stare - obszar
po prawej stronie Wiały,
prawej Bugu i po obu stronach Narwi,
cz. V MOJ:owsza, Kraków 1890, (DWOK T. 28) - Mazowsze Stare, Podlaaie.
Wszystkie materiły
nie wydane przez Kolberga zostan'l opublikowane w edy·
cji DWOK, i tak: wydrukowany już
tom 40 atnowią
Mazury pruskie, zaś
tomy
41 i 42 atnowić
będą:
Ma::ows:::e cz. VI z Ziemą
Dobrzyńską
i Mazowsze cz.
VII (wierzenia, podania, gry, zabawy, zagadki, przyałowi).
4 Kornel Kozłwski
Materiły
do etnografii słowiańkej:
Lud, pieini, poda·
nia, bainie i przesądy
ludu z Ma:ows::a Czerskiego. Warszawa 1867-1874.

1084
Piotr

Chmielow ki
tło

O kara Kolberga
Warszawa, 26 XII 1883

Szanowny Panie
Nie mnie, ale sumiennej i cennej pracy Swojej zawdięc
nowny Pan tę gotwść,
z jaką
Ka a pomocy naukowej pośie
z zapomgą
na wydawnictwo Ludu. Kto takie, jak Pan połży
:ta ługi
dla etnografii krajowej, temu lusznie należy
się
największe
uznanie i uszanowanie.

Sza.
zyła
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W imieniu Komitetu i własnym
dziękuj
Szanownemu Panu za
egzemplarz Ludu. Co do mnie, posiadam trzy pierwsze tomy i dlatego co do dalszych tylko będ
korzystał
z uprzejmości
Pańskiej.
Egzemplarzy przysłego
wydawnictwa Komitet bynajmniej nie żą·
da od Szanownego Pana, a jeżli
Pan zechcesz coś
ofiarwć,
to już
zupełni
od dobrej woli i ofiarn~c
Pańskiej
zależć
będzie.
Ja ki wybrać
przedmiot na pierwszy tom wydawnictwa z fun·
du zu Ka&y pomocy, to również
w zupełności
od Pana zależy.
Jeżeli
Mazowsze warszawskie o tyle jest gotowe, że nie potrzeba bę
dzie zbyt dużo
czasu na dopełni
go poświęcać,
to było
ono
Lardzo pożądanym.
Jeżli
zaś
przeciągnć
by się
przez to miało
wydawnictwo, to można
wziąć
jakąolwie
iną
część
Mazowsza.
Zwyczajem dotychczas praktykowanym na książach
wyszłch
z funduszów Kasy kładzie
się
na karcie tyułowej
słowa:
"Wydanie
z zapomogi Kasy Pornocy dla osób pracująyh
na polu naukowym".
Jestem nad wyraz szcęśliwym,
że
mogłe
się
zająć
sprawą
tak ważną
i tak intersując,
a życzą
Szanownemu Panu
szcęśliwego
wypełnia
pracy podjęte
od lat tylu, pozwalam sobie równocześi
przesłać
życzenia
noworoczne i pisać
się
z prawdziwym poważniem
P. Chmielowski
B i bł
.

P AN 2185, t. l k. 88-89. 26/12 83.
Złota

22.
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Henryk Biegeleisen 1

do

O kara

Kolberga

Lwów, 1881
Czcigodny Panie
Przepraszam bardzo, że będąc
W[ielmożnu]
Panu zupełni
nie
znany, udaję
się
do Niego z prośbą
w sprawie naukowej.
Zbieram podania ludowe do studium nad baldą
Mickiewicza
pt. Ucieczha, którą
porównuję
z Leonrą
Biirgera 2 i przedstawiam
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na tle ludowym'. Przejęty
uwielbieniem dla Czcigodnego Pana,
jako najznakomit ze go badacza ludu, o ~miela
ię prosić
Go o bliż
&Zf" wska:.~ói
w tym względie.
Z literatury niemieckiej znane mi są pieśn
wspomniane przez
5
8
Prohla \
ackernagla i Wolinera (w ..Archiv fiir Slavi che Phi·
lologie"). Z zbioru Pańskiego
znam tylko jedno podanie z Poznań
skiego 7 • Zapewne znane są W[ielmożnu]
Panu o wiele więcej
podań
tej albo przynajmniej podobnej tre~ci
co Leonora. Będ
Czcigodnemu Panu na zawsze zobwiąany
za pomoc i informację.
Na ze zbiory pieśn
i podań
są
tak rozrzucone, że trudno się
w tym
Ie ie znaleźć.
Ach! Gdyby Pańskie
dzieło
było
już
zupełn!
Stworzy
ono epokę
w naszej literaturze.
Polecają
swoją
gorąc
pro 'hę
Czcigodnemu Panu, zotaję
z prawdziwym uwielbieniem dla Jego pracy i nauki
Biegeleisen
Mój adres: dr Henryk Biegeleisen, we Lwowie, ul. Krasickich 14.

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, r. I k. 19- 20. Bm. i d. Na marginesie notka Kol·
berga : Ser. XIV nr 41. Następny
list Biegeleisena ora: odpwieź
Kolberga
(li l ) 1099 i 1100) w.•ha:ują,
ie ten pisany blł
na początku
roku 1884.
(1855-1934), historyk literatury i ludoznawca . Autor
1 Henryk Biegłsn
m. in. obszernych opracwń
monograficznych na temat obrzędów,
Rtudiów
o pracach Kolberga i licznych przyczyoków z zakresu łudozawl.
2 Gotfried
ugust Biirgcr (1747- 1791), poeta niemiecki, napisana w r. 1771
Lcnora jrU najhardzi j znaą
z jego ballad.
s Biegeleiaeo zbierał
wówczas materiły
do pracy Tło
ludowe ballady Ada·
ma Mickiewicza pt. "Ucieczka", opublikowanej w "Swicie" w 1885 r. T. 2 nr
50-56.
4 Hei nrich Prihłe
(1822-189:5), od 1859 r. nauczyciel literatury w nkołe
realnej w Berlinie. W 1856 r. ogłsi
w Lipsku studium o Biirr;erze.
5 J. Wackeroagel Zur Erkliirung und Beurtheilung von Burgers Lenore.
Buel 1835.
1 W. Woliner Der Lenorensto/l in der slavischen Volkspoesie. "Archiv fur
lavische Philołge"
1882 s. 239- 269.
7 W zanotowanej na marginesie uwadze Kolberg wskazuje na teklt pt. Zmar·
ly kau:aler w tomie W. Ks. Po:nańskie
cz. VI (DWOK T. 14) 1. 181.
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Oskar

Kolberg

do

Karola

Deikego

Modlnica, 12 l 1884
Szan(owny] Pan(ie]
Daruj mi, Szan(owny] Pan, że się
ośmiela
list 1 do Komitetu
i kwit z odebranej sumy na Jego przesłać
ręce,
z prośbą
o doręcze·
nie takowych Kasie Pornocy w moim imieniu. Czynię
to dlatego, że
Komitet w odezwie do mnie wystosowanej nie połży
adresu 2
czy listonosz je zna, a je ś li
swego mie zkania, a nie mam pewności,
nie zna, czy rychło
h«:dzie je chiał
odszukać
i pi mo doręczyć.
Przepasjąc
za moje natręcwo,
dołączam
wyrazy
prawdziwego szacunku, z jakim pozstaję
Szan[ownego] P(ana]
sł[

ugą]

Bibl. P AN 2185, t. 4 k . 59. Mo din. 12 S tycz. 84. Brulion listu.
l

2

czeń

Zob. li at natępy.
Komitet Kaay im. Mianowakieso korzystal wówczas bezpłatni
w domu Kronenbersa przy ul. Mazowieckiej nr 18.

z pomieaz·
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Osk a r K olbe r g do K omi t e tu K a
kiego

y

1

m. M i a n o w S·

Modlnica, 12 l 1884
Do Komitetu Kasy Pornocy im. Mianow kiego
Komitet Kasy Pornocy im. dra l\lianowskiego raczył
mnie zawiapismem d[nia) 12 grud(nia] 1883 r., że na posiedzeniu wym
w d[niu] 8 grudnia uchwalił
udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej
na ułatwien
dalszego ciągu
wydawnictwa prac mych etnograficznych.
Przeznac:r.ywszy na ten cel procenta od fundu zu wieczystego
domić

Józef
Bli~tsk

;;r,

o
;::;

.,..,

"
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1m1enia Jaikowskiego, wynoszące
ogółem
rub. sr. 1125, po potrą
Cf'niu należości
depozytowej: rub. sr. 1110 rocznie, a wypłacić
się
mające
w trzech ratach, polecił
kasie swej wypłaceni
pierwszej
raty w sumie rub. sr. 370 i przesłani
jej do Krakowa na ręce
p. D.
E. Friedleina, księgarz.
Odebrawszy wspomniaą
sumę,
mam zapokwitowanie 1 z jej odbioru.
&zczyt dołączyć
Wdzięcny
za połżne
we mnie zaufanie, nie omie zkam wziąć
ię
gorliwie do pracy. tak abym je zcze przed upływem
bieżącgo
roku przedłożyć
mógł
Komitetowi jeden tom dzieła
o 20 (przynajmniej) arku zach druku pod ty[ułem]
Mazowsze.
Załączj
wyrazy mego poważni
wszy tkim Członkm
Komitetu, a przede wszystkim zacnemu i zasłużonem
Jego prezeowi, drowi Chałub[ińskem],
którego mam szcęśie
znać
osbiś
cie, zostaję
z powinnym uszanowaniem
O. Kolberg
Bib l. P AN 2185, t. 4 !t. 184. Modlnica d. 12 Styczn. 84. Brulion lutu.
l

Pokwitowanie
dołączne

było

do
oryginału

lietu.

1088
O k a r K o l b e r g d o J [...] H [...] G [ ...] R a u a
Kraków, 12 I 1884
Mit dem gegenwart1gen Schreiben ist es mir sehr angenehm
lhnen eine neue kiinstleri che Arbeit vorzulegen - und bitte ich,
dif' e recht hałd
und in derselben Weise wie die friihere au zufiihren, fałls
die Preise und sonstige Bedingungen unveriindert
bleiben.
Die hiib chen Aquarełln
sind ein Werk des bekannten Warchauer Kiinstler Albert Gerson, und schon vor etwa 20 Jahren
gcmalt.
Ich wiinsche au die en 6 Aquarełln
ein Ganze von 4 Tafeln
meinem kiinftigen Buch e beizufiigen 1, und zwar sollen dieselben
folgendermassen eingerichtet sein:
8 -

Korespondencja t. 88
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N. l und 2 zusammengefiigt bilden die erste Tafel (mit 2 Personen,
verkleinert)
N. 3 und 4 machen die zweite Tafel (ditto)
N. 5 der Spieler, kann, ais allein, in der namlichen Grosse
b leiben
N. 6 - die Jahrmarktsgruppe, gleichfalls.
Die Grosse des Papiers fiir die neuen Tafeln ist, wie Sie sehen,
die namliche wie bei den friiheren Bildern; so auch die Unterschriften (die unteren mit kleineren Lettern).
Mich lhnem ampfehłnd
und um baldige Antwort ersuchend, zeiche ich achtungsvoll.
Die Zeichnungen und Probe-Druke der beiden verkleinert dargestellten Tafeln miisstcn mir, wie sich dies versteht, zur Ansicht
vorgelegt werden, auch miisste die ganze Arbeit in 700 bis zum
l Juli fertig werden. Diese letzte Bedingung ist von grosster Wichtigkeit, da von ihr die weitere Herausgabe meines W erkes abhangt .
mi bardzo przedłożyć
Panom w załąceniu
do obecnego pisma nową
pracP, - proszę
ją
wykonać
możliwe
rychło
i w taki $Om $pO·
sób jak poprzednie, o ile ceny i pozostale warunki pozstają
bez zmian.
Słiczne
akwarelki są dziełm
znanego warszawskiego artylty, Wojciecha Ger·
przed oholo 20 laty.
sona, namalowane już
sobie dołączyć
do mej przyszlej książ
calość
zło
Z tych 6 alcwarel życzę
żoną
z 4 tablic, a mianowicie mają
one być
przygotowane w następujący
sposób:
nr 1 i 2 połączne
tworzą
pierws:ą
tablicę
(z 2 osobami, pomniejszone),
nr 3 i 4 tworzą
drugą
tablicę
( ditto ),
nr 5 - grajek, może,
jako samotny, pozstać
tej samej wielkośc,
nr 6 - grupa jarmarkowa, również.
Widkoć
papieru na te 4 nowe tablice jest, jalc Panowic widzą,
ta sama
( ' O w poprzednich obrazkach; tak samo podpisy (dolne mniejszymi czcionkami).
Polecają
. !ię
Panom i prosząc
o rychłą
odptvieź,
kreHę
1ię
z poważniem
.lfiło

artysczną

Ry1yunki i próbne odbitki obydwu tablic zrobionych w pomniejszeniu mu·
rzec: zroumiał,
zostać
mi przesłan
do obejrzenia, rótvnież
cala
być
gotowa te 700 egz. do 1 lipca. Ten ostatni warunek jest
robota musiałby
nie., lychanie ważny,
gdyż
od niego zależy
dalsze wydawnictwo mego dzieła.
. ~ialyb,

Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 270. Krak. 12 J anuar 84. Brulion listu, nad tekstem
notha Kolberga: J.H.G. Rau u. Sohn, Dresden.
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l llaatracje te przygotowywane był
do tomów Ma:ow&:e cz. l i II, nr l
I, zatyułown
"Od Nadarzyna, Piaaeczna",
i 2 to pierwua iluatracja w czę:i
wklejona przed kartą
tyułową,
nr 3 i 4 to ilustracja po 1. 34 "od Warszawy
(Służew,
Wilanów)", nr 5 "Od Warszawy (Powain)" zamieszczona po 1. 16,
nr 6 to jedyna kolorowa tablica w czę ·ci II Ma:ow&:a, zatyułown
"Od Ło
wicza", zamieszczona przed kartą
tyułową.

1089
O kar Kolberg

do

Jadwigi Wernerowej

Modlnica, 15 I 1884

J ochana Jadwiniu
Li t Twój z życzeniam
we ołych
świąt
i pomyśln~ci
odebrałm
w ame 'więta.
Dziękuj
Ci za nie i wywzajemniam ię,
życzą
pociech ' z dzieci i w zelkiego dobra nie tylko w tym roku, ale i w
w -zy tkich przysłch.
Przypomina z mi w swym liśce
dawne cza. y, kiedy' my w rodzinnym kółu
zebrani za iadali razem u wigilijnego stołu
niezapomnianego Twego ojca. Jakże
to już
dawno- ileż
to zmian za zło
od tego cza u. Tyli znalł
już
swoją
własną,
noWf! rodzinę
- ja zaii przesiaduję
u stołu
obcej, która acz bardzo
zacna i przyjaci l J...a, wła,
nej jednak nie za tąpi.
Pp. Konopkowie
dziękują
Ci za pamięć
i nawzajem w zy tkiego dobrego życzą.
Zapewne wie z o tym, że panna Józefa z Mogilan (ta, którąśmy
potkali w Paryżu)
po zła
w lecie za p. Ożegal
kiego 1 i dziś
bardzo
2
zcęqiw,
mie zkają
oboj koł
Ilalicza • A zano i ię już
i na
drugie we elisko, bo i syn naj tar ·zy, Tadeu z, o zmianie stanu zamy'la 3 • Zal mi Cię,
Kochana Jadw[iniu], że tak wiele masz zajęci
i kłoptów
z chłopami,
ale to już
Twoja wina; nie trzeba ich było
tylu na 'wiat wydać.
Przewiduję
i obawiam ię, że w miarę
przybycia więk
zej liczby tej hałstry
przyro <nic także
i kłoptów.
Tymcza em u:ci kaj malców ode mnie naj erde zniej. A może:
ich też
wkrótce na naukę
wy'lesz do Krakowa i prędzej
mi ię tu
z nimi przyjdzie potkać
niż
z Julkiem, Wilu iem, a nawet i Bronkiem, o którym pisał',
że
ię
do mnie wybierał
w je ieni, ale mu
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znów choroba tanęłs
na przeszkodzie. Chwał
Bogu, że przysedł
do zdrowia - a tym samym i do możnści
odwiedzenia stryja,
lubo wiem także,
że
służba
wolnść
traci, a pozyskanie urlopu nie
jest rzecą
łatwą.
W każdym
razie proszę,
by przyjechał,
a gdy się
ukaże,
przyjmę
go z otwartymi rękami.
Karolka dawno już
do mnie nie pisał.
Spodziewam się,
że
jest
zdrowa, i jej dzieci, i że po powrocie z Radomia odezwie się
znów
do runie. Wiem, że i ona miał
swe kłopty
z pozbyciem obrazów
po śp.
Antonim pozstałych.
Dałby
Bóg, żeby
jej się
to jak najrychlej i jak najkorzystniej udało.
O śmierc
Leona Strasburgera i Rogzińske
nic nie wiedzałm,
bo do warszawskich gazet rzadko kiedy zaglądm.
Leona Strasburgera spotkałem
w jesieni u Zaplatalskiego, był
blady i patrzł
już
na księżą
obrę,
ale się
tak prędkiego
końca
nie spodziewałm.
Żal
mi go szczerze, jak i Rogzińske,
który w całym
znaczeniu
Lył
obywatelem prawym i najwyższego
szacunku godnym, więc
nie
dziwi mnie wcale wielkie przywiąanej
żony
zmartwienie.
Bądź
zdrowa, Kochana Jadwiniu. Oświadcz
wszystkim
znajomym moje uszanowanie i przyjmij wraz z męże
i Romanostwem, i całą
rodziną
uścisk
kochająeg
Cię
zawsze stryja.
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t . II k. 150. Mo d. 15 Stycz. 84. Brulion li$ tu.
Zob. przyp. l do listu 1020.
Halicz, miasteczko nad Dniestrem w pow.
3 Slub Tadeusza Konopki z Jadwigą
Skórzewą
1884 r. w Kretkowie w Poznańskiem.
l

2

staniłwokm.

odbył

dnia 19 łutego
się

1090
Bibianna Moraczewska

do

Oskara Kolberga

6 II 1884
Poznań,

Szanowny Panie
Nie wiem, coś
sobie o mnie myślał,
żem
ła
bez odpowiedzi na list z 27 październk.
znajomych byłazr
słowa
moje i należytość

Pana tak

zostawiaJedna z moich
za książ,
aby je
długo
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złożyć
w księgarn
Friedleina w Krakowie, nie donisła
mi następ·
nie, że choroba w domu wstrzymał
ją
od tej podróży;
dni trzy temu
jak mię
powiadmł,
że
nie jedzie.
Przepraszam zatem za zwłokę
i spiezę
ze sprawozdaniem o ca·
łym
interesie:

pp.
p.

-12
12
12
6

za oba tomy
ka
B. Moraczewska
E. Sczanil!cka (Lubelskie)
Łakomicy

Nieżychow

na
Odsyłam

kartę

mk
mk
mk
mk

42 mk

Panna Emilia Sczaniecka nie nabył
Pokucia, pozstał
zatem egz.
jeden. Nie wiem, czy graty ówki dla obu redakcjów potrzebne; nie
w pominają,
o ile obie przypominam, o dziele. Szulc czarny przy.
najmniej ię tym działem
zajmuje i niewątpl
w k iążk
zajrzy.
Przyślij
Pan jeden egz. Lubelsl>iego i na tym koniec - dla Szulca.
Pani Albertyna Nieżychow
ka, ceniąa
ważne
prace Sz[anownego] Pana, umarł
na początku
tego roku [w] 81 r. życia
\ ~o
ostatniej chwili zachowł
świeżoć
umysł
i czerstwo~ć
i nie prze·
stał

być

czyną

obywatelką

polską.

Pogrzeb jej na wsi odbył
ię w licznym orszaku przybłch
z najdal zych okolic Księtwa.
Zdrowie znajomych osób tu Panu do· ć pomy'lne, p oczą
w zy ode mnie. U pp. iegolewskich tan finan owy po trosze polep zony, zmarły
przed kilku miesąca
2
Arsen Kwilt>cki , wuj pani Wandy, wyznacł
jej roczn j renty
3000 mk. Z tym co dawniej od familii mieli, mają
teraz rocznie
7 1/ 2 ty iąca
mk. - powinno by wy tarczyć
nawet na wygodne
życie
- ale to ię jako
~ rozchd~i.
Pp. Wolniewiczowie mają
dwóch ynów 3 ukończnyh
naukowo, tar zy odał
się
chelnii, obecnie pomy'lnie spożytkwanej
przy
rozlicznych fabrykach, a mianowicie cukrowniach, które tu u nas
wyrastją
jak grzyby po de zczu. Młod
zy, Antoni, najwięce
oży
wiony wśród
braci - gospodarz, zastępujący
ojca, chwalony powzechnie jako rozsądny
i czynny we w zelkich sprawach, tak go·
podarczych, jak wiecowych, spającyh
nasze społeczńtw.
iemcy straszliwie nam cenzurą
i karami więzenym
i pienęży-
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mi dokuczają
w dziennikarstwie
zemsty nad nami.
Wyrazy szacunku
przyjaźni
Panu

4

,

jest wydany rozkaz
wyraźnie

prze
yłam

Szanow[nemu]
B. Moraczewska

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 304-305.

Poznań
ó - 2 - 84, ul. Wiłhemowska
18.
Albertyna Nieżychowska
(ur. 1803 r.) zmarł
dnia 12 atycznia 1884 r.
:Vepominana jest często
w listach Moraczewskiej jako prenumeratorka Ludu, by·
la też,
za pośrednictwm
Moraczewskiej, informatką
ternową
Kolberga.
2 Arsen Kwilceki {ur. 1805 r.), brat Leonarda, ojca Wandy Niegołwskj,
oficer wojak polskich w 1830 r., był
właścielm
kilku majątków
w pow. mię·
dzychodzkim i ezamotułski,
m. in. Kwiłcza.
Zmarł
dnia 25 sierpnia 1883 r.
3 Kazimierz
ołniewcz
(ur. 1858) ukończył
politechnkę
w Saksonii, pu·
blikowal wiele artykułów
z zakresu chemii w prasie polskiej, o jego pracy
7wiązanej
z rozwijaącym
się
cukrownictwem wielkopolskim brak informacji.
Antoni Wołniewcz
(ur. 1860) ukończył
akdemię
rołnicz1
i gospdarwł
w
maj4tku ojca.
4 Nasiłne
się
akcji germanizacyjnej w zaborze pruskim odbijał
się
też
na
prasie polskiej. Najdrobniejsze wykroczenia powdały
wytaczanie red kto·
rom proceaów sądowych,
w których z reguły
orzekano kary więzena
lub grzyw·
uy pienężj
. Ponieważ
procesów tych było
wiele, niektóre redakcje miały
spe·
cjałnyh
redaktorów odpowiedzialnych, tzw. Situoredakteure, którzy występo·
wali jedynie w sądach
i odsiadywali kary.
1
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Oskar

Kolberg

do

Józefa
Blizń

kiego

M odlnica, B II 1884
ochany Panie Józefie
ł

się
z "Cza u" o wielkiej i bolesnej stracie, jaką
Szan[owni] Pań
two przez śmierć
'p. Matki Wa zej 1 •
A lubo katsrofę
tę,
i to w niezbyt długim
cza ie, łatwo
mógł
przewidzeć
każdy,
kto jak ja widyał
niebo zckę
w tym stanie niemocy, to jednak dotkęła
ona boleśni
i mnie także,
który w ciągu
mego krótkiego w Bóbrce pobytu niejednokrotnie miałe
sposobnść
z miłą
i zacną
matroną
w ej' ć w pogawędk
i co' zajmuąDowiedzałm

ponieślc
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zeć
z przesłości.
Czytałem
także,
że
zwłoki
cego usły
przewiezione do Grabkowa 2 ; więc
staruszka do tanie się
!imierci i pocznie na tej ziemi, po której i do której tyle

mają

być

choć
tęskniła

po
za

życia.

Czy wypadek ten wpłynie
na zmianę
programu, jaki nakre~li
Ii;cie w o ·tatnim li ~cie
co do osiedlenia się
na pewien czas w Krakowie? Sądzę,
że
nie prze zkadłby
on wcale przeniesieniu się
Jej mo ~ci
Dobrodziejki z panieką
i chłopem
na mi e z kanie do
I rakowa. Ow zem, może
dla samej dy trakcji jest to koniecznym.
Jeżli
zatem projekt przeno in utrzymuje ię w całej
ile i je t chęć
najęci
mieszkania od l kwietnia, to radziłbym
poprzednio zje·
chać
tu amemu, ażeby
sobie zawczasu upatrzyć
i zamówić
dogodne i nicdrogie mi e zkanie, bo w takich rzeczach po· rednictwo
osoby trzeciej zastąpić
by interesenta korzystnie nie potrafił.
Pi. zecie mi także,
że
pani Pelagia niemały
już
za ób wiadomo' ci
etnograficznych nagromdził
i spiał
dla mego użytk.
Ma się
1ozumicć,
że
z najżywszą
wdzięcno'ą
w zy tko to przyjętm
hę·
dzie, jakl-olwiek pojmuę
dobrze, że w o tatoich cza ach przy takich przejściah
i zajęciu
ię
ukochaną,
a chorą
Matką,
ani głowy
wobodnej, ani ochoty do spi ywania podobnych rzeczy mieć
wcale
nie mogła.
Wybaczcie, że list mój jest dzi; krótkim, bo nad robtą,
której
mi przybło,
równie jak i Wy nad W a<~zą,
iedzę
kamieniem (lubo
s1dzę,
że
mutny u Wa. W)pad k nic tylko w czynno'ciach lite·
rackich W a zej żony,
ale i w 'Ił ' a szych wła
nych pewną
zrądił
przewę).
A mianowicie mam je zcze do obrobienia Mazowsze,
'wif•Żo
do wydawnictw moich wchodząe,
a na wydanie którego
udziela mi fundu z Towarzy two pomocy literackiej imienia Mianow kiego w War za wie. dając
go za·, wyraziłożcen
zajęci
ię
'fazowszem, do czego oczywi'cic wypada mi ię za to ować,
koro
mam materiły
po temu. ie prze ·zkodzi to bynajmniej Ludowi,
który woją
drogą,
rok po roku, wychodzić
będzie,
póki ię ucho
u mego dzbana nie urwie.
Całuję
W a erdecznie, jak i rączki
Sza n[ ownej] W a zej
Pani, zasyłm
ukłony
pp. Szulakiewiczom, Wa z przyjaciel i ługa
O. Kolberg

120
B. J. 6801, k. 17-18. Modlnica d. 8 Lutego 1884. Oryginał
liatu, brulion ::naj·
duje się
w Bibl. P A.N 2185, t. 4, k. 30.
l Franciszka Sokłwsa
(ur. 1808 r.}, matka Pelagii Blizńskej,
zmarł
dnia 7 stycznia 1884. r. Nekrolog zamieszczony był
w 25 nr .,Czasu" z 30
I 1884 r.
2 Grabkowo, wieś
w pow. włocaskim.
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J [...] H [ ...] G [ ... ] R a u d o O ska r a Kol h er g a
Drezno, 8 II 1884
Herrn Oscar von Kolberg, Krakau
In Bcantwortung lhrer w/Correspondenzkarte 1 zeigen wir Ihnen den richtigen Empfang lhres Geehrten nehst 6 Aquarellen hiermit an und hitten wegen verspateter Anzeige um giitige Entschuldigung.
Da uns daran gelegen ist, lhnen die neuen Tafeln ehen so gut
wie die vorigen herzustellen, so ist es notbig diese Arheit dem·
selheu Kiinstler zu iihertragen und clieser (unscr Sohn) ist nach
t>einer iiherstandenen Militairdienstzeit nicht hier gehliehen sondern
nach Miinchen zuriickgekehrt. Wir schriehen ihm sogleich und hat
sich derselhe zu unserer Freude dazu hcreit erklart, worauf wir
thm die Aquarellen schicken, wovon er 4 Tafeln zuvorderst ver·
kleinem und nach Angabe zusammenstellen will. Darauf hahen wir
his jetzt gewartf't urn lhnen vor Anfang der Lithographie dieselhen
zur Ansicht iiber enden zu konnen. Wir achreihen sofort nach
Miinchen, urn Ihnen dann alles Niihere moglichst hałd
mittheilen zu
konnen - his dahin empfehlen wir uns, erfreut iiher lhren uns
schatzLaren Auftrag.
Hochachtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
Pan Oskar Kolberg, Kraków
W odpowiedzi na Pana kartę
korespndcyją
donosimy mmeJszym o odbior:e Pańskiego
s:anownego pisma ora: 6 akwarel we właściym
czasie i pro·
simy o lrrskrrwe wybac:enie, że z opóźniem
zawiadamiamy o tym.
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Ponieważ
zależy
nam na tym, by te nowe tablice dla Pana wykonać
równie
dobrze jak poprzednie, chcemy zadanie to przekać
temu samemu artyicie,
ale on (nau syn} po odbyciu służby
wojskowej nie pozostal tutaj, lec:
tvrócił
do Monachium. Napisaliimy do niego natychmiast i ku naszej
na to gotwić,
wobec czego wysłam
mu akwarele, z któ·
radoici - wyraził
rych chce 4 tablice najpierw pomniejszyć
i według
instrukcji zestawić.
Na
dotychczas, by móc je Panu przesłać
do obejrzenia przed
to czekaliśmy
rozpcęiem
litografii. Piszemy natychmiast do .Monachium, by móc Panu
potem mo:iłtce
szybko zakomuniwć
wszystkie bliższe
dane - aż
do tego
czasu polecamy się,
uradowani Pana cennym :leceniem.

Z
poważniem

J.H.G. Rau i Syn
Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 58. a m 8. Febrnar 1884. W lewym górnym rogu nadruk:
] .H .G. Rau u. ohn, Lithographische Austalt, Dresden. Prager Strasse 4.
1 Wspomniana kartka pocztowa nie zachowł
się,
prawdopodobnie Kolberg,
zaniepokojony milczeniem Raua, prosil w niej o potwierdzenie odbioru wysła
nych 12 l akwarel.
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J [...] H [ ...] G [ ...] R a u d o O ska r a K o l b er g a
Drezno, 19 II 1884
Herrn O car von Kolberg, Krakau
Unter Bezugnahme auf un er Schreiben vom 8. Dies. bechren
wir un , Ihnen die ge tern von Miinchen eingegangenen Zcichnungrn mit den Original-Aquarellen zu iiber enden, welche allerdings
o gut gez ichnet und in Farbe gesetzt ind, da die elben mit
lhren ngaben timmen und jedenfali lhren Beifall finden werden. Wir bekommen fiir den Druck chone Vorlagen, so da w1r
4 gute Tafełn
her tellen konnen. Unser Sohn schreibt in Eile nur
da Nothwendig te um die Ab endung nicht zu verzogern und erwahnt, dass die Sachen viel mehr Arbeit gemacht haben ais er
vorher dach te, da er Ali es umzeichnen mu te, um Gleichma sigkeit in der Figurengro se zu erzielen und hofft daher, dass Sie
daran nichts auszusetzen haben werden. Bezliglich de Prei es hat
er noch nichts gesagt, jedoch werden Sie wohl fur diese Vorar-
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hcit, wobei das Jahrmarktsbild eine Rolle spielt, sicb zu einer kleinen Preiserhohung zu entschlies en haben, was Sie wohl nicht
unbillig finden werden. Die kleinen Bleistiftnotizen an der Seite
der Zeichnungen betreffen Sie nicbt: dieselben sind bios fiir den
Druck.
Sobald Sie die Zeichnungen nebst Original-Aquarellen zuriickgcschickt baben, wini mit der Lithographie vorgegangen, sonst ist
fiir heute nichts zu erwiihnen und begrussen inzwischen
Hochachtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
Pan Osicar Kolberg, Kraków
Powłując
się
na nasze pi mo z 8 b.m., mamy zaszczyt przesłać
Panu nade·
szle toc:oraj z Monachium rysunhi z oryginalnymi akwarelami, które są
to istocie tak dobrze narysowane i tak dobrane w kolorze, że
zgadją
się
: Pana wskazówkami i z całą
petvnością
znajdą
Pańshie
u:nanie. Otr:r:ymujemy
wzory, talc że
możey
wykonać
4 dobre tablice. Syn nasz:
do druku ładne
pisze w pośiechu
tylko to, co najkoniec:niejsze, by nie zwlekać
z wysłką,
i nadmienia, że było
z tym dużo
więcej
roboty, niż
przedtem sądził,
ponieważ
mu~iał
ws:.ystko przeysować,
by u:yslcać
rótvnomieą
wielkość
figur, ma tei
nadzieję,
że
Pan niczego nie będzie
mógł
temu zarucić.
Co się
tyczy ceny,
nic jes:c:e nie powiedzał,
jednakż
:a tę wstępną
pracę,
w której rycina jarmarku odgrytoa pewną
rolę,
będzie
Pan musiał
&ię
:decyować
na małą
pod·
u:yikę
ceny, którą
: petvnością
uzna Pan :a nietvlką.
Małe
notatki ołówkiem
IlU brzegu rysunków Pana nie dotyczą,
są
one tylko dla druku.
Skoro tylko odeśl
Pan z powrotem ry&unki oraz oryginalne akwarele, ro:·
pocznie si( litogra/otvanie. To tvs:ystko, co mogliśy
do d:iś
oznajmić,
ślemy
tymc;ra&em pozdrowienia, z poważniem
}.ll.G. Rau i Syn

Bibl. PA.N 2185, 1. 3 k. 59-60. am 19. Februar 1884. W lewym górnym rog11
nadruk: J.H.G. Rau u. Soho, Lithographi1che Aostalt, Dreedeo, Prager Straue 4.

1094

O kar Kolberg do

J l ...] H [ ...] G [ ...] R a u a
Kraków, l III 1884

lhrcn werthen Brief mit den hetrefrenden Zeichnungen von
4 Tafeln nebst den Original-Aquarellen erhielt ich Tor ein paar
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Tagen und beeile mich, nachdem ich eine genaue Vergleichung dier;er Arbeit mit den Originalen vorgenommen, lhnen dieselben zur
wciteren Beuutzung zuriickzustellen. Die von lhrem Hcrrn Sohn
gezeichneten 4 Tafeln sind iibrigens ganz vorziiglich gelungen, und
haben Allen, denen ich 8ie zeigte, gefallen. Ich fand indessen einige
kleine Ahweichungen, und habe an dem Rand der Bilder mit Bleistift angemerkt, was etwa zu andero wiire. Es sind, wie Sie es
sehen werden, nur einige unhedeutende Detail , die wohl hałd
an
Ort und Stelle (ohne die Zeichnungen er t nach Miinchen ahzuschicken zu miis en) , gemarht werdcn konnen. ur der Bettler auf
dem J ahrmarktbilde mus s ganz umgeiindert, und (we ił es hi er
zu Landc keine solche Bettler gicht) nach dem Original tren hergestellt werden - was jedoch, wie ich glaube, keine Schwierigkeit verur achen w.ird.
·
Mit der Bitte, hałd
die Lithographie zu beginnen ...
N.B. Mit der Preiserhohung fiir diese Arbeit - sobald diese nur
gering (wie Sic es chreiben) sein wird, bin ich einverstanden.
::anowny list Panów :: odnśymi
ry . unkami 4 tablic ora:: :: oryginalnymi
akwarelami otr::ymalem pr:ed kilku dniami i ipes:ę,
po pr:eprowad:eniu do·
kładnego
porównania tej pracy :: oryginałm,
odesłać
je :: powrotem Panom
do dal ::elfO wykor:y. tania. Narysowane pr:e:: Pańskiego
syna 4 tablice udały
s ię
::reutq nad::wyc:ajnie i podbały
się
ws:ytkim, którym je pokazywłem.
Ja jedna/, z.nala:lem kilka drobnych odchyleń
i ::a:nar:ylem ołówkiem
na mar·
ginc ie obrazków, co było
ew('ntualnie do ::mienienia. J('st to, jak Panowie
::obac::q, tylko kilka nie::nac::nych s::c:ególów, które :: pewnością
tckrótcc bę·
d::ie można
wykonać
na miejscu (be: odsyłani
rysunków ai do Monachium).
Jedynie żcbrah
na rycinie jarmarku musi być
całkowie
przerobiony i pr::cd·
stardany wiernie według
oryginału,
poniewai na tym terenie nie ma takich
icbraków - ( ' O jednak, jak pr:ypus:c:.am, nie spowoduje iadnych trudności.
Z proibq o rychłe
ro:pcęie
litografii ..•
N.B. Na podwyżkę
ceny za tę procę,
jeili będzie
ona tylko nie:nac::na (jak
Panotde piszecie), wyraiam :godę.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 271. Krak. l Marz 84. Brulion listu.
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Pelagia
Blizńska

do

Oskara

Kolberga

Bóbrka, 6 III 1884
Szanowny Panie
aż
nazbyt odbiera Pan odpwieź
na swój ostatni list mój tak jest obecnie zajęty
pracami literackimi, że
trudno
mu zebrać
się
na kore pondecję
- dziś
więc
polecił
mi, abym
go w tym za'!tąpił,
co czynię
z prawclzią
przyjemnością,
dzięku
jąc
przede wszystkim Panu za słowa
współczuia
dla mnie w moim
nieszcęśu.
Ciężko
mnie Bóg dotknął,
jakkolwiek od kilku już
lat niby przygotwaną
byłam
do tej straty, to z drugiej trony tak
się
oswiłem
ze stanem mamy, że zdawło
mi się,
że
jeszcze z kilka
lat Bóg ją zachowa, zupełni
więc
niespodziewanie ten cios mnie
spotkał
- bez żadnego
powodu przysło
zapalenie płuc,
które
koniec życiu
połży
- pięć
dni chorwał,
prawie ciągle
będąc
nieprzytomą
od pierwszej chwili. Nie miał
ja w mojej najdroż
szej matce już
od kilku lat tej pociechy co dawniej, bo jak Panu
wiadomo, w kotek choroby umy ł jej osłab
bardzo, zdiecnał,
lecz czułam
zaw ze przy sobie to ciepło
kochająeg
mnie serca najlep zej matki i tego erca wła'nie
brak mi w każdej
chwili - toteż
zamia t uspokojenia po kilku tygodniach, czuję
coraz większy
gmutek i tęskno.
Pyta się
Pan, czy zawsze trwamy w zamiarze
wyprowadzenia się
do Krakowa? Otóż
dziś
ja pragnę
tego goręcej
niż
dawniej, lecz idzie nam o to, żeby
można
Bóbrkę
przedać,
inaczej wyproadzić
się
tąd
nie możey
- jeżli
nam się
uda na
wio nę
sprzedać,
to od 'w. Jana zamieszkaliby'my w Krakowie,
mojemu było
lepiej, mógłby
swobodniej pracoz cqm i mężowi
wać,
uwolniwszy ię od kłoptów
gospodarstwa, które literatowi
nigdy dobrze iść
nie może.
Późno

brażłm

mąż

Obecnie mąż
mój pracuje nad owymi przysłowiam
- nie wyosobie nigdy, żeby
to wymagło
tak długiej
i tak mozolnej
pracy - całą
prawie zimę
po' więcł
temu, a jeszcze na parę
mie1
lięcy
ma zajęci
przy tym. Oprócz tego pisze komedię
akt pier-
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wszy

pomyśli

zupełni,
bardzo mi się
podbał.
Czytając
te słowa,
Pan pewnie, że żona
o dziele męża
inaczej nie powie, tymczasem mnie się
zdaje, że ja tu je tem naj urow zym krytykiem, bo
chiałbym,
aby każdy
utwór mego męża
był
arcydziełm
- otóż
wnosząc
z pierwszego aktu, mam nadzieję,
że
ta ostatnia komedia
będzie
jedną
z lepszych jego prac, i naprzód się
cieszę
powodzeniem - lecz, może
się
mylę,
może
za mało
znam się
na tym o ądz
to w przysłości
kompetentniej i, z których pierwszym Pan
będzie,
gdyż
mówił
mi mąż,
że
ma zamiar prze lać
Panu pierw zy
akt do przeczytania i osądzenia.
Załączm
Panu przy niniejszym li'cie troszkę
materiłów
etnograficznych 2 - trudno mi jest zebrać
więcej
- Marysia i Halka, co wiedzały,
już
wypoiedzał,
a Pan zebrał
od nich prawie
wszystko. Mam tu je zcze troszkę
materiłów,
które później
prze'lę,
lecz czy się
to tylko przyda Panu na co? Staram się
wpraw·
dzie zadowlnić
życzenia
Pana i najszcegółowi
opisuję,
co sły
szę,
a Pan wyrzuci lub zatrzyma, co uzna za potrzebne. Za autentyczność
wszystkiego, co spiuję,
ręcz,
gdyż
nie zadawalniaro się
tym,
co ły zę od jednej osoby, lecz sprawdzam, czy ogół
tak utrzymuje.
Mam nadzieję,
że
Pan, nie uważjąc
na tak długie
z naszej strony
milczenie, wkrótce nam odpowie, list Pana jest dla nas wielką
przyjemno'cią,
a każd
wiadomść,
jaką
nam Kochany Pan udziela
o wym zdrowiu i pracach, serdecznie nas interesuje, proszę
o nas
pamiętć,
jak my pamięty
o kochanym i szanownym Pann,
i przyjąć
erdeczne ode mnie i mego męża
pozdrowienie.
skończny

Blizń

ka

Bibl. PA
1

2185, t. l k. 71-72. Bóhrla d. 6/3 84 r.
Prawdopodobnie mowa tu o komedii S:ach i mat, zob. przyp. l do
łietu

1076.
Blizńak
przyeła
jedn11
Z odpowiedzi Kolberga (list 1107) wynika, że
z notatkami dotycząmi
przelł!dów,
jf'st to prawdopodobnie rękopis
za.
chowany w tece 3200 k. 60, zatyułown
Wier:z;cnia, tekaty dotyczą
wierzń
zwiąony<'h
ze zwierętam
domowymi (piea, kot, koń,
wól) i publikowane bę·
dą
w monografii Sanockie-Krńs.
2

kartę
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Oskara

Kolberga

Bóbrka, 6 III 1884
Kochany Panie Oskarze
słów,
aby Wam przesłać
serdeczne usCisruenia
zobaczywszy się
z Estreicherem powiedzieli mu,
że
dał
mi psią
robtę.
Prawda, że stosy kartek alfabetycznie uporządkowanych
i powiązanych
piętrzą
się
przede mną,
ale ile
jeszcze do roboty! A Bóg widzi, że nie próżnuję
, a nawet i żona
mi pomaga, bo ponieważ
co dzień
przybywa spora kupka kartek,
trzeba je zaraz alfabetycznie porzbieać
i powkładć
w swoje miejsca, a w tym to już
ona mi przychodzi w pomoc. Od rana do południa
piszę
komedię,
a po południ
i wieczorami zamiast odpoczywać,
ślęcz
nad tą mechanizą
robtą.
Nie pamięt,
czy w ostatnim moim liśce
przesłam
Wam materiał
z jakiegoś
ruskiego pisma 1 - spis rzeczy czy coś?
Nie pamięta
już,
co to było,
ale wiem, że miałe
coś
odłżneg
dla
Was - teraz w łeb
strzel, nie wiem sam, czym Wam posła,
czy
nie? Ponieważ
jednak nie mogę
tego nigdzie znaleźć,
więc
przypuszczam, żem
posła.
Do Krakowa nie ściągnemy
zapewne prę
dzej, jak na lato, albo jesiń.
A może
jeszcze będziemy
mieli przyjemność
mieć
Was u siebie - bardzo byliśm
radzi.
Sciskam Was serdecznie, przyjaciel i sługa
Piszę

i

prosić,

i ja

parę

ah)'ście

J.
Blizńsk

Bibl. P AN 2185, t. l k . 72. 9/3 84 List napisany na odwrocie listu :ony, Pelagii.
1 Nie udało
się
ustalić
, o jakie ruskie pismo chodzi tu Bliźńskemu
.
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Cesław

Neymann

1

do

Oskara Kolberga

Kijów, 11 II I 1884
Szanowny Panie
Szanowny p. Izydor Kopernicki, który nad me za ługi
jest na
mnie łaskw,
donió ł mi o woli Szanownego Pana, bym się
wytłu
maczył
z luźnego
zarzutu, jaki w li' ci e do niego ośmielł
się
zrobić
względem
uwag o wła,
ciwośah
mowy pokuckiej 1 zamieszczonych w l tomie Pokucia. Wyczerpują
krytyki, jak tego chce
p. Kopernicki, dać
nie mogę,
gdyż
lingwstą
nie jestem. Znam wprawdzie mowę
rusiń
ką
nieźl,
lecz tylko praktycznie, choiaż
nieobce mi ą prace naukowe * o gwarze ludowej. iemniej przeto
uważm
za obwiązek
wytłumaczć
się
z mojego zarzutu. A więc
do rzeczy:

l. "W przymiotnikach, jak i w datiw[ie] rzeczow[ników], sły
zymy najczęśie
pierwotne e zamia t przyjętego
w mowie ogólnej o, np.: dubewyj, wysznewyj itd." Nie je t to wcale pokucą
właścio~ą,
w ogólnej mowie (prawie wszędie)
ły
zymy: roiewyj ćwit,
lwasewa maty, daj kom~wi
(lub koniu) wiwsa; na całej
za' Ru i mówią
wyłącznie:
wyszniewyj, a nigdy - tvyszniowyj.
Inne za ~ wyrazy w rozmaitych miej cach mają
tę
lub ową
formę
łub
też
obie naraz. Zamie zania tego gramatycznie wytłu
maczyć
nie umiem.
2. amogł
ka o pochyla i na i w jednozgłskwych
wyrazach nie
tylko na Ru i południwej,
lecz w zędie,
w niektórych tylko
północyh
i zachodnich krańch
(Czernihów, Podlasie) przechodzi w dyftong ** ui z dominujący
i (np. kuiń,
kiń).
B oh
i moh jednoczśi
z Bih i mih ły
zy ię w zędie
na pewno.
3. Ł przed y wydaje się
tylko zmiękcony
do l. Jest to zwykła
aberracja słuch.
Wła
' ci wie za' l jest twardym, lecz y nie jest
zwykłm,
zerokim jak u Polaków. Nauka dowodzi, że
Ru ini
posiadją
po'redni dźwięk
między
y a i (nazywany cpeAHu u),
używa
ię
on głównie
w o nowie wyrazów. Je'li przed takim
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dźwiękem
stoi ł, to w zespolonym brzmieniu dwóch tych zgło
st>k słyz
się
coś
podobnego do polskiego ly. Że
to jest niewąt
pliwie twarde ł, widać
z przytoczonych u Pana przykładów:
dołena
i dolyna; zac;adnicze ł jest twarde i jasno występuje
przed
twardym e, i tłumi
się
mięk
y. Proszę
szybko i swobodnie
wymóić
"li", zobaczy Pan, jaki wpły
na ł wywrze mięka
samogłska
i. Z powodu takiego nieporozumienia przeocył
Pan
bardzo ważną
samogłkę:
to średni
y, i nie zwrócił
Pan uwagi,
gdzie ona się
daje częśiej
zauwżć.
Żytceki
dowodzi, że bywa
ona i w końcówah.
4. "Za tanowiły
(Pana) pewne sposoby wyrażeni
nie słyzane
gdzie indziej". Do takich Pan zalicza: zwidky - skąd,
toho
(przesłgo),
seho - (tego) roku, doświta
- do dnia, wodę
sypie się;
zapewniam, że te wyrażeni
są
powszechnie z zamiłowaniem
używane
na całej
Rusi i właścio
pokuckiej wcale
nie stanowią.
5 .. ,Rejent" wcale nie jest przekęcnim
pokuckim ani też
w ogóle
ludowym. Jest to wyraz kultury duchownej (Kijows. Akademii 3
w mowie wykształconej
moskiewskiej i rusiń
dawnej) przyjęt
skiej w tej samej formie (nawet nie: regent); dostał
się
do
ludu przez kościół
grecki i znany jest powszechnie.
6. Draczka - podatek wcale nie od daczka pochodzi, a od derty,
d raty (drzeć,
zdierać).
Jest to bardzo charakterystyczna nazwa: lud rusińk,
niesforny i nie znosący
wędziła,
wrogo się
zaw ze stawił
wszelkim karbom państwoym
i w zelkie podatki dotą
za zdzierstwo uważ.
Gdy nadchodzi pora zbierania podatków, mówią:
"wże
derut". Jako adwokatowi, często
mi
ię
zdarza słyzeć:
"najicbaw tanowyj (urzędnik
policji), ta
w iu chudobo moju pohrabuwły
za dowh, szczo myrowyj ( ę
dzia pokoju) z mane pry udyw".

Oto kilka uwag, które ja, jako dyletant, potrafiłem
Mychalczok \ dobry lingwista słowiańk,
tak ię odezwał:
materiłów
znakomicie pod względem
fonetycznym zostały
i to zupełni
jest dostatecznym dla takiego zbioru;
o właścioh
językowch,
oprócz kilku błędów,
ma
nie jest pełnym,
gdyż
zupełni
omija nawet bardzo ważne

Pan
teksty
oddane
za'

zrobić.

artykuł
tę

wadę,

że

dialekto-
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we odcienia; lecz taka praca należy
do lingwistów, a nie do etnografów, ich rzecą
tylko jest wiernie odtwrzyć
mowę,
co też
p.
Kolberg wykonał
tak szcęśliwe
jak dotą
nikt.
Kręcił
on trochę
głową
nad współgoką
g. Wskazł
mi w tekście
takie wyrazy jak: hospog i jednoczśi:
gospodar, "ja myśla
łem,
że
się
mówi: hospodar".
Jeżli
mi wolno robić
Szanownemu Panu jakie wskazówki, to
radziłbym
przed ostaeczną
redakcją
chełmski
materiłów
oznajomić
się
z pracą
p. Mychalczuka: Narieczja, podnarieczja i gowory Jużnaj
Rossiji w swiazi s narieczjami Galiciny. Zamieszczoną
został
ta praca w VII tomie zbioru Czubińskego
~ . s. 453-513.
Podlaskie podnarzecza on zalicza do narzecza poleskiego.
Przedstawijąc
Szanownemu Panu tę moją
notakę,
wypada mi
go przeosić,
że
nie mogę
mu dać
krytyki takiej, która by, jak
się
wyraził
p. Kopernicki, mogła
go ustrzec od błędów
w pracach
dalszych; w każdym
przeto razie musiałe
ją
zrobić,
by się
wytłu
maczyć
ze zrobionego przez mnie (może
za śmiało)
zarzutu.
Zasełjąc
wyrazy głębokie
mego poważni,
czuję
się
szcęśliwym,
że
mam zręcność
złożyć
mu hołd
szczery, jako wielkiemu Ojcu naszej etnografii i prawdziwemu miło'
nikowi ludu,
sługa

C. Neyman
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. 11 k . 47--48. Kijów, dnia 3/11 Marca 1884. W letvym, górnym rogu nadruT,: Adwokat przysięgł
Celław
Neym:10n.
a w przypisku umieicil notki bibliografic:t:rUJ:
• Neymann dal tu odsyłacz:,
Patiebnia [zob. przyp. 6] "Istorja zwukow rusakawo jazyka", lichalczak o roz·
maitych narzeczach ruaiń
kich (Zbiór Czubińtkego
T. 7). Najcennieju• j tt
praca p. Żyteckiso
[:ob. przyp. 7] "Oczerk zwukowoi iatorji małorukw
narieczja", Kijów 1876, bardzo jednak specjalna, •• w rkp.: difftans
l Cesław
Neymann, adwokat w Kijowie, intersował
się
archeolosi'l, etno·
grafili i folklorem, opublikwał
z tego zakresu kilka artykułów
w prasie ukra·
ińskej
("Kijowska Starin ") i polskiej (,,Ateneum", "Zbiór Wiadomśc
do
Antropologii Krajowej").
2 Recenzja ta dotyczy rozdiału
,Język"
w pierwtzej czę'i
Pokucia (DWO:I.
T. 29) s. 31-34.
~ Akademia Kijowaka (pocz11tkowo kolegium), założn
przez metroplię
kijowskiego, Piotra Mohyłę
w 1627 r., na wzór poł.tkich
tzkół
wyżnch.
W XVII i XV w była
ważnym
ośrdkiem
życia
umytłoweg
Europy wtchodlliej.
9 -

Korespondencja t.
8ł
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4 [ ... ]

5 Paweł

wydał

Mychalcsuk. Michalczuk,
po1tać

nie znana.
bliżej

(1839-1884), etnograf rosyjski. W latach 1872-1878
pracę
Trudy etnograficzesko·statiatic:z:eskoj ef,spedycji w
Czubiń1k

siedmotwą

:::apadno·ru1kij kraj. Materiły
etnograficzne do tej publikacji zbierali Hiltebrandt i Koltomarow.
1 Aleksander Potiebnia (1835-1891), ukraińs
filolos slawista, od r. 1875
był
profelorem uniwersytetu w Charkowie. Intersował
się
m. in. gramatykli hi·
atorycznil języka
ukraińsego
oraz folklorem, tu chodzi o czterotomowi! pracę
pt. K istorii :z:wukow russkogo jazyka wydan11 w latach 1876-1883.
7 Piotr Zyteckij (1837-1911), filolog ukraińs,
po ukończeni
1tudi6w
w Kijowie był
docentem na uniwersytecie w Petersburgu, w 1882 r. wrócił
do
Kijowa i pracowł
tam do końca
życia.
Autor wielu publikacji z zakreeu hi·
ltorii literatury i językonawst,
tu mowa o artykule Oczerk :z:wukowoj
i.,torii molorusakogo nareczija, opublikowanym w czaeopiimie ,.Uniweuitetlkije
lzweatija" Kijów 1875 nr 2-8.
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Szanowny Panie
Lubo o tatni raz pisałem
do Pana w listopadzie 1 r. z. (dobrze
sobie nie przypominam, czy wtedy, czy później),
mimo to znów się
odzywam nie tyle z powodu niespokjśc
o zdrowie i powodzenie Szan[ownego] Pana, bo mam w tej mierze najzupełis
zarę
2
czenie z u t ks. Szuryńskiego
u Friedleina,
, który Pana widzał
ile z ciekawo~,
co Pana Kochanego w trzymało
od dania znaku
życia
o sobie. Ja tylko wegtuję,
dziś
nawet wziąłem
urlop na re·
sztę
cza u mej służby,
tj. na dwa tygodnie, z powodu niezdrowia.
Pominąw
zy bowiem chorbę
skórną,
z której się
jeszcze nie wyleczyłm,
uderzenia krwi do głowy
i zawroty nie dają
mi miru
i zmu iły
mnie do porzucenia służby.
Tak tedy od l-go kwietnia
przechodę
w stan spoczynku z emrytuą
927 tal. rocznie. Niepodbieństw
utrzymania się
z tej kwoty znagla mnie do szukania
ekwiwalentu i prywatnego zarobku, który mi się
nadarza w formie
współraconit
przy "Kurierze Poznańskim".
Zajęcie
to trwa
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codziennie, oprócz niedzieli, od godziny 8 z rana do 2-giej po poPraca na innym polu (literackim) drogą
korespondencji
i nadsyłi
artykułów
do pism czasowych ma dużo
niedogśc
przt"ciw sobie, które tu wyłuszcać
ani miejsce, ani pora. Gdyby
ruble wyżej
stały.
toć
by się
opłaci
nadsyłć
artykuł
do "Echa".
Ale odką
takowe rozseył
swój zakres 3 i stało
się
pismem teatralno-literacko-muzycznym, długo
by przysło
czekać
na umieszczenie swoich elaboratów i na zapłtę.
Kleczyński
mnie umieścł
w prospekcie przed półrokiem
, w liśce
współraconik,
ale uczynił
to zupełni
bez mej wiedzy i woli. Wolę
się
przeto trzymać
chleba bliższego
i pewniejszego, byleby służyo
zdrowie, o które coraz więcej
i mocniej poczynam się
trwożyć.
Przedłużni
mej
kariery nauczycielskiej okazł
się
niepodobnym mimo wstawienia się
teraźnijszgo
dyrektora, który jest człowiekm
zacnym
i szlachetnym, albowiem Deiters tak mnie czarno odmalwł
przed
władzą
wyższą,
że
ta ani o tym słuchać
nie chiał
i opierając
się
na świeżo
wydanym prawie o pensjonowaniu urzędników,
kroki
przygotowawcze i przedwstęn
już
na św.
Michał
r. z. rozpcęła.
Zresztą
przyznam ię Panu, iż wątpię,
czy którykolwiek zawód
tak ię w końcu
zmierzi i spowszednieje jak nauczycielski. Nie żal
mi przeto z nim się
pożegnać.
Mianowicie ostatnie pięć
lat pod tym
szatanem (który od św.
Michał
jest przeniesionym do Bonn) tak
mnie zniechęły,
tak stargły
moje iły
fizyczne i moralne, że
dal ze dzialanie w tym zawodzie stało
ię
dla mnie niepodbńtwem. Gdyby nie liczna familia , mógłby
żyć
z samej emerytury
dogodnie i dostatnio nawet. Ale cóż!
Podatki są tak ogromne i ży
cie tak drogie, że niepodobna się
utrzymać
w siedem osób z tak
małej
kwoty, kwitując
nawet z przyjemno· ci, jak koncerta, teatr
itd. Czy uwierzysz mi Pan, że dotychczas płaciem
(liczą
w to zabezpieczenie życia
na 2000 tal.) podatku przesło
180 tal.? Gdybż
się
przynajmniej miało
jaki prywatny majątek,
choćby
z 8000 tal.,
toć
by się
na stare lata nie potrzebwał
wysługiać.
Ale choroba mej drugiej żony
kosztwał
mnie okł
4000 tal. i pogrążyła
mnie w takiej biedzie, że prawie nic nie pozstał
na złą
godzinę
i st.rość
Daruj Pan, że trudzę
i nudz
ę tyle moją
osbą.
Cóż
Pan porabiasz? Zechciej Pan przy wolnej chwili nie zapomnieć
o mnie.
łudni.
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Wszakże
wiesz, jak wysoko cenię
sobie przyjaźń
Pańską,
jak każdy
list Jego jest dla mnie miłą
niespodzaką
i jak nigdy nie zapomnę
dwukrotnej Pańskiej
bytności
tu w Poznaniu, która mi nastręczył
miłą
spobnść
wymiany myśli
z męże
tak wykształconm.
Nie
zrywajmy przeto stosunku raz zawiąnego,
póki władmy
ręką
i mamy cokolwiek papieru i czasu do gawędki.
Polecają
się
przyjaźni
i pamięc
Szanownego Pana, zostaję
Jego szczerym przyjacielem i sługą
M. A. Szulc
Wielkie Garbary N o 54
Kamie~c
tylna

Bibl. PAN 2185, r. 3 k. 20!J-204.
1 Zob. liet 1076 z 3 XII 1883 r.
1 JózeE Surzyński
(1851-1919),

Poznań

d. 18 Marca 1884.

ksiądz,
doktor teologii, kompozytor i muzykolog, autor prac z tej dziedziny, początkw
proboszcz w Krotoszynie, później
,
od 1881 r. dyrygent chóru w katedrze poznańskiej,
był
też
redaktorem cza·
sopisma "Muzyka Kościelna"
wydawanego przez J. Leitgebera w Poznaniu.
O jego kontaktach z Kolbergiem brak inEormacji.
3 Po dziewęcomsnj
przerwie, wykorzystanej na reoganizcję
pisma,
"Echo Muzyczne" został
wznowione jako "Echo Muzyczne i Teatralne", ty·
godnik artyatyczno-literacki poświęcny
teatrowi, muzyce i literaturze pięk
nej. Pierwazy numer ukazł
się
6 październk
1883 r. Dział
muzyczny prowa·
dził
nadł
J. Kłeczyński,
literacki Bronisław
Zawadzki, dział
płatyki
Wojciech
Genon. 1prawy teatralne Alekunder Rajchman, który był
też
wydacą
pi·
IlDa. Redaktorem naczelnym był
Jan Kleczyński,
początkw
u m, a od r. 1885
wepólnie z A. Rajchmanem.
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HenrykBiegeleisendoOskaraKolberga

Lwów, 1884
Czcigodny Panie
Nie mając
pewności,
że
mój list doszeł
rąk
Pańskich,
ośmiela
po raz wtóry udać
się
do Czcigodnego Pana z prośbą
o pomoc
w rzeczy naukowej.
Piszę
o Ucieczce Mickiewicza, którą
porównywam z Leonrą
Biirgera. Chciałbym
je przedstawić
na tle ludowych pieśn
i podań.
się
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Udajq się
przeto z pro
. 'bą
do najznakomitszego znawcy naszego
ludu o wskazanie mi znanych mu tej tre ·ci co Leonora podań
ludowych.
Znane mi jeRt podanie z Poznańskieg,
spisane przez Pana, oraz
z Mazowsza {w zbiorze Zmorskiego 1 ) i z Czerwonej Rusi {z "Pamiętnka
Nauk[ owego"] 2 Lacha Szyrmy 3 ). Zapewne ą inne i liczne
warianty tego podania.
Pieśn
litewskiej, na której osnuta Ucieczka, nie znam wcale.
W ogóle proszę
z całego
serca o wskazówki w tym względie,
może
przypomni W[ielmożny]
Pan obie jakieś
obce pieśn
tej treści.
Będ
Ci, Czcigodny Panie, bardzo a bardzo zobwiąany
za każdą
wiadomść,
której z niecrplwośą
oczekuję.
Jeszcze ra7 pro zę o przebaczenie mojej bmiało
~ci,
ale do kogóż
miałe
się
udać
w tej sprawie jal do naszego największego
badacz:>
JIOezji ludowej.
i uwielbieniem dla tak zacnego i uczonego męża
Z czią
dr Henryk Biegeleisen
We Lwowie, ulica Krasickich 14
Rkp. zag Bibl. P AU 2030, t. l k. 21- 22. Bm. i d. LiJt ten umieuczono bez·
przed odpwiezą
Kolberga.
pośredni

l Roman Zmoreki (1824-1867), poeta, jeden a przed tawicieli cyganerii
wertzawtkiej, od wczesnej młodści
interował
aię
folldorem, tu mowa o tek·
icie pt. Ucieczka zt- •bioru Podania i baśni
ludu w Ma::owu" :: dodaniem killm śląskich
wydanego we Wrocławiu
w 1852 r. (a. 121).
1 "Puniętk
Naukowy &lu~ący
za ciąg
dalszy Ćwiczeń
Naukowych" wychodził
w Warnawie od 1819 r. W tomie drugim e. 275-285 opublikowany jest
artykuł
Kryatiana Lacha Szyrmy pt. Uwagi nad baldą
Burgera ,.Leonoro",
a okolic Jaro ławi
o porwaniu narzeczonej przea
gdzie przytoczona je t baśń

zmarłego.
3 Kryatian Lach Szyrma (1791-1866) filozof i etnograf, ukończył
uniwer·
aytet wileńsk,
potem był
nauczycielem Adama Czartoryskiego, w latach 18211824 przebywał
w Anglii, po powrocie do Warazawy w 1824 r. był
profetorem języka
i literatury angielskiej w ezkole przygotowawczej do lotyuł
Politechuicznego, a od r. 1825 profeaorem filozofii w uniwertytecie. Po poweta·
niu liatopadowym, w którym brai udział,
oaiadl w Anglii, gdzie m. in. był
wapółrconikem
.,Timeaa". lntereaowal aię
folklorem i obok Chodakowakiego
jeat jednym z najczlnniejazych pionierów badń
ludoznawczych w Polace.
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Kraków, 24 III 1884
Szan[owny] Panie
Oba listy Pańskie
(bez daty pisane} odebrałm.
Widzę
z nich,
z jak wielką
skwaplioścą
oddajesz się
Pan badaniom i studiom
i usiłjf>z
gromadzić
nasze podania, rozwikłać
ich wątek
i wyja6nić
mityczne ich znaczenie. Pojmuę
dobrze, że piękne
to zadanie
niemałj
wymagć
jeszcze będzie
pracy. Podanie o Lenorze jest
jedno z najpopularniejszych na Zachodzie, a pojawia się
ono i u na&
także,
lubo w odmiennej nieraz szacie, jak to Pan z tych kilku próbek, jakie napotkłeś*,
musiałeś
już
dostrzec (np. w Ludzie ser[ia]
XIV nr 41, zdaje mi się}.
Postać
rycerza jest u nas bardziej demo·
nicznej natury i ma zwiąek
z upiorem. Rysy tego rodzaju znaj·
dziesz Pan, o ile pomnę,
w serii VII i VIII 1 (Kawaler - diabeł)
mego dzieła.
Mówili o tym Grimm i Woycicki 3•
Być
może,
że
w stosach papierów, z których się
składją
mojf'l
zbiory, znalłoby
się
jeszcze tu i ówdzie jakieś
podanie lub skra·
wek jego do Lenory podobny, być
może
nawet jakieś
ciekawe
wel'sje i w~rianty
samegoż
podania. Wyszukiwać
ich jednak w tej
masie materiłu
nie mogę
i nie będ,
bo na to absolutnie nie mam
czasu, który mi zaledwie starczy na moje własne
pisma, w toku
wydawnictwa będące,
których same porządkwanie,
uzpełnia
i korekta ciągłeo
wymaga zajęci.
Mimo więc
najszczerszej chę
ci dopmżenia
Mu w jego pracy, znaglonym się
widzę
dla zachodu,
jaki to sprawia, odmówić
pro'bie, acz tak uprzejmie i grzecznie
do mnie wystosowanej, i odesłać
Sz[anownego] Pan[a] do dzieł,
jakie w tej materii wychodzą
za granicą,
a których nie cytuję,
bo
sam nawet prócz anonsów tyuł
ich czytać
nie mam spobnści
i czasu.

l

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 23. Krak. 24 marca 84. Brulion listu,
1tem notka Kolberga: Bier;eleiaen.
• 10 rkp.: napotkć
~UJd

tek·
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1 Kolberg odaył
tu do rozdiału
pt. O r6i:nych diabla portaciach. Klplywach
i działnch
w III częśi
Krakowskiego (DWOK T. 7) a. 44 oraz do tekatu
O dziewce z kawalerem - diabłem
w IV częśi
Krakowskiego (DWOK T. 8)
4. 158.
2 J. i W. Grimm Kinder- und Hausmarchen. T. 1-3 Berlin 1812-1819; K.
W. Wójcicki Klechdy, starożyne
podania i powielei ludu poZ.kiego i Rusi.
War zawa 1837, późniejsz
wydania z lat 1851, 1876, 1879,.
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Kraków, 27 III 1881
Szan[owni] Pan[ owi e]
Powodem niniejszego listu jest kilka zapytń,
które ośmiela
się
w na tępującym
interesie, w nadziei, że mi Państwo
zadawalnijąc
na nie będziec
mogli dać
odpwieź.
l. Czy dzieło
p. Kornela Kozłw
kiego 1 pod tyułem
Lud
w Czerskiem (Warszawa 1867, w drukarni Kowalewskiego) jest na
składzie
u Państw
lub u kogo innego? Może
u samego autora?
2. W jakiej liczbie egzemplarzy było
drukowane i czy edycja
wyczerpana lub nie?
2
, czy wydaną
3. Co zrobiono z obiecaną
do niego muzyką
został
lub nie? Widzałem
bowiem przed wyjazdem z Warszawy w r. 1870
pierwsze dwa arkusze litografowane wówczas (w Banku czy Komi ji
Skarbu) - ale podobno później
druku zaniechano? Dzieło
to wychodził
zeszytami (4) , zeszyty i egzemplarz jego posiadam, ale bez
muzyki.
Udałbym
się
z zapytaniami tymi wpro t do samego p. Kozłow
kiego, którego znam i u którego wła'nie
melodie rzeczone spisywałem\
ale nie wiem jego adresu. Mieszka on gdzieś
blisko Nowego Miasta nad Pil<'ą,
podobno bli ko wsi Łęgonice
\ bo tam rozkopywał
jakie' mogiły,
jak o tym donsił
przed kilku laty "Tygodnik Ilustrowany"\ ale w której wsi'? - Nie wiem.
Upraszjąc
o ile możnści
rychłą
(tj. w ciągu
kwietnia) na te pytania odpwieź,
pozstaję
jak zawsze ze szcerą
przyjaźnią
i szacunkiem
uczynić
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Bibl. PAN 2185 r. 4 k. 84. Kr. 27 marca 84. Brulion listu, nad rekstern notka
Kolberga: W. Gebethner i W olff.
1

Kornel Kozłwaki
zowue, a zwłaec

(1838---1904), etnograf i historyk. Badaniami obj1ł
Maokolice Czerska. Kolberg wysoko cenił
jego monografii( etnograficzą
dotycZlłCI!
tego regionu: Lud ... .z Ma:ow1:a c:ers"iego.
z Jak wynika z odpowiedzi Gebethnera, melodie do monografii Kozlowskie5o
nie zoatły
wydane, mimo rozpoczl(cia prac nad ich drukiem.
3 Kozłwski
sam podaje we wstępie,
że
Kolberg zebrał
okł
2/3 melodii wykorzystanych nastf(pnie przy opracowywaniu Ludu .•• .z Mazowsza czer1kiego.
ł Łf(gonice
Sandomierskie, wiei w pow. opczyńskim.
5
Artykuł
Kozłwskieg
o wykopaliskach pod Łęgonicam
Mogiła
pod Łę·
gonicami nad Pilicq i .zabytki w niej znalezione ukazł
sil( w ,.Kłosach"
1871
nr 331-332, w .,Tygodniku Ilustrowanym" zamieszczona była
tylko rycina
przedstawijąc
widok na Łf(gonice
(nr 225 w 1880 r.).
1
Kozłwaki
mieazkł
wówczas prawdopodobnie we wsi Kamienna Woln
t'( miejscowść
podał
przy dacie artykuł
w .,Kłosach"
w pow. opczyńskim,
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Oskar

Kolberg

do

Juliana

Horoszkiewicza

Modlnica, 29 I II 1884
zabieram się
do odpowiedzi na łaskwy
Wybacz, że dopiero dziś
list Pański
z d[nia] 21 grud[nia] r. z. Ale nawł
roboty nie dozwala mi odpisywać
natychmiast na mnóstwo listów, które z różnych
etron odbieram. Tym bardziej że listy te żądaj
odpowiedzi na rozliczne pytania, które dopiero dać
bym mógł
po mozolnych poszukiwaniach czy to w moich papierach, czy w Krakowie lub gdziekolwiek, na co - przyznam się
Panu jak najotwarciej - czasu ani
chwili nie mam. I dlatego odpis mój nie może
nastąpić
rychło;
często
też
i bez żadnego
pozostaje rezultatu.
Za przesłan
mi trzy pieśn
ukraińse
serdeczne składm
dzięk.
Mimo zapewniń
Pańskich,
że
są
autentycznie ludowymi, wieśna
czymi, mogę
zaręcyć,
że
tylko jedna z nich zasługje
na to miano,
1
gdy dwie inne są wyraźnie
w stylu tych, jakie ogłsi
Kocipńsk
•
Zresztą
nadmieę
tu nawiasem, że wśród
nawłu
pieśn
dworskich
i szlacheckich podanych przez Kocipńskeg
i Wacł[w]
z Oleska
znajduje [się]
kilka istotnie ludowych- jakem się
sam o tym przekonał
na Rusi.
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Mimo to dar przesłany
jest mi nader miły.
Zwracam tylko uwa·
że
zamiast sięgać
a:l na Ukrainę,
łatwiej
może
by Panu było
i z mniej zym nierównie (jak sądzę)
zachodem otrzymać
p1esm
z bliższych
okolic, a choćby
spod samego Lwowa, które z równą
jak i tamte był
pożądane
* przeze mnie wdzięcnośą.
Masz Pan wielką
słuzność
mówiąc,
że
ludzie nie są tak uczynni,
jak byśm
tego pragnęli,
i mając
wszelką
łatwość
i czas spisywa·
nia pie;ni na w i, mimo solennych obietnic, nie robią
tego po pro·
stu przez lenistwo i objętnść.
Ale to już
świat
taki. Znam ja się na
tym nie od dzisiaj -więc
skarg już
o to żadnych
nie podnszę,
by·
loby na próżno.
Pręd.tej
jeszcze można
cośklwie
wydobć
od pań
i panien na·
szych, ale zwykle nie dość
to umiejętn
napisane.
Życzą
Panu powodzenia w dal zych poszukiwaniach, do któ·
rych chętnie
przycnić
się
nie omieszkam, jeżli
tylko czas i oko·
licznoś
na to pozwlą
[... ]
Polonezów dawnych z akompan[iamentem] fortepianu przez
różnych
napisanych autorów i anonimów po iadam kiladzesąt
i zbieram ich więcej,
by je kiedyś
am publikować,
jakem to już
zrobił
z mazurami, a więc
ich odstąpić
nie mogę.
Zresztą
nie ma
między
nimi, jak i między
l udo[ wymi], które przeglądałm,
ani
jednego, który by no ił tyuł
przez Pana wskazany, tj. Polonez Dą·
gę,

browskiego, Polonez po
Gdyby
ię

który z tym
tyułem

do niewoli Tadeusza
wzięcu
był

znalł,

chętnie

Kościuszl,.

bym go Panu od-

stJipł.

Rlcp. :11a8. Bibl. P AU !030, t. l k. 344. Mod. 29 Muca M. Brulion Li1tu. Nad
tek1tem notka Kolberga: odpi~ać
trzeba.
• był
poi.dane - w rkp. akreilone
l Antoni Kocipńak
(1818-1866), kompozytor i wydawca, zbierał
pie'ni lu·
dowe. Wydał
z ter;o ukreau Pisni, dumki i IZUmki rwieoho narod4 na Podoli,
Ukraini i w Malorouiji, Kijów 1861-1862, oru Perw4j4 sotni.G dum i pi1eń
ruskoho narodG na odrn holo• :11 fortepianem, Kijów i Lipak 1863.
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1103
Oskar Kolberg do Marcelego Antoniego Szulca

bm., 31 III 1884
Szanowny Panie
Tak dawno już
posiadam list Pański
(pisany 3 grudnia), a teraz
dopiero nań
odpwiezć
mogę.
Przynaję,
że
milczenie me jest po
czę
·ci winą
mego niedbalstwa, lecz bardziej jeszcze nadzwyczajnych moich zajęć
etnograficznych, gdyż
otrzymawszy od warszaw·
skiego Towarzystwa Mianowskiego do wydawnictw naukowych
fundusz roczny na wydawanie dzieł
moich, pracowć
muszę
z pod'\ojną
usilnoścą,
a materiłu
obfitego w moich tekach na długie
lata wcale nie brak. To, coś
Pan wycztał
w pismach o publikacji
pamiętnków
Lipńskego,
polega, jak widzę,
na pewnej niejasoś
ci lub nieporozumieniu w ogłszeniach.
Nie są to bowiem żadne
pamiętnk;
tylko po niebo zczyku (który, jak Panu wiadomo, wydal dwa tomiki pie~n
ludu wielkopolskiego) pozstał
je zcze trze·
ci w rękopise,
który wdowa przysła
Akademii; a ta mnie oddał
do przejrzenia i zredagowania, czego dopełnim.
Wyznać
jednak muszę,
że
zbiorek ten daleko niż
zym jest pod względem
wartości
od już
wydanych, tym bardziej że
nut wcale nie ma.
Jednak chętnie
Pnnu poślę
odbitkę
publikacji, jeżli
takową
od
Akademii dostanę.
Mocno ubolewam nad tyle opłaknym
stanem Pańskiego
zdrowia. Serdecznie Pana żałuję,
że'
takie przebył
męki
i dotlł
się
jenie możesz.
Nie sądzę
atoli, ażeby
tego
szcze z choroby wylizać
przycną
był
wiek Pański,
boć
ja je tem o kilka lat starszy, a dzię
ki Bogn, trzymam się
jeszcze jako tako, choć
także
równie jak
i Pan nie spoczywałem
i nie spoczywam na różach.
Ale nie dosyć
na jednym złem
- trzeba, jak to zwykle bywa, przyjąć
i drugie.
Po przebyciu choroby będzies
Pan, jako pensjonowany, miał
znów
do walczenia z trudnościam
w zapewnieniu sobie wygodnego ży
cia, lubo emerytura tal. 920 acz niewielka, niedo tatkiem jeszcze
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nazwą
być
nie może.
Ale ja znam cokolwiek Pańskie
połżeni
i wiem, jakie masz potrzeby. Sądzę, że
współraconit
przy
jakim piśme
(np. "Kurierze"), jak sam to Pan piszesz, da Panu
tyle, ile będzie
na ten cel potrzebnym, byle tylko siły
do pracy
był
i zdrowie stale już
odtą
trzymać
się
Pana chiało,
czego Mu
E całego
życzę
serca.
tyczy "Echa" warszawskiego, o którym Pan wspominasz,
Co się
to z prospektu i numerów, jakie widzałem,
nie jest ono już
czysto muzycznym, ale także,
i to przeważni,
teatralnym. Kleczyński,
lubo dyryguje czę'ią
muzycną
i polecono mu zapewne werboać
dla pisma muzyków, jest tam tylko kolaboratorem, jak i drudzy,
więc
też
prawdopodobnie wielkiego wpłyu
na stronę
finasową
1 • I dlatego zapewne pisma tego
nie ma, gdyż
wydacą
jest księgarz
Pan, podobnie jak i ja, teraz nie odbierasz, nie raczą
nam go
nadsyłć.
Zajrzłem
jednak przez ciekawo· ć do kilku numerów
i widzę,
że
muzyka nader tam podrzęną
odgrywa rolę
i skąpo
jest trakowną.
Dodatki także
muzyczne niewiele lepsze od poprzednich. Jeżlibyś
Pan jednak chiał co~
posłać
(byle nie dłu
giego), to sądzę,
że
z wdzięcnośą
przyjmą
i zapłcą,
ale trzeba
żądać
więcej
jak dotychczas.
Rozr:lewniłś
mnie mocno, Kochany Panie Marceli, wspomnieniami długoletnich
naszych tosunków, tak przyjacielskich i szczerych zawsze, i zakońcyłeś
życzeniam
spotkania się
gdziekolwiek,
choć
raz jeszcze w wędróce
naszej doczesnej. I ja bym tego pra·
gnął
z całego
serca, ale wiesz dobrze, że l'homme propose et Dieu
dispose *. Sam, równie jak i ja, widzisz trudności
w spełniu
tych życzeń;
dwie głównie,
jak sam w pomina z, przyczyny stoją
temu na przeszkodzie: wiek nasz, coraz to podeszlej zy, i kie zeii
za. A więc
listownie jedynie rozmawić
i po- coraz to puściej
cieszać
się
nam widać
sądzon,
i to tylko póki wątlejc
coraz siły
i takiej nawet pogadance nie połżą
kiedyś
kresu. Nim to nastą·
pi, jak najchętie
od czasu do czasu dam o sobie wieśc
złe
czy
dobre, pro ząc
nawzajem o Pańskie
także,
jak w ogóle i o zachowanie tej zczerej przyjaźni,
jaka nas dotą
wiązał, aż
do ostat·
niego tchnienia

dla
najżyczliwsego
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po napisaniu tego listu odbieram Pański
z d. 18 marca.
Widzę
z niego, że przewidywania i projekta Pańskie
już
się
po czę
ści
pełniy
- pozbyłeś
się
belferki etc.
Jeszcze jedna pro~ba.
Po wydaniu każdego
nowego tomu mego
dzieła
mam zwyczaj posyłać
po jednym egzemplarzu do obu redakcyj (tj. "Dziennika" i "Kuriera") za pośrednictwm
Szan[ow·
nej] P[aui] Moraczewskiej, w celu naturalnie zwrócenia na dzieło
me uwagi publicznoś.
Otóż
p. Moraczewska pisze mi, że od paru
lat wprawdzie odbierają
dzieło,
ale nikt ani słówkiem
się
dotąd
o istnieniu jego nie odezwał
(bo ja tych dzienników nie czytuję),
choiaż
zdawło
jej się,
że
mógłby
uczynić
p. Kazimierz
Szulc (który także
odbiera egzemplarz), bo to jego fach. Może
by' Pan Lył
łaskw
zastąpić
go (i skłonić
do tego kogś
w "Dzien·
niku"), nie chodzi tu o żadne
długie
sprawozdanie, lecz jedynie
o anons z wyłuszcenim,
choć
pobieżnym,
treści
dzieła.
Już

Bibl. P A.N 2185, r. 4 h. 335. 31 marca 84. Brulion listu.
ltrzela, Pan B6g kule nosi
• człowiek
1

Wydawc11 "Echa Muzycznego i Teatralnego" był
Aleksander Rajchman,
pózniejazy dyrektor adminietracyjny Filharmonii W anzawakiej. O ile wiadomo,
nie był
on księgarzem.
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Oskar Kolberg do Bibianny Moraczewskiej

bm., 31 III 1884
Szan[owna] Pani D[obrodziejko]
Wielce ię ucieszyłm
odebrawszy o tatni list Szan[ownej] Pani
lutego, iż mnie zapewnił
o pomyśln
stanie Jej zdrowia, o które, nie odbierając
długo
wiadomśc,
mocno się
niepokłm.
Oby
Bóg nam Panią
jak najdłuże,
a krzepą
zawsze, zachowć
raczył.
Za przesłan
mi 42 marki ze sprzedaży
7 książe
serdeczne dzię
ki. Obecnie kończę
druk Lubelskiego 1, tom 2, i sądzę,
że najdalej za
dwa tygodnie w ruch go będ~
mógł
puścić.
A wtedy prześl~
jak
:~.
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poprzednio, lecz z dodatkiem: 5 egzemplarzy Lubel$kiego II, 2 Lubel$[kiego] I, l Pokucia I i II - bo życzłbm
sobie, żeby
i biały
Szulc, równie jak i czarny, otrzymał
egzemplarz dzieła.
W tym roku
je t on pensjonowany i będzie
pracowł
w redakcji "Kuriera". Nie
wątpię,
że
gdy wszyscy milczą
- zechce coś
o moim dziele napisać
dla "Kuriera" i skłoni
do tego i "Dziennik", o co go prosiłem.
Wkrótce rozpoczynam także
i druk Mazowsza, na co otrzymałem
fundusz z Warszawy.
Bardzo mię
zasmucił
wiadomść
o śmierc
zacnej p. Nieży
chowskiej, której patriotyzm, zasługi
obywatelskie od dawna był
mi znane, lubo osobi 'ci e poznać
jej nie miałe
zcębia.
RówJ:ież
też
było
mi przykro dowiezć
się
z gazet o śmierc
kocbatlego Wolniewicza 2, w którego gościnym
domu bawiłem
kilkakrotnie, robiąc
moje etnograficzne poszukiwania. Szcęśiem,
że
pozstawił
dziedziców swych cnot, o których też
Pani jak najpochlebniej się
wyraższ
w ostatnim liśce;
za mojej bytności
byli to
cisi i pracowici chłopy,
i byłem
pewny, że na najlepszych i wielce użytecznh
dla kraju wyjdlł
obywateli. Proszę
także
oświad
czyć
i p. Wandzie Niegolewskiej kondolencje moje z powodu śmier
ci p. Arsena Kwileckiego, który, jak czytam w liśce
Pani, wcale
nieźl
siotrzencę
upo ażył.
Dopiero teraz dowiezałm
się
i o
śmierc
księdza
JakuLow kiego 3 w Warszawie, którego pewnie i Pani znał'.
Już
to śmierć
na wszy tlcie strony robi wyłom.
Taka to
już
kolej świat.
Co do mnie, trzymam ię jeszcze dosyć
ostro,
a oddany pracy. my~l
o tym dług,
jaki naturze spłacić
kiedyś
będzie
trzeba, odganiam jak natręą
muchę.
W kilku numerach na zego krakowskiego pisma "Nowa Reforma" je t oh zerny, bardzo gorąc
i ympatycznie napi any ży
wot Narcyzy Zmichowskiej przez p. Bober ką 4 • Sądzę,
że
mu iała~
go Pani mieć
w ręku.
Racz Pani o'wiadczyć
p. Niegolewslciej, wszystkim znajomym moje ukłony,
a sama zachowć
w łaskwej
pamięc
najży
czliw zego ł[ugę]
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 221. 31 marca 84. Brulion listu, nad tek!tem notka
Kolberga: Moraczewska, pod tek•tem: 2 "Lubelskie" I tom, S "Lubelakie" II,
l .,Pokucie" l, l ,,Pokucie" II trzeba posłać
okł
20 kwiet. 84.
1 Lubelskie cz. II (DWOK T. 17) ukasalo aię
drukiem w 1884 r.
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1 Włodzimer
Wolniewicz smar! 16 marca 1884 r. Nekrolog zamieszczony był
w .,Dzienniku Poznańskim"
w nr 65 z 18 III 1884 r.
3 Chodzi tu prawdopodobnie o ks. Adama Kacpra Jakubowskiego (18011882), pedagoga, nauczyciela literatury polskiej i innych przedmiotów w azko·
łach
pijarów w Radomiu, później
w Warszawie. Zmarł
duia 9 grudnia 1882 r.
4 Felicja Wasilewaka-Boberska (1825-1889), od 1850 r. nauczycielka, w latach 1853-1884 prowadził
we Lwowie prywatną
szkołę
dla dziewcąt.
Jej
dorobek autorski zebrany jelt w Pumach (Lwów 1893). Tu mowa o artykule
Narcyza Zmichowska, ,,Nowa Reforma" 1884 nr 7-9. Boberska osbiśce
nie
znał
Narcyzy Zmichowskiej, ale korepndawł
z nią
przez wiele lat.

1105
Oskar Kolberg

do
Cesław

Neymanna

bm., 7 IV 1884
Szanowny Panie
Nie wiem, jakich użyć
słów,
by Mu podziękwać
za łaskwe
udzielenie mi tylu cennych uwag dotycząh
ruskiego języka;
będą
one dla mnie wskazóą
przy dalszych, acz krótkich wywodach lingwistycznych, których unikąć
nie można
w pracach etnograficznych, choiaż
uwagi te, jak Pan powiadasz, od dyletanta
tylko pochdzą.
Ja sam gruntownie języka
ruskiego nie znam, robiłem
wprawdzie wycieczki w różne
okolice Rusi i spiywałem
me·
chanicznie wszystko, com zasły,
starjąc
się
o jak naiwier·
niej&ze oddanie dźwiękó
pisowną
polską;
lecz w studia głębsze
językowe
nie wdałem
się
wcale dla braku czasu. Stąd
usterki,
które zatreć
w przysłości
będzie
usilnym mym staraniem, przy
łaskwym
i chętnym
współdzianu
osób tak światłych
jak Sza·
n[owuy] Pan. By jednakż
i z mej także
l!trony usprawiedlć
się
z poczynionych mi zarzutów, lubo je w większej
częśi
za uzasadnione uznaję
- zajrłem
raz jeszcze do książ,
dla przekonania się,
czy Lwierdzenia moje przez Szan[ownego] Pana w pewnych
razach szcęśliwe
[ ...] * w innych znów w należyt
pojętymi
przez
Niego i wytłumaczoni
zostały
sposób.
Otóż
z porównania tego wynika, że:
l. co do e w przymiotnikach
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i dativie powiedzałm,
iż
pierwotne e łyszm
tu (tj. na Poknciu), nie .zaś
jako wyłącznie
pokncą
właścioć,
wyrażeni:
dubewyj, wysznewyj itd., zamiast przyjętego
w mowie ogólu.ej. Tu
zapomniłe
doać:
czystej polskiej, ho. pisząc
dzieło
w języku
polskim miałe
przede wszy tkim na myśli
mowę
ogólną
polską
(choć
i między
Polakami wie~n
. akmi
zdarza się
usłyzeć:
'łf1ine·
10y, różewy
O.td.) Męa
culpa.
2. Samogłsk
o pochyla się
na i etc., jak na całej
Rosi pO•
łudniowej.
Pan mówi z, że nie tylko na Ru i południwej,
lecz wszę~
dzie; w niektórych tylko północ[yh]
i zachodnich krańch
przechodzi w dyftong ui. Ależ
ja pod całą
Rusią
południwą
rozumiem
właśnie:
halicką,
Wołyt1,
Podole, Ukrainę
i Małorsję-d
północ·
nej zaś
zaliczam Białoruś
z czę'
cią
· P~lesia
i Wieikoro ję.
Przy
formach wszakże
Boh i Bih, moh i mih, mówiąc
tu i w ogóle w Kar·
patach, należło
mi znów doać:
i w zędie
na Ru i ~łudniowej.
3. Pan mówi ł przed y wydaje się
tylko zmiękcony
do l; jest
to zwykła
aberracja łuch.
Właściwe
zaś
l jest twardym przed y
(pol kim) w teorii, lecz :r to, mówisz Pan, nie jest zwykłm
szerokim, jak u Polaków (to prawda), i o tym po'rednim dźwięku
mię
dzy y i i, czuję
to, iż powinienem był
w pomnieć;
nie unyiłem
tego wła'nie
dlatego, że nie będąc
lingwi tą,
nie umiałe
iahteluej różnicy
pochwyić.
Wdzięcny
zatem jestem, że
zwróciłeś
Pan
na nie moją
uwagę.
I iemniej jednak to ł przed 1 (naturalnie już
średnim,
lubo ja je piszę
jakoby twarde, chybaby się
pi ało
np. y)
zmi~kca
ię
zwykle na l, ho tak nas uczy praktyka, tak je ucho
moje ły :t:alo, więc
zastąpić
** pi owni ly iną,
tj. ly nie mam wcale
pod tawy, i nm Pnn powiadasz, iż ł tłumi
ię
przed mięk
y,
chybabym użył
pi owni lij lub ·wynalzł
znak na gło
J.ę
pośrednią
między
l i ł.
4. Co do wyrażeń
jakoby nie ły .. zanych gdzie indziej, przy·
znaję
·\".., ję zupełni
do
znajom~ci
... winy, .C(ł'yż~ .. mimo niedokłaj
ruskiego języka.
m'o_głe
je był
zualeźć
w rozlicznych własnych
nawet zapi kach, jakie posiadam z innych stron Rusi.
5. Za obja'nienie co do rejenty dzięk.
Do tal ię ~n
do ludu
przez kościół
grecki - więc
nie od łacińskego
powstał:
regere1
regnare, dirigere, regencja?
6. Dalej czytnm: draczka-podatek wcale nie od Jaczka pocho-
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ja nie powiedzałm,
że
pochodzi,
dzi, ale od derty, draty. Ależ
jeno (ironicznie) że przerobiono (tj. przekęcon)
go na draczkę,
właśnie
skutkiem tychże
samych wyobrażeń
o zdzierstwie, jakie
panują
i na Ukrainie, a za których udzielenie mi jestem bardzo
obwiązany.

ki g i k itd. nie wszędie
zamiast d, t się
pojawią.
miejscami, zwłasc
w pobliżu
Dniestru, usłyzeć
można
giek i diek, chaki i chati itd. Ale znów miejscami bardzo ścile
jest zachowyną;
z czego powstaje pasożyt
hospog, rig. Wyraz:
gazda umiast gospodarz jest tu (jak i w całyh
Karpatach} w powszechnym użyci
i pod jego to zapewne wpłyem,
jak i polszwyraz mniej używan:
gospodar, i to w uroczystym
czyzny, powstał
zwykle znaczeniu.
Spółgo

Więc

też

mój o języku
nie ma pretensji być
skazówą
dla filologa i lingwisty, ale łuży
jedynie za objaśnie
dla czytelnika, aby tenż
wiedzał,
dlaczego tej a nie innej używam
pi owni - bo zamienją
się
spógłoki
na inne (aby nie wzięto
to za
omyłkę
drukasą)
itp. Wszak powiedzałm,
że
głębsze
badania
nad językiem,
więc
i sprostowanie omyłek,
pozostawiam lingwi tom
z powłani.
Programu tego będ
się
trzymał,
i da Bóg doczekać,
i w przysłch
moich publikacjach, uważjąc
tego rodzaju wyjaśnie
nia za konieczne dla ogółu.
Dzięk
poczynionym łaskwie
przez
Szan(ownego] Pana uwagom twierdzenia me będą
- jak się
spodziewam - dokłaniejsz
i pełnij
ze, gdyż
w każdym
wątpliym
tazie do Niego (jeśli
pozwolisz) po radę
udać
się
nie omieszkam.
W nadziei więc,
że
mi tej pomocy nie odmówisz, zasyłm
raz
jeszcze me najserdeczniej ze podziękwane
tak Sz[anownemu] Panu, jak i p. Mychalczukowi, łącznie
z wyrazami głębokie
poważani~&,
z jakimi pozstaję
Szan(ownego] Pana ługa
Ustęp

wskazane przez Szan[ownego] Pana, osobliwie pracę
p.
Mychalczuka, będ
się
starł
nabyć
wraz ze zbiorami Czubińskego.
Czy nie ma i nie można
by dostać
osobno odbitki Narieczi? Co się
tyczy pisowni mej w tek' cie, którą
Pan raczy chwalić,
to słuzność
wyznać
mi każe,
iż
obok skrupulatnego wsłuchian
się
w wymowę
ludu, dokłanść
jej w wielkiej częśi
zawdięcm
także
świat·
łym
nwa~om
głębokie
znawcy ru kiego ludu, dr Kopernickiego.
Dzieła
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Rkp. :a~.
Bibl. PAU 2030, ł. III k. 51. 7 kwietnia 84. Brulion lUta. 7UUl cektrem notka Kolbersa: C. Neymann w Kijowie.
• niec:ycelne, •• więc
netąpić
- ID rkp. •kreślon

1106
Oskar Kolberg do Pelagii
Blizńskej

Modlnica, 7 IV 1884
Szanowna Pani Dobrodziejko
Ucieszylem się
niezmiernie odebrawszy list ręką
Szanownej Pani
pisany. Do Niej '\-ięc
i mój teraz adre uję,
nie do męża,
zwła
zcza że mam w którymś
z jego listów wyraźne
pozwolenie czy ple1
• Dobrze zrobił,
nipotecję
na tę korespndcję
że
pozwlił,
bo
i tak wcale bym się
go o to nie pytał,
tylko swoje rypał.
Najprzód tedy wypada mi Szanową
Panią
przeosić,
że
dopiero teraz biorę
ię
do pióra, by dać
należąc
Jej się
już
od dawna odpwieź.
Ale je tern co do cza u w tym samym zupełnif'
połżeniu
co i Jej mąż.
Mam tak samo jak i pan Józ f roboty po
u zy, która choć
nie jest jak owe jego przy łowia
terminową,
więc
do' ć gwałtoną,
to jednak rozlicznymi swymi szcegółami,
które
klejać
trzeba, tak dalece człowieka
absorbuje, że mu zaledwie czas
na inne pozo tawia my'li. Na war tacie moim literackim mam teraz
rozłżne
materiły
do trzech dzieł
jednocze 'nie ię napisć
mającyh.
Jedno z nich: Lud, w pi rane przez Akademię,
po tępuje
naprzód zwykłm
swoim trybem; drugie: Pohucie, tanowi dal zy
ciąg
wydanych już
dotą
dwóch tomów o tej prowincji i ma wkrótce pój'ć
pod prasę;
trzecie: Mazowsze, je t również
dziełm,
które~o
tom pierwszy w tym je zcze roku ma być
wydanym, bo na to
dano fundu z z Warszawy. Robi ię też
to wszystko naraz, więc
trzeba tak rzeczy kombinwać,
żeby
i drukarnia nie próżnował,
i w domu szła
ciągłe
robota; prze -kaku je się
od jednego przedmiotu
do drugiego; tu trzeba porządkwać,
co było
w nieładz,
a niera:t
przyiswać
co' i uzpełniać
rzeczy niedokła,
tam znów za olO -

Korespondencja t. SI
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a czasem nad nim i porezonować;
tu obciąć
lub skrócić,
tam przyłatć
i rozwałkć
jaki'
lizcegół
itd. Nie będ
się
już
o tym rozpisywał
dłużej,
bo mąż
Pani takąż
samą
lub podbną
tej nieraz zajmowł
się
robtą
i wie
najlepiej, jak ona smakuje. Mimo to robi się
to wszy tko z miłą
chęią,
bo przedmiot zajmuje i ma się
przekonanie, że praca ta nie
zmarnieje, lecz owszem pójdzie ludziom na pożytek.
Piszesz, Szanowna Pani, że
mąż
już
nową
wykoncpał
komedię
i prześl
mi ją wkrótce do odczytania. Oczekiwać
więc
bę
dę
jej przybycia z niecrplwośą,
i to tym większą,
że
ma ona
już
pochwały
żony,
która, o ile uważłem,
dość
surową
względem
męża
była
zawsze krytczą.
Za przesłaną
mi laskawie kartę
z przesądami
serdeczne skła·
dam dzięk.
Mówisz, Pani, przy tym, że z Halki i Marysi ( z których
mnie się
samemu zdawło,
żem
wycisnął
już
wszystko jak z cytryny) nic już
więcej
do zdobycia nie pozostaje.
dzięcny
i za
to coś
dotą
dla mnie zebrać
raczył,
nie śmie
Pani fatygowć
dalszymi w tej materii poszukiwaniami i trudami. Że
jednak znam
Jej uczyność
w rzeczach takiej jak ta donisłśc,
przeto nie
wątpię,
że
nie porzestając
na zdobyczach już
poczynionych, bę
dziesz szukał
nowych u nowych ludzi.
Co do przesiedlenia się
Pań
twa do Krakowa, które nastąpić
może
tylko po sprzedaniu Bóbr1...i, tę jeszcze zrobiłym
tu uwagę.
Może
by w tym interesie dopmógł
p. Kraińsk
albo jego zięć,
p.
Jaruzelski 2, który w roku zesłym,
szukając
dla siebie siedziby,
objeżdał
różne
majątki
w Sanockiero i dalszych powiatach, zna
mnóstwo osób kupjącyh
i sprzedającyh
ziemę
i mógłby
łatwo
nastręczyć
kupca. Oby ię rzecz ta powidła
jak najlepiej i przywiodła
Pań
twa w zdrowiu i z fundo ikiem do starej Krakusa stonielicy. Przeprowadzka ta, z miejsca gdzie Pani tak bole ną
dawno ponisłaś
straę,
gdzie więc
każdy
zakąte
straę
tę
przypomina, ukoiłaby
w znacznym stopniu Jej smutek i tęskno,
bo Kra·
ków, jakkolwiek nie bardzo gwarny, weselszym w każdym
razie jest
od Sanockiego. Mnie za' przynio laby ona to zadowolenie, iż bliŻt"j
siebie miałby
Ich dom i łaskwe
osoby.
Tymi przejęty
uczuciami i nadziejami całuję
rączki
Szauownej Pani D9brodziejki, a głowę
i buzię
zagrzebanego w papiekrąglać

ostęp,

nadwć

mu

jakąś

formę,

życz
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rzyskach kochanego Jej małżonk,
wyzwolenia i odetchnięa
Pp. Szulakiewiczom
Do Wielmożng

któremu jak najrychlejszego
W a z ługa
O, Kolberg

ukłony.

Józefa Blizń

kiego w Bóbrce blizńskej

O tym, ażebyści
mi coś
przesłać
mieli czy przesyłali,
jakiś
maz jakiego· ruskiego pi ma, co· odłżneg
dla mnie, s pi
rzeczy czy coś
takiego -- nic nie wiem, bo nic nie odebrałm.
teriał

Wasz
O. K.
B-1. 6701, k. 35--36. Modlnica d. 7 kwietnia 1884.
duje 1ię
w Bibl. P A.N 2185, t. 4, k. 22-23.
1 Zob. li1t 1065.
męże
Baltazary Kraińekj,
l J 6zef J arw:eleki był
•kiego, a po jej imierci w 1880 r. powtórnie
jej mlodez• 1ioatr••
ożenił

lutu, brulion :IUij·
Oryginał

się

eórki Edmunda Kraiń
w 1882 r. s Helen,,

1107
Gebethner

Wolff do Oskara Kolberga

Warszawa, 9 IV 1884
Ła

kawy Panie

Lud w Czerskiem Kornela Kozłw
kiego wyczerpany nie je t;
p. Kowalew ki po iada go jeszcze kilka et egzemplarzy, my równi~>Ż
po iadamy je na kładzie.
Muzyka do niego (Ludu) wydaną
nie 2.0 tał.
Adre autora nie jest nam wiadomy.
Z prawdziwym zacuokiem
Gebethner i W olff
Bibl. PA.N 2185, t. l · k. 172. Warezawa d. 9 kwietnia 1884. Nad tekstem w prai 1kład
nut mUZJCznych Gebethnera i Wolffa w

toym rogu nadruk: Ktięgarn
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WariZawie, Krakowakie Przedmieicie Nr 15. Skład
fortepianów, pianin i me·
lodykonów, wynajem irutru.mentów, Krakowakie Przedmielcie Nr 34.

1108
C e e ław

N e y m a n· n

d o O ska r a Kol b er g a

Kijów, 10 IV 1884
Szanowny Panie
List Jego tak dla mnie, a nad zasługi,
łaskwy
z d[nia] 7 kwietnia otrzymałe
i śpieszę
Mu podziękwać
za tyle okazanej mi
w nim względności.
Jeżli
Szanownemu Panu zdarzy się
na jaką
językową
wątpliość
natrfić,
całą
mą
szcupłą
w tym względie
wiedzę
odaję
na Jego
usłgi
w każdej
chwili i zapewniam, że
w Kijowie, jak p. Mychalczuk, tak też
i drugi Iingwista-Rusin, p. Żytecki,
nigdy swych
ran nie odmówią.
Odbitki pracy p. Mychalczuka, zdaje się,
nie
potrafię
wygrzebać,
chyba jaki egzemplarz pozstał
u autora. Zbiory Czubińskego
są
także
na wyczerpaniu, niektórych tomów już
dT,wno nie ma; 7-my zaś,
w którym ta praca zamieszczona, może
się
jeszcze znajdzie. W każdym
razie biorę
na siebie aprowidowanie Pana w tę książę.
Liczą
na łaskwość
Szanownego Pana, pozwlę
sobie zrobić
niewielką
uwagę
na jedną
myśl
wypoiedzaną
w Jego liśce;
uwagę,
ktorą
mi Pau wybaczy, jako nałogwemu
uparciuchowi w rzeczach
ru&ińskch.
Szanowny Pan mówi: "pod całą
Rusią
południwą
ro·
7llmiem właśnie:
halicką,
chełmską,
Wołyń,
Podole, Ukrainę
i Mało
rosję;
do pólnocnej zaś
zaliczam Białoruś
z częśią
Polesia i Wielkorsję".
W takim określniu
tkwi i omyłka
etnograficzna, i dla
Rusinów obraza. Rusin bardzo się
obraż,
gdy go za południweg
Moskala mają.
Grupa wielkorosyjska ma swoje narzecza i podna·
rzecza, a ~rupa
rusińka
swoje. Dwie te jednak grupy tak są samodzielne jak np. Polska ze swymi dialektami. Jeszcze w 1860 r.
p. Kastomarów 1 zwrócił
uwagę
na to, że język
rusińk
we wszyst·
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kich wych narzeczach, jak pod względem
zapasu leksycznego, tak
te.l głoswni
i form, nie może
być
podciąganym
pod szyld narzecza
rosyjskiego. Zdanie to w zupełności
się
potwierdza coraz nowymi
pracami. Przychodę
powoli do przekonania, że język
rusińk
daleko (nieporównanie) bliżej
stoi do języka
polskiego (szczególnie
pod względem
leksycznym - zapasu wyrazów) niż
do rosyjskiego.
Kto choć
trochę
poracwł
nad zbiorami polskimi, rusińkm
i rosyjskimi jednoczśi,
to o tym przekonał
się
niezawodnie. Rusini:
Żytećki,
Mychalczuk, Patebnia i Antonowicz 2 , tak dzielą
Ruś
etnograficznie: l. Grupa pólnocna obejmuje: czernihowską
gub[ernię],
Polesie (Pińczuk
i Poleszuki) i Podlasie (Chełm[ski]).
Główną
cechą
ogólną
dialektu północeg
są
diphtongi: uo, ui ei. Południwa
~rupa,
vel halicka, obejmuje Hucłów,
Podgórze (Pokucie), Lemków i Bojków, i wreszcie Podole galicyj kie. Grupa średnia,
vel
ukraiń
a - Wołyń,
Ukrainę,
gub[ernie] raltow ką,
charkowsą,
ekatrynosłwą,
chersońką,
Czarne pomorze i Kubań.
Ostatnia ta
ę;rupa,
najpóźiesz
co do formacji i języka
(który się
wyrobił
z dialektu ongi wołyńskieg
), najczystą
jest od archaizmów
i wpłyó
obcych, je t to język
Szewczenki 3, a obecnie literacki.
Podole stanowi przechód od narzecza galicyj8kiego do ukraińse
go. Jeżli
Szanowny Pan pracuje teraz nad Chełmski,
jak to wnoS2'~
z jednego listu p. dr Kopernickiego, to się
Pan przeniósł
do
podlaskiej gwary północeg
ru ińskego
narzecza, tak przynajmmPJ my tu patrzymy. Pod względem
etnograficznym to bardzo
ciekawy zakąte;
niwa to je zcze przez etnografów prawie nietknięa.

Teraz maleńk
pro'ba do Szanownego Pana; zbierając
warianty
polskie i ru iń kic bretoń
kiej legendy hnrbc bleu (o Sinobrodym)
( t'l·ia I nr 5) \ nie mogę
do f ć do ładu
z koiłcm
tej pieśn.
Warianty pol kic koiczą
się
zwykle utopieniem w Dunaju, ru ińske
za·
wszystkie kończą
się
bardzo dramatycznie: dziewcynę
przywiąuj
do jodły
i podalją,
a nigdy nie topią.
Obraz ten znany pieśn
polskiej, morawskiej i czeskiej w niejasnym fragmencie:
Gorzał
sosna, gorzał,
pod nią
panienka
iskierki na nią
padły
stojał,

itd.

150
Bardzo mam mało
materiłu
dla tego obrazu, więc
ośmiela
się
zapytać:
czy nie ma polskiej pieśn
o zrabowanej i uwiedzionej dziewczynie z takim rozwiąanem
dramatu? Czy nie ma obszerniejszej
pieśn
z takim dzikim obrazem; obszerniejszej niż
warianty n Pann i Kozłwskieg
(Czerskie}? Czy nie ma odpowiedniego podania,
baśni?
Ośmiela
się
ambrsowć
Pana tym zapytaniem z tego
powodu, że obecnie grupję
moje materiły
o balladach słowiań
sL:ich 5 i na porządku
mej pracy właśnie
teraz stoi ballada o uwiedzionej i zrabowanej dziewczynie (dziewątj
żony}.
Czuję, że
staję
się
natręym;
toeż
jeszcze raz proszę
mi wybacz-yć,
jeśli
czas Jego drogi zabieram. W nadziei, że dobrć
Pańsk
jf'.at większą
od mego natręcw,
śmie
skorzytać
ze zręcnośi
.
ahy Mo wyrazić
głęboki
mój szacunek dla Jego wielkich zasług
i zapewnić
gotwść
mą
do usłg
C. Neymann
Szanowny Pan łaskwie
nazwł
słabą
moją
recnzję
- chlubną;
doprawdy tak nie jest: daleką
ona jest od wykazania nawet połwy
zalet ważnych
prac Jego, wykonanych zawsze dziwnie artystycznie.
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 49-50. dnia 29 Marca /10 Kwietnia 1884 r.
Nad tekstem w lewym rogu nadruk: Cesław
Neymann, Adwokat przysięgł,
Kijów Wielka Zytomieraka Nr 20, na::wa ulicy i nr domu skreilone, dopisano
ręcznie:
Zofijowaka 17.
1 M.J. Kostomarow (1817-1888), historyk, folklorysta, etnograf, pisarz i po·
eta ukraińs.
Tu mowa o jego pracy Dwe russkie narodno1ti, "Osnowa" 1861
nr 3.
Antonowicz (1834-1908), historyk, archeolog i etnograf ukrapochodzenia polskiego. Od 1878 r. był
profesorem historii Rosji na uniwer·
eytecie kijowskim.
l Taras Grigorewicz Szewczenko (1844--1861), poeta i malarz ukraińs.
Wprowadził
język
nkraińł
do literatury pięknej.
4 Tekst nr S w Pieiniach ludu polskiego (DWOK T. l) to ballada ,Ja sio
konie poił,
Kasia wodę
brał
•••", Kolberg opublikwał
52 warianty na s. 27- 71
i 2 na e. 302-303.
5 W 1885 r. Neymann opublikwał
w ,,Ateneum" artykuł
Dumy ukraińse,
1

Włodzimer

ińłk

u eposie kozackim Rusinów (s. 107-127, 328-353).
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KDrolina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, IV 1884
Kochany Bracie
w Radomiu, jak Ci o tym donsiłam,
cały
czas wyczekiałm
listu Twego, na próżno.
Stryjaszek albo
zapomnił
o nas, albo też
li t jego gdzie· si~
w drodze zawiemszył,
jak to z wieloma w tym roku stać
si~
podobno miało
- p. Schouppe także
w strasznej obawie była
o swoją
Toni~,
nie
mając
od niej wiadomo· ci - a tymczasem list jej zaginął;
po przyjeździ
z Radomia zbierałm
się
pisać
do Ciebie, Kochany Bracie.
ale przy ciężkej
pracy od rana do wieczora jako· ze zło,
a przy
tym zawsze si~
listu od Ciebie spodziewałm.
U nas tu zawsze po
staremu, doprawdy i donie~ć
Ci nic nie mam, zawsze ta sama
hieda, ta sama praca i te ame kłopty,
ale troskom się
nie podd:tj<:, z nadzieją
w opiekę
Boga patrzę
w przy złość
- może
pod
dtm koniec życia
lepiej będzie.
a jesieni byłam
bardzo słabą,
miałam
zapalenie nerek i już
myl!ał,
że
trzeba będzie
się
przenic 'l. tam, skąd
nikt nie wraca, ale Bóg ulitował
się
nad dziecin·
kami mymi, i żyję.
Swięta
przeędiłam
w Radomiu - jeżli
nit:
wesoł,
to przynajmniej bardzo przyjemnie u W ąsowkich
- albo
raczej u Wą
owskiego, gdyż
żona
jego nie żyje
już
od lat 7-miu, ale
c,n ma przy sobie w domu jeszcze cztery dorsłe
córki.
Tonia moja chodzi na pen ję do p. Ja ieńskj,
gdzie i ja pracuję,
jest w drugit'j kla i i dobrze ię uczy. Walcia chodziła
takż:
do wstępnej
kła
y, ale obecnie pozo taje w domu, ho wzięłam
małą
pensjoarkę
uczę
zcają
na girona tykę
do Ja iń kiego, więc
ją
mu&zę
pozo ławić
dla towarzy twa tej małej
dziewczynki; przyjmując
h, źle się obliczyłam,
nie zrobiłam
na tym żadnego
interesu;
kiedyż,
Kochany Stryjaszku, zobaczymy się?
Znowu na lato gdzie
pofruniesz, a to jest wła'nie
tylko pora, w której ja bym się
do
Modlnicy wybrać
mogła
- ho mam nadzieję,
że
na wiosnę
odbirę
już
i moją
emrytuę.
Lola obecnie je t nauczyielką
w Sieradzu na pensji.
B~dąc

na

świ~tach
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blisko upływa,
jak ten list rozpcęłam
- gniewasz
Kochany Stryjaszku, iż tak dawno nie pisałm
do Ciebie
- wina to poniekąd
pewnego projektu o którym nigdy nie
stanowczego nie mogła
Ci donieść
i dlatego pisanie odkłam,
bo nie umiem być
nieszcrą
z tymi, których kocham. Otóż,
mój
Kochany Stryju, nie wiem, czy Bóg chce mi zesłać
pociehę
i wsparcie, zsyłając
mi przyjaciela o osobie W ąsowkieg,
budowniczego
- którego znałeś
- boś
nieraz z nim grywał
kwartety - czy te:i
skazuje mnie Bóg w tym nowym zwiąku
na troski i cierpienia on sam jest człowiek
szlachetny - i bardzo mi życzliw,
liczy jui
65 lat wieku, ale jak wiesz, dużo
ma dzieci i nie wszystkie mi Bił
przychylne. Gdybym go przeżyła,
miałby
emerytury 400 rub.
sr., co już
mi byt zabezpiecza bez trosk, gdy dziś
na moją
osbę
pobierać
będ
okł
70 rub. sr. rocznie - a zatem bez pracy ani
myśleć
o istnieniu - a czyż
ja długo
tak jak dziś
od rana do nocy
pracowć
będ
mogła?
IDożyliśm
się
już
wprawdzie, że
w pi er·
wszych dniach lipca się
połączym,
ale czy to jeszcze nastąpi
Bóg sam raczy wiedzć,
dlatego proszę,
Kochany Stryju, nie mów
o tym jeszcze nikomu - śmiano
by się
ze mnie, że w mym wieku
o nowych jeszcze zamyśl
zwiąkach,
i ja sama nie jestem zdecydowaną,
raz tego pragnę,
to znów się
boję,
prawda, że mi tak saID!'j nieraz bardzo ciężko,
ale dotą
idzie jakoś
przecie, mam też
nadzieję,
że
dostanę
nareszcie emrytuę,
to się
ta i owa bieda załt.
A kto wie, czy charaktery nasze będą
się
znosić,
przyuscać
także
nale:iy, że zdrowie jego, dziś
tak świetn,
z latami nadwątloym
zoRtanie, choć
o to najmniej się
obawiam, przyjęte
na siebie ohowiązk
święce
spełnię,
pragnę
go otczyć
troskliwścą
i staraniem,
ale jak on to wszystko przyjmować
będzie,
czy jego dzieci (najmłodsze
lat 21) nie będą
przykre dla mnie, choć
materialnie żad
nej pl'Zez mnie straty mieć
nie będą.
W[ąsowki]
ma dom, ale ja
się
go zrzekam, konteując
się
tylko emrytuą;
gdyby te nasze
ramiary przysł
do skutku, mieszkałby
w Radomiu, gdzie W[ą
sowski] jest budowniczym guberialnym, tak jak Bieczyńsk
był
uit:gdyś
w Lublinie; pragnęłbym
mieć
kilka lekcyj, by być
niezależną
w zaopatrywaniu potrzeb moich dzieci. Mam nadzieję,
Drogi mój Stryjaszku, że wkrótce mi odpisać
zechcesz - jeżli
to
p. Konopkom przykości
nie zrobi, pragnę
w każdym
razie choć
Już

się

kwartł

może,
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na dni kilka widzeć
się
z Tobą.
Przy nadchoząy
tach przyjm, Drogi, Kochany Stryju, życzenia
jajkiem święconym,
pomyiil, proszę,
że
kochająe
Cię
szczerze
zdał

znów świę·
od nas, dzieląc
się
od Ciebie są
serca
Karolina Kolberg

Kochany mój Stryjaszku
List mój

przed świętam,
ale że mi W alcia bardzo
bo wiesz już
zapewne, że naszą
kocha·
ną
Jadwinę
spotkał
straszne nieszcęś,
w przeciągu
bowiem
ty~;odnia
stracił
dwoje młodszych
dzieci 1 na dyfteria, przeażon
jej nieszcęśm
podwójnie obawiłm
się
o moją
Walcię,
gdyż
choroba jej na to zakrwł,
dzięk
Bogu jest teraz zdrowa, choć
dręczy
ją
mocny katar; ja również,
choć
wychodzę,
zdrową
nie
jestem, ta straszna całodzien
praca wyczerpuje mi siły.
W niedzielę
kwietnoą
przyjechał
W[ąsowki],
chą
mnie zabrć
na
święta,
ale skorśmy
się
na ślub
już
prawie zdecydowali, nie wy·
tam jechać,
gdzie już
o tym wie bardzo wiele
padli mi przeciż
osób, tym bardziej że
wczoraj, to jest w trzecie święto,
odbył
się
wesele jednej z jego córek, na którym mnie, starej, nie wypadło
figurować
jako narzeczona. Wczoraj był
pan Podlewski, oznajmiając
nam, że wyjeżda
do Krakowa, dlatego pospieszam choć
słów
kilka jeszcze dołączyć,
skoro jest tak łaskw,
że
je chce zabrć.
Z obrazami dotą
nic a nic nie zrobiłam,
ani na krok interes ten
nie pochnął
się
dalej, i doprawdy nie wiem, co z nimi zrobię;
portret Chopina wkrótce ma być
wyre taurowany, ja sądzę,
że
moż
na by go korzy tniej sprzedać
w Krakowie, może
by go nabył
b. Czartoryj ka - racz ię tam w tym powiadmć,
Kochany Bracie. Tonię
pragnęłbym
umie'cć
w in tytucie dla rozmaitych po·
wodów, chę
się
o to udać
do Dobrolubowa, zięca
Lewestamowej.
dobrze by było,
gdybś
chiał,
Stryju, do niej (do Lewest[amowej])
napi ać,
prosząc
ją,
by coś
dla mnie w tym względie
uczynić
zechiał,
jutro mam zamiar być
u niej. No, całuję
Cię
serdecznie,
Kochany mój Bracie, piez do mnie wkrótce i nie gniewaj 1ię
za
moje długie
milczenie
za~łb,

straciłm

był

skończny

głowę,

Twoja K.
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Rkp. zag. Bibl. P A.U 2030, t. I k. 244-248. Bm. i d. List ten, razem = rwstę·
pujqcymi po nim lutami c6rek Karoliny, umieuczono bezpoirednio przed od·
powiedziq Kolberga.
1 Stefan Roman (nr. w r. 1881) zmarł
6 marca, a Emil Juliusz (ur. w 1874
r).

13 marca 1884 r.
zmarł
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W a l e n t y n a K o l b e r g d o O s k ar a K o l b e r g a

Warszawa, IV 1884
Kochany Stryjaszku
Pamięt,
się

że
uczę

czytać

Całuję

jestem Stryjcia chrzestna córka i dlatego pilnie
i zaczynam pisać,
i posyłam
te kilka słów.
rączki
Stryjaszka i wszystkim chrzestnym mamom

i ojczulkom.
Kochają

siostrzennica
Walcia

Rl>p. ::.ag. Bibl. P A. U 2030, t. II k. 44-45. Bm. i d.

1111
Antonina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, IV 1884
Kochany Stryjaszku
Całuję
rączki
Kochanego Stryjaszka i pragnę
jak najprędze
się
z Nim widzeć,
co może
w lecie nastąpić.
Jestem w klasie drugiej
i mam nadzieję,
że
dostanę
promcję.
Jeszcze raz całuję
Kochanego Stryjaszka i wszystkie Panie
Tonia

Rf,p. zag. Bibl. P A. U 2030, t. l k. 248. Bm. i d.
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Oskar

Kolberg

doKaroliny

Kolberg
ł!odlnica,

24 IV 1884

Koch[ana] Kar[olino]
List Twój ostatni, a raczej kilka listów razem, odebrałm
z rąk
p. Podlewskiego. Widzę
z nich, że jeste'my z sobą
jak owi dwaj,
gonią
wzajem, a dognić
się
nie mogą:
ja czekam wciąż
na
co się
Twoje, a Ty czekasz na moje listy, i dlatego opuszczamy ręce.
Ale
Ci za złe
tego nie biorą,
jak i Ty nie miej mi mego milczenia za
złe,
ho oboje wiemy dobrze o na zych zajęcih
i kłoptach.
A teraz
do rzeczy.
Projekt Twój, co do nowo zawreć
się
mającyh
zwiąkó
mał
żeńskich,
jest dla mnie rzecą
nową
i, przyznam się,
zupełni
niespodziewaną.
Bardzo to słuznie,
żeś
mi o tym donisła;
jest to dowodem, że nie pragniesz nic aroowolnie czynić
- zwłasc
tak
ważnego
w ludzkim życiu
kroku - ale za ięgasz
w tym zdania
i rady najbliższych
Ci krewnych, jakkolwiek rzecz, jak widzę,
doprowadzona już
jest tak daleko, że opinia krewnych zmienć
Twego postanowienia nie była
już
w możnści.
Wszakże
Ci tego
gnoić
nie myślę,
bo wiek Twój i doświaczen
dają
Ci zupełn
prawo rozpądenia
wedle woli Twej wym i swoich dzieci lo em,
po dosknałej
dopiero rozwadze, a zwła
a jestem pewny, że ś się
szcza po rozważeniu
sto ·unków z córkami p. Wą
owskiego, do tego
kroku zdecyował.
Zre ztą
człowiek,
któremu masz odać
swą
ręk,
je t obywatelem ze w zech miar zacnym i szanowanym, a że
zapewnia Ci pozycję
i daje Ci egzy tencję
bardziej może
niż
dotychczas niezalżą
- więc
odrazć
Ci to połączeni
było
z mojej strony nieroz ądkiem
. Jeżli
jednak ślub
ma się
odbyć
w lipcu, to niechajż
on się
odbęzie
w W ar zawie, ho sądzę,
że
tam wesele będzie
cichsze i nie tyle zwróci na siebie uwagi i przytyków ile w Radomiu, gdzie prosperuje plotkarstwo.
Mówisz, że
chiałyś
się
ze mną
widzeć
jeszcze przed ślu
bem. I ja bym sobie tego bardzo życzł.
Brać
jednak paszport na

158
czas stosunkowo krótki - a tym bardziej z rodziną
- uważm
za
rzecz w Twoim połżeniu
zbyt kosztwną.
Więc
sądziłbym,
że
najlepiej by było,
gdybś
przyjechał
do Granicy tylko, a ja się
tam
w dniu oznaczonym znajdę
za kartą
(która jednak nie jest dla
mnie łatwą
i bezpicną)
i moglibyś
cały
dzień
z sobą
przegawę
dzić
o wszystkim, co nas boli i cieszy. Kosztwałby
Cię
zatem tylko jazda koleją
tam i na powrót, a połwę
kosztów tej jazdy
ja z chęią
zwrócić
się
podejmuę.
Bardzo mnie zasmucił
wiadomść
o stracie, jaką
ponisła
biedna
Jadwinia. Napiszę
do niej, bo odczuwam całą
jej boleść.
Cieszę
się
natomiast, że
obie Twoje córeczki zdrowe i dobrze
się
uczą.
Kochaną
Walunię
ucałj
i uściskaj
na wszystkie boki od
stryjaszka składjącego
jej serdeczne dzięk
za tak piękne,
czysto
i rozumnie napisany list, który odczytał
z wielkim upodobaniem
wszystkie jej mamy i ojcowie 1• Do pani Lewestarnowej napiszę
wkrótce, jak sobie tego życzs,
i list prześlę
na Twoje ręce.
Jeżli
jednak widzenie tak krótkie, a kosztowne, nie jest koniecznym, skoro jest możnść
listownie o wszystkim się
prozomieć,
to je lepiej odwlec na później,
do roku przysłego.
Do
Modln.icy też
teraz przyjechać
Ci nie wypada, ho miejsca tam prawie nie ma, potrzebują
go bowiem niemało
trzy panny dorsłe
i dorodne, co znów sprowadzć
będzie
różnych
gości.
Rkp. %ag. Bibl. PA.U 2030, r. I lt. 249-250. Modl. 24 Kwiet. 84. Brulion liuu.
1 Zob. przyp. l do listo 532 (Korespondencja ez. ll •· 85).
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Oskar

Kolberg do

Jadwigi

Wernerowej

bm., 29 IV
18-~

Ko[chana] Ja[dwiniu]
Dowiedzałm

ciosie, jaki
dyfterie. Zajmuąc

z

Cię

się

przeażnim

dotknął
się

z
poświęcenm

z listu Karoliny o okropnym
w tych czasach przy panujące
u nas
wykształcenim
obu synków,
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nie

eię,
ie ich tak rychło
do grobu ponieść
będzies
Nie dziwę
eię
bynajmniej, żeści
mi w boleści
swojej nic
oczywiśe,
że
nie mogłaś
nawet o tym
o tej lltracie nie donieśl,
myśleć,
a może
i nie chiałś
smutnymi niepokć
mnie wieścam.
Chłopców
Twoich, łubom
ich prawie nie znał
(bo tylko jednego
z nich widzałem
w Krakowie w czasie Twego przejazdu 1), żal
mi
jakby własnych
dzieci, bo to był
Twoje pieszczotki, a wierzaj
mi, droga Jadwiniu, tak jakem się
zawsze cieszył
Twoim weselem,
tak teraz dzielę
się
i smutkiem.
Jeżli
współczuie
moje stryjowskie ma u Was jakiekolwiek
znaczenie - a sądzę,
że
tak jest w istocie - to niechaj ono za
mną
przemówi i obok wielkich pociech religijnych otuchę
i iskier·
kę
nadziei, choć
maleńką,
wleje w serca Wasze po stracie, której
- wiem o tym dobrze - nic tu na ziemi wynagrodzić
nie zdoła.
Ale pamiętjce,
że
Wam jeszcze pozstał
syn jeden, którego wychowaniu z całą
troakliwcł
rodzicelską
poświęcć
się
odtą
będziec
mogli, którego oby Bóg Najwyższ
w jak najdłuższe
lata
na Waszą
pociehę
zachowć
Wam w zdrowiu i straę
Waszą
choć
w częśi
w przysłości
wynagrodzić
raczył.
Wypowiedziawszy te parę
leżącyh
mi na sercu słów
kondolencji, ściskam
Was oboje i syna jak najserdeczniej, Wasz
epodziwałś

musiał.

kochająy

Stryj
Rkp. :.ag. Bibl. PA.U 2030, t. II Ie. 150. d. %9 ICwiet. 84. Brulion U.tu.
1

s ię

~ taruego,

W lecie w 1879 r. Jadwip;a przebywał
ze atryjem w Krakowie, Kolberp;
Józefa, i Emila Julina.za.
poznał

w Szczawnicy i wracją
apotkł
wtedy dwn aynów Wernerów, naj-
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Oskar

Kolberg

do

Karoliny

Kolberg

bm., 29 IV 1884
Koch[ana] Kar[olino]
Przed kilku dniami pisałem
ądzę,
żeś
już
list mój
odebrał.

do Ciebie przez p. Podlewskiego Nie powtarzam więc
tego, co
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tam napisano

tylko kilka jeszcze rzucam uwag. Portret Szopena
z korzyścią
tu w Krakowie być
zbyty; nabył
go z pewnością
ks. Czartoryska lub Towarzystwo Muzyczne; ale mu·
szą
go wprzódy widzeć,
inaczej nie kupią;
a sprowadzjąc
do Krakowa, trzeba by opłacić
jeszcze cło
austriackie od dzieł
ztuki,
wynoszące
do 30-40 reńskich
od portretu, takie to już
głupie
prawo. Moim zdaniem, korzystniej będzie
sprzedać
go na miejscu;
idź
do Tow[arzystwa] Muzycznego, albo lepiej jeszcze do Konserwatorium, do p. Zarzyckiego - a może
by w tym dopmógł
i SiI..orski. W każdym
jednak razie portret winien wprzódy być
odrestaurowanym.
Posyłam
Ci list do pani Lewestarnowej 1 - włóż
go w kopertę
i zaklej, a potem napi z adres {ale nie własną
ręką)
i oddaj sama.
Sciskam Cię
i dzieci serdecznie
mógłby

rzecywiś

Rkp. :ag. Bibl. PAU. 2030, t. l k. 249-250. 29 K.wiet. 84. Brulion listu.
Brulion liatu Kolherp;a do W. Leweatamowej

1

liat

zachowł

się

w odpiaie, zob.

nutępy.

1115
Oskar

Kolberg

do

Walerii

Lewestarnowej

Modlnica, 29 IV 1884
Szan[owna] Pani
Bratowa moja, Antoniowa, pisał
do mnie w tych dniach z zawiadomieniem, iż pragnęłby
córkęswoją
starzą
umieścć
na wychowanie w Instytucie Maryjskim i że już
pewne w tym intere ie
poczyniła
kroki. W nadziei, że może
by szanowny pan Dohroluhow
wpłyami
swymi raczył
wyjednać
jej to umieszczenie, co by istotnie wielką
matce w wychowaniu dziecka przyniosł
ulgę,
udaję
się
do Szanownej Pani Dohr[ odziejki], jako do dawnej przyjaciółk
naszej rodziny, z prośbą,
ażehyś
ze względu
na dawniej ze
nasze stosunki i pamięć
śp.
Antoniego zechiał
gorącym
swym sło
wem porzeć
łaskwie
u zięca
swego życzeni
Karoliny i ułatwić
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jej 1zcę~liwy
obrót tego interesu. Nie wątpic
ani na chwilę,
że
się
jak najchętie
do prośby
mej przychylisz i ze skutkiem rzecz przeprowadzi[sz], racz, Szanowna Pani, już
naprzód za tę uczyność
&erdecznie moje i mej rodziny przyjąć
dzięk.
Przy tej okazji niech mi wolno będzie
zapytć
się
o zdrowie i powodzenie Jej Samej, jak i całej
rodziny. Karolina mi wprawdzie
opwiadł,
co wiedzał,
nie porzestając
w zakże
na jej relacjach,
pragnąłbym
- choćby
za jej pośrednictwm
- tak o tym, jak i o
w zystkim, co się Warszawy' tycze, jak najwięce
posią'ć
szcegółw.
Mówiono mi, że
Pani przed kilku laty dopytwałś
się
o mnie
w Krakowie w przejźdi;
żałowem
mocno, żeśmy
się
wówczas
nie mogli spotkać
(bywam bowiem w Krakowie ledwo raz na tydzień,
i to na kilka godzin tylko). Ja tu przy pracy i zajęcih
w spokojnym zaciszu starych przyjaciół
trzymam się
jeszcze, jak
mogę.
Do War zawy ogarnia mnie cza ami tęsknoa,
ale ją zwalcznm, gdy wspomnę,
ilem tam i jak wielkie poniósł
straty. Nie
ma już
mej matki ani braci, ani tylu serdecznych przyjacół,
do
liczby których należł
i śp.
mąż
Pani, a którego pamięć
jest mi
zaw ze drogą.
Rkp. :~ag.
Bibl. P A. U 2030, t. III k. lO. Mod. 29 Kwiet. 84. Brulion. lis lu, nad
tek•tem notka Kolberga: Wna JPani Lewestam.
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Klemens Kantecki 1 do Oskara

Kolberga
Po:mań,

10 V 1884

Czcigodny Panie Dobrodzieju
Biblioteka Towarzystwa Prz[yjaciół]
N[auk] posiada tylko nie·
kompletnl' znakomite dzieło
Pań
kie pt. Lud, jego zwyczaje itd.,
a mianowicie braknie nam czterech pierwszych serii, o które na
próżno
dotą
się
starłem.
Dlatego śmie
udać
się
do WPana Dobr[ odziejaJ z uniżoą
prośbą
o łaskwe
sprzedanie Towarzystwu
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owych serii, które by nam w tak
calość

sposób
pożądany

skompletwały

dzieła.

Z wysokim
poważniem,

sługa

Kl. Kanteck.i
Bibl. P .A.N 2185, e. 2 Ie. l. W Poznaniu lON 84.
1 Klemena Kantceki (1851-1885), hiatoryk, publicylta. W latach 1882-1885
był
konaerwatorem i bibliotekarzem Poznańkieg
Towanyatwa Przyjaciół
Nauk.
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Oskar

Kolberg

do

Bibianny Moraczewekiej

Kraków, 20 V 1884
Szan[owna] Pani
Przod kilku tygodniami zawidomłe
jest na ukończeni
wa seria mego dzieła
niu nie omieszkam na Jej łaskwe
w moim liśce
liczbę
egzemplarzy.
Otóż

ręce

przesłać

że

Panią,
że
nozaraz po wydrukowawskaznlł
wtedy

teraz:
przesyłam

Lubelskiego
Lubelskiego
Pokucia
Pokucia
z prośbą
nie ma.

Szan[ową]

i

o
doręczeni

I egz. 2
część

"II" 5
"

I

"

l

"II"

l

i

Szulcowi tych tomów, których
białemu

BibL P AN 2185, t. 4 k. 222. Krak. 20 Maja 84. Brulion liaru, nad tekarem
Kolberra : Horacaewaka, pod teloarem: potlałem
30 maja 84.
not~
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O

kar Kolberg do

Klemensa

Kantcekiego

Modlnica, 20 V 1884
Szan[owny] Panie
skompletowania dzieła
mego znajduą
cego ię w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, przesyłam
dla
Biblioteki na ręce
Sz[anownego] P[ana] Dobr[odzieja] cztery serie
(mianowicie I, II, III. i IV), z prośbą
o ich łaskwe
przyjęcie
i cie·
?:ąc
się,
że
mi oklicznść
ta dał
posbnść
przysłużenia
ię
tą
ba .. atelą
In tytucji, która tak znakomite w rozwoju języka
i literatury ojczystej kładzie
za ługi.
Czyniąc

zadość

życzeniu

BibL P A. N 2185, t. 4 k. 139. Modln. 20 Maja 84. Brulion liuu.

Zarząd

1119
Towarzy twa
auk do Oskara Kolberga
Poznańskieg

Poznań,

Przyjaciół

23 V 1884

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół
l\auk w Poznaniu za'wiadcza ni' ci:t,
iż otrzymał
w darze od Wielmożng
Pani j zym z wdzięcno
na O. Kolberga z Modloicy własne
Jego dzieło:
Lud, jego zwyczaje,
itd., eria I- · IV, ktory to cenny dar i imę
zanownego
posób życia
dawcy w pamiętnk
urzędowy
Zal ładu
wciągoe
zo tały.

imieniu Zarządu
W awrz. Ben z. Enge trom 1
Konserwator
K. Kantceki
~

Bibl. PA.N 2185, t. 3 k. 245. W Poznaniu, dnia 23 maja r. 1884. Drukowany for·
mukrz, odręcznie
telpisano nazwisko Kolberga i rytul jego dzieła
oraz słow:
cenny.
11 -

Korespondencja t. 18
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1 Wawrzyniec Benzelstiema Engstrom (1829-1910), działc
społeczny
i polityczny, w latach 1882-1907 był
aekretarzem Poznańkieg
Towarzyatwa
Przyjaciół
Nauk, polżył
duże
zasługi
dla rozwoju Towarzystwa i powięk
sz enia
jego zbiorów.

1120
Oskar Kolberg do
Cesław

Neymanna

Kralców, 9 VI 1884
Wybacz Pan, że dla różnych
przyczyn dopiero teraz na łask
wy Jego list z lO kwiet[nia] odpowiadam. A naprzód składm
serdeczne dzięk
za chętną
w każdym
czasie gotwść
przyjścia
mi
w pomoc przy wszelkich kwestiach językowch,
jakie się
z natury
rzeczy wyiązuj
przy wydawnictwie dzieł
etnografii poświęc
nych. Za wyjaśnie
dotycząe
podziału
języków
słowiańkch
na
grupy i stosunku wzajemnego różnych
narzeczy i gwar między
obą
wielce jestem zobwiąany,
tym bardziej że
popiera zdanie
Pariskie w zupełności
dr Kopernicki. Ja zaś,
wychowaniec dawnej
zkoły,
nie lingwista z powłani,
czerpiąy
swą
naukę
z poglądów
je zcze Szafarzyka 1 , który dzielł
całą
Slowiań
zcynę
na dwie połowy,
tj. zachodnią
i wschodni-płuą
(i do tej ostatniej zaliczał
Moskwę,
całą
Ruś,
Serbię
itd.), nie miałe
dotą
ja nego o cało~ci
wyobrażeni,
badjąc
etnograficznie jedynie Ruś
nam najbliż
szą.
Więc
wdzięcny
także
jestem za wskazóę
daną
mi co do
narzecza panującego
w Chełmski
i będ
z łaskwej
rady korzystał
przy opracowaniu tej okolicy, co jednak przy nawale robót, jakimi je tern obarczony, zaledwie ku końcwi
przy złego
roku nastąpif
zapewne będzie
mogł.
Zapytujesz mnie, Sza n[ owny] Pan,
o znaczenie pieśn,
w rozlicznych wariacjach w serii I nr 5 umieszczonej, która się
zwykle kończy
utopieniem dziewczyny w Dunaju (nie zawsze jednak, bo czasami z wody ona wypła),
gdy tymczasem wszystkie ruskie kończą
się
przywiąanem
do jodły
lub
sosny i spaleniem. Pieśń
ta uważn
za jedną
z weselnych lub zalotnych, symboliczną,
wymaga pewnych jeszcze studiów, do czego
brak mi czasu i dlatego nie będ
się
tu nad tym rozwdił,
lecz
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Szan[ownego] Pana ode
muszę

łać

znów do mego Pokucia, tom 2

nr 21-26, 43---41 i 110-113 :.

a poczynione mi zarzuty co do klasyfikacji ptesm w tomie 2
winienem dać
odpowiedzi i u prawiedliwienie. Masz
Pan łuszność,
gdy mówi z, że pod tawą
jej jest treść
pieśn,
a nie
forma, bo mi chodzi głównie
o ułatwien
badaczom studiów nad
mitolgą
i w ogóle prze złością
ludu. Zre ztą
klasyfikacja ta odpowiada dla jedno tajności
porządkwi
przejętmu
już
w dawniej zych moich tomach dzieła
Lud, więc
zatrymłe
ten porzą
dek, o ile takowy do Rusi dał
ię
za toswać.
Nie przecę
bynaj·
mni j, że
niejedna rzecz dałby
się
w niej porawić,
że
tylko
wspomnę
o pie'ni o sierocie\ która w i tocie należy
do dziadoktórych więk
zą
powiw kich, i że są trudno· ci, na rozwiąane
nienem był
zwrócić
baczno' ć, jak np. pi e· ni tre' ci mi e zanej, które
zatem do różnych
kwalifołyb
ię
działów,
a podciągnć
je
trzeba pod jeden tylko dział,
nie zawsz trafnie przez autora wybrany.
Rozdiał
I ma 20 pie'ni; mówi z Pan, że tylko dwie pierw ze (a
raczej 5 z wariantami) ą hi toryczne 4 ; ja jednakż
i wszystkie
na tępne
15 uważm
za takie, koro zdarzenia, jakie opiewają,
są
prawdziwe, lubo w nowych dopiero cza ach za złe
i nie do o ób
dziejowo gło · nych Rozdiałprywąne.
II mógłby
i to tnie na dwa
działy
być
podzielony, jak to już
naznaczono w "Spisie rzeczy" (na
końcu
tomu), gdzie podano je od nr 66 jako miło
ne (pro zę toż
amo nazcyć
i w k iążce
jako dział
III) s. Dział
IV ma p[ie'ni]
zalotne, które dlatego nazwłem
takimi, iż jako miło
n
ą też
poniekąd
przedw tępnymi
do we ela i wadźby
i pewne momenta
tego obrzędu
(naw t rzewn
c ny, zadumy i roz tania chwilow
jakoby) w rozmaity ymbolizują
po ób.
tą d też
i ballady n[ umer] 11
116 za alegori uważm
.
a dwaj owi kozacy panicza to - o ile mi ię zdaje waty cz~·
drużbowie
we eluego kniezia albo też
on sam; zabój two za· tłu
maczyć
by trzeba utraą
dziewictwa. Dział
XV obejmuje w i toci pi 'ni robocze tylko itp., gdyż
Ru in i wła
'ci wie nie mają
pic ~ ni
dożynkwej,
obrzędwej,
tego zakroju co Polacy. Dział
IX słu
znie,
jak Pan powiadasz, należłoby
o dnie' ć do tomu l-go; nie tety, wiele pie'ni nades
ł ano
mi już
po wydrukowaniu tomu l-go, więc
nie
~

następujące
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mi nic innego, jak później
dopiero je zużytkować
do
tomu II; błędem
zatem moim jest, iżem
przeomniał
wspomnieć
o tym wyraźnie,
czy to na początku
działu,
czy w przedmowie
oko licz[ nościwej].
Winienem także
podziękwać
za wyjaśnie
tycząe
się
osoby Sawy Czaiego 6 - pan dowodzasz, że o jednym tylko Sawie jest pieśń
na całej
Rusi - jednakż
to nazwisko jest tam bardzo powszechn"
i dwie owe pie~n
w dodatku :t zamieszczone, ruska i polska, zdaj e
się
jakoby o dwóch (już
chronologicznie biorąc)
mówiły
Sawach.
Niektóre tomy zbiorów Czubiitakiego posiada Akademia nasza,
ale tego, o którym Pan mówisz, brak. Jeśli
się
Panu powiedzie nabyć
(na mój rachunek) którekolwiek z wspomnianych przez Niego.
a użytecznh
dla mnie dzieł,
niezmiernie Mu za to będ
wdzięc
nym.
pozstawł

Rkp. zag. Bibl. PAU. 2030, t. III, k. 52-53. Krak. 9 czerwca 84. Księgarn
Friedleina. Brulion listu, nad tef~sm
notka Kolberga: Czesław
Nejman w Kijowie.
l Paweł
Józef Szafarzyk (1795-1861}, historyk literatury słowiańkej,
et·
nogrnf i archeolog, połży
duże
zasługi
dla odrodzenia narodowego w Czechach i wyarł
wielki wpły
na rozwój badń
nad kułtrą
ludową
w XIX w.
Słowiańszcyźne.
Języki
słowiańke
Szafarzyk dzielł
następująco:
"W
w całej
języku
słowiańkm
jest idiomów dwoje: południwsch
i zachodni. Idiom
poludniowowschodni dzieli się
na trzy języki:
ruski, holgarski i iłrsk;
idiom
uchodni na cztery: polski, czeaki, łużycko-serbi
i już
wymarł
połabski
(nad·
elbiańsk).
W języku
ruskim rozóżniamy
trzy narzecza: wielkoruskie, mało
ruskie i białoruske".
(Szafarzyk P.J. Slowiańsk
narodopis. Przełoży
z czeskie·
go Piotr Dahlmann. Wrocław
1843 s. 6.).
2 Pieini nr 21-26 to warianty tekstu .,Hej, u misti
na rynoczko ... ", nr
43-44 - "Piazow Wasyl mołdeński
..." i 110-113 - "Oj, u czistym poli ... ",
które mają
w11tki podobne do polskiej balłdy
,.Jasio konie poił,
Kasia wodę
lłra
...".
J W drugiej częśi
Pofcucia Kolberg stworzył
specjalny dział:
"Sierota. Czu·
żyna
(Obczyzna}", część
pieśn
tam zamieszczonych w innych tomach znajdowala się
w dziale "Małżeństwo.
Rodzina", część
to pie'ni dziadowskie.
ł Rozdiał
pierwszy w II cz. Pokucia zatyułown
jest "Dumy hiatoryczne",
tełuy
1-S dotyczą
kozaka Sawy Czałego.
s W 1pisie treści
podane &Ił następujące
rozdiały:
"I Dumy historyczne, II
Dumy ebycsajowe przygodne, III Pieśn
i śpiewk
miłosne
(od nr 66), IV
Dumy i pieśn
zalotne". W treści
książ
podane są
tylko tyuł
l, II i IV
rozdiału
(z tą numeracją).
Prawdopodobnie już
w trakcie druku Kolberg zdecydował
się
na podział
II rozdiału
na dwa, zmienł
w korekcie numery roz·
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działów
i porawił
spis rzeczy, ale wprowadzenie nowego tyuł
III rozdiał
na ciasno zadrokowanej stronie 55 nie było
możliwe.
G Sawa Czałyj
(zm. 1742), watżk
z okresu hajdamaczyzny, od 1738 r. był
w służbie
Józefa Potockiego i miał
nadzór nad bezpicństwm
klucza niemirowakiego. 5 I 1742 r., w noc Bożeg
Narodzenia poniósł
'mierć
z rł!k
hajdamaków pod dowództwem Hnaty Hołyja,
w swoim dworku w Stepuzkach, darowanych mu przez Potockiego.
7 W "Przypisach" (1. 289-293) zamieszczone są
dwie pieini (ukraińs
i polska), które mają
zupełni
różne
wątki,
mimo że
bohaterem obu jelt Sawa Czałyj.

1121
O kar

Kolberg

do

Józefa
Blizń

kiego

KrakótV, 17 VI 1884
Kochany Panie Józefie
Od paru już
mi e ięcy
nie mając
od W a żadnej
wiadomśc,
czemu się
wcale nie dziwę
i na co nie narzekam, znając
dokłanie
Waszego milczenia powody, odzywam się
teraz (milcząy
dotą
także),
aby ię dowiedzief. jak toją
obecnie w zy tkie kochanych
Pań
twa projek.ta, o których bvła
mowa w poprzednich listach.
W jakim tadium jt· t intere ~przedaży
lub wydzierża
nia Bóbrki? Jeżli
ię :mai: zł kupiec lub dzierżawc
i wyjechać
Wam tam·
tą d będzie
trzeba, to kiedy na tąp i przeprowadzka i gdzie? Czy
Kraków wchodzi j zcze do t j kombinacji? Widzicie więc,
że
py·
tam od razu z kopyta, i to o rzeczy najwżie
ze. A nie weźmic
mi tej ci lawo 'ci za złe,
gdy ię dowiecie, że od Waszej odpowiedzi
zależ
ć b~tdzie
po tanowienie moje jazdy w pierw zym rzędie
do
Was, do Bóbrki, by tam przeędić
parę
tygodni, jak w roku zezłym,
w Wa zym gościnym
i przyjaciel kim mannarze '~ i uciez Wami tymi długim,
zielon. mi, cienistyz ć ię na nowo we pół
mi szpalerami i alejami, które z tak wdzięcnym
mozłe
w parku
nad urwi tymi wyciągnęl'
cie wybrzeżami
modrookiego Sanu, dalej
je zcze porwadzić
je zamy'ljąc,
jeżli
zawistne lo y nie nakżą
Wam podać
tyłu
... Tu urywam, bo smutnym myślo
i progno-
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stykom nie chę
dawć
folgi. A w zak-ci to zrestą
nie tyle dla natury, choćby
się
ona w najwspanialszych przedstawił
obrazach,
ile dla żywch,
śpiewającyh
lub biadjącyh
jej okazów, ludzi.
jadę
ja w Sanockie. Pojmujecie bardzo dobrze, iż celu tego nigdy
spuzcać
mi z oka nie należy.
I dlatego winienem zwiedć
także
i Leszczowate, doką
mnie z całą
taroplską
szcerośią
zaprasza
jak najserdeczniej Kraińsk
, obiecują
nawet zawieźć
lub odesłać
w okolice, gdzie by się
bogatego etnograficznego spodziewać
wypadało
plonu. W zystkie te okoliczno'ci w połączeniu
z niezłym
(jak
na dzisiaj) zdrowia mego stanem i do ~ ć gładkim
interesów mych
skłaniją
, poychają
mnie niemal do
wydawniczych załtwienm
podróży.

Otóż
plan mój jest następujący.
Wyjechać
d. 19 lipca w sobtę
wieczór z Krakowa, tak aby tanąć
nazajutrz, w niedzlę,
w Ustrzykach. Tu zastć
na dworcu i powitać
Was i Kraińskego,
którego
o przybycie tam na oznaczony termin uproszę,
i rozmówić
się
z Wami o dalszy tryb postęwani.
Gdyby jaka niespodziewana
w przeprowadzeniu tego planu zachodił
prze zkoda, czy to z mojej, czy z Waszej strony, to zawidomlbyś
się
o tym zawcza u
i cał
rzecz mogłaby
być
odłżną
na na tępną
niedzlę,
tj. odbyć
~ ię
o tydzień
później.
Zresztą
mamy je zcze do decyzji cały
mies iąc
czasu. Odebrawszy Wa zą
odpwi
e dź
potwierdzaj
ą cą , j e żeli
n:t nią
nie odpiszę,
znak to będzie,
że
w dniu wyżej
oznaczonym
przyjadę.
Czy zgoda?
Szanownej W as zej małżonce
naj erdeczniej ze wyrazy pozdrowienia i ucałownie
rączek
za yłam,
pewny będąc,
że
jużcoś
ciekawego dla mojej teki zdobyła
i że przy Jej łaskwym
współraco
nictwie w dal zych po zukiwaniach rzeczy ludowych i teraz także
,
podobnie jak w roku ze złym,
jeżli
podróż
moja przyjdzie do
bkutl u, z próżnymi
rękoma
z Bóbrki nie wyjadę.
A teraz ści
kam Was erdecznie i "do zobaczenia", Wasz
przyjaciel i ługa
O. Kolberg

B. J. 6701, h. 45-46. Kraków 17 Czerwca 84. Oryginał
VI, :majduje się
w Bib l. P AN 2185, t. 4 h. 31.
• manoir (fr.) - dw6r

listu. Brulion, ::
datą
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Józef
Łepkow

ki

do

Oskara

Kolberga

bm., 19 VI 1884
Najserdeczniej dziękuj
W a m zarówno za pamięć
łaskwą,
jako
1
za tom XVII •
Nie zgadzam ię na tłumaczeni
"na Nowy Rok" etc., str. 167;
wytłumacz
zy to myślniej
w mojej broszurze O podaniach etc.
l..rnkow kich 2 •
Kochanej Modlnicy ukłony.
Ribl. PAN 2185, t. 2 k. 241. 19/6 84. Kartka poc::tou1a : adresem : Wielm. Pan
Modlnicy, Dwór WWP Konopków.
II (DWOK T. 17).
przyslowie "Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok",
jego sens (DWOK T. 17, s. 167): "Zapewne w zawiąku
tego
przysłowia
uważno,
iż
słońce
od czasu jak największy
cień
rzucało,
tj. w mie·
siącn
grudniu, o tyle ten cień
zmniejsyło
i tak, że
ustęp
cienia baran prze·
koczyć
może".
Łepkow
ki w pracy Pr:eglqd krakowskich tradycji, legend, na·
boicń
tw, :wyc:ajów, pr:y !ów i właścio
(Kraków 1866, s. 60) pisze: .,Mówi
ię
bowiem: na Nowy Rok przybywa dnia na barani 1kok; co przeciż
nie jeet
C7} m innym, jak tylko chęią
oznaczenia postęu
liwatł
w miarę
zbliżan
się
ku wiosennemu Marcowi, gdy ełońc
wchodzi w znak barana".
Oskar Kolberg w
1 Lubehhie cz.
~ Chodzi tu o
Kolberg tłumaczy

1123
Karolina

Kolberg

do

O · kara

rolberga

bm. 23 VI 1884
Kochany mój Bracie
Sto ując
się
do twego li tu, a szczególniej do gorące
pragnieuia widzenia się
z Tobą
- porzumiał
ię
z Sobolew ką
mieszkając
w kopalni węgla
Niemcy w b li ko ~ci
Granicy; poczciwa na·
~:>za
stara przyjaciółk
chętnie
mnie chce przyjąć
u siebie na parę
tygodni - to je t da mi pomieszkanie, a ja za swe pienądz
już
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żywić

się

muszę,

kuEztowną,

bą

uczyniłabm

widzeć

mogła.

pisałeś,

połwę

razie pozstałbym
Grójec.
Z małżeństw

porozumiawszy się,
zjechać
by~mv
jednak podróż
aż
do niej jest
to tylko w takim razie, gdybym się
z ToKocbany mój Stryju, i gdybym od Ciebie jak to
kosztów podróży
otrzymać
mogła,
w przeciwnym
się
w Warszawie, albo pojechałbym
pod
stąd

mogli, gdzie
się

już

byś

chiał,

łatwiej,

ponieważ

mego nic już
nie będzie,
zwróciłam
sama słow
przyznam Ci się,
Drogi Stryjaszku, że to mnie bardzo dziś
martwi, uczyniłam
to może
zbyt pośieszn,
nie dosyć
rozważys,
ale się
już
stało,
nie było
mi to widocznie przeznaczonym; za widzeniem obszernie o wszystkim pomówimy, dziś
proszę.
odpisz mi tylko, jaka jest decyzja Twoja, bo szkoda na próżno
wy·
dawć
pienądz
na paszport, ja już
przed pierwszym wyjechać
L~dę
mogła
i zatrymwć
mnie tu będzie
tylko wiadomść
od
Ciebie.
Całuję Cię
więc
serdecznie od siebie i dzieci. Państwu
Konopkom tysiączne
wyrazy pozdrowienia i szacunku.
Wąsowkiemu:

Zawsze
Cię

kocbają

Karolina

•

:ng. Bibl. P AU 2030, t. l k. 251-252. Bm. i d. Datę:
RT~p.

r

23 czerwca 81 do-

Kolberg.
pisał

1124
Joseph Szombathy'

do

Oskara

Kolberga

24 VI 1884
Wiedń,

Hochgeehrter Herr Doktor
Die Hohe Akademie der Wi en chaften in Krakau, zu deren
Zierden Sic gehoren, bat der Anthropologi chen Gesell chaft in
Wien ~ soeben die disponiehlen Bancle Ibrer fiir die Ethnographie
Europas iiheraus wichtigen Werke: Lud, jego zwyczaje, sposób ży·

cin, mowa, podania,
przysłowia,

obrzędy,

gusła,

:zabawy,
pieśn,

mu-
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zyka i tańce,
Band 10--17 und Pohucie, Band 1-11 ge chenkweise
iibersendet und un bezliglich der fehlenden Bande 1-9 des er ten
Werke an lhre Giite angewie en. Ich bitte Sie, uns diese Bande
zu iihersenden. Ange icht des grossen lntere ses, welche lhrem
gro · en Werke inncwohnt, wiirden Sie sich durch die e Komplettierung unseres Exemplares ein sehr bedeutendes Verdienst um unsere einsehliigigen Studien erwerben.
Mit dem Au drucke der vollsten Hochachtung
der Sekretar der Anthropologischen Ge ellechaft

J. Szombathy
Wielce Szanowny Panie Doktorze
Wysohz Akademia Umiejętnoc
w Krakowie, której Pan jest chlubq, przewłaśnie
jako dar Towarzystwu Antropologicznemu w '1Vied11iu tomy
Pańskiego
tak nadzwyczaj ważnego
dla etnografii Europy dziełA:
,,Lud, jego
mowa, podania, przysłowia,
obrzędy,
gusła,
pieini, mu:toycz;aje, sposób życia,
zyka i tańce",
tom 1D--17 i. "Pokucie", tom 1-2, którymi rozp:;qdał,
a odnśie
do brakującyh
tomów 1--9 pierwszego dzieła
zdał
nas na Pań
skq dobrć.
Prosilbym Pana o przesłani
nam tych tomów. Wobec du:żego
:awielkie dzieło,
zaslu:i.yłb
aię
Pau
interesowania, jakie w:bud:a Pańskie
naszym pracom naukowym poprzez; skompletol.ardzo istotnie odnśym
wanill naszych eg:emplar:y.
sła

Z wyra:em
najwy:ższego

powa:żni

sekretarz
Totarzyłw

Antropologicznego

J. Sz;ombathy
Rkp. :og. Bibl. PAU 2030, t. III k. 190. Wien, am 24 Juni 1884. W lewym górnym ro/{u nadruk: nthropłsiace
Gesellachaft in ien.
1 Joaeph Szombathy (1853-1943) , antropolos i archeolos aoatriacki, autor
ielo publikacji z t)ch dziedzin, wówczu był
aekretarzem Towan;yatwa Antro·
polosiczneso w Wiedniu.
l Anthropłgiace
Gełschaft
in Wien, towarzyatwo naukowe założne
w
1870 r., ujmował
aię
badaniami z zakreau antropolosii, archeolosii, etno&rafii
i etnolosii, od 1882 r. wydało
"Mitełuns
der Anthropolosiachen Geał·
chaft in Wien".
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bm. 27 VI 1884
Koch[ana] Karolino
Li t Twój (bez daty) odebrałm
26 czerwca. Zdziwła
mnie wia·
domść,
iżeś
projektowane węzły
maiżeń
kie już
teraz 1:erwał
.
Bo lubo się
takiego końca
spodziewać
należło
(ze krupulów jakie '
już
ama w Twoim dawniejszym przytocła
li' cie), to jednak ą·
dziłcm,
że
Cię
nic nie nagli i że
odpwieź
stanowcza na tąpi
dopiero po widzeniu się
na zym, to jest po rozważeniu
w zystkiego,
co tylko za i przeciw takiemu postanowieniu przemawia, a co przecież
i na korzyść
maiżeń
twa obrócić
by się
mogł.
Toteż
projekt
Twój był
także
jednym z powodów domagania mojego, aby
ś my
ię
gdziekolwiek, koro to obecni w Modlnicy niemożb,
zjechali
i rzecz tę omówili jak najobszerniej, o ile naturalnie ni była
.'
<;ama przy'pie zyła
aktu ślub
(jak i o tym była
także
mowa)
w dniu l lipca. Ale i tak widzenie ię z Tobą
i u;ci kanie Ciebie po
kilku latach rozłąki
* prawiłoby
mi wielką
przyjemno' ć. I dla te·
go, przyjmuąc
Twoje zastreżni
co do połwy
kosztów, przy·
jechałbym
do Szczakowy w dniu lO lipca, we czwartek, okł
lO
przed południem.
Mógłbym
pojechać
i do Granicy, ale spotkanic
się
w Szczakowej było
z wielu względó
dla mnie pożądań
ze.
Wy za' chyba rannym pociągem
stanęlibyśce
w Szczakowej ju.l
o godz. 6-tej rano.
W z tko to, jak ądzę,
zrobić
by ię dało
bez pa zportów i kar·
tek. Bo zapewne Sobolew cy mają
na granicy znajomych urzęd·
ników, którzy by . oholew kim i Tobie dla widzenia ię ze try·
jem pozwolili na kilka godzin udać
się
do Szczakowy.
Jeżli
zaś
uważ
z, że
mimo w zy tkiego, co tu mówię,
i tak
jazda ta znaczne by je zcze pociągnęła
za obą
dla Ciebie ko zta
i zachody, i to dlatego tylko, aby ię ze mną
zobacyć
i pogadć
przez 3 lub 4 godziny (bo cały
dzień
być
z obą
nie możey,
trzeba
ię
to ować
do ruchu pociągów,
aby unikąć
drogiego noclegu) ,
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to zaniechaj tej podróży
(byle letnich). Ale
wiadomć,

jazdy nie
ku ze złym
przedsiębał.

na teraz, a odłóż
ją
do lepszych cza ów
mnie wcześni
(a raczej zaraz) o tym zapisząc
pod adr[esem] Friedleina, żebym
napróżo
tej
Ja sam mam zamiar wyjechać
tak jak w row Sanockie itd.
proszę

RT:p. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 251-252. d. 27 Czerw. 84. Brulion listu, pod
tebtern zanotwł
Kolberg adre1 Karoliny: Warsz. Tamka 33.
- w rkp. skreślon
• rozłąki

1126
J [ ... ] H [ ...] G [ ...] R a u d o O ska r a Kol h er g a

Drezno, 27 VI 1884
Wir bechren uns lhnen anzuzeigen, dass wir gestern den Druck
der 4 Co tume-Tafelo heendet hahen und sobald dieselhen vollstandig getrocknet sind, spiite tens am Montag (30 Juni} in einer
Kiste wohl verpackt der Eisenbahn zum Verstand iibergehen werden. Besten Empfang wiinschend hegrii sen
Ho~hactung
voll
J. H. G. Rau u. Sohn
Mamy :as:c:yt donieć
Panu, ie :akońcylim
wczoraj druk 4 tablic : ubio·
rami; skoro tylko całkowie
wysch114, najp6iniej w ponied:ialek (30 c:erwca),
:o. tanq oddane, dobr:e opaktłJne
w skrzyni, do toysyiki na kolej. Zyc::qcjak najlepuego odbioru, pozdrawiamy
z powa:i:aniem
J. H. G. Rau .; Syn
Bib l. P A. N 2185, t. 3 k. 61. Dreaden 27 J uni 1884. Kartka pocztowa z adresem:
Herrn Oscar von Kolberg, Adr. Friedlein'ache Buchhandlung in Krakau.
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Bóbrka, 29 VI 1884

pędy,

Kochany Panie Oskarze
List Wasz sprawił
u nas wielki jubel - nań byłm
odpisał
w te
ale żona
zawoł:
"Czekaj, czekaj, ja odpiszę!"
Tymczasem,
jak zacęł
to chorwać,
to odkłać,
to to, to owo, wreszcie szukać
jakichś
notat przeznaczonych dla Was, które gdzieś
zapodił,
tak mi się
nareszcie sprzykło
i niezalż
od jej listu odpisuję
krótko, węzłoat
i kategorycznie:
Bóbrki nie sprzedajemy, ponieważ
otwierają
się
nam widoki na
naftę\
czym jestem teraz zaprątnięy.
W dniu 20 lipca, tj. w niedzlę
(czemu nie wcześnij?),
czekam
na Was w Ustrzykach, trzymając
się
tego, cośie
napisali, że
"w
pierwszym rzędie
do Nas", nastrójcie się
odpowiednio, żeby
nie
przysło
do awantury z Kraińskm.
Pokój Wasz uprzątnięy
ad hoc, ja z moją
biloteką
i pracownią
przeniosłm
się
do pokoju po matce.
Nie akceptuję
Waszej propozycji, że
"jeżli
mi nie odpiszecie,
znak to b~tdzie,
że
przyjazd nastąpi
w dniu oznaczonym". Owszem,
pewnym, czy Was mój list doszeł.
Nie poodpiszcie, bo nie będ
trzeba się
rozpisywać,
dość
korespondentki z jednym wyrazem:
przyjeżdam.
Ot wszystko! Kończę
, bo w tej chwili jadę
do Ustrzyk
do nafciarzy i zabieram list - więc
ściskam
W as serdecznie i czekam!!!
Wasz
Józef Blizńsk
Bibl. PAN 2185,
1

reny
większej

Nadzieje
ropnśe,
wartości

Blizń

l k . 73. Bóbrka d. 29 Czerwca 1884.
s kiego
nie spełniy
aię,
blisko Bóbrki był
wprawdzie tejednak sama Bóbrka nie przedatwił
pod tym względem

1.

.
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J ( ...] H [ ...] G ( ...] R a u d o O ska r a Kol h er g a

Drezno, 2 VII 1884
Herrn Oscar von Kolberg, Krakau
Ge tern batten wir das Vergniigen, lhnen die mit Postkarte aviirte Kiste mit den Co tumes-Bildero durch unseren Spediteur Ed.
Geucke hier zugangig zu machen. In der Kiste obenauf licgen in
einem Couvert lhre 6 Aquarelien und die schon bei Ibnero gewesenen 4 farbigen Zeichnungen von un erm Emil Rau, wovon wir die
Papierrander abgeschnitten haben, o dass Sie jetzt {weno auf Carton geklebt) 4 werthvolie Kunstblatter haben, die jedenfalls bai
Kennern Beifall finden diirften.
Beiliegend erlauben wir uns mit unserer Rechnung aufzuwarten,
die wir moglichat billig gestelit habeu, trotzdem wir viel mehr
Arbeit wie mit den vorjahrig gelieferten Tafeln hatten. Den klei·
nen Nachtrag bei der Rechnung wollen Sie giitig t ent chuldigen,
da wir diesen Betrag bei der Lithographie nicht einrechnen konnten und er uchen Sie, uns fiir den Gesamtbetrag der Rechnung
M 427.- giitigst erkennen zu wollen.
Wir wiirden es hei jetzigem faulen Geschaftsgange al eine beondere Gefiilligkeit betrachten, wenn Sie un , wie im Februar vor[igen] Jahr[es] recht hałd
wenig ten mit einer namhaften a Conto·
Zahlung an die Hand gehen woliten und konnen ie ver ichert sein,
da s wir un ganz be onder hemiiht hahen lhnen etwas olides und
Gute zu chaffen, woran Sie lhre Fr ude hahen sollen.
Die betr[e]f[fenden] Steine werden wir so Iange aufhewahren,
bis Sie uns gef[a]l[lig t] Nachricht zum Ah chleifen der elben geben oder wie letztes Mai noch eine Parthie drucken lassen.
In Erwartung von lhnen hałd
Nachricht zu erhalten, oh wir Sie
in jeder Beziehung zufrieden gestelit hahen, begrussen
Hochachtung voll

J. H. G. Rau u. Sohn
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Pan Oskar Kolberg, Kraków
Wczoraj mielśy
pr:yjemnoić
dostarczyć
Panu prze: nas:ego spedytora
Edmunda Geuckego skrzynię
:; rycinami ubiorów, którą
awizolśmy
pocz·
tówką.
W skr:yni na wierzchu lei:y w kopercie 6 Pańskich
akwarel ora::: 4 ko·
lorowe rysunki nauego [syna] Emila Raua, które był
jui: u Pana popr:ednio;
obcif!liimy w nich brzegi papieru, tak i:e tera:; ma Pan (po naklejeniu na
karton) 4 wartoście
ryciny artystyc:ne, które u :nawców ::: całą
pewnością
zyskają
uznanie.
W zalqc:eniu pozwalamy sobie alu:iyć
naszym rachunkiem, który spor:ądi·
liimy możliwe
najtaniej, choć
mieliimy dui:o więcej
pracy m: :; tablicami dostarczonymi w zesłym
roku. Zechce Pan laskawie wybaczć
małe
uzu·
pelnienie pr:y rachunku, gdyi: nie rwgliśmy
tej kwoty dolic:yć
pr:y litografii
i prosimy Pana o łaskwe
uznanie nam łącznej
kwoty rachunku 427 marek.
Wobec kiepskiego obecnie ro:woju interesów poc:ytalibśm
sobie :a s :c :e ~
gólną
gr:l'cnoić,
gdyby Pan, tak jak w lutym zeulego roku, pouedl nam
na ręk
możliwe
prędką
powa:inq wypłatą
- mo:ie być
Pan pewny, i:e 1pe·
cjalnie staraliimy się,
aby doatrc:;yć
Panu coi solidnego i dobrego, co powin·
no Pana uradowć.
Odnośe
kamienie :uchowamy tak długo,
ai: Pan nam łaskwie
da wiadomość,
i:e można
je :eslifować
lub też,
jak ostatnim ra:cm, każe
wydrukoać
jeszcze jedną
partię.
W oczekiwaniu na rychłe
zawiadomienie, czy :;adowoliliimy Pana pod kai·
dym w.z:gl~!dcm,
pozdrawiamy
: poważniem
J. H. Rau i Sy n
Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 62. Dreaden, 2 }uli 1884. W lewym górnym rogu nadruk :
].H.G. Ran u. Sohn., Lithographie u. Steindruekerei, Dresden.
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bm. 4 VII 1884
Kochany Stryjaszku
Nare zcie po rozmaitych kłoptach
i trudach mogę
wyru zyć
z Warszawy, ponieważ
pi ałe ji mi, że 15-go lipca chce z do Lwowa
wyjechać,
pragnę
11-go być
w Krakowie, kto z nas będzie
pierwszy, ten u Friedleina na drugiego poczeka. Tak więc,
Drogi, Ko-
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chany mój Bracie, znów Cię
zobacę
i uści
kam, nie uwierzysz, jak
się
na to cie zę - będziemy
z sobą
przynajmniej dzień
cały,
czyż
hy to warto było
taki kawł
odbyć
drogi, by się
w Szczakowie widzieć
dwie lub trzy godziny. Kto wie, co będzie
na rok przysł,
tymczasem tak się
cieszę,
że
doprawdy nie wiem, jak te dni kilka
przeczekam. Do widzenia więc,
Drogi mój, ajdroższy
Stryju, całuję
Cię
tymczasem listownie, od dziś
za tydzień
da Bóg u· ciskamy się
o ohiśce.
Kochają

Cię

Karolina
Gdyhś
moż]na
dę

chiał
do mnie pisać
przed tym czasem, pisz: W[ielSoholewska, Niemcy, kopalnia węgla
pod granicą,
tam bę
1
we wtorek rano. Wiozę
Szopena •

Rkp. ::ag. Bibl. P A. U 2030, t. l k. 253--254.
1

Piątek
4 lipca 1884.
Tj . portret Chopina malowany przez Antoniego Kolberga.
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bm. 4 Vl11884
Kochany Stryja zku
Mama mni e nie chce zabrć
do Krakowa, tylko pozo tawić
w
iemcach u pani Sobolew ki j, pro zę więc
Kochanego tryja, że
by Mamie za moją
podróż
do granicy zwrócił,
ho czyż
podobno,
żehy
ja nie miał
u· ci nąć
Kochanego Stryja, będąc
tak b li ko?
Całuję
rączki
Kochanego Stryja z całym
zaufaniem
Antonina
R/;p. zag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 254. Bm. i d. List napisany na odwrocie li tu
matki, Karoliny Kolberg, zob. li1t poprzedni.
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J o s e p h a S z o m b a t h y' e g o
Kraków, VII 1884

E. Hochwohlgeboren Herrn Szombathy
Es bereitet mir ein besonderes Vergniigen, einer hochlobl[ichen] k. k. Authropolog[ischen] Ges[ellschaftl mit der Einsendong der lhr fehlenden Exemplare des W erkes Lud dienen z u
konnen. Ich nehme daher lhre giitige Vermitteilung in Anspruch
u. habe die Ehre mit dem gegenwiirtigen Schreiben die gewiinschten Biinde l-9 unter Eu[re] Hochwohlgeb[orene] Adresse zu
expedieren, mit der Bitte, dieselben der k. k. Anthr[opologischen] Gesellschaft gefiilligst zustellen zu wollen. Uherzeugt, daso
das Studium der darin gesammelten Materialen zur genaueren
Kenntnis des poln[ischen] Volkes ais ausgezeichnet, wie Sie es
selbst er[fahren], also zum Fortschritt der Ethnographie im Allgemeinen - einiges heitragen diirfte, zeichne ich hochachtungsvoll
J.
Wielmożny

Pan S:z:ombathy

Sprawia mi uc:zególną
przyjemność,
i:e mogę
służyć
prześwitnmu
c.k.
brakującyh
mu egzemplarzy dzieła
Totvarzystwu Antropologic:ncmu przesyłką
"Lud". Kor:ystając
z Pańskiego
laskawego poirednicttva, mam :zasc~yt
wy·
słać
: niniejs:ym pismem żądane
tomy 1--9 na adres ]. W. Pana, :z: proibq
o łaskwe
doręczeni
ich c.k. Towarzystwu Antropologicznemu. W przekona·
niu, i:e opracowanie zebranych tv nim materiłów,
jako znakomite, jak Pan
je sam ocenia, może
przycnić
się
do dokłaniejszg
poznania ludu pol·
skiego, a zatem i do postęu
etnografii tV ogóle - kreilę
się
z głębokim
po·
tuaianiem
Rhp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 191. Krakau, d. luli 84. Brulion listu na·
pisany na odwrocie koperty z nadrukiem: Anthropologieche Geselhchaft in
Wien. Borgring k. k. Naturhist. Hofmuseum, poniżej
adres: Euer Hochwohlge·
boren Herrn Dr Oskar Kolberg, Mitglied der h. Akademie der Wissenschaft in
Kraka u.
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Joseph Szombathy do Oskara Kolberga
Wiedń,

11 VII 1884

Euer Hochwohlgeboren
Hiennit beehre ich mich Ihnen in Eile den richtigen Empfang
der uns von Ihnen ais Gcschenk iibersendeten Bande der Lud l-9
anzu:r.eigen. Da unsere Geslłchaft
ihre Sitzungen bereits fiir diee Sai on abgeschlossen hat, bitte ich Sie urn die Giite, sich vorderhand damit zu begniigen, dass lhnen meine Wenigkeit im Namcn
der Gesell chaft den verbindlichsten Dank fiir lhre hochst verdien tliche Forderung unserer Studien iibersendet.
Mit dem Ausdrucke vollster Hochachtung und Ergebenheit
J. Szombathy
Jaśnie

Panie
Wielmożny

Ninieju:ym mam :as:czyt donieć
Panu spiesznie, że
odebraliśmy
w poprzesiane prze: Pana w formie daru tomy 1-9 "Ludu". Z uwa!i
na Ul, ie Towarzysrwo nas:c :akońcyl
już
swe posiedzenia to tym sezonie,
pros:(, aby Pan zadotoolil się
laskawie na razie tym, że
w imieniu Towarzystwa moja skromna osoba przesyła
gorące
podziękwane
za bardzo wydatną
pomoc dla naszych dals:z;ych arudiów.
Z wyrazami najtoyiuego powaiania i oddania
}. S:ombathy
porządku

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 192. Wien 11. Juli 1881. W lewym górnym
rogu nadruh: Anthropologiscbe Gesellachaft in Wien.
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Józefa
Blizńskego

Kraków, 14 V II 1884
Kochany Panie Józefie
Obawiłem

ią,

że

z voli mi dotrzymać
12 -

Korespondencja t. 116

podobna jak w roku zesłym
terminu w kazanego. Ale dzi', dzięk
słabość

nie doBogu,
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mam
mógł

lepiej i już
nie wątpię,
że
na oznaczony czas bądę
ię
Pragniecie pierwszńta
dla siebie w odwiedzinach.
ale tegoż
samego żąda
i to kategorycznie Kr[aińsk].
Sądzę
jednak,
że
przy spotkaniu naszym i się
porozumieniu da się
ta kwe tia, acz
pozornie incompatible *, załtwić
z zadowoleniem obu tron. 'a·
szej Jejmości
Dobr[odziejce] całuję
rączki.
Wasz
ię

tawić.

O. K.
listu, kartka poc:towa:: aclrl'.<l'm:
B. J. 6701, k. 53. Kraków 14 lipca 84. Oryginał
Wielmożny
JPan Józef Blizńsk,
St. Ustrzyki, Solina.
• incompatihle - spr:ec:na
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Kolberga

bm. 15 Vll 1884
Kochany Stryjaszku
Wyjechawszy nazajutrz z Krakowa, niezmiernie żałowm,
żem
na ten dzień
jeszcze tam nie pozstał,
by spokojnie, nie ma·
jąc
już
żadnych
sprawunków, przyateć
się
w zystkiemu i odno·
wić
dawne w pomnienia, w zakże
i Ty mógłbyś
był
prze pać
ię
u
swego przyjaciela, p. Kopernickiego, a w niedzlę
łatwiej
Ci już
hyłob
o konie, ale ię to już
naprwić
nie da, teraz znów my'lę.
kiedy się
też
Bóg pozwoli nam zobacyć
i w jakich oklicznśah,
cieszą
ię
jednak niezmiernie, Kochany Bracie mój, żem
się
nie
dał
od tręczyć
trudno· ciami i mogła
uściskać
Ciebie i pogawę
dzić
choć
cokolwiek; jak to bywa zaw ze w podobnych razach, wiele rzeczy pozstał
nie omówionych; pragnęłm
zaraz pi ać
do
Ciebie, ale nie znalłm
na granicy furmanki, a z powodu wielkiej
burzy piechotą
do iemiec dostać
się
nie było
można,
cały
dzień
przesidały'm
więc
na granicy i dopił'r
amym wieczorem dotały'm
ię do Niemiec, nazajutrz w niedzlę
państwo
Sobolewscy
oh talowali konie, ma ię rozumieć
głównie
dla mnie, więc choć
~i ~t czułam
bardzo zmęconą,
pojechałm
do ko · cioła,
a że
bry·
się
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rzka była
okrpną,
trzę
łam
ię bardzo, obtarłm
sobie kórę,
zgadnij na czym, mu iałm
więc
nazajutrz Jeżyć
w łóżku
i tąd
opóźnie
nie listu, który i tak nie wiem, kiedy stąd
wyjdzie, ho tu o wszystko trudno. Obawiam ię,
czy aby ię nie spóźni.
Po Twym wyjeździ
z Krakowa, Kochany Stryja zku, wszyscyśmy
się
połakli,
a szczególniej Tonia - której tak bardzo przypominałeś
Ojca zmarłego.
Mój Kochany tryja zku, kończę
te parę
słów,
polecają
się
ercu i pamięc
Twojej - da Bóg, że sprzeda ię Szopen, a wtedy
zobAczymy się,
u'ci kamy znowu, Lola i dzieci ręce
Twe całują
a ja Cię
'ci kam po tysiąc
razy i proszę,
pi z choć
słów
kilka, gdy
Ci czasu zbędie.
Kochają

Karolina
Cię

Rh p. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 255-256. d. 15 Lipca 1884.
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Bihianna Moraczewska do Oskara Kolberga
Poznań,

16 Vll 1884

Szanowny Panie
Korzystam z nadrzjąc
J 1ę okazji, aby przesłać
należytość
18
mk za 3 egz. drugiej czę
~ci
Lubel hiego. yszło
niedawno poczto·
we rozpądeni,
aby pienądz
tutaj stąd
wysłane
obliczać
na
uldeny. O tatnia tn mo n ta zmi ni a tutaj raz po raz warto· ć woją,
niejednokrotnie o 30 fen g[ów); tmdny obrachunek z marek.
Książk
według
polecenia Pana rozesłam,
jako to:
-Czarnemu Szulcowi 2 Lubel kiego
Biał[
emu) Szulcowi 2 Lubelshiego, 2 Pokucia.
Rodzina na ze go zacnego "\\' olniewicza pozstał
bez żadnego
majątku.
Zmarły,
jak !lię
pokazuje, kupował
dobra ziem kic bez ka·
pitałów,
pożyczał,
upłac,
miał
kredyt, aż
w końcu
zmartwieni1'
1
• Synów dwóch
'mierć
przysieło
kończnyh
pomy~lał
jui
2
3
o pracy, trzeci na ukończeni
nauk , ama pani umieścła
się
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mająteczk.
Przespkulował
u swej matki, która ma jeszcze jakiś
blisko 100 000 tal. Piszę
o tym, znając
uczucia Pana dla tej rodziny.
Wyrazy szczerego szacunku przesyłam
czcigodnemu
Panu
B. Moraczewska

Bibl. P AN 2185, t. 2 k. 306. Poznań
16 VII 84.
1 Ruinę
finasową
Wolniewicza spowdał
nie tyle kupowanie dóbr ziemskich bez kapitłu
i pożyczki,
ile przeprowadzanie kosztownych eksperymentów rolniczych. Wolniewicz połży
duże
zasługi
dla rozwoju nowoczesnego
rolnictwa i oświaty
rolniczej w Wielkopolsce, a jego majątek,
Źrenica
w pow.
średzkim,
gdzie mieszkał
w ostatnich latach życia,
był
wzorowo zagospodarowany. Stan majątkowy
podkał
też
sprzedaż
w 1877 r. z dużą
straą
Dębicza,
ponieważ
nikt z Polaków nie dawł
ceny odpwiające
wartości
majątku,
a Wolniewicz nie chiał
sprzedać
Dębicza
Niemcom. Utrzymanie ziemi w polekich rękoch
było
jedną
z form oporu przeciw germanizacji.
1 Emil Wolniewicz (ur. w 1863 r.) studiowal wówczas prawo w Wiedniu.
3 Źon1
Włodzimera
Wolniewicza była
jego kuzynka, Michalina Swinarska
(ur. w 1834 r.), córka Emila i Felicji Kurczewskiej.
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O ska r Kol h er g d o

J [...] H [ ...] G [ ...] R a u a
Kraków, 19 VII 1884

Geehrte Herren
Die mir zugeschickten chromolithographischen Costum-Bilder2800 Stiick an der Zahl- hahe ich im hesten Zustande empfangeu,
und bin mit deren Ausfiihrung vollstandig zufrieden. lhnen meinen
hesten Dank fiir die Leistung sagend, hecile ich mich die lhrem
Briefe heigefiigte Rechnung, durch die Giite des Herrn D. E. Frielein - fiir jetzt mit 300 Mark - auszuglcichen.
Da dic Steine, wie Sie mich henachrichtigen, noch nicht geschliffen - folgiich noch zu henutzen sind - so wiirde ich Sie ersuchen, ehenso wie das vorige Mai mich noch 100 Exemlpare von
jeder Sorte - im Ganzen also 400 Stiick ahdrucken zu lassen und
mir dieselben sohald als mogli ch ( direct per Post} einzusenden,
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wa , wie ich denke, wohl die Tran portkosten nicht hoher stellen
wiirde, worauf dano unverziiglich der Rest des Betrags (verhiiltnissmas ig fiir Papier und Abdruck erhoht) mit Dank vergiitigt
wird.
Zeichnc mit Hochachtung
O. v. Kolberg
Den Betrag von 300 Mark wird Ihnen die Buchhandlung des
Herrn Friedlein in den ersten Tagen des Monats Angu t zuschicken,
- da ich soeben Krakan auf zwei Monate verlasse, um auf die
Provinz zn reisen.
O. Kolberg
Szanowni Panowic
Wysłane
mi chromolitografowane ryciny strojów - w liczbie 2800 sztuk
otr:.ymalem w jak najleps:ym stanie i jestem : ich wykonania całkowie
zadowolony. Wyraiajqc Panom moje najlep :c podziękwane
za to osiągnęce,
spiezę
dołączny
do listów Panóto rachunc/,, pr:e: uprzejmość
pana E. D. Frie·
na ra:ie kwotą
300 marek.
dleina, wyrónać
Ponieu:ai: jak Panowie mi donosicie, kamienie nie :ostały
jeszc:e zeszlifowane,
a zatem są
jcs:czc do tcykor:y tania, prosilbym Panów, tak samo jak zes:lym
razem, o odbicie dla mnie jes:c:e 100 egzemplarzy kaidego rod:aju - ogółem
tvięc
400 s: tuk i przesłani
mi ich moilitvie prędko
(w pro t pocztą,
co, jak myślę,
nic powinno powiększyć
hos:tów transportu}, po c:ym nic:wlo·
c:nie :o tanie u i. :c:ona :: pod:iękuanem
re. :ta nalcinoici (podwyiuona od·
powiPdnio za papier i odbicie).
Kre'lę
się
: potvażniem
O. Kolberg

NależnoU
300 marek dośle
dniach sierpnia, gdy: ja
się
udać
w podróż
na prowincję.
własme

Panom k ięgarn
p. Friedleina tv pierw :ych
opu ::c:am Kraków na du·tt mi,.sące
by

O. Kolberg
Ribl. P A.

2185, t. 4 k. 272. Krak au d. 19 luli 1884. Brulion listu.
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Jan Nahajowski 1 do

Oskara
Krzywotuł

Wielmożny

Kolberga

\ 20 VII 1884

Panie Dobrodzieju

Przed czterema laty miałe
to szcę1e
poznać
WWPana Dobr[odzieja] w domu powinowatych mi pp. lgnaców Krzysztofowiczów w Jasieniowie, z jak najlepszej strony- dlatego proszę
mi nie
brać
za złe,
jeśli,
pragnąc
odwiezć
Kraków podczas nadcho3 , uciekam się
dzącyh
uroczystśi
pod protekcję
WWPana Dobrodzieja, tyle pożądan
dla obco przybłego,
a nie mającego
ży
wej duszy znajomej w tym dużym
grodzie, dlatego wpierw udaję
się
listownie z zapytaniem, czy to możliwy,
o co proszę,
i czy
nie będ
mu ciężarem
bezpotrzebnym przy natłoku
zajęć
spowodowanym nadzwyczajnym zjazdem.
Proszę
przyjąć
wyrazy głębokie
szacunku i uszanowania, z którym mam zaszczyt kreślić
się
WWPana Dobrodzieja po wolnym sługą
Jan Nahajowski
Rkp. zag. Bibl. PAU, t. III k. 44-45. Krzywotuł
d. 20 Lipca 1884. p-tll
llttynia.
1 1an Nahajowski, postać
bliżej
nie znana.
! Krzywotuł
Nowe i Stare, wsie w pow. tłomacki,
własność
Ludwiki, póź
niej Grzet;orza Aywasów, spokrewnionych być
może
z Mikolajem Aywasem.
wspomnianym w korespondencji Kolberga z Krzysztofowiczami, mieszkającyru
w J asienowie.
~ Nie udało
aię
ustalić,
o jakiej uroczystśi
pisze autor listu. W dniach
15-16 VIII 1884 r. przebywał
w Krakowie delegacja czeskiego "Sokola" (2000
osób), bardzo serdecznie przyjmowana przez władze
miejskie i atowarzyazenia
pokrewne "Sokłwi.
Uroczystśi
towarzysące
tej wizycie był
już
wczeliniej
zapowiadane w prasie, m. in. dlatego że
był
okazją
do zamanifestowania so·
lidarnośc
narodów słowiańkch.
Kolberg przebywał
w tym czasie w Sanockiero
i, o ile wiadomo, ani osbiśce,
ani z racji zwiąku
z Akademią
nie intersował
się
tym zjazdem.
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Kolberga

Drezno, 6 VIII 188J
Hcrrn Oscar von Kolb rg, Krakau
Es ist nun betreit ein Monat vergangen al wir lbnen die Kiste
mit den Costume-Biłdrn
durch un ern Spediteur E. Geucke iiher·
andten und erwarteten von Tag zu Tag achricht von lbnen, ob
auch die Ki te ricbtig und in guter Be cbaffenbeit an lbre w[erte]
dresse gekommen i t. Da wir auch iiberdie die von lbnen bctimmte Lieferzeit richtig innegehalten haben, die zur An icht ge·
. andten Probedrucke lhren Beifall fanden, o liegt uns ehr daran
von lhnen mm zu erfahren, wie lhnen dic iimtlicben fertigen Bild<.>r gefałln
haben, da wir uns moglichst b miihten, lbnen mit gu·
ter Au fiihrung lhres scbiitzbaren Auftrags aufzuwarten.
lloffentlicb babcn die elementaren scbrecklicben Ereigni e in
J\.rnkau's Gegend 1 (wie wir zu un erem Bedauern in unserem Zeitnngen geJe en haben) lhnen peciłl
keinen we entlicben Scbadcn
zngefiigt und werden wohl die Folgen davon nicbt zu fiihlbar ein.
, ie wollen al o, geehrter Herr von Kolberg, uns recht baJd ge·
fal[lig t] mit Nachricht ver ehen urn un Gewi sheit iiber die e
Angelegcnheit zu chaffen und begrus en wir Sie in dieser Er·
wartung
Hochachtug voll
J. H. G. Rau u. Sohn
l'un O kar Kolberg, Kroków

o,,;;

mwąl
ju:: mie iqr , ja/c pr: e., /alt i my Ponu pr:r.e: ncu:e
~o
pedytora, E.
Geurl:c•, lr:ynię
: rycinami ubiorów i oczekiwalśmy
:; dnia na d:ień
tviado"'o .ici t . tł Puna, czy też
ta skrzynia prawidło
i w dobrym stanic dotarł
na
Pmw . :anowny adre.,, Ponieważ
ścile
dotrzymaliś
wyznaczonego przez Pa·
n11 terminu , 11 próbne druki wy lane do obejrzenia :nalzły
u Pana uznanie,
: lllt ·::v nam bardzo na tym, by dou
· ied:r
ć się,
jnk spodbały
/11u się
te ws:yst·
l.ie gotowe ryciny, gdyż
starliśmy
się
w miarę
możliwśc
u łużyć
Panu tło·
brym wyhonaniem Pań
. kiego cennego : lecenia.
rfamy nd:ieję,
i e okropne iywoł
r wydarzenia w oholicy Kral>owa (o czym
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e::ytalumy ~ ubolewaniem w ru~ych
gazetach) Panu oaobiicie nie pr~ynio·
sly żadnej
istotnej uleody i że
ich skutki nie będq
:cbyt dotkliwe. Zechce
Pan 1ięc,
S~ano1y
Psnie Kolberg, jak najpręd~e
laskawie nam podać
ja·
kqi wiadomść,
aby nu ., tej •prawie upewnić;
oc::ekujqc tego, ilemy po~dr·

rcienia
:c powaisniem

J. H. G. Rau i Syn
Bibl. PAlf 2185, t. 3 Ił. 65. 6 Ausuat 1884. 1V lewym górnym rogu nadruk:
J .H.G. Rau u. Solm. Lithosraphiache An1talt, Dre1den, Prager Stra11e 4.
1 Latem 1884 r. :cnac:cne obiZary Galicji dotknęła
klęsa
powiatach, w tym i w okolicach Krakowa, zrujnowane
i drosi oraa aniuczone pola oprawne.

ao1tły

powodzi. W 44
zabudowania
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Oskar

Kolberg

do

Józefa
Blizńakego

Procime, 11 VIII 1884
Kocbany Panie Józefie
Od soboty już
jestem u dra Zdunia 1 w Procisnem, doką
mnie
zawiół
p. Kraińsk.
Uprzejmość
obojga gospodarstwa niewymowna,
go&cin!lć
staropolska, ceregieli żadnych,
materiłu
przybywa
z dniem każdym
i to nader ciekawego. Będziec
tu przyjęci
z otwartymi rękoma.
Jest i dobry fortepian, do którego dość
często
siadamy tak ja, jak i pani drowa, bardzo wykształcon
i muzykalna,
dohrych chęi
dla mej etnografii. O tych ostatnich zalei pełna
tach nie w pominajcie jednak nic Szanownej Waszej Pani, bo że
chwalę
- gotowa mnie posądzić
o motylkwaść.
Przyjf'dźcie
więc
po mnie, jeżli
W a m nie stanie nic na prze kodzie, 22 lub 23
b.m. jak Wam będzie
dogodniej. Całując
rączki
Waszej żony,
ści
skam Was naj serdeczniej, Wasz

wieźc

O. Kolberg
Jedzie się
tu z Ustrzyk na Lutowiska 2 okł
5- 6 gdzin. A przy3
z sobą
Dziada i baę
Moniuszki i inne kawłi.
Gdyby korekta nadeu:ł,
to mi ją przyślijce:
Lutowiska, Procisne.

185
B. J. 6701, k. 59. Prociane 11 aierp. 84.

poniedzałk
wieczór. Orygilł
lisru.
i jep;o :iona, Aleksandra, właicel
majątku
we wai Procilne, w pow.
nie znane.
liakim, postaci bliżej
2 Lutowiska, mialteczko w pow. liskim.
3 Dziod i baba, pieśń
Moniuszki do alów J. l. Kraazewakiep;o, akomponowana
przed 26 V 1842 r. Opublikowana w Wilnie w 1843 r. prsez Jt.luowakiep;o,
później
w Warezawie w 1852 r. przez R. Friedleina i okł
1864 r. przez
Gebethnera i Wolffa.
1

Zduń
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Józef

do
Blizńsk

Oskara

Kolberga

Bóbrka, 19 VIII 1884

c

Kochany Panie Oskarze

Korektę
odesłam
Wam przed paru dniami, zaraz po odebraniu Wa zego li tu; przyjadę
po Was w sobtę
na pewno, chybaby
czas był
taki, że
niepodobna by ię
było
puścić
w podró:i. Był
u mnie wczoraj pewien młody
człowiek,
Rusin, dr. filozofii oni·
wersytetu wiedń
kiego, który także
zajmuje się
etnografią
slowiań
ką
ze szczególnym względem
na gwary 1 • Przegl~tdał
asze
Pohucie - pał
chęią
potkania się
z Wami i umyślnie
będzie
po niedzieli. Moim zdaniem będziec
mogli wiele skorzytać
od
niego pod względem
w kazówek językowch,
to je t ortografii
ruskiej w łaciń
kim piśme.
Więcej
nie piszę,
bo mam moc zajęci,
od rana do wieczora prawie przebywam w polu przy wiadomych
poszukiwaniach, których owoc prze zedł
moje nadzieje.
Sciskam erdecznie, do widzenia, Wasz

Józef
Żona

ukłony

przesyła.

Dibl. P .A.N 2185, r. l k. 74. Bóbrita d. 19 Sierpnia 1884.
l Nie udało
się
ustalić,
o kim pisze Blizńak.

Blizńsk
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Teobald Klepaczewski do

Oskara Kolberga
Poznań,

Panie
Najdroższy

22 VIII 1884

i Dobrodzieju

Ot, stawiam się
z prośbą!
Je'li łask,
poprzej mnie Pan! Ale czy Pan Dobrodziej mnie sobie przypomni?
Jeśli
Pan drogi pamięt
o czarownicach i ciotach wielkopolskirh 1 oraz o starej Frq iowej z Malty, to jestem pewien przyporo·
nienia i mojej osoby.
Rzecz się
ma tak. najdroższy
Panie: córka moja, Władysw,
skończyw
pensjonat pp. Danysz 2 w Poznaniu, przebyła
rok obecnie w Hotel Lambert 3, w Paryżu
z chlubą.
Mówi poprawnie
i dobrym akcentem po francusku, dość
dobrze po niemiecku.
zna język
angielski, o tyle, o ile go uczą
na pensjonacie pp. Dai pragnie
nysz, gra na fortepianie, jest dobrze wychowana i ułożna
przyjąć
miejsce nauczycielki w zamożny
a porządnym
domu w
Galicji, bo - Panie łaskwy
- tam podobno najlepiej jeszcze
płacą
i obchdzą
się
z nauczycielkami.
Jeśli
Pan Dobrodziej łaskw,
przychyl się
do na zej prośby
i poleć
moją
córkę
w o dno ~ nym
domu .
Obowiązk
przyjęłab
Władysw
z październkm
r. b. Papiery nadeślę
na żądanie.
Przyjmij Pan najszczer ze pozdrowienia i wyraz głę
bokiego szacunku, z jakim zostaję
powolnym ługą.
Teobald Klepaczewski
Syndyk Konsystor ki
Bibl. P AN 2185, t. 2 k. 67. Z Poznania 22. "V III. 81.
l W 1880 r. Klepaczewski na prośbę
Kolberga przysła
mu swój ręl.opia
Poglqd historyczny na c:.ary w Polsce (zob. przyp. l do liatu 696 oraz liat 712,
Korespondencja cz. II).
2 Mowa tu o pensjonacie Tekli Herwig, który w 1818 r. przekstałcony
zo·
etał
w polską
ezkołę
dla dziewcąt.
Od 1871 r. szkoła
była
właności~t
Anny
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i Anastazji Danyszówien i
(obecnie Wiosnr Ludów).
3 W Hotel Lambert mieścł
p rzez Izabelę
Dzialyńsk1,

do r. 1909.
istnał
się
córkę

Władysw

lie

' ciła się

prz)' placu Piotra

wówezu lustrtut Panien Polskich,
Czartoryskiego.
zalożn)'
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Daniel Edward Friedlein do O kara Kolberga

Kraków, 23 VIII 1884
Rauowi pienądz
, pi alem mu przy tym, aby mające
przez W[ielmożng]
Pana dodatkowo zamówione litografie wysła
wpro t pocztą,
a nie przez owego spedytora, który
pierwszą
posyłkę
ek. pediował.
Tymcza em Rau, dono ząc
mi
o otrzymaniu pienędzy
, zapytuje mnie, jakie to litografie miałby
dodatkowo przy łać,
gdyż
o niczym nie wie i żadnej
dy pozycji nie
otrz)mał;
ani nawet wiadomśc
dotą
nie odebrał,
jak W. Pan zadowolny je teś
z litografii (!!!!) Miałżehy'
W. Pan zapomnieć
do
Rnn'a li t wy łać?
Zwracam uwagę
na to, gdyż
może
tam cza em
kamienie zetrć.
Posyłając

i~

nadesłć

Sługa

D. E. Friedlein
Bibl. PAN 2185, t. l k . 171. Kraków d. 23/VIII 84. Kartka poc:totua:: adresem:
iVelmożny
Pan Oskar Kolberg w domu WPana Blizńskego,
Solina przez
Ustrzyki.
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O kar Kolberg do Daniela Edwarda Friedleina

Bóbrka, 26 Vlll 1884
~ uie

mego li tu, który wła
Dziwi mnie bardzo. że Rau nie odebrał
w dniu mego odjazdu z Krakowa napi alem do niego u Pana
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w Księgarn
i sam do skrzynki wrzuciłem.
Nie przypuszczam, aże
by zaginął
na poczcie, więc
chyba przy odbiorze przez kogś
w jelitograficznym. Chętnie
napisłbym
do niego powtórgo zakłdie
nie, ale tutaj nie mam dokłaneg
jego adresu. Upraszam zatem
Sza[nownego] Pana, ażehyś
w moim imieniu zamówił
zaraz u niego
jeszcze 100 egz. (czyli 400 sztuk), jako dodatek do tych 700 egz.,
które już
nadesł,
co już
dowodzi samo, że z roboty tej jestem zaże
kamienie nie są dotychczas jeszcze
dowolony. Spodziewam się,
starte.
Sługa
O. Kolberg
Bibl. P AN 3708. Bóbrka, Solina pod Uetrzykami d. 26/VIII 84. Oryginał
listu.
Kartka pocztowa z aclreum: Wielmożny
Pan D. E. Friedlein. K1ięgarz
w Krakowie w Rynku. Pod tekstem dopisek Kolberga: pil. do Rau'a d. 20/IX 81. Lisł
:: 20 września
84 r. nie zachowł
1ię.
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Edmund

Krasicki'

do

Oskara

Kolberga

Lesko, 4 IX 1884
Wielmożny

Mobci Dobrodzieju

Z polecenia pana Kraińskego
poscłam
W.W. Panu do użytk
wizerunki stroju ludu w ziemi sanockiej z r. 1828, więc
są
to archeologiczne osohliwo8ci. Teraz ubiory się
wiele zmienili wskutek ogólnego dobrobytu i tak znacznie podni ionego bogactwa
krajowego, wekutek którego tandety trojów ludowych dostarczają.
Pozwalam sobie zwrócić
uwagę
WPana D[ohrodzieja], że jeszcze w r. 1830-36 było
kilku mieszczan w Lesku w ubiorach pol~kich,
przed tawionym je t sławetny
pan Wojciech Filar, a zawsze ich było
czterech w kontuszach do baldachimu, pasy mieli
łuckie,
tylko że nie lite. potem eleganci spadkobiercy dali takowe
na chorągwie
i jeszcze są pono zbutwiałe
w kaplicy św.
Piotra.
Mieszczki nosiły
kaftaniki z ciężkh
materii gdańskich,
z których
dwa na ornaty przenacył
umierając
p. Zwierzyńska
i są dotych-
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czas wcale piękne.
Chłop
w czerwonej czapce mylnie napisany od
2
Dynowa , ho koł
Dynowa nosili wysokie czapki, z wąskim
barankiem, niebieskie, które teraz, w kutek wzmagjąceo
się
bogactwa
krajowego zastępują
kapeluszami, choćby
słomiany.
Czerwone
czapki nosili, a może
i noszą
koł
Tyczyna 3, ho dawniej nosili niebieskie, ale pan hetman Branicki, ale nie herbu Korczak 4 , targowi5, sprowadził
kilka po taczanin, tylko herbu Gryf z Białegostku
wów amarantowego sukna i rozdał
paru gromadom i ta moda także
do zbogacenia i ucywilizowania kraju przez Austriaków długo
się
utrzymwał.

Kobieta z Bachorca
set i spódnicę
admszkową

to W ojtkowa Tworzydła,
miał
taki gorpo swoich antenatach*. Na niej jest
dokłanic
wyobrażn
rantucb.
Na kobiecie z R)'manowa 7, także
w rantuch zawinętej
{ma głowę
dobrze dla zimna owinętą
i rantuch pol ki), nie ma żadnego
zbliżenia
do namitki ruskiej. Zwracam uwagę
WWPana na sukmany nozonc dotychczas na święta
chłopów
okł
Rzeszowa, ale tylko w
1
bli11kiej okolicy, po Głogów
ku północy,
sukmany ciemnohrunatne,
z wyłogami
u rękawó
i podszewką
pąsow~,
a wyszywanie z przo·
dn jasnożółt,
a raczej, jak w wojsku polskim noszono, żółto
gorąc

6

t:.

Znowu okł
Kolbu zowy noszą
czapki męskie
granatowe z harankiem. takie same, jak nad jeziorem Śniardwy,
tylko że tam baranek siwy. Między
Kolbuszwą,
Mielcem, okł
Gręhowa,
Stanów 1 itd, rozkładli
ię
Lasowiaki, których czapki z grubego sukna
z kuta!likami, dobrze krój sukman, podoi i chodaki odróżniają.
Miałem
bardzo dokłany
rysunek z natury starego chłopa
z Ostro·
10
wów Barń
kich , ale mi zaginął.
Nad Wisłą
w Baranowie 11 sukmany z siwego sukna dobrego, co Niemcy nazywją
Leicbthocbgrau,
tak jak mundury strzelców austriackich z niebieskimi potrzebami.
Kobiety zaś
no zą czepki do' ć wysokie ze złoci
tych materii z wielu
fontazikami. Te stroje nad Wi s łą widzałem
je zcze [w r.] 1840.
Co do czerwonych niskich krakowskich czapek to te w Polsce
12
zaboru austriackiego noszą
chłopy,
począwsy
od Wierzcbosław
14
ponad Dunajcem i Radłowszcynę
u po Otałęż
Krakowa
• Koł
najwięce
się
trzymają
dawnego ubioru. Skoro WWPan Doh[rodziej] zrobisz potrzebny mu użytek
z przesłanych
rysunków, to
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15
, który jadąc
takowe odesłać
do ekonoma do Poraż
na sesję
takowe mi przywiezie, oraz proszę
się
nie spiezyć.
Ośmiela
się
prosić
WP. D[obrodzieja), abyś
był
łaskw
oświadczyć
ode mnie
WWPanu ł.cpkowsiemu
wyrazy pełn
uszanowania a panu Majorowi 18 najszczersze sąiedzk
pozdrowienia.
Bądź
WWPD[obrodziej] łaskw
przyjąć
wyrazy wysokiego szacunku i poważni,
z którymi zostaję
WWPana D[obrodzit>ja) powolnym sługą
Edmund Krasicki

proszę

Bibl. P AN 2185, t. 2 k. 212-215. Le1ko 4/9 1884.
• na marl{inesie dopisek dotyc::qcy prawdopodobnie tego ::dania: inne
w innych kolorach. Na licytacjach za podatki rządowe

miały

i spadkowe rozprze-

dane.
1 Edmund Krasicki (ur. 1808) właicel
m. in. Leaka, był
członkiem
stanów
galicyjskich.
2 Dynów, miasteczko w pow. brzozowslr.im.
3 Tyczyn, minteczko w pow. rzeszowskim, w XVIII w. własność
Branickich.
4 Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730--1819), hetman wielki koronny,
jeden z twórców konfederacji targowickiej, skazany zaocznie na śmierć
w okresie powstania kościuszweg,
przesdł
na służbę
rosyjką.
5 Jan Kazimierz (luh Klemens) Branicki (1689-1771), kasztelan krakowski ,
hetman wielki koronny, znacznie rozbudwał
i upiększył
Białystok
.
~ Bachorzec, wieś
w pow. przemyskim.
7 Rymanów, miasto w pow. sanockim.
8 Głogów,
miasteczko w pow. rzeszowskim.
w pow. niskim.
q Stany, wieś
Ostrowy Barńskie
(albo Ostrów Barński),
wieli w pow. kolbuszowskim.
11 Baranów, miaeteczko w pow. tarnobrzeskim, obecnie Baranów Sandomier·
ski.
wieś
w pow. tarnowskim, na lewym brzegu Dunajca.
12 Wierzchosław,
u Radłow1zcyn,
prawdopodobnie chodzi tu o okolice Radiowa, miasteczka
w pow. brzeskim. Miejscow
bĆ
o tej nazwie znajdowala się
w pow. oszmiańk.
Ił
Otal~ż,
wieś
w pow. sanockim.
15 Poraż,
wiei w pow. liskim, własność
Edmunda Kraińskego.
16 [ ••• ] Major, brat właściel
Czaazyna, wsi w pow. sanockim, gdzie prze·
bywał
wówczas Kolberg.
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1145
Julian

Horoszkiewicz

do

Oskara

Kolberga

Lwów, 5 IX 1884
Szanowny Panie
Dziseją
po yłkę
pro zę przyjąć
na zadatek mojej wdzięcnoś
i iiwiadectwo nie ustającyh
z mej strony starń
o zbieranie ruskich
pie'ni 1, które by się
do pańskiego
wydawnictwa przydać
mogły.
Pro zę wierzyć,
iż
tam, gdzie je t co do zyskania, umiem być
natręnym,
a tym sposobem mam nadzieję,
że
jeszcze się
niejedno
wy kołace.

Z

Szanownego Pana
poważniem

J. Horoszkiewicz
Bibl. P AN 2185, t. l k. 279. Lwów 5 wrzeinia 84.
Horoszkiewicz przydał
Kolbersowi 10 tekstów pieśn
z melodiami (7 we·
selnych i 3 dumki) z okolic Smarżow
w pow. brodzkim. Zachowły
eię
one
w tece 19 Ruś
Czerwona i będ
opublikowane w odpowiednim tomie regional1

nym.
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Karolina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

W'arszawa, 8 IX 1884
Ko hany Stryja zku
od kilku tygodni powróciły~m
do War zawy, a nawet od l-go
na serio zahrły'm
się
do pracy; u pani Sobolewskiej dłużej
zotać
nic było
podobna, zbyt wielki robił
się
jej ambara , a pobyt
tam był
prawic tak kosztowny jak w W ar za wie, tylko że tu przyj~.:chawszy,
ciągle
i rozmaitych mam go'ci, tak że
doprawdy już
mi własny
kąt
i własny
dom obrzydł,
nie mówię
to dlatego, bym
ludzkiego towarzystwa unikać
chiał
- ale że to za obą
pocią
ga zbyt wielki koszt i niepokój.
Wszy tkich tu w War zawie za tałm
w dobrym zdrowiu. biedna
Kretlówna tylko niedomaga, czemu się
dziwć
nie można,
taka już
taruszeczka.
Już
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Kochany Stryjaszku, wybaczysz mi, że Ci przyominać
się
ośmie
lam o ów przekaz do Gebethnera, ale tak moja kasa jest wycieńzo
na, że za parę
dni nie będzie
w niej i szeląga
- a tu do pierwszego
jeszcze daleko, a dopiero trzy lekcje rozpcęłam
- wszyscy bawią
jeszcze za granicą
lub na wsi; na dzieci, a szczególniej na Tonię,
z początku
roku szkolnego dużo
wydać
trzeba, tyle nowych książe,
kajetów i rozmaitych potrzeb szkolnych, dlatego, Kochany Stryju,
nie zwlekaj i przeszlij mi go, jak możesz
najprędze,
donieś
mi jed·
noczśie
o swoim zdrowiu i o całym
pobycie Twoim w Galicji czyś
się
dobrze zabwił
i czy wszędie
zdrowie Ci służyo.
Mnie jakoś
pobyt w kopalni przy braku wszelkich prowiantów
nie bardzo posłuży,
ale mam nadzieję,
że
Bóg mnie nie opuści
i że
nadal taczkę
pchać
pozwoli. P[an] Wą[sowki]
był
w Warszawie zaraz po moim przyjeźdi
- ale bardzo wątpię,
by poprzednie na·
sze zamiary przysł
do skutku, ja ochłdam,
a i jego interesa
w tej chwili są mocno nawikłe
zrestą
będzie
to, co sam Pan
Bóg zechce. Całujęi
i ściskam,
Kochany Stryjaszku, serdecznie,
jak najserdeczniej od siebie i dzieci i marzę
o tym, kiedy Bóg nam
pozwoli znów się
zobacyć
i uściskać.
Szczerze i niezmiennie Cię
kochają
Karolina
Rkp. zag. Bibl. PA.U 2030, r. l k. 257-258. Warezawa dn 8 wrze"nia 1884 r.
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O

kar

Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Czaszyn, IX 1884
Kocbany Panie Józefie
od tygodnia w Czaszynie, a niewiele jeszcze zro·
lubo nie bez ciekawego plonu jest i ta podróż.
Gospodaruje tu Pan Major (nieżoaty),
a przyjechali tu ze Lwowa
brat jego młodszy;
pan Rafł
t, urzędnik
i właściel
tych dóbr
wra:r. z czterema dorsłymi
synami (najmłodszy
ma lat 18) i dwo·
ma ich towarzyszami i kuzynami. Pojmujecie więc,
że
tu jest ludno
bić

Jestem
mogłe,

już
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i gwarno, co nie bardzo sprzyja sy tematycznemu zbieraniu materiałów
naukowych, lubo w zyscy ci panowie równie jak i zacna
gospodyni, matka tej młodzieży,
chętną
zawsze przy zbieraniu uży
czają
mi pomoc. Bo i służba
dworska skutkiem takiego zaludnienia
od rana do nocy w ciągłym
prawie je t ruchu i rzadko znajduje
chwilę
wolną,
aby mi dać
jakieś
informacje i szcegóły,
choć
gospodarstwo oboje często
ją
do tego wzyają.
Ze wsi też
niełatwo
kogś
namówić
do tej roboty. Zresztą
lud tu jest mieszany; ma być
ruskim (wedle obrządku),
a chce koniecznie być
pol kim, więc
też
i jego pi e' ni i zwyczaje są ni-to, ni-owo, lubo cza em i coś
u dat·
niejazego się
trafi. Jutro mam z p. Rafłem
jechać
do Bukowaka z.
Gdybście
jakie listy do mnie otrzymali, zatrzymajcie je aż
do
mego przyjazdu, który na pewne już
w przysłm
tygodniu na tą
pi, może
wprost do Bóbrki, a może
do Leszczowatego, o czym bę
dziecie zawiadomieni.
Sci kam Was serdecznie a Zonie Dobrodziejce całuję
r4·
czki, Wasz
O. Kolberg
Korektę,

jeżli

-

już

je t u Was,

by
można

IDl

przy
łać:

Cza zyn

poczta Zagórz.

B. ]. 6701, k. 63. Bm. i d. Oryginał
listu, pi$any zapewne 10 pierw : ej polowie
wr:einia 1884 r., w czasie pobytu w C:as:ynie.
l Rafł
Major, wbiciciel Czaezyna, polać
bliżej
nie anana.
2 Bukowslr:o, mialteczko w pow. aanockim.
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O kar

Kolberg

do

Józefa

kiego
Blizń
U$tr~yki,

21 IX 1884

Kochany Panie Józefie
Projekta ię zmienły.
Pana Kraiń
kiego zastłem
tu w Ustrzykach, więc
konie W a m od yłam.
Do Sanoczan 1 jednak już
nie pojadę,
gt1yż
pani Jaruzelska jest w Leszczowatym, gdzie jeszcze parę
U -

Korespondencja t. 66
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dni (może
do czwartku lub piątku)
chce u ojca zabwić,
a bez niej
uie było
w Sanoczanach rzeczy. Ale p. Kraińsk
obiecuje mi pe·
wne korzyści
jeszcze i w samym Leszczowatym. Więc
przyjedźci
po mnie w sobtę.
Ściskam
Was serdecznie i Zonie Waszej całuję
rączki.
Toż
samo kazł
Wam oświadczyć
i p. Kraińsk
O. Kolberg
B. J. 6701, k. 67. 21/9 84. Oryginal li&tu.
1 Sanoczany, wiei w pow. przemyskim, dobra
ruzehk.iego, zięca
K.raińkch

był

1ózefa 1a·
włanoicą

1149
Józef

do
Blizńsk

Oskara

Kolberga

bm.

d.

Kochany Panie Oskarze
Nic
słab,

mimo szczerej
mogłe

więc

posyłam

chęi

sam po Was, bo żona
się
najdalej

jechać

i czekam, spodziewając
furmankę

na wieczór.
serdecznie
Ściskam

J.
WPaństwu

uszanowanie
Kraińskm

Blizńsk

łączę.

Bibl. PAN 2185, t. l Ie. 76. Bm. i d. Na odwrocie adres:
Kolberg w Leazczowatem. Liu ten wiqże
się
zapewne z podróżq

Pan Oskar
Wielmożny

Kolberga w Sa·

nockic w lecie 1884 r.

1150
Karolina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 24 IX 1884
Kochany Bracie i Stryju
Wybacz proszę
, iż znowu
dzi na mój list ostatni sądzę,
piszę
że

do Ciebie, ale nie
zapewne nie doszeł
mając

rąk

odpowieTwoich,
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a ja tu tymcza em w strasznym jestem kłopcie,
u Gebethnera nie
przekazu na obiecane mi rob. er. 15, gospodarzowi należy
się
za komorne, a ja mu zę
ię
przeowadić,
nie gniewaj się
więc,
mój Kochany Stryju, że Ci ię znów naprzykrzam i uwzględnij
prośbę
moją.
Wszycśm
zdrowi i całujemy
Cię
serdecznie
Karolina
Ale proszę
przyszlij przekaz na moje ręce.
znalłsy

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030,

f.

l h. 259-260. Wannwa d. 24
Września

1884.
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Eugene Boban

do

Oskara

Kolberga
Paryż,

25 IX 1884

Monsieur
Je me dispose a faire un long voyage en Amerique vers la fin
de cette ann 'e.
Je viens donc Vous prier en consequence de me donner Vos
ordre au sujet de volumes, que Vous avez hien voulu me confier
en depot (Ie Janvier 1883).
Avez-Vou ici a Paris UD libraire ou une autre Mai on, a qui je
pui e Ie remettre en Votre nom, ou hien dans Ie ca contraire
f aut-ił
Vous les adre er directement chez M[ on ieur] D. E. Friedlein a Cracovi ?
En attendant Votre r'pon e, veuillez agreer me remerciem nts et alutations empre ees
E. Boban
Mon adre e pour l'annee prochaine: Eugene Boban, Antiquaire

a Mexico.

Szanowny Panie
Zamierzam

W
które

zwiąku
powierzył

wybrać

aię
w długą
podróż
do Ameryki z końcem
tego roku.
z tym pros:ę
przeka
ć mi Pań
kie zlecenia odnoinie do tomów,
mi Pan laskatcie w komis (8 ltyc::mia 1883).

196
C:y ma Pan tutaj w Paryżu
jakiegoi księgarz
albo inny dom handlowy,
mógłby
je złożyć
w Pańskim
imieniu, czy też
należłoby
przesłać
je w wypadku przeciwnym wprost do p. D. E. Fridleina w Krakowie?
Oczekują
Pańskiej
odpowiedzi, pros:~
pr:yjąć
me podziękwa·
nia i serdec::ne pozdrotvienia.
E. Boban
~d:ie

Mój adres

roku: Eugenius:: Boban, Antykwariuu w Mekayku.

Ul przysłm

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. I k. 48. Paria 25 sep t. 1884. Nad tekstem nadruk:
Comptoir d'archeologie. Eugene Boban, antiquaire a Paria, Boulevard Saint
Michel No 85, en face l'f:cole Nationale dea Mines (ci devant rue du Somerard).
I.ibrairie de aciences prehistorique, ethnographique et anthropologique. Voyages.
Cartea. Photographiea. etc., etc.
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Alek&andra

Zduniowa

do

Oskara

Kolberga

Procisne, 10 X 1884
Panie
Łaskwy

już
do Krakowa ze swej wędró
Pana i zasełmy
oboje z męże
serdeczne pozdrowienia, przy tym załącm,
co zebrać
mogła,
i odcinek z "Czasu" z Ziemi Czersldej 1, który Pan mieć
chiał.
Na wspomnienie bytności
Pana w naszym domu czuję
łzy
w oczach i nieograczą
wdzięcność
za poznajomienie mię
z utworami Chopina! Pracuję,
a cudowna ta muzyka jest mi najmilszą
towarzyską
i pociehą
w samotnści;
brak mi tylko przewodnika, jakiego miał
w Szanownym Panu, i wskazówek! Mam
całego
Chopina.
Zaledwie śmie
prosić
Pana Szanownego o parę
słów
powiadomienia nas o swym zdrowiu, bo wiem, jak czas Pana drogi i wiele
Pan pracuje! Jeśli
ta bajka i piosnki mają
jakąwrtość,
postaram
się
o więcej
i przyslę
później.
Prawdziwie życzliwa
i wdzięcna
Myślę,

Że

Szanowny Pan

ki; przypominam

się

wrócił

pamięc

Aleksandra Zduniowa
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Rkp. :418· Bib l. PAU 2030, ł. III k. 263-264. 10/10 884. Prociane.
1 Był
to wycinek z artyknłem
Stefanii Ulanowekiej Z :iemi czenkiej .,Czaa"
1884 nr 170-175 z 25-31 lipca 1884 r.

1153
Oskar

Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Kraków, 15 X 1884
Kochany Panie Józefie
Dziwi Was pewnie niepomału,
że
pomimo danej Wam obietnicy
pisania po przybyciu do Krakowa (w dniu 3 paźdz.)
tet'az dopiero do Was się
odzywam. Ale milczenie moje usprawiedliwią
okoliczno· ci, o których zaraz się
dowiecie. Otóż
był
nimi
głównie
starania o wyszukanie sobie mieszkania w Krakowie. Trzeba Wam bowiem wiedzć,
że
już
od paru dni nie zamieskuję
wię
cej Modlnicy, którą
z powodu nietaktownego postęwani
zaraz
na wstępie
do Krakowa panny Antoniny Konopczanki, w zechwład
uej domu mocliniekiego go podyni, opuścić
byłem
zmuszony. Rzucony tedy oklicznśam
na bruk krakowski ulokwałem
się
w tym grodzie tak, jak na to pozwalły
moje stosunki i fundusze,
co też
wypadło
- względnie
rzecz biorąc
dosyć
korzystnit•.
Mam tedy stancją
na Floriariskiej ulicy u państw
Ja iń kich, obywatcli tu osiadłych
z Poznańskieg
\ i płacę
za nią
wraz ze strawą,
u ługą,
praniem i wszelkimi wygodami i wygódkami łowem
za
całe
utrzymanie
45 reńskich
mi ięczn
, co niektórzy przy
obecnej drożyźnie
uważją
za wcale umiarkowną
cenę,
która
jednak dla mnie, pracująego
w gałęzi
urnnictwa niezbyt produkt)"~nej,
nie tak łatwą
jest do zdobycia, lubo zdobyć
ją
będzie
dzi
ś
moim usiłowanem.
Zresztą
ludzie, u których mieszkam, są
bar·
dzo zacni i uprzejmi dla mnie.
Pojmujecie tedy dobrze, że
wśród
takich tarapatów o zleconych mi interesach innych osób, a zatem i Waszych, mimo najzczerszej chęi,
skutecznie myśleć
nie było
sposobu ani czasu.
Byłem
wszelako w tych dniach u Bartoszewicza, który mi powiebezwłó<'ugo
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dział,
że
jak najchętie
poinformuje się,
czy jakie towarzystwo
akcyjne przemysłow
(zdaje mi się,
że
mówilśce
coś
o Warszawie,
2
o Ludw[iku] Krasińkm
?) nie podjęłby
się
eksploatacji naftowej
i pod jakimi warunkami, przy czym można
by coś
i o sprzedaży
dóbr napomkąć.
Potrzebne by jednak był
pewne dane, podane
przez ludzi fachowych, na których by się
przy ogłszeniu
naftowego interesu oprzeć
można.
Sądzę,
że
najlepiej zrobicie, gdy mu
sami Wasze domysł
i projekta zakomunikujecie (adres jego teraźniejszy:
hotel Saski - bo do Saksonii przeniósł
się
z Drezna 3).
Dobrze by też
było
napisć
słów
parę
i do Bałuckiego,
który
również
o sprzedaży
Bóbrki zechce coś
w anonsach umieścć
(ile
morgów i jakiej ziemi, ile lasu itp.), a po dokonanej sprzedaży
pośredniczyć
przy nabyciu jakieś
realności
w Krakowie lub na przedmieścu.

Tyle na teraz co do Waszego interesu, o moich nie piszę,
bo
one (wydawnicze) zwykłm
swoim trybem lubo nieco już
przy~pieszonym
z powodu pobytu mego w Krakowie, ułatwijącego
korektę
itd. Ma to więc
swoją
dobrą
stronę,
jakie zaś
będą
złe
Htrony (jeśli
będą),
czas to pokaże.
Co tam teraz u Was się
dzieje? Czy komedię
nową
Waszą
ukoń
czyliśe?
Czy pani Pelagia zanotwł
już
jaką
bajkę
od szewca
z Soliny lub jaki nowy szcegół
od Marysi? Czy nowa, spodJ;iewana z Przemyśla
czy Jarosłwi
wychowanica już
przybła?
O wszystkim tym donielicie mi przy spobnści.
A tymczasem
przyjmijcie najserdeczniejsze wyrazy przyjaźni,
a żona
Wasza a moja Dobrodziejka ucałownie
rączek
od Waszego druha i sługi
idą

O. Kolberga
Adres do mnie zawsze przez
księgarn

Friedleina

16 X 1884
W tej chwili byłem
u p. Nawrockiego, który ma kantor zamiany
w Hotelu Drezdńskim
w tym samym miejscu, gdzie była
księ
garnia Bartoszewicza. Podejmuje się
on także
interesów sprzedaży
i kupna dóbr, więc
do niego napiszcie, jaka rozległść
dóbr
{ornej ziemi, lasów, pastwisk itd.), jaka ziemia, jakie na niej cię-
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asekuracja i co tylko Wam
kupca, naturalnie za jakimś
żary,
stręczy

się

podoba, a on z łatwością
nawynagrodzeniem komisowym
OK

Adres jego: J. Nawrocki
B. ]. 6701, k. 79----$0. Krak6w 15 Paździer.
1884. Oryginał
listu, brulion z datą
13 X 1884 znajduje 1ię
w Bibl. P AN 2185, t. 4, k. 33.
l Jasińcy
(J asieóscy?) przybyli do Krakowa z Marcinkowa, wsi w pow. mogileńskm,
mieszkali przy ul. Floriańskej
53.
2 Ludwik Krasińk
(1833- 1895), założyciel
Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa
w Warszawie, prezes Towarzystwa Popierania Przemysłu
i Handlu.
3 W lipcu 1884 r. Bartoszewicz przeniósł
swoją
księgarn
z lokalu w Hotela
I>r
e zd e ń s kim
(róg Rynku i ul. Floriańskej)
do obszerniejszych pomieszcń
w Hotela Saskim (narożik
ul. Sławkosiej
i Sw. Jana) .
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Oskar

Kolberg

do

Karoliny

Kolberg

Kraków, 17 X 1884
Kochana Karolino
Oba Twoje li ty z pro ~ ba mi o zrealizowanie obiecanej przeze
mnie zapomogi odebrałm
, wróciw zy w d[niu] 3 paźdz[iernk]
do
Krakowa i skutkiem też
tego i sumę
rub. r. 15 natychmiast za
przekazem do Gebethnera wypłacić
Ci poleciłm.
Ale za zły
tu
tymcza!lem wypadki, które co do mojej osoby tan rzeczy na przyzłość
zmienają
radykalnie. Otóż
powiedzć
Ci mu zę,
iż
nie mieszkam i nie będ
już
więcej
mieszkał
w Modlnicy, ale w Krakowie.
Projekt ten przenie ienia się
do Krakowa dla wielu znanych Ci
przyczyn powziąłem
już
był
od dawna, lubo urzeczywi tnieniu tej
IDJ 'li przeciwały
się
różne
oklicznś,
a po czę ·ci i połżeni
moje. Odkłaem
go więc
aż
do pomy~lniejsz
chwili. Okoliczności
w zakże
tak się
w ostatnich paru miesącah
ułoży,
że
przenosiny te mogłe
u kutecznić
już
z nowym rokiem nadchoząym.
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moim ze wsi chiałem
się
co do tego postanoZa powrotem więc
wienia rozmówić
z Konopkami już
ze względu,
że
tam pewne resturacje domu się
doknywują,
tymczasem nietaktowne i ubliżające
postęwanie
ze mną
panny Antoniny (i to przez trzecią
osbę)
zaraz na wstępie
do Krakowa, sprawiło,
iż
do Modlnicy na to tylko
wróciłem,
ażeby
stamąd
zabrć
wszystkie moje manatki i rekwizyta i z nimi podążyć
do miasta. Naturalnie, że przebywszy lat kilkanaście
w domu, w którym mimo pewnych przykości
doznawłem
też
i oznak przyjaźni,
i istotnych dobrodziejstw, niepodobna mi
było
zupełni
chłodn
się
z nimi rozstać
- a i oni także,
jak uważałem, gnjąc
się
byli wzruszeni. Więc
też
stosunki niby to nie
zostały
zerwane, ja przyekłm
bywać
czasami w Modlnicy i ich
t~ż
do siebie zaprosiłem.
Ale częstym
gościem
oczywiśe
dla braku
czasu nie będ,
tym mniej, że już
w maju wszystkie trzy panienki
stamąd
wyemigroał
do matki i to, jak się
zdaje, już
na stałe.
Zobaczymy, jak to pójdzie. Otóż
teraz będąc
na bruku krakowskim po wielu poszukiwaniach lokalu, nająłem
stancję
na Floriań
skiej ulicy u pp. Jasieńkch,
obywateli z Poznańskieg,
którzy już
od 5 lat mieszkają
w Krakowie i odstąpil
mi jeden pokój, ludzi
bardzo zacnych, wykształconh
i majętnych,
u których mi zrestą
bardzo jest dobrze.
tę
płacić
muszę
45 reńskich
miesęczn;
utrzymanie, to jest: mieszkanie, stół*,
pranie,
światło,
opał
i usłgę
- co, jak wszyscy mówią,
nie jest wcale
drogo. Ze jednak potrzeba się
jeszcze i ubrać,
i mieć
grosz na róż
ne konieczne drobne wydatki, więc
utrzymanie moje w ogóle biorąc
kosztwać
będzie
- a zatem i zarobku - przynajmniej okł
700 reńskich.
Pojmujesz więc
dobrze, że
w takim stanie rzeczy
z pomcą
materilną
nikomu a więc
i Tobie, pośieszyć
nie będ
w możnści,
zmuszony na stare lata pracowć
na chleb, utrzymanie
w dość
trudnych warunkach i liczyć
się
z każdym
groszem, co mi
z istotnym żalem
wyznać
przychodzi, lubo rady i pomocy moralnej,
o ile ta żądan
będzie,
nie odmówię
Wam nigdy.
Udzielając
Ci niewsołych
tych wiadomśc,
które, jak się
niestety pokazuje, odpwiają
pod wielu względami
tym, jakie Ty
~nma
o swoim połżeniu
śpiewasz
- nie pozostaje mi na teraz
jak tylko uściskać
Cię.
jak i Twoje kochane dziatki, najserdeczniej.
Jednakż

mam za to

za
całe

stancję

201
Was opiece Boskiej i proste o rychł
a bardziej pocieszali t o sobie, dzieciach i wszystkich naszych krewnych.
Twój kochająy
Cię
polecić
jący

Bibl. P.A.U 203(), t. I k. 261. Krak. 17 Paidz. 84. BrulioR li1tu.
obiad, podwieczorek i kolację,
sl01fla te
rlcp. dopiaek: iniadanie, kawę,
"l akrellone

Rkp.
•

:~ag.

MI
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Oskar Kolberg

do

Aleksandry

Zduniowej

Kraków, 18 X 1884
Szanowna Pani Dobrodziejko
Zaraz po powrocie do Krakowa, w początkah
październk,
miazamiar odezwać
się
do Sz[anownych] Państw,
by im raz jeszcze podziękwać
za wszystko dobro, jakiegom doznał
w Ich gościn
nym domu. Ale pierwsze dni po przyjeźdi
musiałe
poświęcć
na
wyszukanie sobie stancji i urządeni
się,
gdyż
odtą
tale w Krakowie zamieskć
postanwiłem.
Tymczasem też
odebrałm
li t Szan[ownej] Pani wraz z piosnkami i bajką,
za których łaskwe
apiunie i udzit'lenie mi, jak i za pamięć
o mnie, najżyw
zą
uczuW11m wdzięcno·
ć. By uczuciom tym dać
folgę
i choć
labo za W nszą
się
odwzięcyć
pamięć
, niech mi wolno będzie
prze łać
znane
już
Sz[anownym] Państwu
Pokucie - z prośbą
o przyjęcie
tej
książ
i la kawe zachowanie mnie w pamięc
i na dalsze także
lata.
2ałując
mocno, że nie mogę
być
przewodnikiem w oddaniu należytm
dzieł
Szopena, pocieszam ię tym przekonaniem, że
Pani,
zwalczywszy trudno' ci i zgłębi
w zy należyci
myśli
i intencje antora, sama spo ób prawdziwy oddania tych pięknośc
odgadnie z.
Ktoś
(podobno Słowacki)
powiedzał,
że
muzyka jego, niekiedy burzliwa i hulaszcza, jest w ogóle (mimo elegancji) smutną
i rzewną
j11k dzieje na zego narodu, a zawsze czystą
jak łza.
Raczcie, Sz[anowni] Państwo,
przyjąć
wyrazy prawdziwego zacunku, z jakimi pozstaję
Ich przyj[acielem] i sług[ą]
łt'm

Rkp. :wg. Bibl. P .A. U 2030,

f.

III k . 264. Krak. 18 Paidz. 84. Brulion lutu.
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1156
Oskar Kolberg do Teobalda Klepaczewakiego

bm., 18 X 1884
Szanowny i Kochany Panie
List Pański
z 22 sierp[nia] odebrałm
dość
późno,
tj. przed kilku
dniami, bo włóczą
się
przez kilka miesęcy
w celach etnograficznych po Galicji, w bieżącym
dopiero miesącu
wróciłem
do Krakowa. Imię
i cenne prace Pańskie
są
mi od dawna znane i nie potrzebowałeś
!lię
Pan powłyać
aż
na Cioty i czarownice wielkopolskie,
ażeby
ię
pamięc
mojej przyomnieć.
Co się
zaś
tycze interesu, o którym wspominasz Szanowny Pan,
a który do załtwien
powierzyć
mi raczyłeś,
to muszę
wyznać
otwarcie, że
żyjąc
na wsi i oddany pracy w zakątu,
na ustroniu
poniekąd
(bo podróże
moje letnie dotyczą
tylko ludu i przypadkowych, krótkich znajomści
ludzi inteligencji), nie jestem w tanif' załtwić
go z taką
korzyścią,
jak by tego zdoła
dopełnić
o O·
ba wśród
szerszych kółe
towarzyskich żyjąca.
Pragnąc
wszakże
o ile możnści
uczynić
zadość
życzeniu
Pańskiemu,
dowiayłem
się,
czyby dla panny Władysw
odpowiedniego miejsca znaleźć
tu
nie można.
Dano mi atoli do zrozumienia, że właśnie
w Galicji nanajlepiej wykształcone,
gorzej niż
gdziekolwiek
uczycielki, choćby
są
płatne,
bo tu większa
niż
gdzie indziej jest między
obywatel&twem bieda i że lepiej byś
Pan uczynił,
umie zcają
córezkę
swą
w Królestwie Pols[kim] lub War zawie, gdzie bez porównania lepiej płacą
(lubo zawdą
tu je t do pewnego stopnia mo kiew zezyzna), albo też
czy to w Księtwe,
czy w Prusach zachodnich, do cze·
wielce pomcną
mogłaby
Mu być
szanowna p. Bibian·
go, jak sądzę,
na Moraczewska, tak rozległ
tosunki i znajomści
mając
w Poznaiiskiem.
:lyczą
jak najlepszego w tym interesie powodzenia
Bibl. P A.N 2185, t. 4 h. 179. 18 Pazdz Sł.
Brulion listu, nad telmem obcq nie
:manq rękq
dopisane: Modln[ica], przed datą
tego listu Kolberg wyproadził
się
z Madlnicy i nie wydaje się
prawdopodobne, aby tam pisał
ten brulion.
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Oskar Kolberg do Eugene Bobana

Kraków, 19 X 1884
Monsieur
Votre dcrniere lettre du 25 sept[emhre] 84. m'annonce Votre
disposition de quitter la France pour aller Vous etablir en Amerique. En consequence de cette resolution, Vous me demandez des
ordre au sujet des volumcs, que Vou avez hien voulu prcndre en
comission. Veuillez donc, Monsieur - je Vous en prie - les remettre a M[onsieulr Gadon t, sćcretai
de la Societe hi torique
2
polonai e , Quai d'Orleans, N. 6.- qui, je n'en doute pas, les recevra avec bienveillance pour la bibliotheque de la Socićte,
et en
tant qu'il le faudra, les frais de commis ion. En Vous souhaitant
un bon voyage et cle grands succe dans les affaires de Votre nonvel etablissement, je m' empre se de Vous salner
S:anowny Panic
zamiaru
Ostatni Poriski list : 25 wrzesma zawiadamia mnie o Pańskim
opus::c:enia Francji, by osią
ć w Ameryce. Wshutek tej decyzji :apytuje mnie
Pan o polecenia w sprawie tomów, które był
Pan laskaw w:iąć
w komi . Czy
:echcialby Pan więc
- prouę
o to - zloi.yć
je u pana Gadana, 1ekretarza
Polskiego Towar:y1twa Historycznego, Quai d'Orleans, nr 6, który, nie wątpię,
przyjmie je chętnie
dla biblioteki Towarzystwa i zapłci
należ
kouta
komi1owe.
tyczą
Panu dobrej podrói.y i wielkich 1ukce1ów w nowym Pań·
kim pr:ed•iębostu
• ie,
pozdrawiam Pana
Rhp. zag. Bibl. PAU 2030, r. l lc. 49. Crac. 19 Octobr. 1884. Brulion li1tu, nad
tek stem notTra Kolberga: Eup;ene Boban.
1 Ludomir Gadon (1831-1908), powltaniec, dziennikarz, hiltoryk Wielkiej
Emigracji. Był
członkiem
rady Towarzyltwa Hiatoryczno-Literackiego, od 1883
dyrektorem Biblioteki Pohkiej w Paryżu.
r. był
2 Towarzystwo Hi1toryczno-Literackie w Paryżu
powitał
w 1854 r. Pierw·
szym prezesem był
Adam Mickiewicz, później
Władyw
Czartoryek.i.
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011kar Kolberg do Ludomira Gadona

Kraków, 19 X 1884
Gadon, Sekretarz Tow[arzystwa] Histor[ycznegol
pols[kiego] w Paryżu
Przed kilku laty posłaem
do księgarz
i antykwariusza paryskiego p. Eug[eniusza] Boban dzieła
mego Lud tomów [15] w komis.
Pan Boban doniósł
mi obecnie, że z końcem
bieżącgo
roku przenosi się
na mieszkanie do Ameryki (do Meksyku) i zapytł
mnie.
co ma poczynić
z rzeczonymi, a przesłanymi
mu przeze mnie książ
kami; czy odesłać
je na powrót na Kraków, czy też
doręczyć
w Paryżu
osobie, którą
mu wskażę.
Nie wątpic,
że
ofiara moja będzie
przez Towarzystwo chętnie
przyjętą,
odpisałem
mu, aby książ
te
złoży
na ręce
W[ielmożn]g
Pana, dla Biblioteki Towarzystwa,
która w razie ich przyjęcia,
nie omieszka, jak sądzę,
uiścć
siq
takowe był
żądane
.
z niewielkich kosztów komisowego, jeżliby
Tomy następe,
w miarę
ich publikacji, dla kompletu przesyłać
będ
Towarzystwu wprost z Krakowa.
Racz [ .•. ]
W[ielmoż]ny

Rkp. :ag. Bibl. PA.U 2030, t. l h. 49. 19
Paid:~.

84. Brulion li1tu.

Oskara

Kolberga
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Ludomir

Gadon

do

Paryż,

27 X 1884

Szanowny Panie
Otrzymawszy uprzejme Jego pismo, udałem
się
do pana Boban,
który mi oświadczył,
że
komisowego nic mu się
nie należy
i niebawem odesła
do Biblioteki naszej ofiarowane jej przez Szanownego
Pana książ.
Za ten dar, tak cenny i ważny,
jako też
za łaskwe
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którymi Szanowny Pan i na
zamierzasz, po&pieszam przesłać
względy,
ezcyać

przysłość

nasz zabardzo szczere nasze po·
Zakłd

dziękowane.

Racz
bzacunku i

przyjąć,

Szanowny Panie, wyrazy prawdziwego

poważni.

Oddany sługa
L. Gadon
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, e. l k. 144-145. 27 Paidz. 1884. Nad tekstem nadruk: Towarzyllwo Hilloryczao-Literackie. Biblioteka Pollka w Paryż,
6,
Quai d'Orleaaa. Pod tekstem adre1: W. Pan O. Kolherg w Krakowie.

1160
T o w a r z y s t w o H i s t o r y c z n o L i t e r a c k i e d o O s k a·
ra Kolberga

27 X 1884
Paryż,

mrueJszym z prawdzią
wdzięcnośą,
od Szanownego Pana Oskara Kolberga piętnaśce
dzieła
jego Lud (Warszawa 1857-1882) oraz l tom dzieła
(Kraków 1882).
Dar ten i imę
Szanownego dawcy zapislśmy
w
urzędowym
Biblioteki, cenią
niemało
znak łaskwej
o zbiorach naszych.
Zaświdczmy

iż

braliśmy

Dyrektor Biblioteki
L. Gadon

odeserii

Pokucie
pamiętnku
pamięc

Prezes Towarzystwa
W. Czartory ki 1

Rkp. :ag. BibL PAU 2030, t. I k. 146-147. Paryż,
dnia 27-go Paidz. 1884 ro·
ku. Nad tekstem nadruk: Towarzyatwo Hilloryczno-Literackie. Biblioteka Polaka w Paryżu.
6 Qaai d'Orlća.
1 Władyw
CzartoryalU (1828-1894), emigracyjny działc
polityczny, po
imierci ojca, Adama, kierownik polityczny Hotel Lambert, p{ezea Towarzyatwa
Historyczno-Literackiego.
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Józef

do
Blizńsk

Oskara

Kolberga

Bóbrka, 2 XI 1884
Kochany Panie Oskarze
moja płacze
nad Wami, a ja zadroscę
Wam, że
mieszkacie w Krakowie. Dawno już
powinienem był
pisać,
ale jestem
ogromnie zajęty:
l. komedią,
2. interesem naftowym, bo trafiają
mi się
kapitły
francuskie i warszawskie do eksploatowania
uie tylko u mnie, ale w ogóle w Galicji, przy czym mogę
zarobić.
Więcej
nie mam Wam co donieść,
jak tylko że żona
ciągle
mi choruje, więcej
jeszcze niż
za Waszej bytności,
że
zatem pragnąłbym
jak najprędze
się
tak urządić,
żeby
móc zamieskć
w Krakowie.
Wskutek tego mam do Was dwie wielkie prośby,
tj. abyście,
gdy
Wam przyjdzie ochota wyjścia
na miasto, pofatygowali się:
Żona

l. do kantoru Nawrockiego, z którym zawiąłem
i zapytali się
go od siebie, czy jest nadzieja, aby mi
do skutku interes sprzedaży?
2. do Bartoszewicza, któremu oświadcze,
jeszcze cierplwoś,
gdyż
w tym
prostwać
interesa i wówczas mu się
dawno nie spłakem
się
tak ze śmiechu,
w o&tatnim, 19 i 18, n[ume]rze "Przeglądu
kę

go
że

miesącu

muszę

z
uiszcę

jak
czytają

2

należości

proszę

stosunek,
doprwaził

o chwilkoniecznie wyI, oraz że
jego kronię

•

Mój Drogi Panie Oskarze, siedzę
tu jak na gorącyh
węglach,
bo
ze względu
na zdrowie żony
pragnę
gorąc
i dążę
do tego, żebym
ją
przynajmniej mógł
ulokwać
pod opieką
lekarzy; jeżli
interes
sprzedaży
nie będzie
mógł
przyjść
do skutku przed zimą
(o czym
donieśc
mi, dowiedziawszy się
z ust Nawrockiego), to głównie
nadzieja moja w tym interesie naftowym, który mi się
trafia,
a w którym mam być
i pośrednikm,
i spólnikiem - mogę
mieć
z tego ładny
dochód, co daj Boże,
Amen!
W każdym
jest mi
rą
chować,

że

razie
niepodbństwm,
się

bo pozstać
tu z żoną
prawie na pewno zatem
zobaczym na zimę,
tymczasem ponawijąc
coś

muszę

zrobić,

mogę

tak cho·
ra·
moją

prośbę,
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abyście
mi donieśl,
skam Was serdecznie, a od
Szczerze Was kochająy

co się
żony

dowiecie od Nawrockiego, iciprzesyłam

piękne

ukłony.

J.
Blizńsk

Bibl. P AN 2185, r. l k. 75. Bóbrka.

Datę:
2 liatop. 84 dopi1al Kolberg.
Prawdopodobnie Bartoazewicz udzielł
Blizióakiemu pożyczki.
l ,Przegląd
Literacki i Artyatyczny" wychodził
w Krakowie od r. 1882, na·
kładem
księgaru
Bartoazewicza i pod jego redakcją.
Piaane przez Bartoazcwicza
Kroniki omawiły
aktualne wydarzenia w Krakowie, częato
w bardzo złośliwej
lub żartobliwej
formie. W nr 18 z 1884 r. Kronika poiwęcna
jeat wrażeniom
autora, który po wakacyjnej przerwie wrócił
do miaata, w nr 19 piaana jeat
wierazem, fragment brzmi:
l

"Odkrył
Cholerę
Tiurnę

zalł

nowego Adama Tarnowaki,
dcazezem Roatfińsk,
Ewy zbadł
Sokłwai,

A nawet długo
chodziły
pogłaki,
Ze Smołka
wykrł
jakiś
traktat chińak,
W którym Konfucjusz najjainiej wyłoż,
Ze świat
ten Stańczyk,
a nie Pan Bóg atworzył."

1162
] [ ...] H [ ...] G [ ...] R a u d o O ska r a Kol b er g a

Drezno, 6 XI 1884
Herrn O car von Kolberg. Krakau
Untt:r 22 Septernber d. J. batten wir da Vergniigen, lhnen p[er]
Pl•H unter Adr[e e] der Friedlein' chen Buchhandlung die giitig t
nachbe tellten 400 Exempla[rc] Costumes-Bilder von allen 4 Tafeln
zu iibersendcn, wozu wir Rechnung iibcr M. 40.- sowie den Saldo
de•· ersten Rechnung M. 127.- ge chrieben hatten und sich unser
Guthaben zu ammen auf M. 167.- stcllt. Wir waren der Meinung,
dae Sie uns iiber den Befund und den richtigen Eingang der Sen·
dung Anzeige machen wiirden und hatten Sie auch gebeten un
gcfiil[ligst] anzuzeigen, oh wir die vielen fiir Sie reservirten Steine
wicder abschleifen konnten. Da wir nun im gegenwartigen Zeit-
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punkt mehrere Auftriige hahen, wozu wir diese Steine sehr gut ge·
hrauchen konnen, so ersuchen wir Sie hoflichst uns moglichat hałd
Nachricht zu gehen, oh Sie entweder noch einen Nachruc heahsichtigen, oder oh wir die Steine ahschleifen lassen konnen.
Schliesslich erlauben wir uns, Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass derartige Auftriige, die grossentheils aus haaren Verliigen he·
stehen, einen langeren Credit ais 4 Monate nich vertragen und er·
suchen Sie daher uns recht hald mit Casse an die Hand zu gehen,
was wir ausserdem als hesondere Gefiilligkeit hetrachten wiirden,
da wir in niichster Zeit viele Verbindlichkeiten zu erfiillen hahen.
Zuniichst lhrer Notiz wegen der Steine entgegensehend,
h~Brisen
wir Sie Hochachtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
Pan Oskar Kolberg, Kraków
Dnia 22 wrzeinia br. mieliimy przyjemaić
wy.Zać
Panu pocztą
na odre• K1ię·
garni Friedleina la~kwie
dodatkowo zamówione 400 egz. rycin ubioró•
:z: toszystkich czterech tablic, na co napisalilmy rachunek na 40 marek oru
1aldo z; pierwu:ego rachunku 127 marek, zatem na~z;
nale:ioć
wynosi ogóle"'
167 marek. Sądzilmy,
:ie powiadomi nas Pan o stanie rzeczy i prawidłoym
dojiciu prz;esylki, i prosilśmy
o la~kwe
doniesienie, czy moglibyimy lic:nu
:arez;erwowane dla Pano kamienie powtórnie z;es:lifować.
Poniewa:i obecnie
mamy wi(ks:ą
iloć
zlecń,
do których moglibyimy doskonale u:iyć
tych k•
mieni, prosimy rnJjupr:ejmiej o mo:iliwe rychłe
z;awiadomienie, czy Pan plan.u·
je jeszcze dodatkowy druk, czy też
mo:iemy kazć
zeslifować
te kamienie.
W końcu
pozwalamy sobie zwrócić
Pa114 uwagę
n4 to, :ie tego rodzaju :le·
cenie, składjąc
1ię
w du:iej mierze z; nakłdów
gotówkowych, nie wytrz;y·
mują
kredytu dłutego
nit 4 miesąc
i dlatego prosimy jak najuybciej pójU
nam n4 ręk
z; wplotą,
co nadto poczytamy :a szcególną
upr:ejmoić,
gdy:i
w najbliższym
c:uuie mamy wiele zobwiąań
do uregulowania.
Oc:rekują
przede ws:y.ckim Pańskiego
zawiadomienia to sprawie
luJmieni, po:drtn~iamy,
z powataniem
J. H. G. Rau i Syn
Bibl. PA.N 2185, t. 3 k. 63. Dresden, 6. Novemhor 1884. W lewym górnym
rogu nadruk: J.H.G. Rau u. Sohn, Lithographieche An1talt, Dreeden, Pnger
Strasie 4.
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Panie Dobr(odzicju]
Wielmożny

Za

serdecznie wraz z moją
żoną
dziękujemy.
Żona
łączy
jeszcze podziękwan
za namowę
do muzyki Chopina,
w której i~ zakochł,
a ja na staro' ć już
podobno niewiele
na tym tracę.
Miłe
nam zaw ze jest wspomnienie o Panu Dobr[odzieju] i o pamięc
na nas, a jeszcze milej by nam było,
~dyb
Pan
Dobr[ odziej] choć
przy dobrej annie mógł
do nas na dłuż
zy czas
przybć,
spokojnie odetchnąć
i choć
w kromnym i ubogim domku
użyć
lep zego powietrza jak w Krakowie. Złudna
to podobno
nadzieja! Pro zę przynajmniej Pana Dobr[odzieja] nie wypu zcać
nas z godnej swej pamięc
i przyjąć
od nas szczere i serdeczne ukło
ny.
Z prawdziwym poważniem
dr Zduń
przysłane

dzieła

Rlcp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. III k. 262. 9/11 84.
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Warszawa, 10 XI 1884

Drogi i Kochany Stryju
Wybacz, iż tak długo
nie odpi ywałm
na Twój list, który bardzo
mnie zmartwił;
opu' cić
dom, w którym tyle lat przebył
·, pozo tać
się
dzi' bez opieki, mu i być
dla Ciebie bardzo, bardzo trudno
i doprawdy trudno pojąć,
jak p. An[ooina] na wymówienie Ci domu zdobyć
się
mogła
i do tego przez kogś
innego - ale cóż,
bia14 -

Korespondencja t. 66

210
danie moje nic Ci nie pomże,
gdyby się
udało
sprzedać
Szopena,
Cię
wówczas, Drogi Stryjaszku, byś
to co innego, bo prosiłabym
sobie trochę
pienędzy
zatrymł,
może
by nieźl
było,
gdybym
się
udał
listownie do ks. Czartoryskiej, ale nic nie wiem, czy jest
obecnie w Krakowie i jak do niej adresowć,
donieś
mi, Kochany
Stryjaszku; głównym
powodem, dla którego tak długo
nie pisałam,
była
słabość
oczu, tak mnie one bolały,
że
przez parę
tygodni
nic robić
nie mogła,
dziś
już
prawie zupełni
są
dobrze.
A teraz, Kochany Stryju, donszę
Ci nowię,
o której już
sły
szysz kilka miesęcy,
a która nareszcie zdaje się
pewnijszą
- wychodzę
za p. Wąsowkieg,
w tę niedzlę
wyjdzie już
trzecia zapowiedź,
a przed adwentem mamy zamiar się
połączyć,
czy jednak
przyjdzie to do skutku, Bóg sam raczy wiedzć,
tyle już
w życiu
przesłam
nieszcęść,
że
teraz gdy jakś
nadzieja spokojniejszego
bytu mi jaśnie,
boję
się
niespodzianych chmur, które mi ją zaciemną,
tak człowiek
do nieszcęść
i gromów jest przyzwyczajony, że obawia się
spokoju albo raczej weń
nie wierzy. Drogi mój
Stryju, odałm
się
Bogu i niech się
ze mną
dzieje wola Jego, dotą
w największych
nieszcęśah
nigdy mnie nie opuszcał,
dzieci
moje, a szczególniej Tonia, już
się
do p. Wą[sowkieg]
przywią
zały
i on dotą
dla nich bardzo dobry, a że on człowiek
poczciwy
i szlachetny, spodziewać
się
mogę,
że
ta harmonia na długo.
Tak
więc,
Drogi Stryju, za parę
tygodni nowe zacną
się
obwią:~k,
ale
mam nadzieję. że
mnie mój przysł
pan do św.
Jana w Warszawie pozstać
pozwoli, co by mnie bardzo urządało,
bo mogłaby
konieczne rzeczy przez ten czas sobie kupić,
a i Tonia na tej samej pensji mogłaby
trzecią
przynajmniej skończyć
klasę.
Mam
nadzieję,
Kochany Stryju, że
wkrótce od Ciebie list otrzymam,
proszę,
bądź
tak ła kaw i przyślij
mi swój adres, skoro dzień
naszego ślub
będzie
oznaczony, nie omieszkam Ci donieść,
a teraz
całuję
Cię
i ściskam
serdecznie
Zawsze Cię
kochają
Karolina
Walcia już
śpi,
więc
pisać
nie może.
Więcej
nie mogę
zmie'cć.
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 262-163. Warszawa dn. 10 Listopada 1884.
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Kochany Stryjaszku
Przykro mi bardzo, że Stryj już
na wsi nie mieszka, gdyż
świe
powietrze zawsze Mu potrzebne, ale Bóg zesł
Stryjowi poczciwych ludzi, którzy będą
mieli o Nim staranie. Mama ma być
wkrótce panią
Wąsow
ką,
ale ja ię tym nie martwię,
gdyż
mama
nie będzie
tak pracowć.
Nie mogę
p. W ą owakiego kochać
jak
swego ojca, którego dobroci dla mnie ocenić
nie umiał.
Ale ceniQ i dobrć
p. Wą
owakiego dla nas i dla mamy.
Całuję
serdecznie Stryjaszka, kochają
zawsze
ż e

Toni a
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 263. Bm. i d. List napisany na odwrocie li6tu
matki (:ob. list popr:edni), dlatego pr: y jęto
tę
aamq datę.
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k
iążkę.

Naj erdeczniej dziękuj
Wam zarówno za
Coraz lep ze. Mazowsze odebrałm.
pami

jako i za

ę ć,

Łepk.

Bibl[iotece] ks. k . Czartor[y kich] 1 jest rękopi
hótv} Kitowicza 2• Czy takich, co nic był
wydane?
to przydać.

Pamfiętn
Może

ię

Wam

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 242. 11/11 84. Kartka pocztowa :z: adresem: J. W. Pan
Oskar Kolberg we dworze J .W.PP. Konopk6w, Modlnica pod Krakowem, pod
tym obcq ręką
dopi1ek: Dom p. Taichmanna, I piętro
ulica Floryańsk,
na:z:wa
Madlnicy &kreślona.
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1 Podstawą
biblioteki Czartoryskich był
księgozbór
Izabeli Czartoryskiej,
gromadzony w uławchP
w Swiątyn
Sybilli. W 1831 r. zbiory uległy
konfiska·
cie, ale rękopisy
zostały
wywiezione do Paryż.
W r. 1876 rękopisy
wróciły
de~
kraju i zostały
połączne
ze zbiorami gromadzonymi w Krakowie. Tak utworzoną
bilotekę
przekazano do użytk
publicznego. Obecnie stanowi część
Mu·
zeum Narodowego w Krakowie.
2 Jędrzej
Kitowicz (1728-1804), pisarz historyczny, pamiętnkrz.
Pozosta·
wił
w rękopise
!lwie cenne prace: Opis obyczajów ::a panowania Augusta lll
i Pamiętnk
czyli historia polska. Obydwa rękopisy
wydane był
po raz piewszy przez Edwarda Raczyńskiego
w Poznaniu w 1840 r. w zbiorze Obraz Pola·
ków i Polski, wydanie to było
jednak niepł
i częśiow
zniekstałco.
Krytyczne wydanie Opisu .•. , którego rękopis
przechowywany jest w zbiorach Czartoryaltich wyszło
w "Bibliotece Narodowej" Ossolineum (Wrocław
1951) w opra·
cowaniu R. Pollaka, wydanie Pamiętnków
... w przygotowaniu.
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bm., 14 XI 1884
lbren wertben Brief von 6 Novemher d. J. erhielt ich erst am
12 d. M. und hecile mich lhnen zunachst die gewiinschte Nachricht
iiber die Steine zu ertheilen. Einen neuen Nachdruck der Bilder
kann ich nicht gebrauchen, indem es nicht vorauszusehen ist, oh
und wann eine zweite Edition des Werkes, fiir welches sie hestimmt
sind, zum Druke kommen wird. Sic konnen daber mit aller Zuversicht die erwahnten Steine zum weiteren Gebrauch ahschleifen
las en.
Was die Arbeit ielbst betrifft, so kann ich nur Lobenwerthes
iiher dieselbe berichten. Es ist in ibr da Streben ersichtlich,
dem Originale wo maglich nahe zu riicken, was auch im Ganzensoviel dies eine Chromolithographie vermag - gelungen ist. Ich hahe darliber meine Meinung glcich nach Empfang der Bilder
(scbon Ende Juli) in einem Briefe gcaussert, wclcher jedoch, wie
es scheint, irgendwo vcrloren gegangen ist. Seit der Zeit war ich
verreist und mehrere Monate ahwcsend, was die Verspatung meiner Geschafte und Verbindlichkeiten zur Folge hattc. Indessen
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hatte ich Herrn Friedlein gebeten, mit lhnen im meinem Nam[en]
eine Abrechnung zu machen, in Folge dessen, derselbe lhnen 300
Mark iiber andte, und iiber den Empfang clieser Summe von lhnen
Quittung erhielt. Das Saldo fiir Sie von 167 Mark wird H[er]r
Friedlein so hałd
als moglich au gleichen.
lhnen uochmals fiir die vorziiglich ausgefiihrte Arbeit
meinen bestcn Dank sagend,
zeichne
Szanowny list Panów :: 6 listopada b.r. otrzymałe
dopiero 12 b.m. i 1pie·
udzielć
przede wszystkim wiadomśc,
której Panowie sobie życzli
w spra·
tvie kamieni. Nowe dodrukowanie rycin nie będ:zie
mi potrzebne, aczkolwiek
nie da się
przewidć,
czy i kiedy dojdzie do wydru!.owania drugiego wy
dania dzieła,
do którego sq one prze:nac:z:one. Możeci
zatem, Panowie, : ca·
lym spokojem ka:zć
zes:lifować
wspomniane kamienie do daluego ich ui:ytko·
wania.
Co 1ię
tyc:z:y samej pracy, to mogę
:za!.omunikwć
o niej tylko same po·
chwały.
Widać
w niej dqi:enie do możliwe
wiernego oddania oryginału,
co si(
tei: całkowie
utlalo, o tyle o ile na to stać
chromlitgafę.
Wyrazilem jui:
moje :danie na ten temat ::ara: po otrzymaniu rycin (jui: w końcu
lipca)
zdaje, gd:z:iei :aginql. Od tego c:a u podrói:o·
w liicie, który jedna!,, jaT. się
wc;lem i bylem kilka miesęcy
nieobecny, co spowdał
opóźnie
moich
spraw i zobu:iqań.
Prosilem jednak pana Friedleina o dokonanie ro:rachunku
: Panami w moim imieniu; na skutek tego toyslal on Panom 300 marek i otr:y·
mal od Nich pokwitowanie na tę mę.
Saldo na dobro Panów to kwocie 167
marelc pan Friedlein wyrówna moi:liwie prędko.
Sltadjąc
jes:c:e raz najll'pue dzięk
:a tak :z:nakomicie wyko·
nanq robtę,
kreilę
aię
uę

Bibl. PAN 2185, t. 4. k. 273. 14 No,-br. 84. Brulion listu, nad te!.stem notka
Kolberga: Rau.
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Blizńskego

Kraków, 26 XI 1884
Kochany Panie Józefie
Zajęcie

odpisać

moje i kłopty
rozlicznej natury nie dozwliły
mi zarn
na list Wasz ostatni (bez daty). A przy tym i Nawrocki,
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co do Waszego interesu sprzedaży
zasięgnąć
miau którego głównie
łem
infonnacij, oświadczył
mi, że zawiął
już
bezpośrdnią
z W ami korespndcję,
skutkiem czego widząc,
że
wprost z nim się
zoo·
sz~c.
potraficie interes ten i dokłaniej,
i gładziej
załtwić,
uważałem
pośrednictw
moje za zbyteczne. Mówił
on też,
że
znalł
już
jal.-iegoś
kupca i pośle
go do Was w tych czasach dla osobistego
porozumienia się
z W a mi.
Barto&zewiczowi przecytałm
ten ustęp
Waszego listu, gdzie go
upraszacie o chwilkę
cierplwoś.
Odpowiezą
na to był
jedynie
właściy
mu - nieco sarkastyczny - uśmiech
z mały
skrzywieuiem ust połączny.
Wielcś
mnie zasmucili wiadomścą,
że
Wasza kochana Pani
a mc.jn dobrodziejka, która mi już
tyle dowodów swej złożya
życzliwoś,
skrzętną
udzielając
pomoc w mozolnych moich poszukiiVaniach, tak często
zapada na zdrowiu. Przyczynia się
do tego
zape'l\ ne i zimowa pora, a że zimna dosyć
tu już
dotkliwie uczuwac: nam się
dają,
więc
przypuszczam, że i u W as nie są one mniejsze, lubo Wam materiłu
na opał
Waszego gmachu nie zbywa. Już
dla tego samego życzłbm
najpomyślieszch
rokwań,
ubicia intt>n ;m i rychłego
przeniesienia się
do Krakowa. Jużci
pobyt w Krakowit: z pewnością
prędszą
i łatwiejszą
przyniósłb
żonie
pomoc
lekarsą,
a i pod innym towarzyskim względem
- zwłasc
jeżli
sprzedaż
majątku
pójdzie po myśli
- mógłby
korzystnie wpłynąć
na stan Jej zdrowia i humoru, co daj Boże,
Amen!
Co do mojej persony tyle tylko na teraz powiem, że mam gospodarzy pp. Jasińkch
z Poznańskieg
(w domu prof. Teichmana 1
na Floriańskej
ulicy), bardzo ludzi zacnych, bezdzietnych i mają
cych jedną
tylko u siebie 14-letnią
w y chowanię.
Szczególniej ona
sama jest kobietą
czyną
i ruchliwą
, dba o wszelkie moje wygody,
i \": ogóle troskliwą
mam z niej opiekunę.
Prawda, że - acz niezlłvt
drogo - płacić
muszę,
a nie są to znów ludzie tak zamożni,
aby darmo lokal i żywność
tu w mieśc
dać
komuś
mogli. W ten
sposób żyjąc
i pracują
(lecz z konieczś
rzadziej niżju
dawniej
listy do przyjaciół
pisząc),
zejdzie mi zapewne czas do wiosny lub
dłużej,
a co potem z sobą
zrobię,
Bóg to raczy wiedzć.
Zresztą
być
może,
że
tymczasem ściągne
tu do Krakowa i coś
się
obmyśli.
To tylko pewna, że do Modlnicy nie wrócę,
lubo stosunków z nią
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nie zerwę,
co hądź

boć

żyło

Przesyłając
mości

rączki

trudno je zrywać
z domem, w którym ię - bądź
lat 12 jak w kółu
rodzinnym.
Wam najowszą
moją
robtę,
całuję
Jej·
a W a·, Kochany Panie Józefie, 'ciskam jako najprzy·

wiązańsy

O. Kolberg
B. }. 6701, k. 99-100. i:raków d. 26 Listopada 1884.
w Bibl. P AN 2185, t. 4, k. 32.
OrygiuJł

listu, brulion

=najduje się

Ludwik Teichmann, profesor anatomii Uniwersytetu J agielońk,
za·
prezesa Akademii Umiejętnośc,
dyrektor Wydziału
Matematyczno-Przy·
rodniczego Akademii.
1

s tępca
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Kraków, 27 XI 1884
Kochana Karolino
Ostatni Twój list z 10 li top[ada] przyniósł
mi parę
nowych wia·
domo: ci, z których najwżieszą
je t oczywiśe
zmiana stanu Twego i przyjęcie
nowych obwiązkó.
Wprawdzie znając
bliżej
te
oklicznś,
mogłe
przewidyać,
że
się
dramat na tym zakoń·
czy, choiaż
cza jakiś
widocznie babka wróżyła
na dwoje. Chwał
Bogu, że
po ciężkej
nauczyciel kiej pracy do taje z ię wre zcie
męża
ze w zech miar zacnego, że
ię
poczuwa z do obwiąz
w ręce
ku ocłdzenia
mu lat j~go
późnych
i nie ienia pomocy w go podat·
stwie domowym. jego zabiegach i kłoptach.
Ufam, że nauczona do'wiadczeniem, dobrze się
za tanowi z i po kilaroć
obróci z gro·
szem, z:mim go wydasz, by nie poszedł
na niepotrzebne rzeczy i fatałszki
i by go nie zabrkło
wtencza , kiedy będzie
najpotrzebniejZ)m. Tę
radę
przyjmij od kochająeg
Cię
i Was w zystkich Stryja,
który zna dobrze wszystkie Twoje złe
i dobre strony - na szcę·
cie t e ostatnie przeważją
i dają
gwarncję,
że
i z tamtych - jak
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z Twoich listów i
wróżę

postęwani

strząnć

się

będzies

umiał.

Co do mnie, połżeni
moje również
zmienione jest Ci wiadoteraz w Krakowie, płacę
za to mieszkanie
mym. Mieszkam i żyję
i życie
i pracuję
przy stoliku tak (a nawet i trochę
więcej),
jakem
pracowł
w Modlnicy. Szcęśiem,
że
mam pokój czysty, wykwintnie
i dobrze umeblowany i gospodarzy, którzy mi we wszystkim dogadzją
i najlepsze przede mną
stawiją
kąsi.
Pani Jas[ińk]
sama myśli
o moich wygodach, bielźn,
opale i świetl
tak, jakby
tego i rodzona siostra lepiej zrobić
nie potrafił.
Mimo to, muszę
teraz dobrze fałdów
przysiedć,
by coś
zarobić,
bo połżeni
moje
tego wymaga. Dziękuj
Ci za objawy Twego współczuia
i chęć
przysłuiena
mi się
kwotą
jakąś
ze sprzedaży
portretu Szopena.
Jest on nR Wystawie tutejszej 1 pod dyrekcją
prof. Łuszckiewa.
Byłem
przed kilku tygodniami u tego dyrektora i z ust jego do·
wiedzałm
się,
jak zawodną
jest nadzieja sprzedaży
(szczególnie
za dobrą
cenę)
tego portretu. Księżna
Czartoryska i inni członk
wie tej rodziny oglądai
go parę
razy, ale nikt ani się
spytał,
jaka
jest jego cena, choć
Łuszckiew
napomkął,
że
jest on do sprzedania i kto go malowł
- chwalili rysunek, ale chęi
kupna nie
okazali (zrestą
księżna
ma już
parę
portretów Ch[opina] przez
znakomitych malarzy francuskich wykonanych). Zarzucją
portretowi temu, że
twarz wygląda
jakoby podmalwną
tylko, a ręce
i ubranie wcale nie są wykończne
i nie do darowania jest niedhalportret ten przez lat 30 u sieetwo nieboszczyka. który, trzymając
bie, nie pomyślał
o wykończeniu
go i nie poświęcł
na to kilku dni
jeszcze - sam na tym tracą.
Tę
gorzką
prawdę
widzę
się
zmulzony wypoiedzć
w obecnej chwili i wśród
oklicznś,
w ja.
kich się
znajdujemy. Mimo to Łu!'lzc[kiew]
wystara ię o kupca,
ale nie mógł
zaręcyć,
ani kiedy takowy się
nawinie, ani wiele za
zechce. Widzisz więc,
że
na sprzedaż,
zwłasc
niego ofiarwć
1•rędkł
i korzystną.
tego portretu wcale liczyć
nie można,
cena
była
oznaczona na fl. 500.
Kochana Tonia przypi ał
że
tak o swoim grand stryju
jest zadowolona z p. Wąsowkieg;
sprawowaniem się
i pilnoścą

się
pamięt.

będzie

do Twego listu. Poczciwe dziecko,
Cieszy mnie mocno, że i ona
jestem więc
pewny, że dobrym
się
starł
utrzymać
ten dobry
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stosunek i zaskrbić
nadal względy
i łaskę
swego ojczyma. Uścis
kaj ją i kochaną
W al unię
ode mnie naj serdeczniej, a sama przyjm
powinszowanie i u· ciśne
Twego kochająeg

O.K.
:Mieszkam na ulicy Floriańskej
adresuj jak dotą
do Friedleina.

w domu Teichmana nr 53, ale

Rkp. z.ag. Bibl. P AU 2030, r. l k. 261. 27 lit top. M. Brulion listu, pod tełl
&tem notka Kolberga: Tamka 33, jest to adrea Kllroliny Kolberg.
1 Portret Chopina pędzla
Antoniego Kolberga znajdowal aię
na wystawie Muzeum Narodowego w Sukiennicach.

1170
Oskar

Kolberg do

Karola Deikego

Kraków, 2 XII 1884
Trzy egzemplarze świeżo,
bo przed trzema tygodniami wydanego
tomu pierw zego .Mazow za, zaraz po wyj' ciu spod prasy przesła
drukarnia do Warszawy (do Gebetnera), z których dwa miały
być
oddane do cenzury, trzeci zaś
doręczny
Szan[ownemu] Panu. Mając
nadzieję,
że
dzieło
to otrzymałeś,
że
uzyska ono Jego
i Komitetu aprobtę,
jako i potrzebne mu "dozwoleno Cenzuroju",
nie omieszkam wysłać
większą
jego partię
do Gebetnera (podobno to
już
uczyniła
tutejsza księgarn
Gebetnera). Proszę
Szan[ owoego]
Pana, aby" raczył
zawidomć
Komitet Kasy zapomogi, że z partii
tej wolno mu je t podnieść
i do własnej
użyć
dyspozycji tyle egzcmplar:~y,
ilt> to uzna za sto owne.
Pracę
nad na tępnym
tomem, jak i druk jego rozpcnę
zaraz
po otuymaniu potrzebnego na ten cel funduszu, którego atoli
(mianowicie: kuponu październkowg
z legatu śp.
Ja'kowslciego)
dotych:~as
jcbzcze nie odebrałm.
Zasyłjąc
Szan[ownemu] Pan.u wyrazy poważni,
łączę
z nimi zczere pozdrowienia i życzeni
spędzenia
wesoł
nadchodzącyh
Swiąt
od przyj[acielal i słu[gi]
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 59. Krak. 2 grud n. 84. Brulion liatu.
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1171
Melania

Czarkowska

1

do

Oskara

Kolberga

Siemiatycze

2
,

15 XII 1884

Szanowny Panie Dobrodzieju
w dalszym ciągu
dostarczć
Szanownemu Panu mado Jego pracy o Podla iu, mamy bowiem gotowy dział
obchodów weselnych, pogrzebowych itp., nie mając
jednak dokła
nego adresu Pana Dobrodzieja, proszę
uprzejmie o dostarczenie
nam takowego.
Svod Ojcowa 3 jużeśmy
się
wyprowadzili, adres zaś
nasz teraźnij
szy podaję
niżej
Z należym
szacunkiem
Melania Czarkoweka
Chcielbyśm

teriału

Bibl. PAN 2185, t. l k. 118. Siemiatycze, gub. Grodzieńska
pow. Bielski 15!XII
84.
1 :Melania Czarkowaka, literatka, żona
Ludwika Czarkowakiego (1855-1928),
lekarza, bilo~af
i bibliotekarza. Czarkoweki w latach 1881-1884 był
lekarzem w Skale pod Ojcowem, w latach 1884-1894 w Siemiatyczach, później
Czarkowscy mieszkali w Wilnie.
2 Sitmiatycze, miaeteczko w pow. bielskim.
3 Ojców, wieś,
umek w pow. olkuskim.

1172
Jadwiga

Wernerowa

do

O

kara

Kolberga

Warszawa, 18 XII 1884

dziś

Kochany Stryju
Wybacz Stryjaszku, Ż!' na Twój li t pełn
dobroci i współczuia
dopiero odpisuję,
ale nie mogę
wypoiedzć,
jak mi teraz
przykro brać
pióro do ręki,
jak mi zaraz stoją
przed oczami moje
drogie clzieci, o których nic już
napisć
nie mogę.
Bóg tak ciężko
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na

tych dwóch drogich nam chłopów,
że
doz myślą,
że
już
ich nic mamy.
Niedługo
dziesęć
będzie
miesęcy,
jak traciłm
moich ukochan}ch, a boleść
moja jeszcze się
nic nie zmniejsyła,
jestem
pokojna i z poddaniem wyrokom Najwyż
zego idę
dalej tą ciężką
drogą
życia,
ale tę!;knoa
mnie czasem opanowywa okropna za tymi dziećm
drogimi, a teraz kiedy nadchozą
'więta,
kiedy ię
każdy
cieszy, że może
przyjemność
zrobić
wym malcom, ja tylko
wieniec na ich mogile połżyć
mogę
i zapłkć.
Józio narobił
nam trach u niedawno, bo miał
zapalenie gardł,
jnż
myślał,
że
znów co gor zego się
przylące,
nie bardzo się
dobrze uczy, nie ma takich zdolnści.
jak śp.
Julo, a woją
drogą
ta
nauka w gimnazjach tutej zych wiele zostawia do życzenia;
może
go
na prywatną
pen ję posyłać
będziemy.
Emil ma też
pełno
kłoptów,
trafia na ludzi nieuczciwych czę
to, przez co na duże
straty jest
dotknął,

tąd

Obwoić

zabierjąc

8iQ nie

możey

Itarżony.

Karolka w niedzlę
do Radomia do męża
wyjeżda
na święta,
alt potem wraca, może
do Wielkiej Nocy, a może
do św.
Jana
w Warszawie z o tanie, Bronek ma w tych dniach przyjechać
na
dłuższy
czas, a Wiluś
ma zajęcie
dosyć
korzy tne w fabryce Wulkan
na Pradze, od półtora
roku. Mówiła
mi Karolka, że Stryj teraz w
Krakowie mie zka, widocznie że
póki Stryja potrzebowali Konop[kowiE'], to radzi byli, a teraz, kiedy panny doro ły i są u matki 1,
to już
do siebie nie pro zą.
Przesyłając
Kochanemu Stryjowi życzenia
zdrowia przy
ndchoząym
owym Roku, całuję
rączki
wraz z Józkiem, Emil
u~zanowie

przesyła.

Kochają

Jadwiga

ł. II Ie. 151-152. Dnia 18 Grud. 1884. Warnawa.
Córki Józefa i Stefanii Konopków, mienkaj11c w lodlnicy, uczył
eię
mu·
zyki pod kierunkiem Kolberga.

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030,
1
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1173
Oskar

Kolberg

do

Karola

Deikego

Kraków, 21 XII 1884
Szanowny Panie
Komitet Kasy im. Mianowakiego udzielć
mi
dwie raty procentów z legatu 'p. Jaśkowieg
(październkową
z r. 1883 i kwietnoą
z r.b.), użyłem
według
ży
czeła
tegoż
Komitetu na druk dzieła
pod ty[ułem]
Mazowsze tom l,
które wyprawione w listopadzie do Warszawy zapewne się
już
w
ręku
Pańskim
i członków
Komitetu znajduje, gdyż
poleciłm
pp.
Gebethnerowi i Wolffowi doręczeni
Komitetowi takiej ilośc
eg·
zemplarzy, jaka przeń
zażądn
będzie.
Upraszam także
Szanownego Pana o łaskwe
zawiadomienie Komitetu, iż niezwłoc
po otrzymaniu potrzebnego na dalsze wydawnictwo funduszu, zapewnionego mi reskryptem z d[nia] 12
grud[nia] 1883 r., a mianowicie raty z kuponu październkowg
t. r. dn1k następego
tomu rozpcnę.
Proszę
przyjąć
wyrazy rzetelnego szacunku, z jakim
Zapomgę,

raczył,

którą

przesyłając

pozstaję

O. Kolberg
Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 60. Laków d. 21 Grudnia 1884. Księgarn
Friedleina.
Brulion li!tu, nad tekstem notka Kolberg•: Karol Deike, czl. Kom. Kauy im.
Mian. Waru. ul. hr. B erga n. 3.

1174
Antonina

Konopka do Oskara

Kolberga

Modlnica, 24 XII 1884
Szanowny Panie Dobrodzieju
Nie miałby
erca *, gdybym Panu
sła,
czego zwyczaj, w Wiglą
kawłe
i pisz Pan dalej swoje dzieła*·
Zarazem od całej
Modlnicy

życzeń

załącm

opłatk.

powinnych nie prze2yj Pan zdrowo
serdeczne wyrazy.

Sługa

Antonina Konopka
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Rkp. zag. Bibl. PA.U 203fJ, t. II k. 178. 2.S Grud. 18M. Modln. Bilet wi:ytowy,
pod tekstem Kolberg dopual: brakuje tylko ,.odpin; na Berdyczów".
• Kolberg dopiaal c:tery wykr:ykmki, •• cale to :danie Kolberg podkreilil i dopisał:
doskonale!

1175
K ar oli n a
berga

K o l b e r g •W ą s o w ak a

do

Osk ar a

K o 1-

Radom, 2 I 1885
Drogi i Kochany Stryju
Z Nowym Rokiem i zbliżaj1cym
się
dniem urodzin Twoich pospie zam prze łać
Ci słów
kilka, które pragnę,
by Ci dowziły
o niezmiennych uczuciach moich dla Ciebie. Żywo
mi dziś
w pamięc
stoją
te lata, gdyśm
wszy cy ożywien,
że
tak rzekę,
tym
ciepłm
rodzinnym (które wokł
nas wszystkich roztacł
Najdroższa
Babcia nigdy niezapomniana), gromadzili się
wokł
Ciebie i obchodzili dzień
Twoich urodzin uroczyśie
z wazą
pączków
na stole w'ród serdecznych uści
ków i pocałunków.
Ach, Kochany
Bracie, gdzież
się
podziały
te drogie chwile? Znikły
na zawsze, znikły
jak Ta, która była
ogniwem, ~;pójnią
całej
naszej rodziny, dziś
tak jako· rozproszonej, tak oddalonej od siebie nie tyle już
przestrzenią,
ale uczuciem, której ciepło
rodzinne zgasło
wraz z Tą,
która swoim w zy tkie ożywiał
erca. Ty, Drogi Stryjaszku, i ja,
Jej wybrane i ukochane dzieci, najdłuże
się
jako' kołaczem
na 'wiecie, dwana'cie lat upływa
od Jej zgonu, a jeszcze głos
Jej brzmi
w moich uszach: ,.Karolciu, już
ciemno, psujesz sobie oczki". Czło
wiek poczciwy, szlachetny zajął
ię
dzi' mym lo em 1, kochają
i kochana jestem zcęśliw1.
Czemuż
nie spotkałm
go kilka na· ci e
lat wcze ~niej,
by szcę·
ciem moim rozjaśnić
staro 'ć na zej ukochanej Matki, ho jakkolwiek gorąc
pragnęł
mego połączenia
ze śp.
moim męże,
była
to już
inna my'l i ja, jak wiesz, szczerze do niego byłam
przywiąan
, ale w tym uczuciu było
zawsze coś
z uległo
ści
winnej człowiek,
którego od dziecństwa
przywkłam
uważć
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jako stryja, któremu od dziecństwa
winnam była
uszanowanie.
Mąż
mój otacza mnie miłoścą,
o jakiej dotą
wyobrażeni
nie
miał;
czy to potrwa długo,
czy się
nie zmieni, czy wyszedł
zy za
niego zrobiłam
dobrze, czas to dopiero pokaże,
Mój Drogi i Kochany Stryjaszku; abym tylko dzieci moje dobrze wychoać
mogła,
to jest jeszcze jedno marzenie moje. Do św.
Jana dla rozmaitych
okoliczno&ci pozstaję
jeszcze w Warszawie i teraz tylko jako gość
jestem na święta
u mojego męża.
Widzisz, Drogi Stryjaszku, rozmaitych rzeczy mi brakuje, które przez te kilka miesęcy
mam nadzieję,
że
sobie sprawić
będ
mogła.
2
Co do Szopena, Drogi Stryju, sprzedać
go bezwarunkowo pragnę
gdyb~
więc
mógł
dostać
zań
nie 500 ale 300 gulde·
i potrzebuję,
nów, byłam
z tego bardzo kontenta i podzielbyśm
się
w ten
3, który go restauowł,
sposób: 100 gul. Tobie, 100 Kolasińkemu
i 100 mnie, które pozstałyb
u Ciebie, Kochany Bracie, do dal~;zego

rozpądenia.

Mam nadzieję.
Drogi Stryju, że
w czasie świąt
miałeś
wiadood Jadwisi, która miał
zamiar pisać
do Ciebie. Czy uwierzysz,
że
żadne
z nich nie obdarzył
mnie najmniejszym nawet podarunkiem ślubnym,
że
nic prosili nas na obiad lub herbatę,
tylko
jedna Philipeusowa stał
i wierna w przyjaźni
uczynić
tego nie
omieszkał.
Od Kretlówny także
dostałm
mały
podarunek. Całuję
serdecznie, łączę
najserdeczniejsze życzenia
od siebie i mego
Cię
małżonk,
dzieci same pisać
będą.
Kochają
Cię
zawsze i niezmiennie
Karolina
mość

Rhp. zag. Bibl. PAU 203(),

ł. l k. 2~65.
Radom dn. 2 Stycznia 1885 r .
Mowa o męża
Karoliny, Antonim W1110W1kim.
2 Portret Chopina wyatawiony w Krakowie od r. 1884 znajdowł
aię
jeszcze
dopiew r. 1888 na Wystawie w Sukiennicach (zob. liet 1385). Sprzedany zoatł
ro okł
r. 1894-1895. Kupił
p;o od Karoliny Wąaowkiej
Ignacy Dobrzycki,
członek
Warazawakiep;o Towarzyatwa Muzycznep;o, kt6remu potem obraz ten
ofiarwł.
(Informacja prof. dr Bohdana Marconiep;o). Zob. przyp. l do listu 1059.
3 Wojciech Kolaińk
(1852-1916), artyata-malarz, realaurator obraz6w.
l
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1176
Antonina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Radom, 2 I 1885
Kochany Stryjaszku
Przy wkrótce nastąpić
mającyh
urodzinach Stryjaszka życzę
Mu wszystkiego dobrego, a najpierw zdrowia, które podobno jest
nam najpotrzebniejszym. Cenzurę
dostałm
niezłą
i spodziewam się,
że
przy końcu
roku dostanę
list pochwalny. Jak tam Stryjaszkowi
ię
powodzi w Krakowie, czy już
odzwycaił
się
od Modlnicy?
Chętnie
hym sama chiał
złożyć
życzenia
Kochanemu Stryjaszkowi, ale to jest niemożby.
Jeszcze raz życzę
wszystkiego dobrego.
Całuję
kochają

rączki

Kochanego Stryjaszka i
zostaję

zawsze

siotrzencą

Tonia
Rkp. :ag. Bibl. P.A. U 2030, t. II k. 46. 2 Stycz. 1885.

1177
Walentyna

Kolberg do

Oskara Kolberga

Radom 2 I 1885
Kocbony Stryja zku
Dowiedzałm
ię
od mateczki, że niedługo
Stryjaszka urodziny,
p ospie zam życzć
Stryjaszkowi szcę'
cia, zdrowia i wszystkiego
dobrego, i pociechy ze mnie jako Jego chrzestnej córki. Miałm
niezłą
cenzurkę,
ale będ
się
starł
być
jeszcze pilnejszą,
żeby
mme Stryja zek zawsze kochał.
Całuję

rączki

Stryja,
kochają

Go bratanka
Walunia
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li~tu:

Rkp. &Gg. Bibl. P AU 2030, t. II h. 46. List be: miejsca i daty, ustala jq treU
potViru:o1Clania urodzinowe, oraz :api& na tej samej karcie co li1t po·
przedni.

1178
Józef Sikorski do

Oskara Kolberga

Warszawa, 6 I 1885
Kochany Oskarze
Kiedy mi się
pora zdarza, posyłam
Ci pozdrowienie i dla tych
osób i osóbek z Twego otoczenia, które mnie raczą
sobie przypomnit>ć.
Powracją
z Zakopanego w pierwszych dniach październk,
minłe
nadzieję
widzeć
się
z Tohą
i gdyhś
był
w domu, byłm
Cię
nawiedzł
- i to z dwiema pannami\ które mi matkowły
w górach, a którym ja ojcwałem
w powrocie. Że
jednak losy pognały
Cię
gdzieś
w świat
daleki, jak mi mówiła
pani Zapł[tlsk]
,
do której sklepu się
zgłasem,
i okazł
mi moją
kartę
z gór
jeszcze do Ciebie wysłaną,
więc
z żalem
musiałe
się
wyrzec jednej z przyjemności
mej dorocznej podróży.
Kto wie, czy mi będzie
danym interplować
Cię
w bieżącym
roku, boć
to już
8-y krzyż
na karku, a na tamtym świec
pewnie Cię
wyroki ze mną
nie połą
czą,
bo ja będ
pewnikiem w piekle - a wreszcie Tyś
heretyk i do
mojego nieba św.
Piotr Cię
nie pnści.
Więc
byłm
rad dać
Ci tu
choć
raz jeszcze buzi i uściskać
starego druha, a poczciwego czło
wieka. No! Zobaczymy, co dalej będzie
- a tymczasem, póki dyMam ci ja od Ciebie wię
szymy jeszcze, oddawajmy sobie przysługi.
cej niż
Ty ode mnie, boś
bogatszy duchowo i masz czym obdarzć.
I to jedna racja więcej,
że
z żądaniem
odzywam się
do Ciebie.
Potrzehny mi jest pilno tekst do staroszlacheckiego poloneza, zaczynają
się
od wyrazów: Z wysolrich parnasów 2• Parniętm
niektóre jego frazesy, ale piąte
przez dziesąt
- i żadnej
zwrotki
w komplet złożyć
nie mogę.
A tu jedna z moich opiekunek tatrzańskich,
znajoma ci już
panna Z[ofia] Urbanowaka potrzebuje
3
, a jako mieszkając
tego wiersza do napisanej świeżo
powieśc
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u na , u. zy mi głowę
i pi ać do Ciehie każe,
jako do źródła
w zesię
o tej facecji od
Jakiej pie'niarskiej wiedzy, bo wie i to, żem
Ciebie dowiezał.
Zwłóczvem
z pi aniem, bo mi się
zdawło,
że
ten poloucz je t wydany oddzielnie i nie chiałem
Cię
trudzić
daremnie żądaniem
tego, co gdzie indziej znaleźć
mogę
Ale ... nie zdobyłem
ię
na szukanie. Zajrzłem
tylko, nie dowierzając
mej pamięc
, do zbiom Twych pie~n,
o ile je po iadam ( tra zne u mnie
luki, bo mam erie XV i VI, a między
nimi tylko co' pięć
tomów
innych) - ale że
nie ma tam pie~n
zlacheckich, o których nie
wiem, czy je wydale • (kajet, który wy zedł
w Poznaniu zawierł
niektóre, ale mt zaginął),
więc
skoro mi pilno, udaję
się
wprost
do Ciebie.
Po tej ck pozycji, którą
roz zeryłm
umy'lnie, żeby
dłużej
piać
do Ciebie, dodam w kilku łowach,
że
ile na było
tu Sikorkich przP.d dwoma laty, tyle na je t je zcze - naturalnie, że
w~zyAc
coraz mniej warci fizycznie, a za to coraz więcej
warci
moralnie - co, jak ja przynajmniej sądzę
i czuję,
małą
jest po·
cihą.
Ale dobrz i tak, bo mogł
być
gorzej. Rozumie ię,
że
kiedy mówię
o SilorFkich. to pod w zelkimi nazwami przybranymi
4
tal·ie ich pojmuę
ię dowiem,
• Gdy mi odpi ze z, to i o Tobie co'
a może
i o t)m, gdzie' ię włóczy
po świec.
I dziwę
Ci się
i Twej żywotnści,
że
Ci ię chce opu zcać
choćby
nie na długo
'liczną
Modlnicę
i kochane osoby sto unek z nią
utrzymjące.
Ja,
jl' tf'm - i gdyby nie potrzeba odgryzienia ię w górach.
bo eiężk
to ani bym Warszawy opu zcał,
choć
diabelnie duszno tutaj pod
fizycznym i moralnym względem.
Bądźże
zdrów, mój Drogi - i da Pan Bóg. do widzenia

J. ikor ki
fur . załkow

ka 79.

/Jibl. P AN 2185, t. 3 k. 131-132. Warszawa d. 6 stycznia
18~.

z towarzyazek podróży
Sikorskiego do Zakopanego była
Zofia Urbanowska. O drugiej buk informacji.
2 Tekst tego poloneza w dwu wersjach przedal Kolberg Sikorskiemu 14 I
on już
przedtem opublikowany przez Kolberga
l88:l r. (zob. list 1180). Był
w cz. II Kujaw (DWOK T. 4) na e. 174 nr 353, w cz. II Krakowakiego
(OWOK T. 6) na •· 301-302 nr 533, w cz. II Lubellkiego (DWOK T. 17) na
1. 5 nrl2, w trzech różnych
wariantach.
l~

1 Jedną

-

Korespondencja t. 68
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3 Polonez Z wysokich parnasów według
wariantu publikowanego w cz. II
Mazowsza (Kraków 1886). DWOK T. 25, na s. 259-260 cytuje Urbanowaka w
najpopularniejszej swej powieśc
dla młodzieży
pt. Księżnczka
wydanej w W ar·
szawie w 1886 r. Spiewa go jedna z postaci książ,
ogrodnik Wojciech. Zob.
s. 290--291 w wydaniu Naszej Księgarn,
Warszawa 1958.
4 Sikorski ma tu na myśli
swoje zamężne
córki.
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J [...] H [...] G

r...] R a u

do

Oskar a

K olberga
Drezno, 10 I 188.S

Hocbgeehrter Herr von Kolberg
Unter 14. Nov[em]b[e]r vor[igen] Jahr[es] batten Sie die Giite
uns wegen Abschleifen der Steine und anderer lhren w[erten]
Auftrag betreffender Angelegenbeiten zu benachrichtigen 1 und erwiibnten am Scbluss lhres Geehrten, daB in 8-14 Tagen durch
Herm Friedlein die restierenden M 167.- ausgeglichen wiirden.
Aus diesen 14 Tagen sind nun 8 Wochen geworden und miissen
uns nun wundern, so Iange Zeit ohne Nachricht und ohne Zahlung
von Herrn Friedlein geblieben zu sein, umsomebr da Sie cliesem
Herrn zur Ausgleichung Auftrag gegeben haben.
Unsere Geduld geht nun zu Ende und miissen Sie daher freundlicbst hitten, fiir Ausgleicbung unseres Guthabens Sorge zu tragen, da darartige Auftriige, namendich fiir das Ausland, keinen so
Jangen Credit gestatten.
Der Erfiillung unserer Bitte in den nilcbsten Tagen mit
Bestimmtheit entgegensehend, begrussen
Hochacbtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
Wielce Szanowny Panie Kolberg
Pod datą
14 listopafdaJ ub[iegło]
rohu powiadmł
nas Pan łaskwie
w sprawie zeszlifowania hamieni i o innych sprawach dotycząh
Pańslciego
szanownego zlerenia, w zahońceniu
zaś
swego pisma nadmienil Pan, że w ciq·
gu 8-14 dni :ostanie przez pana Friedleina wyrównane pozstałych
167 ma-
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14 dni :robilo tię
8 ły&odni
i nuuim:y wyrazić
:da111ienle, je po·
dlu&i ca• be" 111iodo,_ld i bu uplaty od ,_. FrietlW..., ł)'lt
bardiiilej je dal ""' Pan polecenie 111Yr6111nania.
Naua ei,.rpl1oć
lrońc":
aę
ju: i nuuimy najuprujmiej proać
o arroucunle •ic łprfHI
111Yr6111nanla nauej naleinalci, &dyj łeJo
rodaju deceraio, !lllllla·
uc:a dla illa,ranicy, nie Uilllllalajq na łalc
dlu&i lcredył.
Oculcujqc tpelnlenio nauej prolby na pe~no
"' najbU:u:ycla
dniocla, po:dr-iolny
" 1111•olcim pollidaniem
JHG Rau i Syn
rek. Z
iłajemy

łycla

łalc

BibL P..fN 2185, ł. 3 Ie. 64. Dretdea 10 Jaaaar 1885. NaJrulc: J.H.G. Raa a.
Soha. Lithovaphie a. Steiadrackerei. Dretdea.
l Zob. li•t)' 1167 i 1162.
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Oakar Kolberg do

Józefa Sikorakiego

Kraków, 14 l 1885
Kochany
mnie mocno Twój list w niezwykłj
pisany porze dzięk
naleganiom p. Urbanowskiej, bo je dotą
latem lub je ienią
odbierałm.
Dowiaduję
się
z niego, że
Wa Sikorakich od
dwóch lat nie przybło
wcale. I cóż
z tego! Stagnacja ta chwilowa
niezawodnie w przy zło·
ci, a wszyscy, ponieważ
pi·
wynagrodzi się
szesz. iż stoją
moralnie wysoko, wspierać
i kocbać
się
będą
wzajem i błog
ławić
Ciebie jako wego patrichę.
Jaki' Ty .szcę·
'liwy. że żyjąc
i zacną
rodziną
pochwalić
się
możesz,
gdy ja tu
żyję
eamotny i tylko garstkę
papierów po sobie pozstawię.
Bo
że
moja własn
rodzina (prócz Karoliny Anto·
trzeba Ci wiedzć,
nioweJ 1 ernerowej) prawie już
o mnie zapomnił,
a tej przybranej w Modlnicy, (o której z sympatią
wspominasz), już
się
na·
pr"ykzłem.
Więc
doznawszy więcej
w iwiecie zawodów i prze·
ciwno8ci niż
pomyślnci,
mieszkam po Sanockiem 1 znów od paro
mie ięcy
&3m, pozostawiony własnej
pracy i przemyałowi
w Krakowie, jak to niegdyi było
w Warszawie, z tą tylko różnicą,
że
tu nie
Ucieszył
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ma już
Matki-Opiekunki i lat moich młodszych.*
Mutantur tem·
vora et nos mutamur in illis *, mówił
niegdy~
niebosz[czyk] Linde
w S-ej klasie 2 • Alt" dosyć
już
o tym, o czym bym bez goryczy pi·
sać
nie mógł.
Tyle tylko powiem, że
pobyt w Krakowie, lubo
utrudnia życie,
ułatwi
mi znów pod pewnym względem
wydawnicw bliskośc
bibliotek i drukarni, co za·
two prac moich, stawijąc
pewne potrwa tak długo,
póki nie dopcham ciężkej
tej taczki ży
wota do końca.
A teraz ad rem.
Pieśń
staroszlachecka, o którą
mnie prosisz, ma mnóstwo wa·
riantów, a wszystkie prawie są
defektowe. Nie mając
czasu odr.znkać
jej w tym mnóstwie papierzysków, jakie mnie otacza, by
.z pojcdyńz
wyłoinch
strof jaką
taką
złożyć
całość,
posyłam
Ci dwie wersje, jakie mam pod ręką,
i które już
są
drukowane
w moich dziełach
- do wyboru. Ja sam gonię
za źródłem
i oryginałem
tej pieśn
i choć
mi się
go wyśledzić
dotychczas jeszcze nie
ud!lło,
nie tracę
nadziei zdobycia go kiedy. Tymczasem niech Ci
to, co dać
mogę,
jeżli
do powieśc
przydat·
i p. Urbanowakiej służy
nym się
ono okaże.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 295- 296. Krak 14 Stycz 85. Brulion listu. Nad tekstem
brulionu notka Kolberga: Sikorski.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy :mi
e niają
się
i my
::mieniamy się
w nich
1 Tj. po powrocie z Sanockiego.
2 Samuel Bogumil Linde był
od r. 1801. naJpterw dyrektorem, potem rek·
torem liceum warszawskiego, którego uczniem był
Kolberg w latach 1824--1830.

*-•

1181
Oskar

Kolberg

do

Jadwigi

Wernerowej

Kraków, 16 l 1885
Kochana Jad wini u
Odtbrawszy list Twój z opłatkiem
na wilę
Bożeg
Narodz[enia]
powiniPnem był
zaraz na niego odpisać.
Ale katar mocny, zajęci
i odrywki różnego
rodzaju teraz dopiero uczynić
mi to pozwalją.

l,i~;t
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Twój pełn
h)l mutku i hole'ci po tracie ukochanych dziattk. Smutek czułej
i stro kanej jak Ty matki tym ilniej mu iał
ię
objawić
w dniu, w kt<)rym inni. zcę~liw
i, tak rado'nie i podarkami obchdzą
tyle dla chrześijan
uroczystą
pamiątkę.
Podając
się
woli Bożej,
ma z jeszcze trzeciego yna 1, którego wychowaniu
cala odtą
po'więcć
się
może
z. Pi. ał'
jednak, że może
na prywatnq oddacie go pen ję,
gdyż
nauka gimnazjalna wiele tam u Was
pozo tawia do życzenia,
a zdolno· ci wielkich on nie ma.
Jeżli
wiadomo'ci Twe nie był
i nie mogły
być
we.,ołymi
to
i te, które ja Ci mam udzielć
o sobie, nie o wiele też
będą
po·
my;lniej zymi. Bo lubo już
łyszaś,
że
nie mieszkam więcej
w
1\Iodlnicy. lecz w Krakowie, to jednak nie wiesz, co dało
powód
do tego przesiedlenia, a przyznam Ci się,
że
i ja am w zy tkicb
motywów niegrzecznego zerwania ze mną
nie rozumiem i przypu?t·zam, że tu jaka' i czyja' nurtował
intryga, a przycniło
ię
do
tc~CI
może
i skąp
two p. Antoniny rosnące
z wiekiem. Mimo tej
separacji taramy się,
by najlep za między
nami panowł
zgoda,
choiaż
oczywi' cie bywać
już
tam ani mogę,
ani chę.
Jużcić
liał
ona prawo dysponwać
swoim domem, jak jej ię podbał,
ale zapomnił,
że
przed 14 laty sami mnie oni zapro ili do fodlnicy i kazali dom ich póki życia
uważć
za swój wła
ny. I oto, C()
mi wielką
moralną
prawia przyko'ć.
Panny, które uczyłem
przez
lat kilka, przeniosły
ię
także
do Matki, do Mogilan, bo i one, miruo że
ciotka niemało
dawniej łożya
na ich wychowanie, znobic~
w ko{tcu jej de potyzmu nie chiały.
Są
one dotą,
lubo ię rzadko kiedy widujemy teraz(równie jak ich Matka), z wielką
dla
runie przychylno ~cią.
Pobyt mój w Krakowie jakkolwiek ko -ztowwygodni j zym niż
był
na w i. fam bowi m
niej zy, je t zre ztą
pf'd no em drukanię
, biblioteki i
kad mię
i nie potrzebuję
odbywać
trzę
ącyh
jazd ani prosić
ię
o konie, których mi prawie
zawsze żałown
i tylko przyceić
ię
do jadącyh
(je ' li było
miejce) dozwalano. Jeden tylko Roman jadący
z Toma zowie, zaw ze
dla mnie grzeczny, w tępował
i zabierjąc
z sobą,
ułatwi
mi te
jazdy czasami. Ale życie
w Krakowie i wydawnictwo dzieł
moich je t
utrudnione tym, że
żyć
trzeba z gotowego i żeby
zarobić
[ ...] ~
i co nie daje ciągle
nad ulubionym pracowć
przedmiotem. Mie z.
kam przy ulicy Floriańskej
w domu p. Teichmana n. 53 w mie z-
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kaniu pp . Jasieńkch,
od których wynająłem
pokoik i którzy bar·
dzo 811, Jla mnie dobrzy- szczególniej ona; pisząc
do mnie, adresuj
zawb7C do księgarn
Friedleina.
Przy tej okazji przychodzi mi na myśl
następujący
Ci jeszcze
zrobić
projekt. Masz syna odać
na pensję,
to go lepiej przyślij
lub przywieź
do mnie do Krakowa 2 ; zapłcis
za utrzymanie i na·
ukę
jego to samo, co i gdzie indziej, a może
nawet i mniej. Ja, przy
swojej pracy, będ
mu zawsze parę
godzin mógł
poświęcć.
Zresztą
i gimnazja są tu daleko lepsze niż
u W as. Prawda, że się
z nim bę
dzie z mu iał
Tozstać
na czas jakiś,
ale też
i w każdej
chwili, kiedy tego zażąds,
możesz
go odebrać.
Od Karoliny miałe
wiadomść
z Radomia. Pokazuje się,
że
idąc
za p. W[ąsowkieg]
źle
nie zrobiła,
z listu jej widać,
że
je t
zcęśliwą
i bardzo konteą
z nowej swej posady małżeńskij
oby tak zawsze było;
i kochane jej córeczki, które miałe
spo·
eolmf~
widzeć
tu i uścisnąć
wraz z matką
i Lolą
w lecie r. z.
-- także
się
do listu przyisał.
Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 153. Krak. 16 S tycz 85. Brulion li• tu.
• myil nie dokńczna
1 Józefa Emila Ferdynanda urodzonego 3 XII 1872 r.
2 Józef Werner uczył
eię
od październk
1888 r. w gimnazjum w Rydze, co
wynika z późniejZ
lcoreepondencji (zob. li1t 1425).
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Oshar Kolberg

do Melanii

Czarkowskiej

Kraków, 16 l 1885
~zan[ow]

P[ani] D[obrodziejko]

Dzi~kując
jak najuprzejmiej za la kawy li t Jej i obietncę
dotarczania mi wiadomśc
o obrzędach
i zwyczajach ludowych
z l'odlasia w podobny spo&ób, jak to miało
miejsce, gdyście
Pań
btwo mie zkali pod Ojcowem, miło
mi nader zawidomć
Sz[anowną
P[anią]
Dobr[dziejkęl,
iż
obecnie mieszkam w Krakowie,
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a li ty i przesyłki
do mnie adresują
się
zwykle: Kraków, księgarn
Friedleina w Rynku.
W oczekiwaniu zatem łaskwie
mi przyrzeczonych ma·
teriałów,
zasyłm
wyrazy prawdziwego zacunku, z jakimi pozoR taj t; sługą
IJibl. P AN 2185, t. 4. k . 44. 16 Stycz 85. Brulion listu.

1183
K:trol Deike do Oskara Kolberga

Warszawa, 7 II 1885
Szanowny Panie

W dniu 30 grudnia r. z. miałe
zaszczyt przesłać
Sz[anownemu]
Paau za po"rednictwem księgarn
Friedleina w Krakowie rub. sr.
372.- j.1ko ratę
zapomogi przyznanej Sz[anownemu] Panu przez
Komitet Kasy Pornocy imienia Dr J. Mianowskiego. Nie otrzymując
do tt•j chwili żadnego
zawiadomienia o odbiorze tej sumy,
prosiłbym
uprzejmie Sz[anownego] Pana o nadesłi
odpowiedmego pokwitowania, które do akt Ka y na zej je t niezbędym.
Z prawdziwym szacunkiem i poważniem
Karol Deike
adres: "Bank Handlowy"
Bibli. PAN 2185, t. l k. 119. Warszawa d. 7 Lutego 1885 r.

1184
Oskar

Kolb e r g

do

Karola

Deikego

Kraków, 15 II 1885
Sz[anowny] P(aniel

W odpowiedzi na uprzejme pismo Jego z d[nia] 7 lutego pośie
donie'ć
o odebraniu w d[niu] 5 stycznia z rąk
p. Friedleina

zam
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kwoty rub. r. 372 prze lanej mi jako rata zapomogi udzielonej
mi 'L Ka&y pomocy imienia dra Mianowskiego. Przy czym łączę
wyra7) prawdziwego zacunku
Bibl. PA '

:nas,

t. l k. 149. Kr. 15 Lutego 8:>. Brulion listu.
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Boguwił

Hoff

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 16 lll 1885
Kochany Oskarze
Już
od tak dawna nie miałe
wiadomśc
od Ciebie, co mnie bardzo niepokoi. Zwłaszc
że
pisałeś
w ostatnim liśce,
że
Ci zdrowie
nie bardzo służy.
Proszę
Cię,
donieś
mi, jak Ci się
powodzi.
Spotk&łem
się
u Jenikego z Miinchheimerem; zajęty
teraz wystawienif'm nowej swojej opery Mazepa 1 • Miinchheimer prosił
mnie
poE-łnć
Ci ukłony
od niego i przyominać,
że
od niejakiego czasu
uie otrzymuje żadnych
z Twoich prac - ostatnie było
Pokucie. Do
jego pro 'by o przysłanie
o tntnich tomów Ludu i ja ię przyłącam.
ho i ja znajduę
się
w tym samym połżeniu.
W przesłym
roku nie mogłe
udać
się
do wsi Wisły,
bo muiałcm
jechać
do Karlsbadu na kurację,
bo zdrowie moje bardzo
podkopt.nc nadmierą
pracą
biurową.
W tym roku podziewam
ię
doblać
dłuż
zego urlopu, ażeby
odbyć
najprzód kurację
w Karłs
bad:r.ie a na tępnie
spędzić
je zcze parę
tygodni w Wiśle
w towanystwic żony
i syna.
Gdyh~
mógł
tam też
przyjechać,
to bym się
bardzo u ci e. zył:
pracmvuliLy'my tam razem 2 •
pobytu mego w Wi'le umie zczony będzie
w "TygodZ o~tanieg
niku Ilu lrowanym" opi wycieczki do źródeł
Wi ły 3 z rycinami
mouai Po wydrukowaniu prz~ślę
Ci ów numer.
Kiedy będ
mógł
być
w Wi~le,
zależy
od wyż
zcj mojej władzy,
l~cz
!'adzę.
że
w połwie
lipca najprawdopodobniej.
Dołączaj
ukłony
od żony,
ubci kam Cię
erdecznie,

Bogumi

ł

Twój
Hoff
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Bibl. PA. 2185, t. l k. 260. Warszawa dn. 16 larca 1885.
1
napi al Miinchheimer w la·
Mazepa, tragedia muzyczna w 4 aktach. luzykę
tach 1883-1885 do tekstu Maksymiliana Radziszewskiego, według
scenariusza
K. Zalew kiego, opartego na dramacie Słowackieg.
Przygotowywane na rok
1885 wystawienie tej tragedii nie doszł
do skutku z powodu zakazu cenzury
(zob. list 1205). Premiera odbyła
się
w Warszawie dopiero l maja 1900 r.
w tym roku na Śląsk.
Był
natomiast w Sanockiem
2 Kolberg nie pojechał
i J uielskiem.
3 Opis ten zawarty jest w artykule pt. Wycieczka do iródel Wi ly publiko·
wanym w "Tygodniku Ilustrowanym" w 1885 r. w nr 124 {z 16 V).
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O

kar

Kolberg

do

Melanii

Czarkowskiej

Kralcótv, 18 III 1885
Szan[ownu] Pani
•ad ~ łany
mi la kawi ręko
pi obejmuą
y o pi obrzędów
we el1 i erdecznie za doręcze
nych, pogrzebowych, gu eł itp. odebrałm
nie rui tej pracy kładm
dzięk.
Szczególniej wesele je t bardzo
zre~ółow
i zajmuąco
przed tawione i nader cenny tanowi mat rial. Pozwlę
obie jednak zwrócić
uwagę
na to, że brak w nim
w kazania miej cowo;ci, z której pochodzi, ho wyraż
nie: z ziemi
<h ohid,iej czy powiatu hial ki go je t zbyt ogólne. Pragnąłbym
wiedzieć,
z jakiej w, i lub mia teczka, a przynajmniej, z jakiej okolicy
pod10dzi. A uadto nie ma w opi ie tym wcale ~piewó
we elnych
(choćby
i bez nuty pi anych); czyżb
tamtej ze wesela odbywał)
, t~ zup lnic b z · picwek? Dziwłoby
mnie to bardzo, gdyż
w innych tronach na . zego kraju żadne
we ele nie obejdzie ię bez pio~
nek. Jeżli
Pani o takich pio, nkach dowi dzieć
ię
będzie
z mogła,
z(·clu•(- z je la l·awie spi s ać
(wymienając
źródło,
skąd
pochdzą)
i mnie prze la·, nie koitczenie Jej za tę uprzejmo· ć będ
obwią
zanym .
Łączę
wyrazy rz teinego z[acunku]
Bibl. P A
1 Materiłów

:!185, t. 4 k. 44. 18 marca 85. Brulion li1tu.
tych nie
udało

1ię

zidentyfkować.

Nie wiadomo
też,

C7y
Koł·
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berg wykorzstał
je w cz. V Ma:owsza, Kraków 1890, (DWOK T. 28), opisują·
cej Mazury i Podlasie, gdyż
nie wspomina tam o Czarkowekich jako swoich in·
formatorach, nie podaje też
żadnej
innej informacji źródłowej,
umożliwają·
cej konfrtację.
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Kolberg do

Bibianny Moraczewskiej

Kraków, 2 IV 1885
Szan[owna] Pani
Od kilku już
tygodni miałe
zamiar odezwać
się
znów do Szajak i rozliczne
n[ownejl Pani; atoli mocne zakatarzenie żołądkwe,
prace nie cierpą
zwłoki,
dopiero teraz uczynić
mi to dozwalją.
Nie umiem wypoiedzć,
jak dalece mnie zmartwił
śmierć
śp.
Władysw
Nieg[olewskiegol 1, z którym tyle przyjacielskie łączy·
ły
mnie stosunki, i sympatzując
z uczuciami pozstałej
po nim
małżonki,
podzielam wielką
boleść
pani Wandy, całej
rodziny
i przyjaciół
zgasłeo.
O działnch
jego politycznych wiedziałt-m
z gazet i czytałem
niekiedy to, co tam pro i contra pisano;
w ocenc: jednak tej działlnośc
nie wdałem
się,
będąc
zanadto
eperjalnym zajęty
przedmiotem, lubo przykre obudzały
uczucia jezwięksone
oczywiśe
sytuacją,
wiekiem i fizycną
go rozdażnie
niemocą.
Ostatnie lata powinien był
przeżyć
w spokoju, lubo znając
jego usposobienie, rozumiem, że mu to było
trudno 2 • W każ
dym jednak razie kraj stracił
zacnego obywatela i patrioę,
co mu
i przeciwnicy przynają,
a dowodem tego był
tak liczny zjazd
i tak głośne
objawy uznania i współczuia
w czasie pogrzebu 3 •
spędziłem
lato u przyjaciół
w Sanockiero i nieW roku zesłym
pośledni
stamąd
przywiołem
plon do Krakowa, gdzie już
od paź
dziernika r. z. stale zamieskuję.
Nająłem
stancję
w lokalu pp.
Jasińkch,
których Pani pewnie znasz (z Marcinkowa 4 ), a którzy
jak wielu innych, przez zbieg nieszcęślwyh
oklicznś
bardzo
wielkie na majątku
ponieśl
straty i rewindykoać
je drogą
praw·
uą
usiłją.
Oua zwłasc
jest kobietą
czyną
i zabieglwą
i prawdzią
dla mnie opiekuną,
które to przymioty wielce mi

ułal\iją
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h.łoptliwe
z wielu względó
życie
materialne w Krakowie.
Po powrocie ze wsi zająłem
ię
zaraz wydawnictwem dal zych
tomów mego dzieła
i publikowałem
Mazowsze, jak o tym, zdaje mi
ię,
już
Pani donisłem.
Wyszła
ta k iążka
ku końcwi
zesłgo
I oku, obecnie zaś
je t w druku dalsza seria Ludu'. Przy niniej zym
o mielaro ię prze łać
owo Mazowsze I w 5 egzemplarzach, z prośbą
o rozdzielenie tego Jzieła
w podobny posób jak dawniej ze, i zreztą
wedle uznania Szanownej Pani. Redakcjom nie radzisz Pani
dawć
, koro o dziele przez niedbalstwo wcale nie wspominają,
ale
1dzę,
że
Szulcowi czarnemu egzemplarz dać
można.
Gdyby potrzeba było
więcej
egzemplarzy, racz Pani napi ać,
a natychmiast je
wyprawit:.

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 222-223. Kr. 2 Kwietnia 85. Brulion listu.
ladysłw
Niegolewski zmarł
w Poznaniu 19 marca 1885. Nekrolog za·
mit>1icil m. in. "Dziennik Poznańeki"
1885 nr 65 i 68 oraz "Kurier Poznański"
1885 nr 65-69.
2

który repzntował
starsze poniemieckim, spotkał
się
w ostatnich latach je~o
życia
z ostrą
krytą
społeczńtwa.
Opór wyoła
ograniczanie obrony
uarodowo'ci połekij
i ko'ciola do samego tylko protestu i ci11glego powły
wania się
na traktaty i przyrzeczenia królewskie. W atmosferze rozwijaąceg
s ię
programu walki pozytywnej taka nieprzydatna praktycznie postawa stałej
negacji wobec Niemiec budziła
aprzeciw społeczńtwa
wielkopłg,
tym
bardziej że
z wiekiem rósł
despotyzm, ambicja i gwałtonść
Niegołwak~
.
Zniechę
społeczńtwa
poznańskieg
wyoła
już
zwiąane
się
w r. 1880
Niegolewski go z redakcją
"Gońca
Wielkopłg"
(zob. list 665, Koresponpojawiły
się
napastliwe artykuł
szarpiące
dPncja cz. II), na którego łamch
niemile redaktorom o obiato ' ci. W rezultacie w 1881 r . Niegolewski nie został
już
wybrany na po la w parłm
ncio niemieckim. ' cza ie wyborów w r. 1884
nazwi ko jego atło
aię
narzędiem
w walce wyborczej dla obalenia innych kandydatur. !i mo że
na li· ci e kandydatów
iegołwak
nie figurował,
stronnictwo . , Gońca
Wielkopłg"
wyaunęlo
jego nazwi ko na walnym zebraniu wyhorczym w Poznaniu 31 VIII 1884 r. przeciwko tefanowi Cegił
kiemu, za
którym opwiadł
się
więkazo
i ć wyborców poznańskich
. Burzliwa atmo fera
na kolejnych zebraniach uniemożlwając
zakońceni
wyborów oraz dalsza
a!!;itacja za iegolew kim oznacją
złamnie
solidarno · ci przy W)' borach doprowadziły
do wydarcia legalnemu kandydatowi okł
1000 głosów.
Ostatecznie pod naciskiem opinii publicznej Niegolewski złoży
publiczne o ' wiadczenie,
hy jego stronnicy głoswali
na Cegielskiego (27 X 1881 r.), który został
'~Y
hrany 28 X 10131 głosami
na 16·!07. Wydarzenia te o tro skrytykowane przez
Działlno

k olenie

ś ć

posłów

polityczna Niegołwk,
w parlamenci
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pra

ną

ę,
m. in. "Dziennik Poznański"
i .,Kurier Poznański",
stały
eię
przyczy·
rozgoryczenia społeczńtwa
poznańskieg
na Niegolewakiego mimo wielk ich
onslu~.
jakie polżył
dla sprawy polskiej w Wielkopolsce.
3 Uroczysto· ć pogrzebowa odbyła
się
22 marca w Poznaniu. Zgromadził
oko·
lo 20 tys. osób, wśród
których znaleźi
się
przedstawiciele redakcji, atowarzy·
szeń
i instytucji, posłwie,
deputacje miasta i Wieikopolaki itp. Mowy w poznań
kim mieszkaniu zmarłego
wygłosil:
prezes Kola Polskiego w parlamencie niemieckim, Ignacy Ły
kowski, w imieniu mieszkańców
Poznania Ignacy Andrzejewski oraz hr Józef Mielżyń
ki. Zwłoki
zmarłego
przewiezione zostały
do Bu·
ku. gdzie pochowano je 23 marca.
4 Marcinkowo Dolne, wieś
i dom. w pow. mogilnickim. Dominium było
je z.
cze w r. 1885 wlasno · cią
Stanisłw
Jasińkego.
5 Mowa o serii XVIII Ludu (DWOK T. 18), czyli o cz. I Kieleckiego wy·
danej w Krakowie w 1885 r.
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Bogumiła

Hoffa

bm., 9 IV 1885
Kochany
Li t Twój z 16 marca dowiół,
że
o mnie pamiętsz,
dochwują
wiernie sto noków ta rej na zej przyja:.Gni. Wdzięcny
Ci je tern Zd
to i chętnie
się
na to godzę,
aby~m
się
zjechali we wsi Wiśle,
skoro si~
tam w lecie nclać
zamy"la z. Mnie tu również
namwiją
znajomi, abym pojechał
w tamte strony i zbadł
lud tamtej zy, jako
pograniczny. Ja a m waż
no· ć tego kroku uznaj~,
ądzc
choćby
tylko z pobieżng
na lud tamtej zy poglądu
w cza ie krótkiego mego
niegdy" p oby tu u śp.
pa tor a Otto w Ci e, zynie, jak o tym zapewne i Ty także
dobrze t>Obi przypominasz. Wprawdzie je tern do takich podróży
już
trochę
za tary i terany, ale że
okolica ta je t
i nieko ztowną,
a pobyt może
bli 1-.q Krakowa, jazda nieucążlw
być
wygodny i przyjemny (jak mi obiecują),
więc
prawdopodobnie
p u zcę
, ię w tę drogę
i to zapewne w połwie
lipca, by parę
mi e·
sięcy
pędzić
na szlą
kiej ziemi. Jeżli
Ci się
zatem powiedzie przejechać
ię
właśnie
w tej porze z Karlsbadu do Wi ł y, to ię tam
pewnie spotkamy. Dobrze by jednak by ł o, gdyby" przed amym
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wyjazdem do Karlsbadu dał
mi znać
li townie, kiedy wyjedzie L
i czy będzi<'s
na pewno w Wiśle.
Co do mojej o oby, tyle tylko obecnie powiem, że zdrowie mi jak
na teraz dosyć
służy
i że nie mieszkam już
w Modlnicy, ale w Kra·
kowic na Floriańskej
ulicy i w tym mi e· ci e zapewne już
t ale od·
tąd
pozo tanę.
Konopkowie bardziej je zcze zdziwaczeli na tarość;
zre~tą
te jazdy trz~sące
do miasta, zdarjące
ię
nie w porę
i nieregularnie (bo t)lko ze względu
na ich wła
ne, a nie na moje potrzeby, a lu zno'ci w tym odmówić
im niepodobna) - zmu iły
mnie do tych przeno in.
W nadziei tedy, że się
zobaczemy, prze yłam
zacnej Twojej maiżonci'
ukłony
a Tobie przyjaciel ki e u ~ci ~niea.
Kłan_ij
i~
Miinchheimerowi i powiedz mu, że
Gebethner ma
polecenie wydać
po jednym egzemplarzu każdego
nowego mego
dzieła
tak jemu, jak Tobie, Sikorskiemu, Kleczyń
kiemu i Wi'lickiemu. ·wszy tkim znajomym przeciż
dzieła
rozdawć
nie mogę.
Kazłem
dać
kilka egzemplarzy Mazowsza redakcjom, ażeby
cośkl
wiek o tym dziele napi ały,
nie już
pochwałę,
ale choiaż
anon
dotą
jednak, o ile mi wiadomo. t<'go nie uczynił.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 115. 9 Kwiet. 85. Brulion listu. Pod tekstem
sany rt:ką
Kolberga: w Biurze Rady Zarząd.
Kolei żel.
Warsz .. Tere
wieeks 18.
1 Recenzja cz. l Mazowsza (DWOK T. 24) napisana przez Włady
leński~go
pt. Oskar Kolberg "!Uazow ze, obra: etnografic:my" T.
się
w lwowskim ,.Kwartalniku Historycznym"
1885-1886, ukazł
R. l na s. 280-282. Cz. I - III Mazows:a (DWOK T . 24-26) rec~nzowal
nadto J. Karłowicz
w ,. i "Ie" 1888 T. 2 na s. 221-222.

adres :api·
pol. Mazo·
lawa mo·
l, Krahów
w r. 1887
po·
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do

Breitkopfa
Hartł

Kraków, 10 IV 1885
Geehrte Herren
Nach einer ziemlich łange
Pau e ergreife ich auch die Feder
um lhnen mit neuen Antragen aufzuwarten.
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In meinen JUngeren Jahren, etwa um 1840 bis 1860, hatte ich
viele Manuka komponiert, die damais in Polen, wie ich es ofter
in Zeitungen la , recht gern gehort wurden. Meine Freunde raten
mir jetzt, eine Auswahl der elben zu publizieren, darnit sie - der
Orignlt~
wegen --· auch unter dem deutschen Publikum bekanot
wiirden. Ich habe daher eine Sammlung der elben zu ammengebrarht, etwa 30 an der Zahl, uud wiirde Ihnen dieselben, falls Sie
sich zu [ ... ] Herausgabe entschliessen woliten 1, im Laufe dieses Jahres in kl'!ineren Ht>ften (wie etwa das heutige) z zuschicken; wo es
dann Ihrem Ermessen iiberlas en bleibt, oh Sie davon eine Gesamtausgnbe oder eine andere, in Hefte verteilt, vornehmen wollten.
Viele clieser Mazurkas sind damais einzeln, in chlechtem Druck,
in Warscbau erschienen (folglich beute so gut wie verschollen), in
ctwa 150 bis 200 Exemplaren. Indem ich aber meistens selbst
der Verleger war, so diirfte eine neue Auflage keinerlei Reklamationen nach sich ziehen. Dberdies sind sie jetzt ganz umgearbeitet,
und cinige davon habcn eine ganz neue Begleitung erhalten.
Ais Probesti.ick schicke ich Ibnen beiliegend eine Mazurka, die,
gefallt, auch fri.iher und (so wie die vorige G-dur Mazurka)
falls się
einzeln publiziert werden konnte ', und ich mir dann 16 Mark Honorar und einige Freiexemplare erbitten wiirde.
Im Aufange de Jabre 1881 habe ich Ihnen cine Polooaise von
Chopin in Ges-dur zugeschickt. cleren Empfaog ie mir vom 21
Apl"il 1881 angezeigt und erklart baben, die elbe wiirde nachtraglich in die Ge amtau gabe einverleiht werden •. Da dies bis da
hoffentlich geschehen i t, o wiirde ich ersuchen, mir ein Paar
Exunplarc dieser Polonai c oder des Heftcs, worin ię enthalten,
frrundlich t zu cnelen zu wollen.
:arrotrni Panou:ie
długiej
pr;;;ent·ie cltu:ytam ;;;a
Po do"ć
propo:)·rje.
W moic/t mlod ;;;ych latach, otl oho/o r.
le ma:.url.ótt•, któryc/t tvówc:as tv Polur,
słuchano
bard;;;o chętnie.
Moi w:yjaciele
wał
ich u;ybór, aby :e w:ględu
na oryginalć
uit>mi<'cha. Dlatego zestawiłm
zbiór tychże
wie :drcydowali .-ię
na wydanie, przesyłabm

pióro, by
pr;edłoiyć

Pan om nowe

1840 do 1860, skompnwałe
wi<'jak to c:ęsto
czytałem
tv ga:etach,
dorad:ajq mi tera:, bym opublikopo:nala je także
publiczność
w ilośc
oholo 30 i gdyby Pano·
je tv mniejszych zeszytach {ta·
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Uch jak na przykład
d:isiejs:y} , w ciągu
tego roku; pozostawiam do u:nania
Punclw, czy zechcecie doknać
wydania zbiorowego czy innego, czy te: wy·
d.nvać
je w oddzielnych zeszytach. Wiele z tych mazurk6w ukazło
się
swo·
jego czam w Warszatvie pojedynczo, złym
drukiem, w oholo 150-200 eg:em·
plar:ach (zatem dzisiaj sq tak jakby nie istnejąc).
Ponieważ
jednak pr:e·
ważnie
aam bylem nakłdcą,
nowe wydanie nie powinno wyołać
żadnych
re·
klamccJi. Ponadto sq one obecnie :upelnie przerobione, a nieht6re :; nich
otrzymał
całkiem
no1oy akompaniament.
lako pr6bkę
prze1ylam w załąceniu
Mazurek, kt6ry, jeili 1podoba się
Panom, mo:na by opubliktvać
wc:e"niej i odd:ielnie (tak jak poprzedni Ma:urek
G-dur), za co prosiłbym
o 16 marek honorarium i kilka eg:emplar:y graLi·
sowych.
Nu poc:qtl.u r. 1881 pr:eslałm
Panom Połne:
Ges-dur Chopina, o kt6rego
odbiorze donieHi mi Panowie 21 kwietnia 1881 r., oiwiadczajqc, że :ostanie on
dodatkowo włączony
do wydania zbiorowego. Ponieważ
przypuszczalnie do
d:ii to już
nastąpiło,
prosilbym o łaskwe
przesłani
mi kilku eg:emplar:y
tPgoi Polone:a łub
zawierjącgo
go :teszytu.
Rl.·p. zag. Bibl. P A. U 2030, t. l k. 104. Krakan 10 April 1885. Brulion listu. Nad
telcstem notha Kolberga: Breitkopf u. HarteL
1 Propozycja wydania u Breitkopfa i lliirtla 21bioru mazurków Kolberr;a
spotkał
się
z odmwą
ze strony firmy (zob. lin 1199).
2 Ze zdania tego wynika, że
Kolberg doł1czy
do listu cały
zeszyt zawiera·
jęcy
mazurki, co pozostaje w 1przecnośi
z wypoiedzą
w tekści
dalszym
o przesłaniu
wraz z listem jedner;o Mazurka. Lin jest wersją
brulionowi!; Kol·
berg zanotwł
tu widocznic dwie możliwśc
do wyboru, a w liśce
skierowa·
nym bezpośrdni
do wydawców wybrał
jedn11 z nich.
on odesłany
Kol, Nie wiadomo, o jaki mazurek Kolberga tu chodzi. Został
bergowi w liśce
z 15 V 1885 r. (zob. list. 1199), lecz się
nie zachowł.
4 Pierwotny plan późniejszgo
dołączenia
poloneza Ges-dur (zob przyp. 10
do listu 342, Korespondencja cz. l, do wydawnictwa Breitkopfa i Hartł
Fried·
rich Chopin's Werke, Lipsk 1878- 1880, T. 1-14, (zob. list 658, Koresponden·
c ja cz. II) nie został
zrealizowany, co potwierdzają
wydawcy w li· ci e 1199.
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kar Kolberg do Maurycego Karasow kiego

Kraków, 12 IV 1885
Kochany Panie Maurycy
Wróciwszy w rolm
w
połwie

październk,

zesłym
zastłem

do Krakowa z wycieczki w Sanockie
Wa zą kartę
wizytoą
u Friedlei-
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n<. i żałowem
mocno, że~my
ię
w Krakowie potkać
nie mieli
•posoLnobci. Wiedząc
co 'kolwiek o zamiarach, jakie W a przywiodły
do Krakowa, od ludzi, których rzecz ta dotyczła,
nie miałem
jPdnak łatwo·
ci dowiezć
się
dokłanie
od nich i wyrozumieć
powodów i okoliczno· ci, jakie do zerwania czy zaniechania
1
z Wami układów
doprwaziły
tylko, że Żelń
ki bardzo
• Widzę
ympatycznie o Was wspomina i pragnąłby
był
Was tu zatrymć
j:~ko
nauczyciela, Niedzielski 2 za' widocznie proteguje Adamowskiego \ oczywiśe,
aby nim jako młody
łatwiej
niż
Wami mógł
wedle woli w zkole swej kierować.
A może
i o wy oko· ć płacy
sit; rozchdił?
Czym przycnę
odgał?
Zechciejcie mi la kawie
wyjaśnić,
jeżli
nota bene uznacie, że nie robię
zapytń
niedy kretD) ch. A robię
je jedynie ze względu
na naszą
dawną
przyjaźń
i kolt żeń
Lwo. Więc
chiałbym
te7. wiedzć,
co i nadal, po wzięcu
emef) tury, uczynić
ze sobą
zamierzacie 4 • W każdym
razie zkoda, że
nif' będziem
mogli mie zkać
w jednym grodzie, a stykając
się
osohi;cie, swobodnie gawędzić
o na zych dawnych warszawskich cza~ach,
tosunkach.
idzie z nową
edycją
biografii Chopina 5 ? Czy zamy'lacie
o jej nap i ani u? Czy zrobiono już
Wam skądolwie
prozycję
w tym względie?
Przeglądajc
pi dzieł
Fryderyka i uwagi o nich w
a zej
biografii, natrfiłem
na miej ce, gdzie mowa o podrobionych kom·
pozycjach. Zaliczacie do nich nie lusznie, według
mego zdania,
i Mu:urlw F dur wydanego niegdyś
pojedyńcz
w Wiedniu (widać
zaraz lub wkrótce po ;mierci Ch[opin]a). Toteż
przyznam Wam
8 • Bo jakkolwiek je t ona
ię.
że
miałe
ją
zaw ze za prawdzią
'' zgl dni do Chopina labą,
miej cami nawet jakby do yć trywial{nie lab zą przeciż
od wielu wydanych
"'1· v po'piechu pi aną
przez :Fontaę),
to jednak ą tam modulacje i kombinacje harmonijne, kLóre jedynie Fryderyk mógł
napi ać,
a naśldowć
by je
było
trudno. Kto· inny i to jedynie dobry muzyk, iemiec łub
Francuz, mógł
lep zą napi ać kompzycję,
ale choiażby
nie wiem
jal, zręcny
i wprawny. nie potrafiłby
ani w tym tylu jej przepi owadzii!, ani tak zrobić
pol ką.
Z Polaków znam dzieła
prawie
w zystkich; ale tył
żadnego
z nich nie nadaje się
do niej; a nieznajomy wolałby
pod kompzycją
wcale udatną
(je'li ją uważć
hę·
Jakże

BilJianna Moraczewska

List J. h. lc l'/\· itskicr•o
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dziemy ze stanowiska ogólnego) własne
już
połżyć
nazwisko aniżeli
cudze, choć
sławne,
i nie pozwliłby
pewnie wydawcy spekulować
jego kosztem na sławne
to nazwisko. Jeszcze jedna okolicz·
no!.ć
przemawia za autenyczośią.
Z kompzycją
tą
poznałem
się
w Wiedniu, gdzie bawiłem
przez parę
tygodni w r. 1857; mÓ·
wiono tam powszechnie {co i sam nakłdc
twierdzł),
że
pochodziła
ona z Albumu niegdyś
pianistki Leopoldyny Blahetki 1 i nikomu nie przysło
wówczas na myśl
uważć
ją
za jakiś
falsyfikat.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 149. Kr. 12 Kwiet. 85. Brulion liJtu.
1 Flanowana przeprowadzka Karasowakiego do Krakowa wiązał
się
z za·
roiarem podjęcia
pracy w Krakowskim Towarzystwie Muzycznym, którego dy·
rektorem był
do r. 1888 Władysw
Zelński,
lub też
w wyższej
szkole mu·
:r.ycznej, której utworzenie projektowano na r. 1885, co jednak nie doszł
do
skutku. Z planów tych Karasowski zreygnował,
gdyż
zniechęły
go rozgrywki
personalne w lonie Towarzystwa.
2 Stanisłw
Niedzielski (1847-1895}, śpiewak
operowy, dyrygent chórów,
nauczyciel śpiewu
i kompozytor. W latach 1875-1886 przebywał
w Krakowie,
gdzie był
dyrektorem artystycznym Towarzystwa Muzycznego i uczył
śpiewu
so·
!owego w szkole Towarzystwa.
3 Józef Adamowaki (1862-1930}, wiolonczelista, kompozytor. Kształci
się
w Warszawie, następie
w Moskwie. Od r. 1883 koncertowal w Polsce, Rosji
i w Niemczech. W latach 1884--1887 pelnil obwiązk
nauczyciela gry wiolon·
czelowej w szkole Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.
4 Karasowski pozostal do końca
życia
w Dreźni,
gdzie od r. 1868 był
nadwornym muzykiem króla saskiego. Zmarł
16 IV 1892 r.
5 Nowe wydanie biografii Chopina napisanej przez Karasowskiego nie uka·
zalo się.
6 W pracy Karasowakiego Fryderyk Chopin. tycie. Listy. Dzieła,
T. 1-2,
(War&zawa 1882) brak jakichkolwiek informacji o kompozycjach wzorowanych
na Chopinie. Autor nie wymienia tu także
nigdzie Mazurka F-dur jako utworu
nieantentycznego, przypisywanego Chopinowi. Nie wiadomo, skąd
ta rozbież·
ność,
tym bardziej że
Karasowski odpwiając
Kolbergowi w liśce
z 15 IV
1885 (1191) stwierdza, że poprawi błąd
zauwżony
przez Kolberga.
7 Maria Leopoldyna Błahetk
(1811-1879}, austriacka pianistka, uczennica
Czernego, Kalkbrennera, Moschelesa. Komponowala wiele utworów fortepianowych, sonaty, ronda. Wydala m. in. Die Riiuber und der Siinger (Wien 1830).
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1191
Maurycy

Karasow ki

do

O kara

Kolberga

Drezno, 15 IV 1885
Kochany Panie Oskarze
za

zaw ze list Pański.
Skoro się
odbiera bezpood dawnych i życzliwh
przyjaciół,
to czyni
ona wrażeni
upające
woni kwiatów, która zarazem przed tawia
horyzonty niby w głębi
du zy zapomniane, a jednak ilnie znów
przed jej oczami z całymi
woimi konturami pow tające.
Wszelki
Twój list, Kochany O karze, czyni na mnie wła'nie
takie wrażeni.
WidzQ Cię,
jak siedzisz w swoim pokoju na dworcu kolei W[arszawskol-W[iedńj]
przy fortepianie, wygrając
fugi Bacha, melodie ludowe, krakowiaki, mazury, swoje kompozycje ... Widzę
owe
tosy zbiorów zebranych na niwie ojczystych melodii, którymi
wzbog!łca
z skarbnicę
muzyki narodowej. I dzisiaj nawet, nie inaczej obie przedstawiam Kochanego O kara, jak otoczonego w pracowni swojej owymi stosami materiłów
etnograficznych i muzycznych, za k~óre
kraj i rodacy powinni być
mu wdzięcn
po wieki!..
Powstrzymuję
mój zapęd
wyobraźni
powodowany Twoim li tem
o t11tnim; a u pokoiw zy ię , przy tępuj
do dania odpowiedzi na
po tawione w nim pytania.
Otóż
z przyjazdu mojego do Krakowa prawdopodobnie nic nie
będzie.
Zniechęły
mnie intrygi, zawiśc
, preten je ludzi wpłya
jącyh
na założeni
in tytucji muzycznej w Krakowie. Ja , po wielu
l.ttach borykania ię i pracy, marzyłe
o pokojnym zajęciu
w ·ichym pozornie grodzic podwawel kim, pragnąc
re ztę
życia
pędzić
na miłej
i cichej pracy po!iwęcnej
kształceniu
młodzieży.
A tymcza cm, tak jak rzeczy toją,
wpadłbym
w gniazdo z r zeni, które by mi owo życie
zatruło,
narżjąc
na mnóstwo zawodów, przykrości.
Zresztą
rząd
au triacki nie ma, zdaje się , chęi
udzielć
pozwolenia na założeni
w Krakowie szkoły
wyższej
muzycznej, bo
rok już
upłyną,
może
więcej
lat upłynie
, a jej nie ma i nie ma .
W moim wieku ludzie, nie łudząc
się
już
projektami , trzymają
się
Dziękuj

'retłnią

wiadomść

miły
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mocno tego, co po iadją,
nie rachują
wiele na rzeCZ) w dalekiej
per pcktywie im ię przed tawijące.
Więc
też
i ja pozo tanę
już
przy tym, co mam, i nie my'lę
pu zcać
się
na niepewne fale
w7burzonych zaw ze fluktów małoisteczkwyh
preten ji, ambicji i zawi 'ci. Może
być.
iż
za lat kilka, gdy porzucę
czyną
łuż
bę,
przyjadę
do Krakowa na odpoczynek; a jeżli
na Bóg zachowa
przy życiu.
kto wie, czy znów na ze dawne pogawędki
nie odżyją?
Czy nie zasiądę
znów przy fortepianie Kochanego O kara, aby
słuchać
melodii ludowych, aby podziwać
jego zbiory etnograficzne,
aby ię poić
jego wykładem
charaktery tyki tych i tnych, odwicczn)'ch karbów narodu na zego ?!
Mu zę je zcze doać,
iż
nie żadne
materialne, lecz jedynie moralne względy,
pow trzymują
mię
od przesiedlenia ię na ten raz do
Krakowa.
Co ię tyczy wydania drugiej edycji Chopina, nie wiem, czy kiedy przyjdzie do skutku, w Niemczech wyszło
ich trzy, u na , zdaje
ię,
jedna wy tarczy, choiaż
niby Chopin bliżej
nam leży
przy
ercu.
Materiły
mam zebrane do nowego wydania; niewiele ich, najwięcej
od Wa . O Mazurku F-dur w danym razie uczynię
pro towanie, gdyż
Wa ze uwagi względem
niego trafiją
mi do przekonania. Zresztą,
jeżli
pochodzi z Albumu Blahetkówny, mu i być
i totnie Fryderyka.
Za ukłony
dla mojej żony
dziękuj
erdecznie i wzajemme ona
am równe za yła,
ja za· ·ci kając
ręk
Kochanego O kara, pozo taję
jak zaw ze ługą
Jego i przyjacielem
M. Kara ow ki
Zwracam
listu.
uwagę

Wa
zą

na nowy mój adre , umie zczony na czele

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 12-13. 15 Kwietnia 1885. Adres: Pillnitzerstra te 50.
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1192
Oskar

Kolberg

do

Czarneckiego
Stanisłw

Kraków, 20 IV 1885
Jaśnie

Panie
Wielmożny

Zajęty
bezustannie pracą
nad etnografią
zadanie mego życia
stanowi, dawno

naszego kraju, która
nie
już

miałe

spobnści

i polecić
się
dalszej Ich łasce
i pamięc.
Według
ostatniego listu Pana Hrabiego
z d[nia] 15 grudn[ia] [18]83, zdrowie Jego mocno zachwiane poprawił
dopiero kilkutygodniowa kuracja w Wiedniu, lubo złe
nie·
zupdnie jeszcze wtedy został
usniętym.
Spodziewam się,
że
w
zwykłej
czasu kolei poleszając
się
stopniowo, do tej pory w pożądanym
już
zdrowie to znajdowć
się
musi stanie. O zdrowiu Pani
Hrabiny Dobrodziejki, która za mojej bytności
w Ich gościnym
domu tak łaskwie
w nabyciu cennych materiłów
etnogr[aficznych] z Pakosłwi
dopmagł,
równie pocieszają
dajesz J[aśnie]
W[ielmożny]
Pan świadecto,
mówiąc,
że
cierpienia nerwowe ustały,
co Jej dozwala odawć
się
po dawnemu czynno'ciom i pracom, do których ma szczególne zamiłowne.
Równie też
pomyślnymi
są
wieśc
o synach i córeczkach J[aśnie]
W[ielmożnych]
Pań
stwa, starannie i na pociehę
rodzicelską
w odpowiednich zakł
dach naukowych kształcąyh
się
na przysłch
kraju obywateli.
Osobliwie też
intersują
mnie studia młodszeg
syna słuchająego
historii i jeografii w Lipsku, bo odając
się
ziemioznawstwu po·
trąci
on oczywiśe
i o ludoznawstwo, a tym samym wkroczy w dziedzinę
etnografii, nad którą
i ja tak długie
lata ślęcz
*.
Wielce mnie zasmucił
śmierć
śp.
Wład[yswl
Niegolewskiego,
domu w Morownicy, wśród
życzliwh
mi
w którego gościnym
i pełnych
uprzejmości
przyjaciół,
przesiadywłm
kilkakrotnie
i gdzie do studiów moich obfity zawsze znajdowłem
materił.
Wielprzykro, gdym się
dowiezał
o jego stratach majątko
ce mi było
wych a bardziej jeszcze o drogach, na jakie samochą
i bezpotrzebnie wszedł
w ostatnich latach swego życia,
a które tylu mu narobiły
nieprzyjacół.
Słusznie
też
było,
że
wobec otwartego grobu
przyomnieć

się

J[aśnie]

W[ielmoż]ny

Państwu
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tak niezaprzeczonych w przesłości
zasług
głosy
niechę
po wielkiej częśi
zamilknęły.
Co do mojej osoby tyle tylko powiem,
że
zdt·owie, dzięk
Bogu, przy ciągłej
prawie sedenterii dosyć
mi
dotą
służy,
lubo wiek (bo liczę
lat 70) nie dozwala już
- mimo
szczerej chęi
- robić
wycieczek w dalsze kraju naszego okolice.
Do niniejszego listu ośmiela
się
dołączyć,
podobnie jak to czy·
nilem dawniej, nowo wydane dzieła
mego tomy, w nadziei, że równie łaskwie,
jak i tamte, zostaną
przyjęte
i równie pobłażliwe
ocenione.
Zasyłjąc
ucałownie
rączek
J(aśnie]
W[ielmożnj]
Hrabinie, łącz~
wyrazy wysokiego poważni,
z jakimi zawsze pozstaję
człowit:ka

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 54-55. Krak. 20 Kwietn. 85. Brulion listu. Pod tek·
5tem notatki Kolberga odns:ące
się
do pr::eslanych ra::em :; li5tem tomów:
Ser. XVI ,,Lubelakie" - 2, ser. XVII ..Lubelskie" - 2, ..Mazowsze" I - 2.
• tu następowl
w ciągu
dalszym fragment w rkp. skreślony:
lubo, prawda,
tylko w zakresie ziemi rodzinnej. Chyba, że młodzienc
ten, nie ograniczją
się
na samej Polsce, studia swe rozseyć
zamyśl
na obszar całej
Europy i in·
nych świat
częśi.
Oby prace jego jak najlepszym uwieńczon
zostały
skut·
kiem i jak najobfitszy przyniosł
mu i nam pożytek.

1193
Czarnecki
Stanisłw

do

Oskara
Palwsł,

Kolberga

Łaskwy

l V 1885

Panie Dobrodzieju

Przepraszam Łaskwego
Pana Dobrodzieja, że tylko tych słówek
kilka przet~yłam
Łaskwemu
Panu w odpowiedzi na tak obszerny,
uprzejmy i serdeczny liśck,
który w tych dniach od Łaskwego
Pana odebrałm.
Od kilku tygodni moje cierpienie i dolegiwść
tak się
powięk
szył,
że
prawie ciągle
dzień
całkowity
przelżć
muszę
i wskutek
tego jestem tak osłabinym,
że
nie jestem zdolny do niczego.
Za przesyłkq
jak najserdeczniej i jak najszczerzej dziękuj.
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Z wielkim interesem zawsze czytam, co Łaskwy
Pan Dobrodziej
napi,;ze.
Załączm
10 guldenów.
Łączę
wyraz zczerego
wysokiego szacunku i poważani
uniżoy

Czarnecki
Stanisłw

Bibl. PAN 2185, t. l k. 134-135.
maja.
berg dopisał:
Pakołw

IN 85. Pod
datą

mie1ęcznq

Kol-

1194
O kar

Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Kraków, 9 V 1885
Kochany Panie Józefie
roku prawie mija, jak nie ma od W as wieśc
ani łych
u. Za
Want jednak tego milczenia nie mam, bo lubo było
mi przyjemnie odLierać
od cza u do czasu jakieś
nowinki z Bóbrki, wiem
dobrze. że kto literat i tak zajęty,
jak Wy, ten bez koniecznej potrzeby nie bierze ię do pogadanek listowych. Więc
i ja także
milczałe.
przycniła
. ię do tego i nadzieja rychłego
zobaczenia .ię
z Wami w Krakowie. ho podług
ostatniego li tu 1 zamierzaliśce
jeżcli
ię
uda wie~
korzystnie sprzedać
- przeniść
iQ
na zimę
do Krakowa, bo żona
Wasza zapdjąc
coraz bardziej
na zdrowiu potrzebwał
coraz troskliw zej opieki i pomocy lekar. kiej doraźnej.
którą
tylko więk
ze miasto dać
może.
A i Wa ze
także
uspo-obienie osobi. te, które znam, ciągnęło
W a ku mia tu.
Wa zychliterackich wiem co~klwie;
widzę
bowiem
O zaj~cih
w .. Echu 1uzycznym" -wr a zą
wyborną
komedię
zach-mat 2, ale widz~
też
i to, że
daleko je. zcze z nią
do końca,
na co ię podobno
uskarżją.
Estreicher ię także
karży,
żeści
mu nie odpi ali, nawet na li t. przy którym Wam prze lał
pienądz.
Sądzę,
że
dotychcza już
to na tąpiło
i że
ię
chyba raźno
bierzecie do dzieła,
3
; zdaje mi się,
które dla niego układcie
żem
gdzie' czytał
o bliskim tego dzieła
ukończeni.
Nawrocki znów, z którym przed kilku
Pół

złe
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dniami gadłem,
twierdzi, iż czytał
w jakim' piśme,
że
się
przeno icie mit Sack und Pack aż do Warszawy 4 •
Jeżli
ta o tatnia pogł
ka jest prawdzią,
toć
z natury rzeczy
wypła.
że
w przejźdi
i o Kraków, i o mnie zawadzicie. Gdyby za·, przeciwnie, pozstać
W a m jeszcze czas dłuższy
czy krótszy
na miejscu wypadło,
to raczcie mi o tym w kilku słowach
donieść,
choćby
tylko dla zaspokojenia mojej ciekawoś,
zawsze względem
Waszego lo u rozbudzonej.
Ja tu całą
zimę
spędziłem
przy cichym stoliku w najętym
pokoiku. War. ztat mój nie próżnuje,
a praca o tyle jest wygodniejszą,
że
ię
obywa bez jazdy na trzę
ąeym
wózku i ma pod ręką
na zawołanie
bilotekę,
drukanię,
k ięgarne
i Akademię.
Wszystko to
ohok zdrowia, które mi dosyć
rzeczy nad r dla mnie pożądane
je zcze dopi uje. Ale za to wydawnictwo trochę
postęuje
leniwiej,
mieć
nie można,
a Ży·
ho fundn zu ani nawet kredytu na zawołnie
jąc
z "'Otowego, jakie ię na unie, nie podobna odkłać
na druki,
choćby
tyl tylko, co dawniej. I dlatego to w tym roku zapewne
5
•
jeden tylko tom (akademicki) ię ukaże
Od Kraiń.
kiego miałe
kilka li tów, jak również
i od Zduniów.
" o. ta t nim woim li· ci e mówi Kraiń
ki, że
ię z Wami nie potkał
przez całą
zimę,
a teraz chce Wam jakieś
flance i krzewy posłać.
Mnie za' zapra za jak najuprzejmiej i na ten je zcze rok do siebie
i do Lemków (do Wetliny), których. jak powiada, do tatecznie nie
poznałem.
Bardzo jednak je t wątpliym,
ażebym
ię
zdecyował
pojechać,
zwła
zeza gdy Wa już
w tamtych tronach nie będzie.
zujq bowit'm z każdym
dniem hardziej, żem
na takie wycieczki
za tary i za goły.
Drudzy znów namwiją
mnie na zlą
k. bo to,
j,ak mówią,
i bliżej,
i będzie
w godniej, i tego je zcze nie znam.
KoiH·ząc
i pro ząc
W a o prędką,
choćby
krótą
odpwieź,
załam
ucałownie
rąk
Waszej kochanej pani Pelagii z życzenim,
aby ię jal' najrychlej pozbyła
już
tej fatalnej migreny, która jej
. amej i nam tvle prawia przykro'ci (a na którą,
jak ami ądzice,
Kraków je t lekar twem), a Was ściskam
najserdeczniej, Wasz
O Kolberg
Pozdrówcie ode mnie w zy tkich znajomych, i Marysię,
zewca opowiadacza, i Halkę,
itd.
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B. ]. 6701, k. 123-124. Kraków d. 9 Maja 85. Oryginał
listu. Brulion znajdowł
się
w zbiorach Bib!. P AU 2030, t. l k. 30.
1 Zob. list 1161 (z 2 XI 1884 r.).
z Komedia Blizńskego
Szach i mat (Karierowicz) drukowana była
w "Echu
Muzycznym i Teatralnym" w 1884 r. w nr 58-68, 70, 71, 73, 75, 105-117.
3 Zob. przyp. 6 do listu 1051.
4 Nie udało
się
ustalić,
jakie było
źródło
mylnej informacji Nawrockiego.
~ W r. 1885 ukazł
się
tylko jeden tom Ludu: Kieleckie cz. I (DWOK T. 18,)
wydany przy pomocy Akademii Umiejętnośc.

1195
Oskar Kolberg do

Vatroslava

Jagica

1

Kraków, 10 V 1885
Szanowny Panie Profesorze
Znane mi i wielce Ct'nne prace i badania Wasze na polu lingwistyki i etnologii są milą
dla mnie pobudką,
aby Wam, wielce zasłużony
Panie Profesorze, ofiarwć
owoc długoletnich
i skrzętnych
moich poszukiwań,
dzieło,
które zrestą
w wielkiej częśi
nie jest
już
Wam obce. Dowiedziawszy się
atoli od prof. Malinowskiego, iż
posiadacie już
kilanśce
tomów dzieła
mojego: Lud, mianowicie
od serii I (pierwszej}, aż do serii XII, przesyłam
przy niniejszym
piśme
jedynie dalszy ciąg
tego dzieła,
tj. serie XII, XIII, X1IV,
XV, XVI, XVII i XVIII, a nadto 2 tomy Polcucia i l Mazowsza,
z prośbą,
aby łaskwie
był
przyjęte,
i życzenim,
aby do dalszych
Waszych prac na tym polu jak najobfitszy i najwdzięcesy
przyniosły
Wam materił.
W tej nadziei nie omieszkam i następe
przesyłać
tomy.
wyrazy wysokiego
Raczcie, Szanowny Panie, przyjąć
poważni,
z jakimi pozstaję
Bib l. P AN 2185, t. 4. 132. Krak. 10 Maja 85. Brulion listu. Nad tekstem notka
Kolberga: V. 1agić.
Pod tekstem adres: S. Petersburg Wassili-Ostrow Kadettenlinie n. 25 ora:: uwaga: czekać
18 seryi.
1
Vatroslav Jagi~
(1838-1923), filolog chorwacki, jeden z twórców nowoczesnej slawistyki, od r. 1871 profesor uniwersytetu w Odessie, od r. 1874 w
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Berlinie, od r . 1880 w Peteraburgo, vr latach 1886--1908 we Wiedniu. Członek
Akademii Nauk we Wiedniu, Petersburgu, Zagrzebiu i Belgradzie. Autor wielu prac z dziedziny gramatyki porównawczej języków
słowiańkch
i indoeuropejskich, hiatorii literatur słowiańkch,
założyciel
i wydawca "Archiv fur lavi che Philologie" (Berlin 1875-1920) oraz od r. 1908 w Petersburgu wtelotomowej encyklopedii filoiogii slowiańkch
zawierjlłc
monografie poiwęcne
podstawowym zagadnieniom tej dyscypliny.

1196
Pelagia
Blizńska

do

Oskara

Kolberga

Bóbrlw, 11 V 1885
Szanowny i Kochany Panie
Wczoraj odebraliśmy
li t Pana; dziękujemy
serdecznie za pamięć
Jego o na , tym więcej
wdzięcn
Mu jeste'my, że nie uważjąc
na
tak długie
z naszej trony milczenie, udzielł
nam Pan o obie wiadomści,
które dla nas zaw ze ą pożądane.
Zima cał
ze zła
nam
na kłoptach,
chorobie i ciągłym
oczekiwaniu zmiany połżenia.
te więc
powody prawiły,
że ' my
się
opóźnial
ciągle
z pi aniem do
Kochanego Pana. Wre zcie po rozmaitych taraniach udało
nam ię
przedać
Bóbrkę.
Właśnie
mieli'ruy Pana o tym zawidomć,
gdy
nowe zmartwienie Bóg na na ze lał.
Sprzedaż
na tąpiła
w wielki
czwartek, a mąż
mój w 'więta
zachorwł
i pięć
już
tygodni nie
w taje z lóżka,
dziś
jest lepiej, lecz jeszcze najmniej tydzień
leżć
mu i, a wyjeżdać
chyba za mil' iąc
będzi
mógł.
Chory je t na kamienie żółciowe,
cierpienia miał
tra zne, dzięk
Bogu, te już
prze zły,
pozo tały
je zcze małe
bóle w wątrobi
, które za pomcą
kąpiel
gorącyh
i kompre ów z gorącej
wody zwolna ię
zmnieJ zają.
Apetytu w. znkże dotą
nie odzy kał,
dietę
ma w kazną
bardzo
ści
łą,
oprócz kwa' n ego mleka i ro olu z ka zką
nic mu je' ć nie
wolno. Zmiz rniał
i wychudł
do niepoznania, rozdażniy
j t
nie łychanie.
Zwykł
to stan przy tego rodzaju cierpieniach, a u niego rozdażnie
więk
ze być
mu i z tego powodu, że
niecierpliwi
się,
iż
nie może
wykończć
rozpcętyh
prac literackich. Obiecy-
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sobie, że będzie
mógł
teraz wła'nie
wobodnie pracowć,
pozbywszy ię kłoptów,
aż
tu choroba tak nie podziewana w zy t·
kif'mu prze zkodiła
Nic dotą
nie wiemy, gdzie zamie zkamy. Wprawdzie mamy do
~mierc
wymóioną
połwę
wschodnią
domu, lecz całe
życie
miezkać
dwom familiom na w i w jednym domu niepodbń
twem
lJyłob.
Zamiar je t wyprowadzenia się
do Lwowa albo do Krakowa, lecz nigdy do Warszawy. Ja najchętie
zamie zkałbym
w Krakowie, miaFito mi się
podoba, pociągał
mnie zaw ze wymi drogimi dla każdego
Polaka pamiątk
i wą
ciszą,
a wierz mi Pan,
że
przez osiedlenie Pana w Krakowie tym więcej
życzę
sobie tam
mieszkać;
szczerze to piszę,
gdyż
w Drogim Panu, uważm,
erdecznego mam przyjaciela, z którym poufnie pomówić
w każdej
chwili można;
nie czułabym
ię
amą
zatem, tak jak we Lwowie.
gdzie nikogo życzliwego
dla iebie nie mam, mia to mi zupełni
nieznane.
Jeżli
wszakże
widokom mego męża
Lwów więcej
odpwiać
będzie,
mnie więc
jako żonie
zasto ować
ię
do tego należy,
chociaż
uczynię
to a contre coeur.
Do E treichera mąż
mój pisał
w pierwszych dniach swej choroby, odebrać
li t musiał
niezawodnie, gdyż
był
rekomendowany,
mu iał
się
Pan dawno z nim nie widzeć.
Załączm
Panu tro zkę
materiłów
do etnografii 1, więcej
zebrać
nie mogła,
gdyż
zewc,
pomimo żem
kilka razy do niego po yła,
nie chiał
przyj' ć, po·
p uty widać
óZczodrymi Pana datkami, choiaż
tenowałm
go dobrą
ze wej trony zapłtą,
w którą,
przypu zezam, nie ufał.
Jakże
bym rada się
z Kochanym Panem zobacyć,
było
wiele
do opowiadania. Jeżli
brat mój z Król twa, będący
w Karl ·
h3dzie, b dzie powracł
na Kraków, mam zamiar widzeć
ię
z nim
i zjechać
w Kral -owic, w takim razie widzałbym
ię
z Panem
w przy,zlym mie - iącu.
A może
tf'Ż
mąż
zdecyduje ię na mie zkanie
w Krakowie, wypadłob
mi wtedy jechać
dla po zukania mie zkania. Projektujemy sobie wynająć
gdzie na przedmie· ci u mi e z.
kanko kładjące
ię
z trzech pokoi, kuchni, w jakim parterowym
domku, gdzie by i ogródek znaleźć
można,
mąż
bowiem nie życz
obie w !Środku
mia ta. Jeżli
Kochany Pan przy wej bendyktń
kif'j pracy znajdzie chwilkę
wolną,
niech Pan będzie
la kaw dował
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się,
w jakiej cenie ą takie mie zkania i w jakiej tronie
najprzyjcmniejsze. Bardzo jestśmy
zadowoleni ze przedaży,
a co najwięce
mnie cieszy, to że mąż
mój kontent, a jak dawniej
nakłoić
ię
nie dawł
do pozbycia, dzi' ię niecierpliwi pobytem
tutaj i rad by jednej chwili ię wyproadzić,
co przeciż
prę
dzt•j jak na je icni nastąpić
nie może
ze względu
na tan jego
zdrowia, lecz mówić
sobie o tym nie pozwala, utrzymjąc,
że
jeszcze
w lecie się
wyprowadzimy.
Znalzłoby
ię
je zcze nie o jednym do pomówienia z Drogim
Panem, lecz mąż
mój rozgryma zony, co moment mnie od li tu
odrywa, czuję,
że
piszę
bez żadnego
ładu,
zakońcyć
więc
muszę.
Gdy mówię
Józefowi, że
taki się
zrobił
grymaśn,
odpowiada
mi, że na to ma chorbę,żółiwą
żeby
gryma ił; niech grymasi, ile
mu ~;ię
tylko podoba. hyle zdrów był
jak najprędze.
Tyle tygodni
tak okropnie cierpć,
nieraz rzewnymi łzami
płak
biedak z bólu,
przez sen jęczał,
dziś
jeet znacznie lepiej, lecz miał
duże
obawy.
Żegnam
Szanownego, Dobrego i Kochanego Pana
<'rdecznym pozdrowieniem od na obojga, polecają
ię
nadal
Jego ercu i pamięc.
wiedzć

ą

Pelagia
Rhp. ::ag. Bib/. PA.U 2030, t. I k. 26-27. Bóbrka d. 11/5 85 r.
Wobec braku hliż
zych danych o materiale przesłanym
w tym li.cie przez
nie udało
się
nstalić,
o jaki z zachowanych w zbiorach Kolberga dotycz cych anockiego rękopis
tu chodzi.
l

Bli7ńską

1197
O kar Kolberg do Breitkopfa
Hartł

Krahów, 12 V 1885
Geehrte Herren
Yor 4 W ochcn chrieb ich und bot lhnen eine n e ue Hera u ga be
H•n Mazurka. an, [ ...] welche meine eigenen Kompo itionen ent-
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halten wiirde, wohei ich zur Prohe eine von diesen Mazurka dero Briefe heigefiigt hahe.
Da ich bis dato keine Antwort auf mein Schreihen erhielt [ ... )
so muB ich hefirct~n,
daB der Brief mitsamt der Mazurka [ ...]
unterweg irgendwo verloren gegangen ist. Daher wiirde ich Sie hitten, mir in einigen Zeilen gefiillig t anzeigen zu wollen, oh Ihnen
der Brief wirkiich zugekommen und in die em letzten Fall, oh Sie
die darin gemachten Antriige heriicksichtigt hahen. Auch bat ich
Sie, mir einige Exemplare der Ihnen im Jahre 1881 gelieferten Polonaise von Chopin in Ges-dur (wie Sie mir deren Empfang am 21
April 1881 angezeigt hahen), und die nachtriiglich herausgegeben
werden sollte, was ohne Zweifel schon geschehen ist, gefiilligst zuchicken zu wollen.
Urn eine haldige Antwort ersuchend, zeichne ich hochachtungsvoU
Szanowni Ponowie
Przed 4 tygodniami pisałem,
pronując
Panom nowe wydanie Mazurków [... J,
które zawieraloby moje własne
kompozycje, przy czym załącyem
do listu
jako próbkę
jeden z tych Mazurków.
Ponieważ
do dnia dzisiejs:ego nie otrzymałe
żadnej
odpowiedzi na moje
pismo [ ... ], obawiam się,
że
list z Mazurkiem zaginął
gdzieś
po drodze. Dlatego chiałbym
Ponów prosić,
aby laskawie donieśl
mi tv kilku wier zach, czy
list istotnie doszeł,
a w tym ostatnim przypadku, czy uwzględni
Ponowie
poczynione w nim propozycje. Prosilem również
o łaskwe
przesłani
kilku
egzemplarzy Poloneza Ges-dur Chopina, do tarczonego Panom w 1881 r. (o htó·
rego odbiorze donieili mi Ponowie 21 kwietnia 1881 r.), a który mial by ć
wydany dodathowo, co nietvąpl
już
nastąpiło
.
Pros:ąc
o rychłą
odpwieź,
kreilę
się
z glębohim
potvaianiem
Rkp. :ag. Bil1l. PAU 2030, t. l k. 104. Kr. 10 Maj 85. Brulion listu.
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1198
Wt\nda

Niegolewska

do

Oskara
Poznań,

Kolberga

12 V 1885

Szanowny Panie
W

i w boleści
mojej dziękuj
bardzo wdzięcne
Łask
Panu za słowa
pociechy; żal
po tak serdecznej i wielkiej stracie jest nieukojonym, bo trwającym
do końca
mego życia,
uznanie
zasług
śp.
Męża,
jakie połży
aż
do ostatniego tchnienia, jest balsamem dla zbolałeg
serca.
Orszak pogrzebowy złożny
z tysięc
współziomk,
jakiego
nasz Poznań
nie pamięt,
jest wymownym dowodem, że śp.
Ukochany Zmarły
służy
przez całe
swe życie
do ostatniej chwili wiernie, a z zaparciem siebie, Bogu i Ojczyźnie,
i rodakom, których
miłowa
wszystkich bez różnicy
stanu. Szanowny Pan sam w 1\lorownicy będąc
oceniłś
cnoty i prace śp.
Męża
mojego, a i Zmarły
wysoko uznawł
zaRługi
Szanownego Pana, to i list Jego, i słowa
tym cenniejsze dla mnie. Zechciej Pan Szanowny przyjąć
ode mnie
wyraz podziękwan
i poważni.
W. Niegolewska
żałobie

,H~mu

Bibl. P AN 2185, t. 3 k . 6-7.
Poznań

12/5 1885.

1199
Breitkopf i

Hartel do

Oskara Kolberga

Lipsk, 15 V 1885
Sehr Geehrter Herr
Fiir lhre freundlichen Mitteilungen betr[effsl Ihrer Mazurken·
llammlung sind wir Ihnen recht dankbar. Ohne Zweifel sind Ihre
Kompositionen dcrart gehalten, daB sie die Beachtung weiterer
Kreise verdienen. Nur zu oft lehren freilich die Erfahrungen, daG
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auch anerkannt gute Werke hin ichtlich des Ab atze weit hinter
den Erwartungen zuriickbleiben. E liegt dies groBtenteil an der
rebenproduktion, die wohl auf keinem Gebiete o anhaltend, wie
auł
dem musikali chen. So mii en wir leider kon tatieren, daB
die vor wenigen J ahren von Ihnen herausgegebene Mazurkenarumlung bis jetzt nur einen bescheidenen Erfolg erzielte, we halL
auch der groBere Teil der Kosten noch ungedeckt ist. Das wiirde
um. inde en unter gewohnlichen Verhiiltnissen nicht davon abhalten, noch einen Ver uch zu machen; jetzt aber, wo wir auf
dem Gebiete der Ge amtau gaben (Schumann, Pale trina, Gretry,
Schubrrt 1 etc.) norh so Vide zu lei ten hahen, mii en wir unsere
Kriifte nach Moglichkeit zu konzentrieren suchen. Mogen te
e un daher nicht iibel deuten, weno wir auch im vorliegenden
niiher zu treten. Die al Probe erhaltene Mazurka ge tatten wir
uns mit bestem Dank hier wieder beizufiigen.
Wa die von Ihnen erwahnte Chopin-Polonaise in Ges-dur an·
langt, o hatten wir selbst die Aufnahme in die Gesamtausgabe ins
Auge gefaBt, jedoch der Redaktion die endgiiltige Entscheidung
i!Lerlas&en, welche leider ahlehnend ausgefallen ist.
Wir bedauern daher sehr, Ihnen mit den gewiinschten Exem·
t•laren nicht dieneu zu konnen.
Mit aller Hochachtung
ergeben t
Breitkopf u. Hartel
Wielce Szanowny Panie
Je. te: my Panu wd:ięcn
:a UJ>r:ejme wiadomśc
dotyc:qce P01ishicgo :bio·
ru Ma:urhóu. Kompozycje Pańshie
q be: wątpiena
tego rodzaju, że :aslugujq
na Ul ' agę
s:er&:ych J...ól. Lec: do ' tt'iadc:enie :byt c:ęsto
uc:y, że nawet d:iela
u:nanc :a dobre, wbretv oc:chiwaniu :awod:q, o ile chod:i o :byt. )e&t to
produkcją
mało
wartością,
htóra w żadnej
d:ie·
<powodowane głównie
d:inie nie utrzymuje &ię
tak uporczywie, jaT, w muzyce. Mu&imy więc
: żalem
tl(;icrd:ć,
:i:e :biór Ma:urhów, tvydany pr:e: Pana pr:ed kilku laty, u:yshal
jak dotą
tyU.·a shromne pou·od:enie, wsl>uteh c:ega tvięks:a
część
kosztów
nic jest jes:cze pokryta. Nie odwiłby
nas to w zwykłch
warunT.ach od ponotwl'j próby; jednakip obecnie, gdy tak wiele mamy do :robienia w zakresie
tryclań
zbiorowych (Schumann, Palestrina, Gretry, Schubert itd.), musimy
na,:e siły
t~edlug
możnści
honcetrwać
. Pro>imy więc
nie tłumaczyć
1obie
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ile tego, że i w tym wypadku zrezygnujemy z zaszczytnej propozycji wydawniczej. Pozwalamy sobie przesłać
w załąceniu
:: najlepszym podziękwanem
Mazurek, któr)· otrzymaliś
jako próbkę.
Co się
tyczy tvspomnianego przez Pana Poloneza Ges-dur Chopina, wzięlśmy
sami pod uwagę
włączeni
go do wydania zbiorowego, ostaeczną
decyzję
pozo~tawijąc
redakcji, wypadł
ona niestety odmownie.
Dlatego żuljemy
bardzo, że nie możey
służyć
Panu życzonmi
egzemplarzami.
Z głębokim
poważniem
uniże
Breitkopf i Hiirtel
Rkp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. l h. 105-106. Leipzig, den 15 Mai 1885. Nadruk:
Breitkopf u. HarteL Adres: Herrn Oscar von Kolberg in Krakau.
I Wydania zbiorowe wymienionych kompozytorów ukazły
się
w Lipsku
w następującyh
latach: dzieła
Schumanna w 31 tomach, 14 seriach w l. 18791893, Palestrina w l. 1862- 1907 (w 33 tomach) , Schuberta w l. 1888-1897 (w
40 tomach, 21 seriach), Andrzeja, Ernesta Gretry (1741-1813), francuskiego
kompozytora operowego, w l. 1883- 1936 (w 49 tomach).

1200
Luuwik

Kuba

1

do

Oskara

Kolberga

Hora Kutna, 18 V 1885
Panie
Wielmożny

Współcześni

Pana przez

z listem ośmiela
dotychczas

się

fatygowć

W[ielmożng]

11 zeszytów swojego
2
dzieła
Słowiańst
we swoich śpiewach
żeby
W[iel, które proszę,
możny]
Pan raczył
łaskwie
przyjąć
w dowód głębokie
szacunku
do prac Pańskich
nad zbieraniem materyalu etnograficznego polskiego, z którego, nie wiedząc
na pewno adresu Pańskiego,
już
do
dwóch zeszytów swoich hez pozwolenia W[iełmożng]
Pana korzystałem
i teraz, pro
s ząc
o pozwolenie, jeszcze dalej korzystać
myś
l ę.
Cel pracy mojej jest widoczny, zdaje mi się,
już
z zeszytów
tymczasem w obiegu będącyh.
Staram się
korzystać
ze wszystkich
originalnych materyalów etnograficznych obsięgającyh
nuty do
pieśn
której bądź
z różnych
farb , z których się
skład
tęcza
ję
zyków naszych s łowiańskych,
i chę
podać
publicznoś
słowiańkej
przesyłkę

wyszłch
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i szczególnie cze
nieprzyJazm do
a zagrnijącyh
rych bym przez
gram mojego dzieła
dzie z pięcu
po[d]ziałów:
I.

Pieśn
po[d]ział:

kiej bukiet zebrany na tych na zych niwach bez
której bądź
bez wyjątku
z gałęzi
naszych,
tylko sLczególniejszym uwzględniem,
przy któto zazdro 'ć innych nie wyoła.
Pierwotny propozmicnłe
w ten posób, że
kładć
się
bę

(l księga
z Czech, II z Mo{Podtatrz[el)

czeskołwiań

rawy, III ze Słoweńska
II.
HL

IV.

V.

"

"
"
"

Pol kie
Łużycko-serb
kie
Ru kie (Wielkor[uskiel, Małor[u
łor[u
kie])

Południw-

łow[iańske]

b[sko]-Chorvat kie,

{Sloveń

kie], Biakie, Ser-

Bułgarskie)

Że
przyjąłem
do swojego zbioru nie tylko pie'nie "narodni" (ludowe), lecz także
najwyznaczniej ze "znarodelć
(popularisovane
narodowe) nie potrzebuję,
myślę,
udowniać.
Całe
dzieło
będzie
zawierło
pono 50 ze zytów.
Pro zę je zcze raz przyjąć
wyrazy głębokie
szacunku

Ludwik Kuba
Rlcp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 242- 243. Hora Kutna 18/5 1885. Nad tekJtem
listu nadruk: Slovanstvo ve svych zpevech v Hote Kutne.
1 Ludwik Kuba (1863- 1956), czeski folklorysta muzyczny, malarz, pisarz
i podróżnik.
Zwiedzł
wszystkie niemal kraje słowiańke.
Wrażeni
i materiły
z podróży
publikował
w postaci repotaży
i esejów. Twórca ponad 2200 prac
malarskich i ryeunków o charakterze narodowym. Zgromadził
okł
4000 dokum~ntów
pie'ni i muzyki ludowej, które opublikwał
częśiow
w monumen·
t alnej antologii zawierjąc
1510 pi e · ni ludowych pt. Slovan tvo ve sv(Jch :p~
t•ech . Sbornik naradnich a :narod~lich
(vy::.namniJch) pisni V ech slovansk(Jch
narodou, Pardubice 1884- 1895- 1929. Obejmował
ona 5 działów
wyszczegól·
się
l.) ksi'lg dzielącyh
się
na zeszyty.
n io nycb w li ' cie, na które ekłado
2 ll pierwszych zeszytów Slovanstva stanowiły:
Pisne lovenske - z. l i 2
(1884) , z 3 (1885), Polske - z. l (1881), z. 2 (1885), Ceslee - z. l, 2 i 3
(1881) , Moravske - z. l i 2 (1881) oraz Luzicke- z. l (1885) .
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1201
Karolina Kolberg-Wąswka
berga

do

Oskara Kol-

bm. i d.
Kochany Stryjaszku i Bracie
dotą
ciągle
sądzc,
że
mi na list mój odpiszetz, ale
cztery mie iące,
a ja nie odbieram ani łówka.
Czy Kochany
Stryja zek kochać
nas już
prze tał,
czy o nas zapomnił?
Ja dotą
je zcze w W ar, za wie. jak o tym w dawnych moich listach Stryjowi
pi. ałm;
zrobił
ię
wielkie głup
two, bo mnie należło
zaraz do
męża
pojechać
- zamia t zmniejszenia wydatków powiększył
się
je tylko. Czy Kochany Stryjaszek portretu Szopena nie przedał?
Pienędzy
mi brak wielki, tylu rzeczy mi potrzeba, wchodzą
w dom
nowy.
Kochany Stryju, dziś
wy yłam
list z prośbą
o mentrykę
Walci,
niech jej tryj nie legalizuje, jeżli
to dużo
wymaga czasu, bo mi
na gwałt
jebt potrzebną.
Je zcze w tym tygodniu w sobtę
jadę
na
'więta
do męża,
gdzie ma być
rada familijna, do której mentryka
wła
'nie mi je t potrzebną.
Całuję
tryja zkowi rączki
od iebie i dzieci i pro zę
jak najprędzej
pełnić
pro'bę
moją.
Wkrótce pi ać
znów będ.
Kochają
niezmiennie
Karolina
Tamka . 36 Wą
owska
Czekałm

już

RJ.p. :::ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 266-267. List be::: miejsca i daty. Na umieuczenie go to :::bior:z:e po:toala stwierd:::enie Karoliny, że oc:::ekuje już
4 miesąc
na li t Kolberga (pisał
ostatnio 2 l 1885 r., :z:ob. list 1175) ora::: :::wiq:z:ek ::: li·
tem Kolberga do Str:::clichowskiego, tv kt6rym Kolberg reali:::uje proibę
Karo·
liny (:::ob. list 1202), i z orlpou:iedziq Karolinie (:::ob. list 1206).

l7 - Korespondencja t. ea
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1202
O s k a r K o l b e r g d o k s. P i o t r a S t r z e l i c h o w s k i e g o

bm., 21 V 1885
Szanowny
Księże

Kanoniku

Bratowa moja, która poszła
w grudniu za mąż
za p. inżyera
gubern[ialnego] W ąsowkieg
do Radomia, pisał
do mnie, błagjąc
na gwałt
t' nową
kopię
metryki Waluni. Tamta, którą
poprzednio
nam ksiąd:t
Dobrodziej udzielłś,
była
potrzebna do emerytury,
a ta nowa rua służyć
dla rady familijnej. Przepasjąc
tedy stokrotnie za subiekcję,
jaką
Mu znów robię,
upraszam o łaskwe
spon.ądzei
nowej kopii i przysłanie
mi jej, jeżli
to możebn,
jeszcze
w tym tygodniu przez jaką
pewną
okazję,
bobym się
chiał
jak
u&jrychlej z tym załtwić.
Na metryce, o ile pamięt,
ma być
przylepiona do incjału
marka stemplowa, (podobno na 50 c.?),
proszę
wi~c
nazcyć
to miejsce, kreśląc
ołówkiem
pierwsze litery,
a ja tam markę
potrzebną
przyleię
i jak zwykle atramentem po
niej przejadę,
a następie
postaram się
w konsystorzu o metryki
ulegalizowanie.
Rkp. :.ag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 173-174. 21 Maja 85.
tekstem notka Kolberga: ks. Strzelichowski.

Brulion li$tu. Nad

1203
K s. P i o t r S t r z e l i c h o w s k i d o O s k a r a K o l b e r g a

Modlnica, 25 V 1885
Wielmożny

Panie Dobrodzieju

Niniejszym przesłam
załącnie
ny, za którą
przypada l zł
reń.

metrykę
chrztu panny Walentytaksy i na stempel 50 c.w.a. Przy
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tej po obno ~ci
jowi najiż
z

miło
ukłony

ajpodńszy

mi ałączyć
Wiel[możnu]
Panu Dobrodziei wyraz wy okiego szacunku.
w Chrystusie Panu ługa
Ks. Strzelichowaki

Rkp. %ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 171-172. Modlnica dn. 25.5.1885.

1204
O kar

Kolberg do

Ludwika

Kuby

bm., 27 V 1885
zanowny Panie
Ofiarowane mi łaskwie
ze zyty dzieła:
Słowiańst
tv swoich
'piewach odebrałm
i bardzo Panu za dar tak znakomity je tem
wdzięcny.
ader zcę'Iiwą
powziąłeś
Pan myśl
upowszechnienia
w'ród narodu cze kiego pie~n
pobratymczych mu ludów i my'l
tę
wprowadzile' w czyn pięknym
i prawdziwie ar ty tycznym ukła
dem harmonii podwającym
warto'ć
każdej
z tych pie'ni. A nadto
uwzględnił
e' i praktyczną
tronę,
baczą
na dogodno ~ć wykonania, więc
podając
'piew już
to z towarzyszeniem fortepianu, już
na am fortepian, już
w czterogł
ie, już
w trójgło
ie. Tym po. ohem przy tępne
się
te pieśn
taną
tak i mniej zym kółom,
jak
i zerokim kolom tow[arzyskim]. Spodziewać
ię
zatem należy
jak
nujl p zego ich powodzenia i liczyć
na najwięk
ze ich upow zechnienie, czego Panu życzę
z cal go rca, i nie tylko pozwalam, ale
proszę
o użytkowanie
z moich zbiorów, ile razy tylko uzna z Pan
tego potrzebę.
Aż
by i<; choć
w czę 'ci za podarunek Pań
ki wydzięcć,
po yłam
Panu trzy k iążk
nowszego mego wydania, tj. Pokucie i J!azow ze, o których przyjęcie
pro zę,
gdy nie mogę
je zcze wedle woli
dy ponwać
całym
wydawnictwem dzieła
Lud, którego dotą
18
W)' zło
seryj. W tych trzech książach
znajdziesz Pan niejdą
jeszcze melodię,
która Pana zaintere uje i do podkłau
harmonijnego zachęi.

260
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 244. 27 Maja 85. Brulion listu. Nad tekstem
notka Kolberga: Ludwik Kuba w Hora Kutna. Pod tekstem: ,.Pokucie" l, II,
.,Mazowsze" l, co odnosi się
prawdopodobnie do przesłanych
wra:z :z listem to·
mów Kolberga.

1205
Hoff
Bogumił

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 28 V 1885
Kochany Oskarze
Ci serdecznie za Twój list, który bardzo mnie ura·
Dziękuj

do wał.
Również

posyłają

Miinchbeimer, Jenike,

Ci

i
ukłony

za
podziękwan

pp.
pamięć

Wiślck.

Gebethner powiada, że jeszcze nie otrzymał
od Ciebie polecenia
do wydania dzieł
Twoich wspomnianym w Twoim liśce
osobom.
Niezmiernie mnie to ucieszyło,
mimo to że
opuściłe
wieś
ście.
Więc
jest nadzieja, że zjechać
sądzę,
że
w drugiej połwie
lipca,
rów, tam przybęd.
Żonę
tam zawioę
jeżli
służba
nie zrobi mi zawodu,
gramu. W każdym
razie dostaniesz
lub z Wisły.
źródeł

pszyło,

zdrowie Twoje tak się
polei przebywasz już
stale w miesię
możey
w Wiśle,
bo i ja
po powrocie z Karolowych Wajuż
w czerwcu. Nota bene,
to wszystko pójdzie podług
projeszcze list z Karolowych Warów
że

W .,Tygodniri:u Ilu~trowanym"
umieścl
mój opis wycieczki do
Wisły,
a rysunki krajobrazów i strojów Wiślansków
do·
pi(;ro podazą
w przysłm
tygodniu 1 (bardzo po głupiem,
że
nie
razem umieszczone w jednym numerze), a wtenczas przez Gehetimera wyślę
po l egzemplarzu dla Ciebie do księgarn
Friedlcina w Krakowie.
Miinchheimer, jak
godniu jubileusz ~. Artyści
owację.

może

czytałeś,

w
obchdził

opery i muzycy
urządil

typrzesłym

mu
wspanił~,J
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on jest wielce zafra owany, bo po mozolnym wystudiowaniu opery Mazepa (jego kompozycji) cenzura zabronił
wystawienia.
Do szcęśliwego
zatem widzenia w Wiśle
Twój
Bogumił
Hoff
Dziś

Serdeczne
WiEly.
ukłony

od
żony

ciesząj

się

na Twój przyjazd do

Bibl. PAN 2185, t. l k. 261. Warszawa dn 28 Maja 1885.
Rysunki ilustrjące
artykuł
Hoffa (zob. przyp. 3 do listu 1185), wykonane na podstawie jego szkiców przez F. Brzozowskiego zamieścł
"Tygodnik Ilustrowany" 1885 w nr 127 pod zbiorowym tyułem:
Wycieczka do źródeł
Wisły.
Składy
się
na niego następujące
rysunki: .,Widok na Barnię",
,.Szczyt Baraniej", "Wiei Wiał",
"Zródło
Czarnej Wody", "Wodospady Białej
Wody",
"Górale nadwiślńscy",
"Połączeni
Białej
z Czarną
Wodę",
"Zródło
Białej
Wody".
z Jubileusz Miinchheimera z okazji 35-lecia pracy artystycznej przyadł
na
l maja 1885 r. Była
to 35-ta rocznica zdania przez Miinchheimera egzaminu wobec dyrektorów opery warszawskiej: Nideckiego, Quattriniego i Stelaniego
oraz przyjęcia
go w poczet pierwszych skrzypków orkiestry Teatru Wielkiego.
Odtą
działlność
artystyczna Miinchheimera wi1zał
się
ścile
z życiem
muzycznym Warszawy, gdzie najpierw jako dyrektor baletu, potem opery pracował
jako kompozytor, pedagog, organizator koncertów i widowiak operowych.
1

1206
O kar
ski ej

K olber g

do

K ar oliny

K o l b e r g-W
ą

o w-

Kraków, 29 V 1885
Koch[aua] Karolino
Wyrzuca z mi (w liśce
bez daty), żem
o Wa zapomnił,
bo tak
oawno nie macie wiadomo, ci, ale zapomniłś,
że
mówiąc
o pozostaniu do 'w. Jana w 'War zawie, o przeprowadzce, nie dałś
mi
wego nowego adresu - a nawet win zując
mi urodzin, żadnych
zcegółw
o swoim weselu nie przytocłaś.
Ale mniejsza o to.
skoro z listu wycztuję,
że
się
czujesz szcęśliwą,
że
taką
się
spo-
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dziewa z być
w przy zło·
ci i mimo utyskiwań
na biedę
będzies
'rodki dać
dziewczynkom woim wychowanie jak naj taranniej ze. Wzrusył
mnie istotnie kochane dzieciaki swoimi powinszowaniami i stanęły
mi znów obie przed oczyma jak wówczas, kiedy'my się
w lipcu r.z. żegnali
i może
po raz ostatni w Krakowie
uści
nęli.
Ale nie! Mam nadzieję,
że
się
przecie w tym życiu
choć
raz je zcze zobaczemy - wszakże
Kraków to nie Ukraina. Prawda,
że
do tego trzeba pewnych wiadomych Ci warunków, ale trudności
te i przy pracy, i oszcędn'i
ą do przełamni.
Naturalnie nie
z mojej strony; bo ja stary, zajęty
pracą
nie ruszę
się
pewnie już
do 'mierci z Krakowa, a zmu zony żyć
też
z gotowego, nie tylko już
nikQmn w pomoc przyjść
nie mogę,
ale zaledwie sam dla siebie
wystarc:7ant. a sprzedaż
portretu Szopena zupełni
liczyć
nie mo·
:lcmy. wi i on w Muzeum jak zaklęty,
a nikt się
ze zwiedają
cyt•h nawet o cenę
nie zapytuje. Tak przynajmniej mówi p. Łusz
czkiewicz, boć
ja tam przeciż
sam przesiadywć,
zachwlć
porhet i ludzi namwić
do kupna nie mogę.
Pokazuje się,
że
Kraków
.if".-t hiedniejszy i mniej je zcze muzykalny niż
Warszawa. Żądasz
nowej kopii metryki Waluni i to na gwałt,
na sobtę.
Ale jakimz; t·udem, jeżli
ja li t Twój odbieram we czwartek w Krakowie,
mog~
Ci ją z Modlnicy dostawić
na obtę,
tak żebyś
ją
już
w ten
dzień
miał
w ręku?
Jużcić
było
to możebn,
gdybym na to po·
'więcł
cały
piątek.
Ale trzeba by rano jednoką
pojechać
samc•mn do Modlnicy (bo ck pre mógłby
księdza
nie za tać),
tam
księdza
wy zukać
lub na niego w razie potrzeby poczekać,
skło
nie do napi unia aktu, z takowym wrócić
do miasta, ulegaizowć
w kon ) torzu przez biskupa (nie mówiąc
już
o legalizacji przez
kon ula) i okł
3--4 godziny je zcze w piątek
odać
na pocztę,
n:ic·b) nocuym idąc
pociągem,
przybł
w sobtę
z rana do War za·
wy. ama widzi z, na to trzeba mieć:
cza , do lO reń
kich odł
ŻOl)Ch
umy'lnie w kiesuni i mniej niż
70 lat wieku, a jak ci wiadomo, w Z) tkiego tego mi brak, a najbardziej dwóch o tatoich warunków. Więc
napic;łem
zaraz do k iędza
o sporządeni
i rychłe
przy łanie
mi tej metryki. Jakoż
odebrałm
ją,
naturalnie po kilku
doiach dopiero, i teraz od yłam,
jakeś
żądał,
bez legalizacji konuln ro [yjskiego] (w Wiedniu lub Brodach), bo to by zajęło
znów
z tydzień
cza u i przy porzył
kilka reń
kich więcej
kosztów.
miał
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Lubo mam Twój adres warszawski, metrykę
posyłam
do Radomia,
pisał,
że
tam jedziesz do męża
na święta,
więc
myślę,
że
tam
Cię
owa jeszcze zasta,n ie; a żeś
nie wspomniał,
jak długo
w Radomiu zabawisz [ ...] *
Prosząc
Cię,
ażebyś
zacnemu i kochanemu p. Wąs[owkiemu]
ponio~ła
ode mnie wyrazy r:.~etlngo,
prawdziwego szacunku i przyjaźni,
ściskam
Cię
wraz z dziewcątkam
najserdeczniej.
~ 7 lipcu pojadę
prawdopodobnie na kilka tygodni na Szląsk,
gdr.ie mnie zaprsją
i gdzie się
(u Wisły) źróde
mam spotkać
ze
znajomym Ci Hoffem i jego żoną
(z Warszawy).
boś

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 173-174. Kr. 29 Maja 85. Brulion li1tu.
* zdanie nie dokńczne

1207
Osk ar K olb er g
skiego

do

k s.

W
ł

adysł awa

S i a r k o w-

Kraków, 5 VI 1885
wydana seria XVIII obejmuąca
zapiski z Kieleckiego
w tych dniach prasę
i ·korzystam z nadrzjące
się
spo·
sc'bi.JoŚ,
ażeby
ją
przeRłać
Szan[ownemu] Kan[onikowi]. Mowa
tam jest między
innymi rzeczami i o Sobótkach, o których jednak
dla braku dostatecznego materiłu
niewiele mogłe
powiedzć.
Sądzę
jednak, że brak ten dałby
się
zapełnić
w roku przysłm,
jeżeli
Szan[owny] Ksiądz
Kan[onik] wedle udzielonej mi obietnicy racr.ysz łaskwie
nadesłć
mi wiadomśc,
jakie się
dotychczas do rąk
Jego dostały
w tym przedmiocie. W roku przysłm
bowiem, da
Bóg doczekać,
o tej samej porze wyjdzie z druku (w następej
serii) druga część
Kieleclciego, gdzie by z łatwością
dały
się
rze1
cr.one wiadomśc
umieścć
jako dokłaniejsz
uzpełni
po·
d:IDych w krótości
już
w serii XVIII. Jeżli
zatem Szan[owny]
Ke[iąJz]
Kan[onikl zgadzasz się
na moją
prozycję,
to prosiłbym
uprzejmie o nadesłi
tych wiadomśc,
o ile się
ich nagromdził,
Świeżo

opu&ciła
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nowego roku, ażeby
w właściym
czasie do drupodane.
Z tym życzenim
miło
mi zapewmc Czcigodnego Ks[ię
dza] Kan[onika] o prawdziwym szacunku i szczerej przyjaźni,
z jakimi zawsze pozstaję
O.K.
naJpÓŹiej

okł

ku

mogły

być

Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 290. Krak. 5 Czerwca 85. Brulion listu.
1 Zob. przyp. l do listu 1049.

1208
Ludwik

Kuba

do Oskara

Kolberga

Hora Kuma, 7 Vll885
Wielmożny

Panie

Z prawdziwym podziwem przeglądam
Pańskie
Polwcie, które
z Mazowszem i listem Pańskim,
i Mazurką*
otrzymałe
i za które szczere dzięk
składm.
W najbliższym
(12 a B) ze zycie mojego Slowiaiistwa będą
pie•n! małoruskie.
Trudno· ć robi mi transkripcya ortograficzna, albo
postanwiłem
drukować
w zy tkie, z czego może
Pan niezadowolony będzie
- grażdnicą,
a w takim razie transkripcya różnych
m[ał[o]ruskich
waryantów, a szczególnie transkripcya z materysłów
literami łacińskm
drukowanych, je t w niektórych przypadkach
bardzo trudną.
Z wyrazem głębokie
szacunku
L. Kuba
współcze'ni

Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 245-246. H. K. 7/6 85. Nad tekstem na·
druk: Slonnatvo ve evych zpevech v Hofe Kutne.
• i Mazurkił
- dopisek Kuby zamieszczony pod listem w formie przypisu.
Widocznie Kolberg do listu 1wego dolqc::yl jakii Mazurek; uttcoru tego nie
udało
1ię
jedJWk :identyfkować.
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1209
Osk a r

K olberg

d o K o n r a d a D o b r s k i e go

Kraków, 18 VI 1885
Kasa Komitetu im. dra Mianowskiego raczył
prze
wydawnictwa moje trzy raty procentu od funduszu po śp.
kim, a mianowicie:
w d[niu] 8 tycznia 1884
w d[niu] 18 maja
1884
w d[niu] 3 stycznia 1885

mi na
łać
Jaśkow-

rub. s r. 370
rub. sr. 370
rub. s r. 370

Rozmówiwszy

jeździ

się
obecnie z szanownym drem Chalubińskm
w przedo Zakopanego, dowiezałm
ię,
że
procent od rzefunduszu jest mi przyznany i na rok bieżący;
co zaś
czonego wyżej
do dalszego w pierania prac moich w na tępnych
latach, to lubo
takowe w za adzie Komitet uchwalił
i przycniać
się
do prac tych
wzro tu nie omie zka, statuta atoli i formalnści
wymagją,
aby
rzecz ta na każdorzwym
walnym (grudniowym) po iedzeniu
Komitetu przedstawioną
i zatwierdoną
został.
Upraszam zatem Szan[ownego] Pana, ażebyś
(jak mi to napisć
dr Chałub[iń
ki] polecił)
raczył
łaskwie
skłonić
p. ka jera Deikego do prze łani
mi na ręce
k ięg[arz]
Friedleina raty kwietniowej w kwocie rub. sr. 370, która wielce mi jest potrzebną;
druk
bowiem II-go tomu Mazowsza znacznie po tąpił
naprzód, a ryciny
gotowe i papier ą mi już
polikwidowane. O wyprawienie tej kwoty
pro ilbym, jeżli
la ka, je zcze w ciągu
czerwca, a po jej otrzymaniu odeRlę
zaraz pokwitowanie.
Polecają
się
la kawej Szan[ownego] Pana pamięc,
łą
czę
wyrazy prawdziwego zacuoku
tegoż

Bibl. P A.N 2l85, t. 4 k. 64. Kr. d. 18 czerwca 85. Brulion listu. Nad tekstem not·
ka Kolberga: Konrad Dobnki.
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1210
Oskar Kolberg do

Józefa

Sikorskiego

bm., 18 VI 1885
Spodziewam się,
Kochany Józefie, żeści
z całymi
kosteczkami
i bez nicmłyh
w drodze awantur, tj. zdrowo i wesoł
zajechali już
do Waszego Chamonix, że
ię
p. Zofia na dobre u swego gazdy
krząta
1 rozgspdawł,
a złote
jak ja kurczęta
na dobre już
(choć
w moll) piszcą
za piecem w kojcu. Więc
bodaj Wam tego
roku wilegiatura jak najlepiej po łużya,
a Tobie przybło
ze 30
funtów, jak i wszystkim tym, co za Wami ciągn
w góry w bry·
kach góralskich.
Co do mego wiadomego Ci dobrze interesu 1 tyle tylko powiem,
że
poszedł
on gładziej,
niżelro
się
tego spodziewał.
Dr Ch(ałubiń·
ki] zroumiał
od razu, o co chodzi, i już
skrypt mój poszedł
do
W arz;zawy, mający
prowadzić
pożądane
nenus rerum. Interwencja
więc
Twoja nie jest już
konieczą,
lubo szkodić
wcale nie będzie
dobre lowo rzucone jeszcze przy okazji i przez Ciebie w tej materii.
Bibl. PA 'V 2185, t. l k . 149. 18 czerwca 85. Brulion li! tu. Nad tekstem notka
Kolberga: Sikorski w Zakopanem.
l Mowa o etaraniach w Kasie Mianowekiego o uzyskanie kwietniowej raty
procentu od funduszu Ja "kowakiego, przysługjące
Kolbergowi w roku 1885
na wydanie cz. II !tfa::ows:a. (Zob. list 1209.)

1211
O kar

Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Kraków, 21 VI 1885
Koch(auy] P[anie]
Z ostatniego listu Waszej żony
dowiezałm
giej chorobif' żółciowej
i o cierpieniach i
mękach,

się

o Waszej łu·d
jakieśc
prze·
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byli (a i u grymasach zarazem, jakieśc
stroili), a które, dzięk
Bogu * już
się
skończył
*.
Chciejcie mi wierzyć,
że
tak dola jak i niedola W a sza równie
żywo
jak i moja własn
obchodzi mnie i dotyka, więc
lepiej, żem
o ciężkej
tej chorobie nie wiedzał,
co by mi smutku przysoł,
a dopiero o Waszej dowiauję
się
rekonwalescencji, będącej,
jak
zwykle, pierwszym już
stopniem do zupełngo
wyzdrowienia, które, daj Boże,
aby jak najrychlej nastąpiło
i zarówno Waszą
mał
żonkę,
jak wszystkich przyjaciół
W as kochająy,
uszcęśli
wiło*.

Do pociechy tej przyczynia się
i korzystna sprzedaż
Bóbrki, jak
o tym wspomina Wasza Pani. A lubo nie podaje ona wszystkich
tej sprzedaży
szcegółw,
które by ocenić
dokłanie
pozwliły,
na
czym t<' korzyść
prócz pienężj
polega, to jednak wymienia i tę
okliczn
; ć, że
macie pozostawione mieszkanic w połwie
domu a.l
do śmierc.
Zapewne, że
jest to korzyścią,
ale o tyle tylko douośn<!,
o ile oLie familie w sąiedzkj
zawsze żyć
z sobą
będą
zgodzie, czego dziś
przewidć
nic możeci,
a praktyka w świec
i11ne uam takiego stosunku zwykła
przedstawić
następw.
Zresztq, nic zajmuąc
się
już
gospodarstwem i spekulacjami, nie mielibyście
celu pozstawć
tak na ustroniu, oddaleni od wszelkiego liżona
Wasza pisze, Żl!
terackit!go i towarzyskiego ruchu. Toteż
pragnęlibyśce
co rychlej wynieść
się
już
z Bóbrki i tylko wzglę
dy różne,
a osobliwie stan Waszego zdrowia nie pozwalją
uczynić
tego natychmiast. Chodzi więc
tylko o to, kiedy i doką
się
przeuieść?
Wy sami oczywiśe
najlepiej znając
połżeni
swoje bę
chcieli podążyć
tam, gdzie są najkorzystniejsze pobytu Wadzi~c
szego warunki. Zdaje mi się,
że
miejscami tymi nie mogą
być
inne.
jak tylko Lwów lub Kraków. Gdyby szanse dla obu miast był
r ówne. to sądzę,
że
zdecyowalibś
&ię
raczej na Kraków, bo
odp1
,• iadłoby
to - jak z listu widzę
- życzeniom
Waszej żony,
a pr;<y..:nam się
jak najszczerzej, że i moim także.
W tym tedy przy.
pmzczeniu, że widoki Wasze skierują
Was istotnie ku Krakowowi,
przeatywłm
tu już
różne
mieszkania, ** lubo takich jest niewiele *"', do wynajęci
od jesieni. Znając
W as ze upodobania i stan
Waszej b w Bzeni, stował
e m
się
także
i do skazówek, jakie mi podału
wa~z
pani, to jest, aby lokal był
na przedmiścu,
niedrogi
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i miał
mi

ogródek. Z przepatrzonych więc
najodpowiedniej zym
ię
zdaje na tępujący
lokal:
a czarnej w i 1 {ale je zcze w obręie
miasta) je t domek murowany, parterowy, z mały
ogródkiem od frontu. Są tu trzy pokoje, kuchnia i werenda o zklona od podwórza, która za pokój
służyć
może.
Za podwórzem je t i ogródek, w którym altnę
urzą
dzić
można
{granicząy
z innymi ogrodami). Go podyni wdowa je t
babina rezolutna, ale, jak z miny widzę,
porządna,
poczciwa i chęt
na. Komorne roczne wyno i 275 reń
kich.
Nit· pi z~
o innych mie zkaniach, których z lO oglądałem,
bo
albo ceny ą za wy okie, albo też
nie miały
warunków żądanych,
albo był
do wynajęci
od l lipca, mieszkanie to winien zawsze
kto~
z Palistwa obejrzć.
nim się
do najmu zdecyduje. Ażeby
jednak
nikt Was nie uprzedił,
należłoby
zdecyować
się
w początkah
lipca.
Co do mojej o oby, tyle tylko powiem, że
i tego roku, zwłazcza że jest on pogodny, pokręcić
ię
trochę
po świec
postanowiłem.
Pojadę
tedy 15 lipca na Szlą
k, do Cieszyna, do posła
Cię
ciały
~. a tamąd
mam zwiedć
U troń,
źródła
Wisły
itd. Zajmie to
prxynajmni .. j 2 mie iące
cza u; lecz w każdym
razie w paździer
niku h(:dę
z powrotem w Krakowie.
jaki~

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 31 . Kraków 21 czerwca 85. Brulion listu. Nad
tehstem notha Kolberga: Blizńsk
. Pod liatem plan domku, kt6rego reprodukcja
tu niemoiliwa, gdyi oryginalny rękopis
zaginął.
- • to rkp. skreilone
* wyra: w rkp. skreślony
•--• fragment nadpisany powyżej
bez odnoiniha wiąż
c ego
: t ekstem, wlqc:ono 80 w odpowiednie miejsce ze w:ględu
na powiązane
treiciowe
' łaściwe
Czarna -wie', przysiółek
Krakowa między
przedmiśc
mol~ń
ki~m
a w1i' Kawiorami, obecnie dzielnica miuta.
2 Jerzy Cincał,
rolnik, członek
Koła
Pohkieso w 1ejmie alic j1lim, po eł
do Rady Paiiltwa we Wiedniu ze J,eka Cie17yńkgo
.
1tuzkał
w 1iltrzowicach, wsi w pow. cie1Zyńkm
na I,eku austriackim, która była
gniazdem rodzinnym Cincałów.
Połźy
duże
zalługi
w obronie praw narodowych SI,aka.
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1212
K o m i t e t K a s y i m. M i a n o w s k i e g o d o O s k a r a K o 1berga

Warszawa, 24 Vl1885
Szanowny Panie
pewna niedokłaść
w objaśnieu
prof. Chałubińskego,
się
Sz[anowny] Pan powłuje.
Procent od funduszu Jaś
ko-w~icg
przyznany Sz[anownemu] Panu został
za II połwę
r.
1883 i cały
rok 1884. W swoim czasie Sz[anowny] Pan zawiadomiony został
o takowym postanowieniu Komitetu.
Ponieważ
od owej chwili ani Pan sam, ani nikt za Pana nowego
podania nie wnosił,
rzecz więc
nie przychodiła
na porządek
dzienny i rozstyganą
nie była.
W tym połżeniu
natychmiastowa
wysłka
pienędzy
jest niemożlwą.
Ponieważ
nie ma już
w Warszawie ani prezesa, ani wiceprezesa
Komitetu Kasy i nie ma komu zwołać
ad hoc posiedzenia, przeto,
chą
sprawę
Sz[anownemu] Panu załtwić,
muszę
cyrkularzem zapytwać
obecnych członków
Komitetu o zdanie. Droga to dłuższa
i dlatego, jakkolwiek o dobrym rezultacie nie wątpię,
wysłka
pieniędzy
ulegnie opóźnieu.
Będzie
to decyzja [ ...] * wydana, która
w swoim czasie na posiedzeniu ulegaizowną
być
musi. Jako punkt
wyjścia
służyć
musi podanie Sz[anownego] Pana z wyłuszcenim.
na jak długo
Sz[anowny] Pan życz
sobie mieć
przyznanym procent
od funduszu Jaśkowsieg
i na co go użyć
zamierza. W obecnej
chwili głoswać
będziemy
tylko na jedną
ratę
rub. sr. 370, wypł
wając
z kuponów kwietniowych.
Przy spobnści
ośmiela
się
poruszyć
i iną
sprawę.
Był
Sz[anowny] Pan łaskw
nadesłć
asygncję
na Gebethnera
i Wolffa, aby do biblioteki Kasy wydano po l egz. wszystkich tomów dzieła
pn. Lud i jego zwyczaje itd. Gebethner wydania odmówił,
twierdząc,
że
rachunku z Sz[anownym] Panem nie ma, że za
egzemplarze brane od Friedleina musi mu płacić
itd., jednym sło
wem Ita mocy owego dokumentu nic nie wskórałem.
Asygnację
ową
wziął
od<: mnie, aby ją przesłać
do Krakowa, do swojej księgarn,
Zaszł

na które
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która

si~
z Friedleinem porzumieć
miał.
Od tego czasu upły
kilka miesęcy
bez wszelkiej wiadomśc.
Czy Sz[anowny] Pan nie był
łaskw
wnikąć
bliżej
w tę spraw~
i albo mnie uwiadomć,
czy i komu Friedlein egzemplarz, o którym mowa, wydał
lub przesła,
tak abym wiedzał,
u kogo się
upominać,
albo też,
jeśli
dotą
nic nie zrobione, czy Sz[anowny] Pan
nie był
łaskw
bezpośrdni
złożyć
dzieło
u Gebethnera w Krakowie z poleceniem przesłani
go na moje nazwisko do Gehethnera
w Warszawie. na mój, respective Kasy, koszt?
W oczekiwaniu na łaskwą
odpwieź,
łączę
wyrazy
prawdziwego poważni
i raz jeszcze zapewniam, że postaram się,
ile podobna prędko,
żądanie
Sz[anownego] Pana załtwić.
nęło

Członek

Konrad Dohrski
Komitetu - Sekretarz

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 104-105. Warszawa, d. 24 Czerwca 1885. Nadruk: Komitet Zarządjcy
dla osób

Kasą
pracująyh

Pomocy imienia dra medycyny Józefa Mianowekiego
na polu naukowem. Pod tekstem zapisane przez Kolberga

Komitetu.
adresy członków
• wyraz nieczytelny

1213
O~tkar

Kolberg

do

Konrada

Dobrakiego

bm., 29 VI 1885
Snnowny Panie
Dziękuj
jak najuprzejmiej za dane wyjaśnie
w sprawie przy7.nanPgo mi piZcz Komitf't fundu szu na wydawnictwo zbiorów moich etnograficznych. Pokazuje się,
że
dając
mi życzliwe
zapewnienie dalszej pomocy, prezes brał
widocznie za punkt wyjścia
dawniejszą
Komitetu uchwałę
, przepomniawszy, iż
na ostatniej sesji
tegoż
, jak l'an piszesz, rzecz ta nie była
wcale poruszną
dla braku
mego porłani
i inicjatywy czyjejkolwiek. Za łaskwe
zajęcie
się
Pana, by wyrónać
tę
nieformalść,
i chęć
zaopatrzenia mnie
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w potrzebny fundusz z tegorocznego kuponu kwietniowego serdzięk,
nadmiejąc
wszakże,
że
d[nia] 15 lipca
:..leczr.c składm
wyjerha~
mi wypadnie na 2 miesąc
do Szląska.
Gdyby się
przeto
nie dało
sumy tej uzyskać
przed tym terminem (a mam żenadziję,
się
da), to jużcić
poczekałbym
(wyrobiwszy zapewnieniem kredyt
w clnckarni) do początku
październk.
Prog1 am Cla~zych
moich prac dotycząh
Mazowsza, a który
w głównych
zarysach podałem
już
był
przed rokiem p. Chmielowskiemu 1 (confer[tur] tom I mego Mazowsza, stronica 5), jest nastę
pujący.
Mazowsze opracowywane w tych rozmiarach i w tym kierunku jak wydany już
tom l. jeśli
szcęśliwego
doczeka końca,
obejmować
będzie
6 do 7 tomów z rycinami i muzyką,
bo na taką
liczbę
posiadam w tekach materiłu.
Tomy te mieścć
w sobie będą
szczegóły
z Mazowsza warszawskiego, podlaskiego, płockieg,
łomżyń
skiego itd., tejż
natury co publikowane już
w tomie l, obok
przysłów,
gadek, guseł
i przesądów,
itp. Tym sposobem złoży
się
całość
przedstawijąc
właścio
ludowe rozległj
tej prowincji
i da już
dokłany
obraz znaczenia jej etnograficz[nego]. Opracowanie i druk każdego
tomu zajmie niemal rok cały,
a koszt jego
wynosić
będzie
przynajmniej fi. 800; pochłnąby
zatem dwie raty
(czyli roczny procent), a może
niekiedy i trzy (jeśli
tom będzie
grubszy) sumy Jaśkowieg
wypłacić
na ten cel mające
się
skutkiem powyżs.~:eg
programu przez lat 6 do 7. Podanie w tym duchu napisane wniósłbym,
jeżli
potrzeba, na walne posiedzenie
Komitetu w grudniu odbyć
się
mające
lub (jeżli
to jest w zwyczaju) uprosił
którego z członków,
np. Szanownego P[ana] Dobr[odzieja], ażebyś
w moim imieniu celem uzyskania zatwierdzenia
raczył
sprawę
tę
wnieść
wtedy na porządek
dzienny (i wnosić
ją
następnie
wedle statutu zechiał
corocznie) i zajmowł
się
nią
tak
długo,
póki wydawnictwo pomienione ukończne
nie będzie.
Uniknąłbym
w ten sposób powtarzania przeze mnie corocznie jednego
i tegoż
samego niemal podania o pomoc (skoro rzecz przyjęto
w zasadzie). Ufny, że nie odmówisz mej prośbie,
przepraszam, że śmie
Sz[anownego] Pana tym interesem obarczć,*
a natchęło
mnie tą
myślą
przekonanie, że jako sekretarz instytucji masz większą
niż
ktokolwiek łatwość
dopełnia
tej czynośi*.
Załuję
mocno, że rzecz prosta, dotycząa
ofiarowania Kom[ite-

272
Gebethnera całkowiteg
egzemplarza
za pośrednictwm
mego: Lud itd., który sobie mieć
życzł,
tyle Szan[ownemu]
Panu narobił
trudności.
Dziwi mnie, że
Gebethner wahł
się
z wydaniem tego egzemplarza, gdyż
mając
już
moją
asygncję
przez Pana okazną
(i na nią
się
powłując},
łatwo
mu było
swój
rachunek z Friedleinem wyrónać.
Zresztą
ma on i ze mną
także
rs:chunek co do pierwszych czterech serii dzieła
mego wydanych
w Warszawie, a dopiero od serii V począwsy,
prowadzi go z Friedleinem; mógł
zatem dać
choć
te 4 serie. Stosując
się
jednak do
życzenia
Pańskiego
i pragnąc,
aby Komitet przysedł
jak najrychlej do posiadania tego egzemplarza, począwsy
od serii V oddałem
go krakowskiemu Gebethnerowi i wysłam
go do warszawA nadto gotów jestem posłać
i drugi
skiego pod adresem Pańskim.
egzem[plarz] (co dla mnie żadnej
nie stanowi różnicy,
dzieło
bowiem rozchodzi się
b[ardzo] powoli}.

1owi]
dzieła

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 65. 29 czerw 85. Brulion listu. Nad tekstem notka Kolberga: Dobraki.
*-* ::danie dopisane na końcu
listu, ::e względu
na :wiązek
treiciowy wlączo·
no go w odpowiednim miejscu tekstu
l Zob. list 1083.

1214
Józef Sikorski

do

Oskara Kolberga

Zakopane, 30 VI 1885
Kochany Oskarze
Widzałem
się
z dr Chałubińskm,
a rozmowa z nim . utwierdzła
mnie w przekonaniu Twoim, że rzecz pójdzie dobrze, lubo nie tak
gładko,
jak się
zdawło,
a to z powodu nieobcś
w Warszawie
wielu członków
Zarządu
Kasy, których zgodę
na zdanie prezesa
trzeba Lędzie
okólnikiem pozyskać.
Na przysłość
trzeba będzie
wcześnij
i co rok odpwieną
decyzję
sobie wyrabić.
Czas tu mamy w ogóle piękny,
a upałów
nawet za wiele, lubo
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pewnie mniejsze są niż
u was. Panna Urb[anowska] pozdrawia
a ja ~c iskam
serdecznie.
Cię,

J.

s.

Bib l. P AN 2185, t. 3 k. 133. Zakopane 30 czerwca 1885. Karta korespondencyjna
Wielmożny
Oskar Kolberg w Krakowie. Dom Teichmana u WW

= Cldresem:
Jasieńkch.

1215
Hoff
Bogumił

do

Oskara

Kolberga

Karlove Vary, 3 VII 1885
K.och.my Oskarze
jak ,i kuracją
zdołaem
odbyć
dotą
podług
na·
przód ułożneg
planu, tj. osyćd
dokłanie
zastoując
się
do czasu.
Sądzę
zatem - jeżli
wszystko tak dalej szcęśliwe
pójdzie.
że
będ
z powrotem w Wiśle
już
okł
15 lub 16 bm. Jeżli
zatem
możesz
tam przyjechać,
to prosiłbym
też
nie później,
ażebym
z Tohą
mógł
jeszcze tam poracwć
do końca
lipca.
Wielkie nieszcęś
spotkał
przed naszym przybyciem mieszkańców
wsi Wisły,
bo zgorał
tam kościół
ewangelicki, probostwo.
2 domy :r.ajezdne, urząd
wójta gminy i kilka jeszcze domów t, tak
że
nie znajduąc
tam mieszkania, ulokwaiśmy
się
w Ustroniu
o małą
milk't oddalonym od wsi Wisły
i o tyle bliżej
do kolei.
W tym samym domu zajezdnym, gdzie i my mieszkamy, i Ty
znajdziesz schronienie. Stamąd
łatwo
nam będzie
zbierać
mate·
riałów
etnograficznych, tak spomiędzy
ludem z równiny i góralami, bo Ustroi1 lf'ży
na samym pograniczu tych dwóch szczepów.
Już
więcej
nie będ
pisał
stąd
listów do Ciebie, jak również
proszę
nie pisać
do mnie do Karolovych Warów, lecz do Ustronia.
Najdogodniej dla Ciebie było
jechać
koleją
(ku Wiedniowi)
aż
do stacji Pruchna 2 w Cieszyńkm,
gdzie pocztowy powóz za·
bicra podróżnych
do Skoczowa, a stamąd
do Ustronia. Jeszcze
lepiej, jeżli
dokłanie
napiszesz, którego dnia i którym pi>cą·
Podróż

18 -

tu

dotą

Korespondencja t.

88
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giem wyjedziesz z Krakowa, a w takim razie przyjechałbm
bie do stacji Chybi 3, skąd
najbliże
do Ustronia.
W każdym
razie oczekuję
listu w Ustroniu od Ciebie.
Do szcęśliwego
zobaczenia,
Twój
Bogumił

po Cie-

Hoff

Adres:
Bogumił
Hoff
w Ustroniu

(Cieszyńk)
Proezę

Cię,

jeżli

możesz,

mi moje obrazki typów
przywieź

strojów ludowych.
Bibl. P AN 2185, t . l k. 262-263. Karolowe W ary dn 3 Lipca 1885.
Daty tego pożaru
nie udało
Próchna, albo Pruchna, wieś
cieszyńkm.
Stacja kolei żelaznj
3 Chybi, Chiby, wieś
w pow.
kowa do Wiednia, połżna
między
1

się

ustalić.

2

kościelna
północej

między

strumieńk,
Próchną

w pow. strumieńk
na śląsku
Krakowem a Wiedniem.
stacja kolejowa na trasie z Kra·
a Dziedzicami, dziś
Chybie.

1216
K o m i t e t K a s y 1m. M i a n o w s ki e g o d o O s k a r a K o 1berga

Warszawa, 3 VII 1885
Szanowny Panie
Mam zaszczyt rzesłaćp
Sz[anownemu] Panu przy niniejszym ruh.
sr. 370, tyułem
zapomogi ze strony Kasy Pornocy imienia Dr
J. Mianowske~
na wydawnictw,) rlzieła:
Lud, jego obyczaje itd.
i proszę
uprzejmie o nadesłi
pokwitowania z odbioru tej sumy.
Z prawdziwym szacunkiem
Czł[onek]

Kar. Deike
Kom[itetu] -

Kasjer
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Bibl. PAN 2185, t. 2 h. 106. Warszawa, d. 3 Lipca 1885. Nadruk: Kasa Pornocy
imienia dra medycyny Józefa Mianowakiego dla osób
kowem.

na polu nau·
pracująyh

1217
Bibianna Moraczewska do Oskara Kolberga
Poznań,

7 VII 1885

Szanowny Panie
Z przyjemnością
dowiezałm
się
z listu Pana o dość
pomyśl
nym Hanie Jego zdrowia , a obficie puszczane na świat
prace poś wiadczją
o sile duchowej, z której dotą
nic Pan nie utraciłeś.
Pani Niegolewska nader poważnie
straę
męża
znosi, cześć
oddana mu w uroczystśiah
pogrzebowych wpłynęa
wiele na uko·
jenie jej żalu,
przekonał
się,
że
pamiętno
o jego zasługch
i gorącej
miłośc
ojczyzny, mimo głośnych
burz, jakie w końcu
życia
pnelyęł
nad głową
jego.
, spokój jednakż
bę
P. Niegolewska zamies:r.ka razem z matką
dzie miał
zamącony,
bo pragnie zapłcić
pozstałe
długi
męża.
które przechodą
jej środki.
Te, pod którymi połżya
swoje na1
zwisko, brat, p[an] Stefan Kwilecki zaspokił.
Zdrowie moje nie może
być
w stanie kwitnącym,
lata mają
swoje prawa. Wyjeżdam
w przysłm
tygodniu dla powietrza do
miejscowś
Johannesbad 2, w Czech[ach] na pograniczu Śląska.
Wspólny nasz znajomy, p. Władysw
Bentkowski, bardzo podupadł
na zdrowiu, cierpi na erce; męcząa
to choroba zarazem
fizycznie i moralnie.
Dziś
wyjechał
do Sobty~
pod Gdańsk,
zwątpiały
bardzo o so·
b1e.
24 M. za sprzedane cztery egzemplarze l-go tomu Mazowsza załączam
do tego listu: zostaną
złożne
w księgarn
Friedleina.
Jeden lg:r.[emplarz] czarnemu Szulcowi wręczonym
został.
Wyrazy serdecznego pozdrowienia i szacunku załą
czam. Zawsze pełna
dla Pana przyjaźni
B. Moraczewska
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Bibl. PAN 2185,

2 k. 301-308.
ł.

Poznań,

Stefan Kwilecki (1839-1900),
Johanneabad, obecnie Jańskie
Czyli Sopot

1
2

3

Łaźnie

młodszy

7 lipca 1885.
z dwu braci Wandy Niegolewskiej.
w Czechosłwaji.

1218
Oskar Kolberg do
Bogumiła

Hoffa

bm., 9 VII 1885
P ·r ajekt mej

ją

do Szląska,
spotkania się
w Ustroni z Two·
pracy wraz z Tobą,
czego pragnąłem
od tak
daw11a i J'a co tak mocno się
cieszyłm,
doznaje i w tym znów
roiku przeszkody, której przed trzema jeszcze tygodniami pr.z:ewi·
dzieć
wcale nie mogłe
. .A jest nią
podróż
w przeciwną
zupełni
Gidbyć
się
mając
stronę,
bo do Przemyśla
i Lwowa, którą
mi właś
nie w tejż
samej porze nakazuje interes mego wydawnictwa. Poj·
mujesz, z~
jest to kwestia największe
dla mnie wagi, kwestia ży
wotna, która stawia wszelkie inne na drugim planie, osobliwie co
do materiłów
dotycząh
Rusi, których mam wielki zapas, a do
których wydania dopomóc ma .ktoś
z osób wpłyoch.
Czy na·
dzieje moje osiągn
jakikolwiek skutek, tego nie wiem i dlatego
nie przytaczam bliższych
szcegółw;
owszem, nauczony doświa
czeniem wolę
przyuscać,
że
i teraz jak tylokrotnie spełzną
one
na niczym; ale nie chiałbym
sobie robić
wyrzutów, że
przycną
niepowodzenia stało
się
moje niedbalstwo lub opóźnie.
Jak długo
tam zabwię,
tego także
dziś
oznacyć
nie mogę,
bo
zależć
to będzie
od oklicznś.
Jeśliby
mi wypadło
zabwić
czas
dłuższy,
tobym zwiedł
i zbadł
następie
okolice Przemyśla
i Sanoka. jako po drodze leżąc,
i to by mi zajęło
czas do paździer·
nika. Wprawdzie mógłby,
jeżliby
czas na to pozwlił,
przejechać
się
we wrześniu
jeszcze i na Szląsk,
ale przyznam Ci się,
że
dwie podróże
odbyć
w jednym roku, to dla mego zdrowia i kie·
szeni za wiele; zrestą
już
bym Was tam nie zastł.
Więc
nie pozostaje mi, jak tylko odłżyć
na nowo spotkanie się
na&zc do roku przysłego
(jeżli
P[an] Bóg pozwoli, a Wy zechce·
zacną

małżonką,

podróży
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cie przybć
do Ustroni), a teraz życzć
obojgu Państwu,
ażeby
górskie powietrze jak najlepiej wpłyao
na Wasze zdrowie,
a Twoja teka, aby się
napełi
materił
i typami miej cowymi (w czym żałuję,
że
Ci nie będ
pomocnym), bo spodziewam się,
że
Karolowe Wary dość
krzepko postawiły
Cię
już
na nogi i więk-
sze dozwalją
robić
ekskursje. Zonie całuję
rączki,
a Ciebie ścis
kam.
Jeżli
byś
chiał
do mnie teraz jeszcze pisać,
to do 15 lipca będ
jcsztze w Krakowie. A pamiętj
przysłać
mi po powrocie do War:t.[awy] i moim do Krakowa obiecane numera "Tygodn[ika] Ilustr[owanego]" z Twoim artykułem.
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 116. 9 lipca 85. Brulion listu. Nad tekltem notka Kol·
berga: B. Hoff w Ustroniu.

1219
Józef
Blizńsk

do

Oskara

Kolberga

Bóbrlta, 25 VII 188.>
Kocbany Panie O karze
a drugi dzień
po Wa zej u na bytno'ci zasł
nagł
zmiana.
Dzi~,
tj. w obtę
25 lipca, wyjeżdam
na kilka tygodni, a prawdopodobnie na resztę
już
kwartłu,
do braterstwa Sokolow kich
pod Sanok do Po ady Olchow kiej 1 • Leży
to pod samym miastem
tuż
naprzeciwko dworca kol i przy zo ie, podziewamy ię tedy,
że
będąc
w tych stronach, zajrzycie do nas, bo w Bóbrce już
ię
nie zobaczymy, gdyż
będ
tu dojeżał
tylko chwilowo dla zabierania po trochu rzeczy, które łatwiej
i z mniej zą
ubiekcją
będzie
można
WJprawić
potem tąd,
tj. z Sanoka. wpro t koleją
do Krakowa czy Lwowa. Także
pisząc
do mnie, adre ujcie wpro t: w Sanoku. I do Leszczowatego, jeżli
będziec
tam jeszcze bawić,
łat·
wiej mi bC(dzie się
do tać,
bo wiedząc
naprzód o okazji, wsiądę
sobie do wagonu i przyjadę
do U trzyk na każde
żądanie,
aby
ucieszyć
się
jeszcze z Państwem
Kraińskm
i pożegnać
ich. Wczo·
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raj, nie wiem sam jakim sposobem, przyBedł
z poczty list do Was
adresowany do Leszczowatego; adres ten był
przekślony
i napisane Bóbrka. Nie było
sposobu odesłać
tego listu retro, bo byliś
2
•
my na wyjezdnym, a nie chiałem
zostawić
go p. Olędzkiemu
który pośle
na pocztę
może
za jakie trzy dni dopiero, na iną
pocztę
zaś
nie można
było
odawć,
chyba pod nową
marką
i nowym adresem - a że miałe
właśnie
pisać
. do W as, więc
poważyłem
się
list otwrzyć
(nie z ciekawoś,
broń
Boże),
aby przesłać
go wraz z moim. Otworzywszy, znalłem
kopertę
drugą,
którą
łatwiej
już
zgiąwsy
i zastosowawszy do formatu mojej, żywcem
posyłam,
życzą
od siebie i od mojej żony
wszelkich sukcesów
z ową
paną
z sąiedngo
narożik~.
Spodziewam się,
że
ta
szcęśliwa
oklicznść
przyśies
Wasz powrót do Krakowa, ale
prawda, że
to dopiero od l październk,
więc
macie czas.
Nie piszę
więcej,
bo pakujemy się
na gwałt;
list ten oddam po
drodze w Lisku albo w Zagórzu \ Ściskam
W as serdecznie od siebie i żony,
a Państwu
Kraińskm
uszanowanie nasze łączym,
szczerze W as kochająy
Józef Blizńsk
Sanok 5/8
Otóż
list ten odałem
na pocztę
w Sanoku 26 lipca, adresując
do Les:T.czowatego (gdzie, jak się
pokazuje, byliśce
do 28 tegoż
m[iesąca]),
tymczasem poczta w Ustrzykach odesła
go natychmiast do Soliny, a w Sanoku odebrałm
go przed kilku dniami.
Nie wiedząc
co robić,
napisłem
z zapytaniem do p. Kraińskego,
oJ którego dziś
otrzymałe
odpwieź,
że
jestści
we Wzdowie 5, więc
zaraz posyłam
ów list wraz z moim dawniejszym. do
któ1 ego dopisuję
te parę
słów.
Także
w tych dniach otrzymałe
nie pocztą,
tylko okazjq, z Bóbrki koretę
Waszą
wysłaną
z Krakowa jeszcze 26 lipca i adresowną
do Leszczowatego przez
Ustrzyki, a która pomimo to nie ma nawet pieczątk
pocztowej
mtrzyckiej, tylko wysłaną
został
wprost do Soliny. Ekspedycja
w u~trzykach
wyraźnie
zgłupia.
Nie wiem, co z tym zrobić.
Czy
to pilne? Może
ze Wzdowa będzie
jaka okazja do Sanoka? Bo
chą
Wam przesłać
pocztą,
musiałby
rozpakwć
i dawć
noWI} opaskę
oraz franktuę
. Donie
ście
mi zaraz, co się
z Wami
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z

dzieje i co zrobić
wpro t w anoku.

koretą

Oczekuję

, adre ując
pod moim nazwi kiem
odpowiedzi i 'ciskam serdecznie
Waz

J. Bliz.
O taszew kiemu u zanowanie moje
W[ielmożn]u

łączę.

Rlcp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 32. Bóbrka 25 lipca 1885.
Posada Olchowska, wieś
w pow. sanockim. Sokolowacy - to rodzina Pelagii Blizńskej.
Nie udało
się
ustalić,
czy do jej brata, Konstantego Sokłwaie·
go, który jeszcze w r. 1880 był
właścielm
Bóbrki Dolnej (zob. przyp. l do
listu 1045) należł
też
Pouda Olchowska.
2 [ ••• ] Olędzki,
rządca
Bóbrki Blizńskego.
ie wiadomo, jaki był
podtekst żartu
Blizńskego.
4 Zagórz, wiei w pow. aanockim, odległa
od Sanoka o 5 km. Poaiadala atcję
1

kolejwą.

5

Wzdów, wie' w pow. brzozowekim,

do Teofila Oataszewakiego.
należł

1220
O kar Kolberg do Józefa
Blizńskego

Wzdów, 8 VIII 1885
h..ochanv Panie Józefie
Wam bardzo za Wa z li t z 25 lipca i dopi ek z 5 ierpnia z anoka. Mówicie w nim i o korekcie z Krakowa, która, nie
wiedzć
dlaczego, powędrał
aż
do W as, koro do Le zezowardre owaną
i tą drogą
byłm
ją
już
dawno miał
w rę
tego byłn
ku. i na powrót do Krak(owa) wypraił,
bo na nią
drukarnia czeprzy'lijcie mi ją zaraz pocztą.
Ja tu
ka. Ze to rzecz pilna, więc
iPdzt; od 10 dni i zbieram wciąż
materiły,
których liczba ro'nie
z duicm kaid m; a zretą
je t mi tu jak u p(ana] Boga za pieC<'m . W zy tko to Wam opowiem, jak będ
wracł
do Le zczowatP;:;o na anok, <'O zapewne na tąpi
dopi ro okł
20 lub ku koń
eo~i
tego mi e · iąca
, bo jc;;zcz mam tąd
parę
zrobić
wycieczek.
Tymcza cm całuję
Wa i rączki
Wa zej żony,
a brater twu jej zayłam
moje u zanowanie.
Dziekuję

O. K.

W. O ta zew ki dziękuje

Wam za pamięć

zapra za do siebie.
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B. J. 6701, k. 134. Wzdów 8/8 85. Ory8inal listu. Karta korespondencyjna z adresem: Wielmożny
JPan Józef Blizńak
w Sanoku.

1221
Antonina Kolberg do Oskara Kolberga

bm., 8 VIII 1885
Kochany Stryjaszku
Korzy tając
ze sp o oh no ~ci,
ponieważ
córka ojca, pani Kazimierlt Rajzacher. jedzie do Krakowa, więc
piszę
do Stryja zka - jd
teraz dostałm
promcją
do klasy czwartej i list pochwalny, a teraz pewno będ
chodziła
tutaj w Radomiu do gimnazjum.
Co też
tam Kochany Stryjaszek porabia, czy zdrowy, bo ja doprawdy hardzo tęskni
za Kochany[m] Stryjaszl iem a także
i za
Krakowem, ale cóż,
kiedy przyjechać
nie mogę.
Jeżli
Stryjcio
ła
kaw, to prosiłabym
o dwie książ
Krakowiaków swojego wydania. Mama teraz pisać
nie może,
bo tak wypadło,
że
wczoraj było
wesele jednego z synów ojca a dzisiaj u na obiad. Mama jest
ciągle
zajęt,
a przy tym, zdaje się,
ma migrenę.
Mama pro i, żeby
StryjaPzch był
tak la kaw oprwadzić
p. Rajzacher po Krakowie,
gdyi je t pierw zy raz w tym mie ~ci e.
Mama całuje
Stryjaszka wraz z W alcią,
która ma promcją
do
kła
y pierwszej.
Całuję
Stryjaszka serdecznie, kochają
siostrzenica
Toni a
RJ.p . .:ag. Bibl. PAU 2030, t. 11 k. 19- 20 Li t bez miejsca i daty. C:a napisania go: B VIII 1885 r. pozwala u tulić
w:mianha o ślubie
Włady
ław
Wqsowshiego, htóry ja h wyniha : pó:Eniejs:cgo listu Karoliny do Kolberga ( :ob. list
1227) odb)ł
się
7 VIII, w przediń
napisania listu pr:P.: Antonirtt:.
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1222
Tt>obald Klepaczewskido Oskara Kolberga

9 VIII 1885
Poznań,

NajłskwEzy

Panie

Z prośbą
gorąc
udaję
się
do Pana Kochanego, spodziewając
się.
mi Pan za złe
onej nie weźmi.
Oto, jak Panu drogiemu pewno wiadomo, utworzyła
się
tutaj
1
• Czas też
polska orkiestra pod dyrekcją
Bolesław
Dembińskgo
był
wielki, aby się
coś
podobnego stało,
bo i na tym polu wyzy kiwali nas i poniewierali nasi najserdeczniejsi. Chodzi teraz o to, iżby
orkiestra owa wykonać
mogła
pol kie, ruskie, czeskie, w ogóle
łowiań
kie utwory.
Ale cóż,
kiedy takich tn nie znamy. Ja wiem tylko, że we Lwowie często
wykonywano podobne utwory prześlicn
na orkiestę
lub kwartet, oktet, ale mimo starń,
ani mogłe
się
dowiezć
o tyuł
owych dzieł,
ani ich też
dostać.
Grano np. jakąś
kompzycję
Ru ina czy Polaka we Lwowie jako
oktet, ale próżno
pi alem z prośbą
o jej udzielenie.
Dlatego, że i nic znam, i sam dostać
nie mogę
dzieł
podobnych
na orkie trę
lub na oktet, uJaję
się
z uniżoą
pro
~ bą
do drogiego
Pana: racz mi Pan w kazć
źródło
i tyuł
dzieł
podobnych, a wy&wiadczy nam tu Pan ajł
kawszy prawrlziwe dobrodziej two.
Jeśli
pro ić wolno, racz Pan przy~ie
zyć
odpwieź.
Miło
mi prawdziwie przy tej sposobno· ci wyrazić
Pnnu
Drogiemu prawdziwy zacunek oraz prze łać
zczere pozdrowienia
że

powolny
T. Klepaczew ki
Syndyk Kon y tor ki
ługa

Bib l. P AN 2185, t. 2 k. 68--{>9. Z Poznania, 9 VIII 85. Chwaliszewo N. 75.
1 Mowa tu o założnej
przez Bolesław
Dembińskgo
w Poznaniu w począt
kach sierpniu 1885 r. tzw. kapeli miejscowej. Zetpół
ten skład
się
z ponad
20 osób i rozpcął
próby pod kierunkiem Dembińskgo
6 VIII. Repertuar obejmował
muzykę
poularną.
Pierwny koncert odbył
aię
w poznańskim
Ogro·
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dzie Strzeleckim 23 VIII 1885 r. (zob. anons w "Dzienniku
nr 19 w rubryce Wiadomoici miejscowych i potocznych). Dembińsk,
organizator życia
muzycznego w Wielkopolsce, był
założycielm
podobnych zespołów
i towarzyatw muzycznych.

1885
Poznańskim"
zasłużony

calego szeregu

1223
Oskar Kolberg do Józefa

kiego
Blizń

Wzdów, 10 VIII 1885
Kochany Panie Józefie
Onegdaj już
posłaem
do W a , jakeści
tego żądali,
kor e ponz prośbą
o przy łanie
mi jak najrychlej korekty, o której
wspominacie w swoim liśce,
żeści
ją
odebrali. Rzecz to pilna.
Ponawijąc
tedy obecnie moją
prośbę,
ściskam
Was serdecznie,
a wszystkim Waszym zasyłm
uszanowanie. W Sanoku będ
prawdopodobnie między
20 a 30 t. m.
Wasz
<lentkę

o.
B. }. 6701, k. 135. Wzdów 10.8 885.
JPan Józef Błizńsk
adresem: Wielmożny
okolow kiego.

Oryginał

K.

liatu. Karta kore5pondencyjna :
w Sanoku. Posada Olchowaka u W-go

12ł

O

kar Kolberg do JóLefa
Blizń

kiego

Wzdów, 22 VIII 1885
Kochany Panie Józefie
Wyjeżdam
ze Wzdowa we wtorek (25 ierp[nia]) z rana do Nona pociąg
i (zdaje mi się)
okł
pierwszej
wo ielec 1, gdzie wsiądę
będ
w Sanoku. Bardzo bym pragnął
widzeć
ię
i przeędić
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z Wami godzin kilka, a obiecałm
się
do Leszczowatego (na Ustrzyki) na środę
(26-go} rannym pociągem.
Tymczasem proszę
Was
oświadczyć
wszystkim Waszym moje uszanowanie, a W as, Kochany
Panie Józefie, ściskam
serdecznie

o. K.

B. J. 6701, k. 136. Wzdów 22 eierpnia 85.
na z adresem: Wielmożny
JPan Józef' Blizńsk
w domu W-go Sokłwsieg
1 Nowosielce, wieś
w pow. sanockim, odległa
Oryginał

li&tu. Karla korespondencyj·
w Sanoku. Posada Olchoweka
od Sanoka o 10 km.

1225
K omitet K asy
Kolberga

i m.

Mi anowsk i ego

do

Osk ar a

Warszawa, 28 Vlll1885
Szanowny Panie
Imieniem Komitetu, którego prezes i wiceprezes nieobecni są
w tej porze w Warszawie, mam zaszczyt podziękwać
Sz(anownemu] Panu za nadesły
dla naszej biblioteki egzemplarz 17 serii
dzieła
pn. Lud 1 i 2 t( omy] Pokucia. Otrzymaliś
go w porządku
za pośrednictwm
księgarn
Gebethner i Sp. w Warszawie, a obecnie oprawny posłuży
dla użytk
chąy
z niego korzystać.
Co do dal szych przedstawiń
w kwestii funduszu na wydawnictwo, nie omieszkam zasto
s ować
się
do życzenia
wyrażoneg
w liś
cie Sz[anownego] Pana z d[nia] 29 czerwca b.r. Czy Komitet przyznP zapomgę
od razu z góry na lat parę,
czy każdorcznie
ponawiać
ją
trzeba będzie
- nie wiem. Zależć
to będzie
od decyzji
członków,
o której Sz[anownego] Pana zawidomć
we właściym
czasie nie omieszkam.
Z wysokim poważniem
Konrad Dobrski
Zarządjcy

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 108. Warszawa, d. 28 Sierp. 1885 r. Nadruk: Komitet
Kasą
Pornocy imienia dra medycyny Józefa Mianowekiego dla
osób pracująyh
na polu naukowem.
1 Czyli cz. II Lubel&kiego (DWOK T. 17).
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1226
Towarzystwo Przyjaciół
O kara Kolberga
Poznańskie

Nauk do

bm., 21 X 1885
Szanowny Panie Dobrodzieju
Z

urzęd
udaję
się
do Wielmożng
Pana w imieniu
Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskieg,
upra zając
Go uprzejmie, abyś
raczył
niezwłoc
zwrócić
Bibliotece naszej
manmkrypta zaległ
u Niego, a wydane Mu z biblioteki naszej
w roku 1868 dnia l kwietnia przez pana Emila Kier kiego. Spis
wedlt. urzędowej
zapiski śp.
Feldmanowskiego \ byłego
konserwatora naszego, załącm
w kopii 2, jako się
w aktach naszych przechował,
i mam nadzieję,
że
Szanowny Pan Dobr[odziej] nie omieszka przychlić
się
do słuznej
prośby
i upomnienia się
Zarządu,
który z obwiązku
swego zmuszonym się
czuje reklamowć
własnoć
zbwrów naszych narodowych, za które wobec publiczno'ci odpowiedzialni jestśmy,
a które i tak wbrew zwyczajowi i wszelkim
przepi&om, za długo
już
u Wielmożng
Pana zalegją.
Mając
nadzieję,
że
Wielmożny
Pan Dobrodziej uwzględni
z łusz
uą
reklamcję
naszą
i łaskwie
oddasz nam pożyczne
Mu z bibliott>ki rękopi
ma, mam tymcza em zaszczyt złożyć
Mu wyrazy szaClioku i poważni
od powolnego sługi
obwiązku

Zarządu

W awrz. Benzelstjerna Engestrom
Sekretarz Zarządu
2185, t. 3 k. 246-247. 21 Pazdz 1885. Nadruk: Zarząd
Towarzyatwa
Nauk Poznańskieg.
l Hieronim Fełdmanowski
był
konserwatorem i bibliotekarzem zbiorów Po·
znańskiego
Towarzystwa Przyjaciół
Nauk od r. 1868. Wykaz rękopisów
wypożyczonh
Kolbergowi, dołączny
do listu, sporządił
zapewne najpóźie
w r.
1869 w rai:nacb opracowywania spisu książe
i zbiorów muzealnych i archeo·
logicznych Towarzystwa, jaki przygotwał
w tym czasie w celu wydania kata·
logu zbiorów. Po śmierc
Feldmanowskiego (11 VII 1885 r.) atanowisko konser·
watora ~hiorów
Towarzyatwa piastowł
do r. 1917 Bolesław
Erzepki (18521932), filolog i historyk kultury, wydawca wielu zabytków literatury staropol·
akiej i XIX-towiecznej, zasłużony
działc
kulturalny Poznania.
Bibl. PA
Przyjaciół
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2 Kopia ta z adnotcją
Bolesław
Erzepkiego, z datą:
21 X 1885 r. i nadrukiem: Konserwator Zbiorów Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskieg,
dołą
~zona
do listu, zachowł
się
w Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 247. Uwagi ujęte
w nazwrotu rękopisów
oraz ich wykorzyStania w serii IX, X i XI
wiasy, dotycząe
Ludu, czyli cz. I, II i III W. Ks. Poznańskieg
(DWOK T. 9-11), dopisał
na
kopii Kolberg. Tekst kopii brzmiał:

Znajduje
się

Pow. Wachowski
Pow. OdoJanowski
Pow. Pieszeweki

Pow. Krobaki

u Kolberga:

-

Pow. Ostrzeazowski Pow. Gnieźńsk
Pow.Inrcłaski-

Pow. Wrzesińk
Pow. Czarokoweki -

"

Pow.
Pow.
Wągrowicek

Kościańsk

.

Pow. Sremski
Pow. Sredzki

"

Pow. Babimojski

-

o

(Ser. X atr. 23, 41, 119.)
wesela w Topoli Wielkiej, (X atr.250.)
wiadomść
o Roszkowie, (X atr. 283.)
Nowomiejski
obra - (odałem)
Broniazewice - (odałem,
X str. 166, 293.)
Skoraczew, (X str. 168, 290.)
Szypiowo - (odałem,
X str. 168, 322.)
X str. 140, 168.)
Wilkowyja - (odałem,
wiadomść
o wsi Skoroszewice - (odałem,
X str. 129,
157.)
szcegóły
o weselu na wsi Bobrowniki, (X atr. 319.)
Kotłów(odałem,
X str. 197.)
Parzynów, (X a. 164.)
Niechanowo - (odałem,
XI s. 5, 24, 75.)
Mielżynk
- (odałem,
XI a. 24, 48, 67.)
Tuczno- (odałem,
XI str. 19, 84.)
XI 13.)
Góry, Oldrzychowo - (odałem,
Oasowo, (X str. 303.)
Brzeźno(odałem,
XI s. 203.)
Bzowo, (XI str. 125, 206.)
Lubasz i Proboszczewice - (odałem,
XI s. 125, 153,
207.)
Sienno, (XI str. 105, 121, 145, 187.)
Piotrowo, (X a. 39.)
Sokolowo - (odałem,
X s. 20, 45, 72, 116.)
Srocko wielkie, (X a. 93.)
Księgnk,
(Ser. XI Ubiór str. 78, 247.)
Rogalin, (Ser. IX str. 71, 77, 242)
Mystki, (Ser. IX str. 123, 127, 163, 212.)
Zdzychowice, (Ser. IX str. 73.)
Pieśń
o gorzałceDominowo - (odałem,
V str. 349)
Łąkie
- (odałem
X a. 9, 37.)
wiadomśc

opis lub

Łoazkwie,

szcegóły

Powyższe
rękopisy
wydał
p. Kolbergowi p. Emil Kierski z biblioteki Towarzystwa przed 1-ym kwietnia 68 r., czyli przed objęciem
przeze mnie zbiorów
i biblioteki Towarzystwa.
(podp[isany )) H. Feldmanowski

286
Zapiska taka
Nauk Poznańskieg,
mienione rękopisy
przechował

w aktach biblioteki Towarzystwa Przyjaciół
przez śp.
Hieronima Feldmanowskiego. Wybibliotece Towarzystwa dotychczas nie zostały
zwrócone.
się

założnych

Dr.
Bolesław

Erzepki

1227
K arolina
bcrga

K ol b e r g-W ą so wsk a

do

Osk ar a

K o 1-

Radom, 25 X 1885
Drogi i Ukochany Stryjaszku i Bracie
Ct· porabiasz i dlaczego od Ciebie tak dawno nie mam ani jedI!ego życzliwego
słówka?
Wiem, że pierwszy list mój Ciebie w Krakowie nie zastł,
ale drugi? .. Ani Jasińk,
ani p. Schouppe, która
przed paru dniami wróciła
z Krakowa, Ciebie tam nie widzały;
mivlżebyś
jeszcze być
gdzie w podróży,
to niepodobne - czas
już
tak spóźnioy.
Ale, Drogi, Kochany Bracie, przeciż
chyba nie
Wljtpisz, że
Cię
zawsze kocham jednako, że
mi czasami bardzo
t~;>kuo
za Tobą,
że
pragnęłbym
Cię
zobacyć,
a skoro to obecnie
hyc nie może,
przynajmniej detaliczną
mieć
wiadomść
o Twoim
zdrowiu i o wszystkim, co się
Ciebie dotyczy. Wiem równ~eż,
że
prz}jemnie Ci będzie
dowiezć
się,
że
nie tylko wyjścia
mego
w powtórne zwiąk
nie żałuję,
ale najzupełi
szcęśliwą
jestem nic bez tego, by na moim horyzoncie nie zjawiły
się
chmury, ale
poczciwy, dobry i szlachetny w całym
znaczeniu wyrazu charakter
m(go męża
te chmury rozprasza. Ma i on swoje u sterki, ale któż
jest do konałym
na tym świec?
A jaki pobłażliwy
na wszystkie
moje wady i błędy,
a co najgłówiesz,
jak dobry dla dzieci moich! Tonia chodzi do gimnazjum, jest w 3 klasie, uczy się
dobrze,
ale że ełab
w języku
rosyj11kim, musi mieć
jeszcze w domu korepetycje. Jest zawsze wątła
bardzo, a w tym roku biedaczka miał
je~>zc
koklusz. W alcia zdrowa, uczy się
w domu - sama się
dotą
nauką
jej zajmuę,
tylko Tonia uczy ją arytmetyki i rosyjskiego.
Mieszkanie mamy obszerne, choć
nic bardzo wygodne, w gospodarstwie pomaga mi kuzynka nieboszczki, która już
w domu męża
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jest od lat 30, powiem Ci, Kochany Stryjaszku, iż pragnęłbym
bardzo sama się
wyłącznie
gospodarstwem zajmowć,
ale nie chę
pr7.ez to robić
zmartwienia ciotce, która już
się
z tym zżyła,
a jednak z wielu względó
jest to dla mnie niewygodne i niekorzystne.
Od czasu mego tu przyjazdu, to jest od lipca, miał
w domu
dwie uroczystśi
-.w miesącu
sierpniu ożenił
się
syn mego mę
ża,
Władysw,
który kiedyś
był
w Modlnicy u Stryja, a ósmego,
państw
młodych
u siebie
na:.-:ajutrz po weselu, przyjmowaliś
ohiadcm, na którym było
osób okł
C7.terdziestu. 8 września
wys:da za mąż
córka mego męża,
Zofia, miła,
rozsądna
osoba; wesele
było
huczne, bawiono się
aż
do ósmej z rana, ale ja też
nogami
przez kilb dni prawie ruszać
nie mogła
- tyle się
okł
przyjęcia
gości
natńcowć
musiał.
Pozstał
mi więc
w domu jeszcze dwie córek, najstarsza, z którą
niegdyś
byłam
w wielkiej przyjaźni.
i moja chrzestna córka, osóbka 24-letnia, bardzo przystojna.
ale z którą
nie harmonizuję
wcale; niestety do chrzestnych córek
szcęśia
nie mam, bo i Kazia Kolberg, dzisiejsza Markoniowa,
nigdy wdzięcnośą
i życzliwośą
za trud okł
niej podjęty
się
nic ocłznay.
Gdyby więc
Bóg pozwlił
mi te dwie panny wydać
za mąż,
byłam
bardzo szcęśliwą.
Lola jest w Sieradzu nauczycielką,
Władek
przyjeżda
w tych dniach do Radomia, gdzie bę
dzie miał
od Nowego Roku posadę
w telegrafie, którą
mu obiecuje
Królikiewicz, mąż
nieboszczki Mani, naczelnik telegrafu przy kolei
dąbrowieckj.

Na

p. Friedleina posłam
list do Stryja i mentrykę
W alei.
trzeba hyło
podisać
u konsula. Zechce Drogi Stryjaszek to
mi załtwić,
gdyż
bez tego nie mogę
zwołać
rady familijnej i już
od roku nie odbieram za dzieci emerytury, co pociągne
za sobą
nowe ambarasy i bieganę,
i nie mogę
z braku tej mentryki starć
się
o powiększen
dzieciom emerytury, która im się
z prawa należy,
&koro ja za mąż
wyszłam.
Całuję
serdecznie Kochanego Stryjaszka i proszę
o prędką
od Niego wiadomc>ŚĆ,
jak i o mentrykę.
Najlepiej by było,
gdyby mi Stryjaszek to odesła,
jak jest, a o drug:! l'ię
postarł,
ja pienądz
przy pierwszej prześlę
okazji.
ręce

którą

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 268- 269. Radom d. 25
Październk

1885 r.
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Walentyna Kolberg do Oskara Kolberga

bm. i d.
Kochany Stryjaszku
Proszę
Stryjaszka, żeby
Stryjaszek kiedy przyjechał
do nas i za·
razem przywiół
moją
mentrykę,
cieszyłam
bym się
bardzo a bardzo, gdybym Stryjaszka zobacyć
i uściskać
mogła;
ja nie chodzę
ua pensję,
tylko Tonia do gimnazjum. Tonia nie mogła
pisać
do
Stryjaszka, bo jak ja pisałm,
to ona leżał
w łóżku,
ale ja się
uczę
z Mamą.
Jak się
tam Stryjaszek miewa, czy zdrów i o mnie pamięta?
Proszę
Stryjaszka mnie odpisać,
czy Stryjaszek przyjedzie,
ny nie; jeżli
Stryjaszek przyjedzie, to ja tu napiszę,
na której
11licy: oto właśnie
za skaryszewskimi rogatkami, kamienica Wąsow·
skicgo. Całuję
rączki
Stryjaszka najserdeczniej i Tonia tak samo.
Kochają
Stryjaszka chrzestna córka

Walunia Kolberg
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 47. Li&t be: miejsca i daty. Na umies:;c:enie
Walentyny o metrykę
wiążca
się
:; popr:;ednim li·
go w :;bior:::e pozwala prośba
stem Karoliny.

1229
K o m i t e t K a s y i m. M i a n o w s k i e g o d o O s k a r a K o lherga

Warszawa, 31 X 188:)
Szanowny Panic
Z polecenia Komitetu Kasy mam zaszczyt przesłać
przy nmieJ·
szym Sz[anownemu] Panu rub . sr. 350 tyułem
zapomogi na wy·
dawnictwo dzieła
Lrtd i jego zwyczaje; zapomoga ta w bieżącym

•
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wypadł
nieco mniejsza z powodu podatku, jakiemu podkupony od papierów publicznych.
Prosząc
uprzejmie po otrzymaniu powyższej
sumy o nadesłani
na moje ręce
odpowiedniego pokwitowania, pozstaję
z prawdziwym szacunkiem
K. Deike
Adres mój:
K. Deike
w Banku Handlowym.
półroczu

legają

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 109-110. Warszawa d. 31 Październk
1885. Nadruk:
Kasa Pornocy imienia dra medycyny Józefa Mianowekiego dla osób pracująyh
na polu naukowem.

1230
Oskar Kolberg do Teobalda Klepaczewskiego

Kraków, 10 XI 1885
Szanowny i
Łaskwy

Panie

Wróciwszy przed kilku dniami z wycieczki kilomesęcznj,
którą
corocznie roLię
po Galicji, odebrałm
w księgarn
kilanśce
czekająyh
na mnie listów a między
innymi i list Szianownego]
Pana. I dlatego to teraz dopiero służyć
Mu mogę
odpwiezą,
mocno za 2 . włokę
przeasjąc.
Zap)'tnjesz mnie Sz[anowny] Pan o tyuł
kompozycji pohkich
i 8lowiait&kicb, które by się
kwalifoły
dla orkiestry p. Dembiu~kego.
Daruj Pan, że obecnie jako literat od dawna już
ze sfery
muzycznej wyszł
i z rzadka tylko o nią
się
ocierająy,
ogólnikami
tylko na to zapytanie odpwiezć
mogę,
dorzucają
kilka jedynie
szcP-gółw,
które mi właśnie
z tej sfery utkwiły
w pamięc.
Nie wspominając
tedy o kompozycjach dawniejszych, jak np.
Lesla, Kurpińskego
, Dobrzyńskieg
(symfonie, kwarteta), Moniuszki, Szopena (trio) 1, Nowakowskiego (Trio) 2 , o Fauście
Radzi3
wiła
zostały
w Lipsku lub w Warszwi~
, któn' wydane niegdyś
19 -

Korespondencja t. 68
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{u Gcbethucra), an~
o kompozycjach Sowińskeg
i Wolffa 4 (w Paryżu),
ani o w1t•lu kompozytorach cze kich (jak Du ek 5 , Tomu6
szek , Kalliwoda 7, Smetana itd.), wspomnę
tylko, że
z nowszych
autorów wiclec Sit tu cenionymi: Żelń
ki (pisał
sonaty z akompaniamentem, kwartety itd.), No kow ki (kwartety, jedna jego fantazja, Gebirgsphantasie, opus 17, wy zła
u Kistnera w Lipsku 8 ), Pa9
derw~ki,
Jarceki • Tytuł
ich dzieł,
o ile wydane zostały
za granicą
(najczę
'ci ej w Lipsku lub w Berlinie u Bo o te & Bo ck), figurują
w spi ach tych firm, które je drukowały,
w Warszawie za'
wyd1.jc je 2azwyrzaj Gebethner i spółka.
Nadmieniam, że
zbiór pieśn
słowiańkch
{cze kich, polskich,
ruskich itd.) bardzo dobrze harmonizowanych pod tyt. Slovanstvo
ve svych zpevech wydaje obecnie Ludwik Kuba w Podiebradzie
(adres: Herr Ludwig Kuba in Podiebrad - Bohmen); dotą
wy10
i kosztują
szło
16 .ze~ytów
okł
lO do 12 marek.
Oto i cały
repertoar moich wiadomśc.
Jak Sz[anowny] Pan
widzi, nie je t on obszernym a tym mniej pełnym;
w zakże
cieszyloby mnie mew)mownie, gd)by i to trochę
na cośklwie
się
przydało.
Pan sam rozpatrzywszy się
i w spisach, i handlach muzycznych, znajdziesz rzeczy tych więcej.
Zresztą
me omieszkam Sz[anownemu] Panu zakomuniwć,
jak
mi się
tylko coś
odpowiedniego dla Pań
twa nawinie. O tańch
ua11
12
turalnie, jak np. Wrońskieg
, Tymolskiego
itd. nie ma tu mowy,
te, jak sądzę,
za zgłosenim
się
wprost do dyrektorów orkiestr
tanecznych nabyte być
mogą.
Racz Sz[anowny] Pan przyjąć
wyrazy prawdziwego szarunku, z jakimi pozstaję
Jego powolnym sługą
Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 180-181. Kr 10 listop. 85. Brulion listu. Nad tekstem
notka Kolberga: KlepaczewsiU.
1 F. Chopin Trio pour le pianoforte, vialon et violoncelle dedie a son E"ce·
lence le prince Antoine Radziwill par..• op. 8, Leipzig chez Probst-Kistner-Paria,
chez M. Schlesinger-Londres, chez Weuel et Co.-1883.
2 Józef Nowakowski był
twórcą
kompozycji orkiestralnych, kameralnych, for·
tepianowych, chóralnych. Utworu, o którym mowa, nie udało
się
zidentyfi·
kować.
3 A. H. Radziwł
(1775-1833) Compositionen :u Goethes "Faust" (1830-1831). Berlin 1835.
4 Edward WolfE (1816 lub 1814-1880), pianista, kompozytor i pedagog.
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Zawadzkiego i Eisnera w Warszawie. Od r. 1835 przebywał
na stałe
w
Przyjaźnił
się
z Chopinem. Poza Paryżem
koncertwał
także
zagranicą,
m. in. w Rumunii (1862). Pozstawił okł
300 utworów, głównie
fortepianowych, także
kameralnych.
5 Ja n Władysw
Dussek (1761-1812), pianista i kompozytor czeski, organista w Mecheln, potem Bergen i Amsterdamie. Studia pianistyczne odbywał
w Hamburgu u F. E. Bacha. Koncertwał
m. in. w Petersburgu, na Litwie
u ks. Radziwł.
Od r. 1808 przebywał
na stale w Paryżu
jako koncertmistrz
kapeli ks. Talleyranda. Kompnwał
koncerty, sonaty fortepianowe i skrzypcowe, tria, kwintety, kwartety i drobne utwory fortepianowe.
6 Wacłw
Jan Toma~ek
(1774-1850), kompozytor, wybitny organista i pe·
dagog czeski. Kompozytor licznych utworów wokalnych, świeckh
i kościelnyh,
utworów kameralnych i fortepianowych.
7 Ja n Wacłw
Kalliwoda (1800-1866), skrzypek·wirtuoz i kompozytor czeski.
Kształci
się
w konserwatorium praskim. W latach 1823-1853 był
kapelmistrzem kapeli ks. Fiirstenberga. Potem osiadł
w Karłsuhe.
Skompnwał
7
symfonii, 3 kwartety smyczkowe, kilka koncertów skrzypcowych, uwertur i utworów fortepianowych.
6 Z. Noskawski Fantazja góralska, op. 17, skomponowana i wykonana w 1885
r., wg Słownika
muzyków polskich T. 2 (Kraków 1967) wydana w Lipsku u Kiatnera dopiero w r. 1888.
9 Henryk J arecki (1846-1898), kompozytor, dyrygent i pedagog. Wykształ
cenie muzyczne zdobywał
w Warszawskim Instytucie Muzycznym u S. Moniuszki. Od r. 1872 był
kapelmistrzem orkiestry teatru poznańskieg,
od r. 1873
dyrygentem opery we Lwowie, z którą
był
zwiąany
przez 27 lat. Od 1879
z lwowskim teatrem operowym gościł
co roku kilka miesęcy
w Krakowie. Tworzył
kompozycje orkiestralne i chóralne.
10 Dalsze :r.eszyty Slovanstva wydane w r. 1885 (zob. przyp. 2 do listu 1200)
przed 10 XI, (tj. przed datą
listu) stanowiły:
Pisne Maloruske - z. l i 2,
Moravske - z. 3 i 4 oraz Ceske - z. 4. Ostatni z wymienionych zeszytów, czyli
kolejny szesnasty, ukazł
się
20 X 1885 r.
11 Adam Wroński
(1850 lub 1851-1915), dyrygent, kompozytor muzyki rozrywkowej, zwłasc
tańców.
Kształci
się
w Krakowie i Wiedniu. Był
do r. 1885
dyrygentem orkicetry miejskiej w Krakowie, od r. 1886 dyrektorem Towarzystwa
Muzycznego w Kołmyi,
gdzie zorganiwł
orkiestę
symfoniczą
i chór, od
r. 1897 dyrygentem orkiestry antraktowej w teatrze lwowskim, potem operze,
oraz dyrygentem operetki. Kompnwał
polonezy, marsze, walce, polki, krakowiaki itp.
12 Fabian Tymolski (1828-1885), kompozytor tańców,
zwłasc
mazurów
i polonezów. Pracowal w urzędie
skarbowym we Lwowie. Skompnwał
okł
200 utworów wychodzą
w latach 1844-1885 nakłdem
firm lwowskich.
Paryżu.

Uczeń
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Oskar Kolberg do

Seweryny
Duchińskej

Kraków, 10 XI 1885
Sz[anowna] Pani
W tych dniach wróciłem
z wycieczki w Sanockie i Jasielskie,
gdzie przez całe
lato w różnych
domach wśród
gór i dolin zbierałm
potrzebne mi materiły.
Tam też
dowiezałm
się
z gazet o jubi1
leuszu Ko[chanego] p. Franciszka i niezmiernie mnie ucieszył
wszystkie te gorące
objawy sympatii dla Jego osoby i prac, których wielka donisłść
dla nauki nie od dziś
dopiero uznaą
i ocenioą
został.
Więc
i mnie, acz spóźnioemu,
niech będzie
wolno
połączyć
głos
mój z wielkim chórem wdzięcnyh
ziomków i życzć
jub1latowi setnych jeszcze lat zdrowia i powodzenia.
Gdy mowa o zdrowiu, to i o Szanownej Pani zdrowie zapytć
mi ię godzi. Dotąd
miałe
je za żelazn
i zdawło
się,
że
ciągłe
zajęcie,
jakiemu się
oddajesz, nie tylko zdrowia tego podkać
nie
zdoła,
ale owszem, jakoby je potęgwał
jeszcze. Toteż
nie wątpię,
że
i dziś
z łaski
Pani pomyślną
na to zapytanie odbirę
odpowiedź.

Mniej zadowlnijąc
była
ona może,
gdybym zapytwł
o sprawy puh~;zne.
Tu tyle jest różnych
stron, a zawsze ujemnych do
zanotowania, że
lepiej podobno tej kwestii nie poruszać,
ażeby
przykrego na każdym
kroku nie doznać
rozczarowania i rozgoryCLenia.
Ja tu teraz mieszkam w Krakowie, doką
przeniosłm
się
już
od roku ze wsi. Częste,
półtoramilwe,
trzęsące
jazdy do miasta
męczył
muie, a przy tym uważłem,
że
stygła
też
i życzliwość
moich ł:J~kaW)ch
gospodarzy. Tu w Krakowie mam co prawda bibliotekę,
drukanię,
księgarn
pod ręką,
co ułatwi
mi roboty, ale
za to walkę
codzieną
o byt staczć
trzeba, co dla mnie niepraktycznego ~;tajE'
się
uciążlwym
i odciąga
często
od prac właściyh.
Przy niniejszym przesyłam
Pani najnowsze prac moich owoce,
Ją,
z :których Mazowsze. jako strona Jej rodzinna, zaintersowć

293
jak 1dzę,
potrafi. Gdyby nie pomoc poczciwej Kasy Mianow kiego,
nie wiem, lciedy ujrzałoby
to dzieło
'wiatło
dzienne, a może
by go
i wcale nie ujrzało.
Ponawijąc
życzenia
w zystkiego dobrego, ·ciskam ser·
dt:cmit• p. Fran[ciszka], a Paniom całuję
rączki
jako wierny za·
wsze ich druh i ługa
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 81. Krak. 10 listop 85. Brulion lis&u. Pod tekstem no·
tatki Kolberga: "Lubelskie" II, "Kieleckie" l, "Mazowsze" l, "Mazowsze" II osobno, tvys:c::eg6lniajqce pr::esylane tera: : listem tomy Kolberga.
z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Franciszka Duchińskego
l W zwiąku
specjalny komitet obchodu działjący
w Krakowie i Lwowie przesła
do Paryż
na dzień
16 IX 1885 r. (tj. w wiglę
imienin Duchińskego)
przygotowany dla
niego medal pamiątkowy
oraz album ozdobny, w którym złożn
listy, adre Y
z całego
kraju. Uroczystść
jubileuszowa,
i telegramy gratulacyjne nadesł
skromna ze względu
na nieobcść
jubilata, odbyła
się
w Krakowie 10 X 1885
r., Lwów połączy
ją
zaś
z obchodem rocznicy powstania listopadowego. In·
formacje o jubileuszu Duchińskego
zamieścł
m. in. "Czas" 1885 w nr 231
i 233 w Kronice miejscowej i ::agranic:z:nej.

1232
O kar Kolberg do Karoliny
Kolberg-Wą

ow •

ki ej

Kraków, 12 XI 1885
K[ o chana]

K[ arolino]

Li t Twój odebrałm
przed kilku dniami, tj. zaraz po powrocie
z Sanockiego, gdziem bawił
do· ć długo,
bo okł
4 mi e ięcy
na w i,
już
z samego względu
na o zcędno
·ci, jakkolwiek i tam także
na
wsi nic ohe zło
ię
bez wydatków, dość
dla mnie dotkliwych {a i tak
za tncj~
w Krak[owie] trzeba było
płacić).
Bardzo mnie cie. zy, że
się
tak szcę~liwą
czujesz w swoim nowym zwiąku;
byłem
tego pewny, znając
prawość
Twego męża
i Twoją
wielotną
dla niego przyjaźń,
a Twoją
teraz rzecą
będzie
zachowć
życzliwo·
ć,
zgodę
tę
świętą,
tak z nim, jako i jego rodziną,
utrzymać
nadal i względy
jego w wyż
zym jeszcze, ile możnści,
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•

za karbić
sobie topniu. Ja ze swojej strony wynurzć
mu Wiruenem całą
wdzięcność
za ła kawą
opiekę
nad obiema dziewcątkam
naszymi, które w nim drugiego znalły
ojca; z listów ich widzę,
jak go z:mują,
więc
przekonany jestem, że mu przyko~ci
w niczym sprawić
nie będą.
Z listów też
tych wycztuję
ile by one
był
uszcę'liwone
zobacyć
się
jeszcze kiedykolwiek ze tarym
&wym stryjas7kiem, dałby
to Bóg, żebyśm
się
kiedy zjechali jeszcze
w Krakowie, bo jak wiesz dobrze, że
ja tam do Was jechać
nie
mogę.
Skoro Tonia ma promcją
do 4 klasy a Walunia do pierwszej, tu cieszy mnie. że się
obie wcale nieźl
uczą.
Tonia mi pisze
o bytności
w Krakowie pani Rajzacher; prosi, abym dla niej był
w tym mie€cie ciceronem. Załuję,
że
spóźnioy
mój powrót nie
do.:wlił
n<Awet widzeć
się
z nią.
Widzę
też,
że
wesoł
i hucznie czas
spędzacie,
skoro aż dwa wesela mieli' cie w domu; Ty naturalnie
tańcowłś
pewnie więcej
w spiżarn
i kuchni niż
w alonie, ale
i ta krzątani
gospodyni domu mające
zadanie nakrmić
i napoić
głodnych
i spragnionych ma swoje przyjemności
chrze ~cijańske.
A moŻI'S7
ich się
więcej
spodziewać
i w przysłości,
mając
jeszcze
w domu dwie panny na wydaniu, którym życzć
wypada rychłego
jak najpomyślie
zego postanowienia.
Przyałs
mi metrykę
Waluni, żądajc
drugiej takiej metryki
i poświadczen
konsula ro yj kiego w Wiedniu lub Brodach. Nie
bardzo to miły
dla mnie korni , ile że
wymaga pewnej pisaniny
i że odnirść
się
z tym potrzeba do Modlnicy, a tym trudniejszy do
:t.ałwieu,
że
natrafia wła'nie
na chwilę
zupełnj
u mnie golizny,
boć
i przyznasz, że
pierwszą
i konieczą
rzecą
jest zapłcić
za
i utrzymanit-, na co obecnie zaledwo starczą
moje doswe życie
chody. Więc
zamia t napisć,
że
"pienądz
przy pierwszej prze'le~z
okazji'', należło
zaraz w opieczętwanym
liśce
przy łać
te
6 CZ! 7 rubli pocztą
(do Friedleina księgarn),
co by mi starania
moje niezmiernie ułatwio,
a dla Ciebie po iadanie metryki przyspieRzJło.

Rkp. :;ag. Bibl. PAU 2030, t. I. k. 270. Krak. 12 listop. 8'; . Brulion /i. lu.
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1233
Zofia

Urbanowska

do Oskara

Kolberga

Warszawa, 13 XI 1885
Szanowny Panie
Spełniając
daną
Panu obietncę
zbierania piosnek ludowych w
1
Zakopanem. przesyłam
przy niniejszym drobną
ich wiązkę
• Jest
trochę
z Zakopanego, nie ze wsi jednak, tylko z miejscowś
za
lasem połżnej,
a zwanej Hamrami - i z Poronina. Tych i tam·
tych do~;tarclył
mi łożące,
góralki, ale trochę
już
w służbie
ucywilizowane, a więc
sposób ich wymawiania zbliżony
trochę
do na~zego
tracił
nieco wej pierwotnej barwy. Zatem choiaż
w zapi·
ywaniu usilowałm
trzymać
się
ich ortografii, spotrzegałm,
że
to jest niemal daremne, bo tam gdzie raz było
tylko samo s, lub sa·
mo c drugi raz słyzam
sz i cz. Jeżli
kiedy będ
jeszcze w Za·
kopanem, po taram się
większej
i dokłaniejsz
wiązk
Panu do·
tarczyć.
2, któPo yłam
też
Szanownemu Panu piosnkę
starozlcheką
rą
po ły załm
'piewaną
przez syna i ynową
pana Sikor kiego przy
fortepianie. Nie umieli mi powiedzć,
kąd
tę
pio nkę
znają,
a ra·
cZPj 11ie mogli sobie przyomnieć.
Muzyka do niej przypomina po·
loneza. Może
ta piosnka znajduje ię już
w zbiorach Pań
kich, to
'" tal..im razie pro iłabym
o w kazanie mi tomu i stronicy, żebym
od zukać
ją
mogła
i uzpełnić
obie, ponieważ
w samym 'rodku
brakuj.- jednej czy dwóch strofek.
W Krakowie dowiezałm
. ił(, że
zanowny Pan wyjechał
w Pozn.titskic po zbiór pie'ni 3 • Mam tam znajomą,
iostrzencę
pana
Sikorskiego, bardzo intelgą
i zaploną
do takich rz czy osbę.
Gdyby Szanowny Pan obie życzł,
można
by jej polecić
zbieranie
pi 'ni z muz)ką
nawet, ho to panienka muzykalna, w tej miej CO·
wości
choiaż,
w której pełni
obwiązk
nauczycielki. Mie zka w Le4
chlin~
pod Skokami (Schokken) u państw
Lasockich, nazywa się
Maria GraLska. Je tem pewna, że zlecenie Pana zrobiły
jej przy·
5
•
jemno'ć
i że znalłby
Pan w niej gorliwą
i zdolną
pomcnię
Na zakoilCzenie tego listu, chę
Szanownego Pana o co· prosić,
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a mianowicie o wiadomść,
tania chlebem i solą
nowżeńcó
tuj~.
Pewna osoba prosiła
doru~ci
obyczaju tego
nych odnotinych dziełach

w Polsce wziął
się
zwyczaj WI·
i od jak dawna mniej więcej
damnie bardzo, żeby
jej dostarczyć
wiaale pomimo poszukiwań
w róż
i encyklopediach, nic się
nie dowiedziaskąd

dotycząh,

łam.

Niech Pan przyjmie

crdeczne pozdrowienie.
Zofia

Adres mój: Ulica Mar
gi ~ikorsej.

Urbanowt~k

Nr 153, dawniej 79. Pensja Jadwizałkows

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 134. Warszawa dn 13 Listopada 1885.
Zbiorek pie ś ni
góralskirh spod Zakopanego przesiany Kolbergowi prze:&
Urbanow ką
zachowł
się
w zbiorach rękopiśmenych
Kolberga i publikowany jest w odpowiednich rozdiałch
"Pieśn
powszechnych"' Gór i Podg6r:a
w CZ. I i II (DWOK T. 44-45).
2 Pieśń
ta rozpcynają
się
od słów:
"Niech będzie
Jezus Chrystus pochwa·
lony, przybywam w te strony na poły
zemdlony ... ", nazwana przez Kolberga
,,ataropolekim zalotnym" lub "oświadczynm
szlachcica", publikowana jen m.
in. w cz. II Kujaw (DWOK T. 4) i w cz. II Kralwwskiego (DWOK T . 6)
w trzech wariantach. Zob. list 1240.
2 Informacja błędna,
Kolberg nie był
w r. 1885 w Poznańskiem.
4 Lechlin, wiei i dom. w pow. wągroieckm.
' Nie udało
się
ustalić,
czy Maria Grabska nadsył
Kolbergowi materiły
et·
nograficzne z Poznańskieg.
Prawdopodobnie Kolberg z oferty tej nie sko·
rzystał,
gdyż
Po:nańshie
było
już
w całośi
wydane.
1

Zofię

1234
Józef Sikor ki

do

O kara

Kolberga

bm., 13 XI 1885
Kochany O karze
Tciekł'
przed moim u~c.i
kiem, to go Ci teraz posyłam,
bo nic
w naturze nie ginie, nawet z tego, co się
czynem nie objawił,
ale
b}lo w poczuciu, a jakby się
wyraził
jaki heglista, in potentia.
Z Zakopanego wyjechaliśm
dopiero l-go październk
przy tem-
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pcraturz6 +O, a w wiglę
tego dnia przy ypał
na smeg parucalowy, który jednak tylko goJzin kilka leżał
i zga ł, jak g a' nie niejedl'n noworodek.
W przysłm
roku, da Pan Bóg doczekać
, prawdopodobnie znów
w czerwcu odlecę
jako ikora w gór kie strony, to pewnie Cię
znajdę
na miejscu, a wówcza ...
o, co będzie
wówczas, zobaczymy.
Nit:mniej mówię
Ci do widzenia i życzę
dobrego zdrowia.
Józef

ikorski

Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 135. List bez: miejsca i daty stanowiący
ciąg
dalszy listu
poprzedniego, co pozwala na ustalenie daty 13 XI 1885 r. Na umieszczenie go
nawiq:anie Kolberga w li&cie 1241.
tv zbiorze pozwala również

1235
K arolina
berga

K o l b e r g-W
ą

sowsk a

do

O s k a r a K o 1-

Radom, 19 XI 1885
Kochany Stryjaszku
li t Drogiego Stryja i pragnęłm
nań
zaale tanęł
mi na prze zkodzie choroba sio try
1 , która ię
moj go męża
mocno pogor zyła.
W poniedzałk
na tą
piła
śmierć
, wprawdzie dawno przewidywana, ale jak dla męża
mojego zaw ze bole na, eio tra bowiem była
o tatnim ogniwem łą
cząym
go z prze zło;cią.
Rozumi ię, że to pociagnęł
za obą
wielki wydatek, dlatego pro zę Kochanego Stryja, by był
la kaw przyla· mi, ale zaraz, odwrtną
pocztą,
m ntrykę
W alei, tak jak je t.
konsula, a na drugą
Stryjowi pienędzy
przy zlę.
bez poświadczen
Zanim ta druga gotowa będzie
, my za pierw zą,
choć
niepodpi aną
prze.~:
kou ula, możey
radl( familjną
zwołać
i Walcię,
która straznie czas traci, do gimnazjum po łać.
Rc.zumie się,
Kochany Stryja zku, że i my bardzo pragniemy zobac
: :;,.yć
Cię
znowu i uściskać,
ale kiedy to nastąpi,
Bóg raczy wied2ieć.
Mąż
mój kapitłuleżącgo
nie ma, a wydatki ogromne; tak
\V

ra7 odpwiezć,

uiedzlę

odebrałm

298
liczna rot1zina, choć
tylko obecnie dwie córki w domu, ale każdemu
co· dać
trzeba. Mąż
mój poczciwy i dobry, ależ
ja sama muszę
mieć
roz ądek
i tej dobroci nie nadużywć;
może
Bóg da, że dostanę
tu jakie lekcje. to ze wych oszcędnśi
uczynić
to będ
mogła,
ale dotą
mam tylko jedną,
a od męża
ciągle
pienędzy
brać
muszę,
już
to na opłaceni
szkoły
dla Toni, już
na książ
i ubranie
dla obydwóch. Dlatego ponawiam prośbę,
Kochany, Drogi Stryjaszku, o przysłanie
mi mentryki tej, którą
dosłam,
tak jak jest.
Dzieci dziś
nic nie piszą,
bo nie ma ich w domu. Z powodu
śmierc
ciotki zabrł
ich jedna z córek mego męża.
Całuję
ser·
decznie Kochanego Stryja, prosząc
o rychłą
odpwieź,
mąż
mój
łączy
wyrazy po.1.drowiema i szacunku.
Niezmiellnie Stryja kochają
Karol.
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 271- 272. Radom dn 19 Listopada 1885 r .
1

Oeoba nie zidentyfikowana. O zgonie jej brak informacji.
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K s. W ł a d y s ł a w S i a r k o w s k i d o O s k a r a K o l b e r g a

Kielce, 21 XI 1885
Czcigodny i Szanowny Panie
W dniu wczoraj zym odebrałm
li t Jego z dnia 5 czerwca b.r.
datowany i k. iążkę
Lud, erię
XVIII. Za dar ten naj erdcznijsą
Czcigodnemu Panu składm
podzięk.
Przecytałm
k iążkę
z wielkim zajęciem.
Co się
tyczy opi u sobótek, o co je zcze pod dniem 6 lipca 1883 r.
1
, otóż
raczył
mię
Szanowny Pan zaszczytnie zainwtoć
wedle
wskazówek la kawie w liśce
Jego wyrażonch,
pragnąłem
do Pań·
skiej książ,
wydać
się
mające
o kieleckich okolicach pod wzglę·
dem etnograficznym i etnologicznym, napisć
.oh zerne etudium
w tym przedmiocie. Rozpisałem
w tym celu wiele li tów do zna-
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jomych z
ludu, aby

, zez gółw
wiernie zebranych w'rótl
mieć
materił
odpowiedni do zamierzonego tudium. Sam
też
miałe
zamiar tu i ówdzie wyjechać,
aby na miej cu powziąć
anteyczą
wiadomść.
Co do wyjazdu: homo proposit - Deus
disposit. Różne
nieprzewidziane okoliczno 'ci tanęły
w poprzek
moim zamiarom.
Li ty odebrane z wiadomśc
o sobótkach przesyłam
Czcigod2
nemu Panu w załąceniu
jako dowód, że
chiałem
sumiennie
prośbie
Jego zad o· ćuczyni.
Gdy za· w liśce
Pańskim
z d. 5 czerwca, który od p. Wierzbickiego 3, kuzyna dr Kazimierza Grabowkiego z Krakowa, wczoraj odebrałm,
wycztałem,
aby przed
N owym Rokiem pracę
mą
nade łać,
co dla mnie w tych mi e iącah,
gdy najwięce
pracy mamy w Kon y torzu urzędowej,
a w ko ·ciele
duchownej, jest niepodobnym usktecznić,
więc
z li tów wspomnionych może
Czcigodny Pan wszystko zużytkować,
co uzna za godne i odpowiednie do Jego cennego dzieła.
Wiele uczynionych mi ustnie obietnic nadesłi
wiadomśc
w
zmiankowanym przedmiocie zawiedło.
Ja zaś
przez cały
1884 r[ok]
z powodu 'mierci mego krewnego, który zostawił
czworo sierot
małoletnich
bez matki, która przed dzie ięcu
laty przed męże
przenio ła się
do wieczno· ci, tok byłem
przygnębio,
ho mu iałem
ię
tymi ierotami zaopiekwć,
że
nawet o ohótkach zapomniał

o nade

pro;bą

łanie

się.

Oto prawdy, dla których studium nie przygotwałem,
a nie uwierzy Czcigodny Pan, jak mi to przykro, bo Go wysoko cenię.
W czasach obecnych, Bogu dzięk,
już
u pokoiJem się,
sieroty
polokowuJem w zkołach
i na pen jach, więc
jeżli
by Szanowny
Pan mi ł jali naukowy intere , to pro zę udać
ię
do mnie, a ja
poc.~;ytam
obie za zcę'ie,
jeżli
w czymkolwiek służyć
Mu będ
mógł.

Zo taję
z
Czcigodnego Pana
czią,

uwielbieniem i
głębokim

szacunkiem dla
Ks. W. Siarkow ki

Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 113-114. Kielce, 21 liat. 1885.
1
eię.
Liat z 6 VII 1883 r. nie zachowł
2 Zob. przyp. 2 do liatu 1049.
3 Może
Daniela Wierzbickiego, zob. przyp. 3 do liatu 1040.
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1237
O s k a r K o l b e r g d o K a r o l i n y K o l h e r g · W ą s o w ski ej

Kraków, 23 XI 1885
Kochana Karolino
Odebrawszy list Twój dzisiaj, pospieszam z odpwi
e dzią
i przeżądan
metrykę
, tak jak jest, by nie tracić
czasu, którego
dosyć
już
stracił
, wędrując
niepotrzebnie do Krakowa. Spodziewam się,
że
dla rady familijnej wystarczy ona i nie będzie
teraz
żadn
zachodić
przeszkoda w przyjęciu
Waloni do gimnazjum.
Poprzedający
Twój list opisywał
wesela, obecny zaś
mówi o pogrzebie. Tak to bywa w życiu
ludzkim, radość
i smutek przelatją
się
wzujem, a im kto starszy, tym więcej
ma powodów doznawć
tego ostatniego - i tyle.
Drugą
metrykę,
której pragniesz (jeśli
mi nabycie jej ułatwisz),
przeslę
Ci zapewne dopiero po nowym roku, gdyż
korespondencja
w tym interesie do Modlnicy i do Wiednia lub Brodów i odpowie·
dzi stamąd
zajmą
niezawodnie kilka tygodni czasu.
List mój jesl krótki. ho chiałbym
go jak najprędze
wypraić
z metryką.
Uściskaj
więc
ode mnie kochane dziatki jak najczulej,
i jego rodzinie oświadcz
wyrazy mego szaa panu Wąsowkiemu
<'nnku
Twój
O. Kolberg
syłam

Rkp. ::ag. Bi b!. PAU 2030, t . l k . 273. Kraków 23 listopad 85.
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1238
Seweryna

do
Duchińska

Oskara
Paryż,

Kolberga

Szanowny,

24 XI 1885

i Drogi [Panie]
Łaskwy

Z uczuciem najżywsze
wdzięcnoś
odebrałm
list Kochanego
Pana, równie jak drogocenne pieśn,
które przynosą
mi echo z rodzinnych stron Mazowsza, a będą
dla mnie jakby krynicą
żywej
wody na tych pustych wydmach wygnania! Nikt ode mnie, Drogi
Panie, więcej
nie pojmuje ważności
tych drogocennych zbiorów.
a tym samym nie może
bardziej ode mnie uszanowć
niezmordowaLej pracy, z jaką
Pan od lat tylu gromadzi te skarby narodowe.
Jak ja pojmuę
znaczenie pieśn
ludu, wygłosiam
to w odczycie
o Kazimierzu Brodzińskm
\ który posyłam
Panu memu.
się,
że
zdrowie Kochanego Pana musi być
dobre, skoro
Jego nie ma o nim wzmianki. I ja trzymam się
dobrze,
clokucza mi tylko ból reumatyczny w szyi, ale to nie wpłya
jakoś
na ogólny stan zdrowia i nie przeszkadza mi pracowć,
o ile
starczą
na to siły.
Cieszę

w liśce

Widzę,
że
Drogi Pan nie wie o ciężkej
stracie, jaką
ponisłam.
Poczciwa Zosia umarł
jeszcze w lutym 2 • Na rok blisko przed śmier
cią
miał
atak apoplektyczny, po którym nastąpiło
sparliżowne.
W lecie było
jej trochę
lepiej, wtedy na [usil]ne żądanie
sióstr wyjechał
do Warszawy i tam umarł
nagle w początkah
roiku tego.
Nie potrzebuję
mówić
Panu, jaka to boleść
dla mnie. Przeży
ły~m
razem trzydieśc
lat. Ona mnie tak troskliwą
otaczł
opieklj, podzielła
[ze mną]
wygnanie; w najcięższyh
chwilach mego
życia
miał
w niej duszę
prawdziwie kochają,
gotwą
zawsze
do ofiary. Takiej straty nic powetać
nie zdoła.

Mąż

mój stokrotnie dziękuje

wyrazy.
chiały

Wdzięcn

uczić

dzie) kolej na
wiem, jak młod

jestśmy

jego wytrałą
półwiekoy
rozpcął

Drogiemu Panu za życzliwe
Jego
oboje patriotycznym sercom, które
pracę.
Jak myślę,
niedługo
to [przyjjubileusz prac Kochanego Pana 3 , bo
Pan chlubny i pożyteczn
swój zawód.
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rada
Jakżebym

kiedy to
wiedzć,

nastąpi,

na
przygotwałbm

gody piosenkę
mazowiecką.
Gdyby nie ten nie zcęśliwy
kurs rubli, który mnie przykuwa do
miejsca, chętnie
bym odwiezła
Kraków i orzeźwiła
płuca
swojskim powierzem, a co ważniejsz
zaminą
myśli
z dawnymi przyjaciółm,
w których liczbie stawiam nasamprzód Drogiego Pana
mego. Może
też
Bóg da, że to kiedyś
nastąpi.
Żegnam
Kochanego Pana serdecznym uściskem
przyjaznej i pracowitej ręki.
Mąż
mój załąc
pełn
szacunku i przyjaźni
wyrazy.
Zostaję
z najszcerą żyliwoś
i najwyższm
zacokiem
Seweryna
Duchińska

Bibl. P AN 2185, t. l k. 159-160. Paryż
24 listopada 1885. Na liicie
atramentowe plamy utrdniające
w paru miejscach c:ytelnoić
rękopisu.
l S. Ducbińska
Ka::imier:: Brod:ińsk.
Odczyt publiczny w Paryżu
dnw 16
maja 1885 roku przez: ..• Paryż
1885.
2 .Mowa o Józefie Koszkowskiej (zob. przyp. 3 do listu 1066).
3 Jubileusz SO·Iecia pracy naukowej Kolberga obchodzony był
31 maja
1889 r.

1239
Osk ar
ki e g o

Kolber g

do

k s. W ł a d y s ł a w a

Sia r k ow -

Kraków, 7 XII 1885
Odebraw zy li t Jego wraz z licznymi aneksami podającymi
wiadomo' ci o Sobótkach, po'pie zam podziękwać
za pamięć
Jego
i oświadczyć,
jak bardzo Mu jestem wdzięcny
za te, choć
fragmentarycznie tylko podane, szcegóły.
Są
one jednak dostateczne do potwierdzenia mniemania, iż palenie Sobótek w Zielone Święta
nie
przechodił
poza granice obwodów :M iechowskiego i Olkuskiego,
gdyż
w Kieleckiem i Stopnickiem palono je zawsze w wiglę
św.
Janlł.
A przy tym jest tam pełno
szcegółw
innego rodzaju, które
choiaż
skre'lone pobieżn,
wy'iecają
lepiej starożyne
znaczeni
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tego

Po tanowiłem
zatem z amie· cić
je w następym
drutomie Kieleckiego nawet (dla autentyczno'ci więk
szej) w tej formie, w jakiej zostały
podane, opuszcają
naturalnie
Wbzystko to, co z obrzędem
tym nie ma zwiąku.
Druk tomu tego
pociągne
się
zapewne aż do kwietnia lub maja r.p., gdyby zatem do
tego cza u przybł
Mu jaki szcegół,
to racz mi go, W[ielebny]
Kslięże]
Kanon[iku], zaraz pocztą
nadesłć
dla dołączenia
go do już
kującym

obrzędu.

się

już

vale~;nych.

Załuję

mocno, że obarczony będąc
interesami familijnymi i oboswego stanu i urzędowani,
nie możesz,
Sz[anowny]
Ks[ięże]
Kan[oniku], poświęcć
tyle czasu, ile byś
pragnął
na prace 1 po zukiwania etnograficzne, do których materiłu
nigdy podobno u na nie zabraknie. Więc
ufam, że
skoro ciężary
te się
zmniejsą,
co jak mówisz, wkrótce ma nastąpić,
to się
znów ze
znaą
nam już
skrzętnością
i enrgią
weźmisz
do dzieła,
ażeby
nowo nabytymi materił
wzbogacić
znów wydawnictwa Akademii naszej.
Ja za ·, korzystając
z łaskwej
Jego oferty, udam się
zawsze w razach wątpliych
do światłej
Jego rady, po' rednictwa [ ...]
wiązkam

Bibl. PAN 2185, t. 4 ''· 291-292. Kr. 7 grud. 85. Brulion listu
Nad tekstem notka Kolberga: Ka. Siarkowaki.
niedokńczy.

1240
O kar Kolherg do

Zofii

Urbanow kiej

Kraków, 9 XII 1885
Szanowna Pani
Za prze łane
mi piosneczki góral ·kie serdeczne kładm
dzię
ki. Bo jakkolwiek niektóre z nich był
mi już
znane, więk
zość
jednak je t nową,
a ą tam i wielce charakterystyczne, lubo, jak
łn , :mie Pani mówisz, przez góralki już
trochę
ucywilizowane śpie
wanJch. Jeżli
i nuta ich jest równie ucywilzoaną
(to jest jakim' znanym i oklepanym krakowiakiem), to oczywi' cie nie warto
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jednę

by jej zapisywć

1

•

Mógłbym

o tym przekonać,
gdyby choc
kochany Sikorski, jeżli
uważł
i pai wymawiania głosek,
i dlatego ortografia
się

chiał
mi przysłać
samo tycze si~t
nic może
tu być
stałą
i jednostaą.
Przesyła
mi Pani także
piosnkę
starozlcheką,
słyzaną
od
synowej p. Sikorskiego. Jest ona zamiesconą
w moim Ludzie,
serii l V, str. 173-4, 191 (Kujawy) i w serii VI nr 532 na str. 300.
Ale tu jest kilka nowych, nieznanych mi strofek, za które bardzo
jestem wdzięcny.
Równie wdzięcny
jestem i za adres panny Marii Grabskiej, którą
moi obecni gospodarze krakowscy, pp. Jasińcy,
bardzo dobrze
znają
i cenią,
bo w tamtych mies2Jkali stronach. Czy ze stosunków
tych będ
korzystał
i jak prędko,
teraz jeszcze powiedzć
nie mobę,
bo Poznańslcie
już
wyszło
z druku. Nadmienę
przy tym, że niedobrze Panią
poinformowano co do mego wyjazdu - wyjechałm
bowiem nie w Pozn[ańskie],
ale w Sanockie i tam bawiłem
aż
do
początku
listopada. Byłem
także
parę
dni w Iwoniczu.
Zapytujesz mnie Pani o zwyczaj witania go' ci a i nowżeńcó
ehlebem i 1 solą
u progu. Otóż,
o ile wiem, jest to niekoniecznie polski, ale w ogóle europejski zwyczaj i miał
podobno powstać
za
wujcn krzyżowch,
a nawet bodaj jeszcze za czasów prześladowni
chrzef,cijan.
Dziękując
raz jeszcze za łaskwie
udzielone mi ma·
teriały,
łączę
życzenia
wesołych
świąt
wraz z nadzieją
zobaczenia
się
tutaj, da Bóg doczekać,
w roku przysłm,
i wyrazy rzetelnego
szacunku, z jakim zostaję
Jej sługą
taką

mięta.

Toż

Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 297. Krak 9 grudn. 85. Brulion listu. Nad tekstem not·
ka Kolberga: Zofia Urbanowska.
pieśn

1

Zbiorek, który Kolberg otrzymał
bez nut.

od Urbanowskiej, zawierł

tylko teksty
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1241
Oskar

Kolberg

do

Józefa Sikorskiego

Kraków, 9 XII 1885
Kochany Józefie
Ci bardzo jestem wdzięcnym
za Twój przypi·
~k
Podpatrzyłeś
widać
panę
i okazję
i dalejż
za nią.
Ależ
kto
Cię
o to pro ił, żeby:
się
wtr:1cał
do korespondencji panny z kawalerem i krępował
jej swobdę
niby jaki' tauś
in partibu . Gnie" nm il(. I nie będ
dobrym, dopóki mi - odlatując
znów w czerwcu ku górom - nie dostawi z am osbiśce
tej panienki tu do
Krakowa, jak łońskieg
roku. Dixi. A teraz spożywaj
w pokoju i
&woją
wilję
Boż[eg]
Nar[odzenia] wraz z całą
Twoją
we oł
rodziną,
której naj'erdeczniej ze ']ę
życzenia
i ukłony,
Twój
Myślisz

może,

że

1
•

Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 298. Brulion be: miejsca i daty, napisany be:poirednio
pod listem Kolberga do Urbanowskiej, co pozwala na pr:yjęcie
tej samej da·
ty: 9 XII 1885 r. i na lokaizcję
w :bior::e.
l Mowa o lilicio Sikorskiego do Kolberga (zob. list 1234) napiaanym bez.
pośredni
pod listem Urbanowakiej z 13 XI 1885 r.

1242
Begumil Hoff do

Oskara Kolberga

Warszawa, 10 Xll 1885
Kochany O karze
Nie otrzymałe
dotą
odpowi dzi na li t mój pi any w ierpniu
zaraz po powrocie moim z Wi ły.
Zapewnie nie za tal Cię
ten li t
je zcze w Krakowie. Teraz, jak yn mój 1 mi pi ze, znajduje z ię w
Krakowie i okazuje z wiele życzliwo~
dla niego, za co Ci . kła
dam najserdeczniej ·ze podziękwane.
Je t to dla na rodziców ulga
niemał,
wi dząc,
że
posiadamy przyjaciela tam, gdzie jedyny na z
syn daleko od swoich rodziców przebywa, do którego młody
czło
wiek udać
~ię
może
po radę
i opiekę
w razie potrzeby.
20 -

Korespondencja t. 88
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Ukłony
od Miinchheimera z zażlenim,
że
dotą
nie otrzymał
dal zego ciągu
Twego wydawnictwa. Zahczyło
się
od l tomu Pokucia; od tego czasu ani on, ani ja, ani nikt nie otrzymał
żadnego
tomu dal zego. Gebethner tłomaczy
się
tym, że nie otrzymał
od Ciebie upoważnie.
Bądź
zatem tak dobry i daj jemu polecenie pod
tym względem.
Jakże
zdrowie Twoje? Szkoda, że nie udało
się,
że
spotkać
się
mogliśy
w bieżącym
roku w Wi ~Ie.
Nie zawsze tak mi się
udaje
przebywać
tam czas dłuższy.
Z Warszawy było
tam kilka osób inteligentnych, jak profe or
2
, gorliwy zbieracz przycinków do mowy polskiej i jej
Pleńkiwcz
dialektów. Był
tam i Skomorow ki, bibliotekarz Kronenberga, lingwista. Na tępnie
i Sokłw
ki, asystent wydziału
chemicznego Uniwersytetu War zawskiego, a na końcu
i p. Zatorski, dyrektor fabryki chemicznej w Warszawie. W takim towarzystwie miło
nam
było
przebywać
kilka tygodni.
Ukłony
serdeczne od żony,
Twój Cię
kochająy
Bogumił

Hoff

Bibl. PAN 2185, t. l k. 264-265. Warezawa dn. 10 Grudnia 1885.
w korespondencji Bogumiła
Hoffa, syn jego, Bogdan
szkoły
technicznej kolei terespolskiej w 1885 r.,
studiował
w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W latach późniejszych
już
jako malarz i nauczyciel pracowł
w polskim gimnazjum w Cieszynie uczą
ry·
sunków (od r. 1897), brał
też
żyw
udział
w działlnośc
Pol kiego Towarzyst·
wa Ludoznawczego, założneg
w Cieszynie w 1901 r. Po r. 190:> osiadł
w Wiśle,
gdzie kontyuwał
prace awego ojca nad przekstałcnim
tej wsi w miejsco·
w o· ć w c za ow-kuracyjną.
W I. 1923-1928 był
nauczycielem rysunków w Warszawie.
2 Rom~n
Plenkiewicz (1833-1910), filolog, nauczyciel w Płocku,
Piotrkowie
i War zawie. W latach 1876--1895 uczył
w Szkole Handlowej Kronenberga. Potem był
urzędnikem
w Zarządie
Towarzystwa Kredytowego w
arszawie. Był
członkiem
Towarzyltwa Naukowego
anzawskiego. Autor prac z dziedziny pedagogiki i artykułów
zamieszczanych w Encyklopedii wychowawczej, któreJ re·
daktorem był
przez jakiś
czaa. Napisł
mongrafię
o Kochanow kim pt. Jan Kochanowski, jego r6d, żywot
i dzieła
stanowiąc•
tom 4 wydania pomnikowego
D:fel W uystkich Kochanowskiego (Warszawa 1897).
1

Wspominany już

(1865-1932), po

ukończeni
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1243

Przyjaciół

Oskar Kolberg do
Nauk
Poznańskieg

Towarzystwa

Kraków, 18 XII 1885
Pod dniem 21 X! r.b. wezwany zostałem
przez Zarząd
T[owarzystwa] P[rzyjaciół]
N(auk] do zwrotu skryptów, doręcznyh
mi
7 Lihlioteki przez śp.
Kierskiego w r. 1868, z odbioru których
7łożvem
wówcza pokwitowanie, dotą
w aktach zachowane. Kopię
tegoż
Zarząd
do wezwania dołączy.
Na wezwanie to mam zaiż
zapomniłe
o danym niegdy' Kier kieszczyt odpwiezć,
mu cyrografie (nic dziwnego po 17 latach), po zużytkowani
powierzonych mi manuskryptów nie myślałe
już
więcej
o ich waż
ności,
a zatem i o zwrocie. Uznaję
w tym moją
winę.
I dlatego
wielce obwiązany
je tem Zarządowi,
że
rzecz tę poruszył
i o braki się
upomina. Pospieszam tedy z odsyłką
tego, co się
jeszcze
7nałzo
w mych tekach, żałując,
że
nie mogę
żądaniu
Zarządu
uczynić
zad o' ć w sposób zupełni
zadwljący,
po upływie
bowiem tak
długieo
czasu i w kutek kilkakrotnych przenosin z miej ca na
miejsce i przeucń
w tekach, niektóre z tych skryptów zawie! · uszył
lub zatrciły
się,
tak że nie wiadomo, czy kiedykolwiek odnajdą
ię lub nie. Je'li ię znajdą,
odesłać
ich nie omie zkam.
l'rzy zwiedzaniu zbiorów Towarzy twa w r. 1868 oglądałem
też
i ~oade
lane tam z prowincji zemata 1 • Widząc,
że
w nich je t niemało
dla moich prac etnograficznych żywiołu
, oświadczyłem
to
'p. Kier kiemu, uzy kałem
od niego (wskutek rekomendacji 'p.
Lihelta) pozwolenie odpi u z nich wszystkich tych szcegółw,
które uzr.am za przydatne do moich wydawnictw. Chodziłem
więc
przez cały
tydzień
do Muzeum Towarzy twa i robiłem
kopie. Zna·
glony do wyjazdu, otrzymałe
za pokwitowaniem krypta rzeczon1:
wyŻeJ,
których kopiwać
wtedy nie zdążyłem.
W liczbie od yłają
cych się
obecnie skryptów brakuje, jak wskazuje spis ich 2, kilkunastu. Sądzę
jednak, że strata tych notat nie będzie
zbyt dotkliwa,
gdyż
część
ich etnograficzna (bo to tylko wziąłem
ze obą,
nie tykając,
z wyjątkiem
Sokłwa,
statystyki i historii) zużytkowan
i o-
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drukiem w seriach dzieła
mego Lud, które, o ile
wiem, znajduje się
w posiadaniu T[owarzystwa] P[rzyjaciół]
N[auk]
i gdzie także
(w serii IX we wstępie)
wypoiedzałm
zdanie moje
o szematach owych w ogóle 3 •
do niniejszego listu, zancyłem,
w któ~ 7 wykazie, dołącznym
rych to seriach i na której karcie zamieszczone szcegóły,
o których wspomina pokwitowanie. Dodam też,
że
do niektórych donmciłe
nadto szcegóły,
skądin
nabyte, wraz z nutami, szemata bowiem nie zawierły
wcale muzyki. Ufam mocno, iż Zarząd
znając
teraz powody tak długieo
skryptów tych zalegania, zwło
kę
tę
łaskwie
mi wybaczć
i zwrot odesłanych
obecnie w aktach
nowych zancyć
zechce. Przy tej spobnści
niech mi wolno bę
•dzie przesłać
wyrazy wys01kiego poważni
dla instytucji, tyle już
okł
oświaty
narodowej zasłużonej
i pozstać
dla niej z najgłębszym
uszanowaniem
O. Kolberg
głoszna

już

został

Pierwodruk będący
podstawą
wydania niniejuego listu zawarty jest w artykule
Marii Turc::ynowiczowej ,.Scl,ematy Wielkiego Księtwa
Poznańskieg"
oglos::o·
nym w ,.Księd:e
pamiątkowej
ku czci prof. Adolfa Chybińskego",
Kraków 1950,
na s. 343-345. Autorka opublikwał
go na podstawie włamego
odpisu, gdyż
rękopis
będący
włamoicą
Pom. Towarzystwa Przyjaciół
Nauk zaginął
w c:a·
sie wojny.
1 Chodzi tu o materiły
zgromadzone przez Towarzystwo w wyniku przed&ięwztej
w r. 1858 akcji mające
doprwazić
do stworzenia opisu hiatoryczno-etnograficznego Wielkiego Księtwa
Poznańskieg.
Był
to odpowiedzi na
rozesłany
w 2000 egzemplarzy kwestionariusz pt. S::emat do spisywania materiałów
mającyh
służyć
do opisu statystycznego W. Księtwa
Po:nańskieg.
Kwestionariusz ten skład
się
z 22 pytań
zawartych w trzech działch:
topograficznym, etnograficznym i historycznym. Publikowany jest we wspomnianym
artykule M. Turczynowiczowej Schematy ... na a. 340- 3U.
2

Spis ten

skryptów
własno

pow. wachowaki
" odłanwki

..

"

do listu
dołączny

pieszewski

ś cią

brzmiał

Wykaz
Towarzystwa Przyjaciół

następuj

ą co

Nauk

:

będ

o Łoszakwie,
opis wesela w Topoli Wielkiej.
opis wesela w Sieroszewicach
- odsyłam,
część
zachowam,
wiadomść
o Roszkowie,
wiadomść

ący

ch

(obacz Lud)

eeria X, s. 23, 41, 119

..
"

X, •· 250
X, s. 254, 186, 194,
198,201,
X, •· 283
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pow. pieszewski

"

krobaki
ostrzeazowski

gnieźńsk

"

inowrcłask

"

"

."

czarnitowaki

Brzeźno
- odsyłam
Bzowo,
Lubasz i Proboszczewice,

"
"

"

sui a X,
X,
X,
X,
X,

s. 139,300 (oracja)
s. 166, 293
s.168, 290
s. 168, 323
•. 140,168,270
X, 8.129,157
X, s. 319
X, e. 197
X, s. 164, 316
XI, a. 5, 24, 75
XI, e. 24, 48, 67
XI, a.19,84
XI, e.13
X, 1. 303
XI, •· 203
XI, •· 125, 206
XI, a. 125, 153, 207
XI, s. 105, 121, 145,
187
X, •· 39
X, •· 20, 45, 72, 116
X, e. 93
X, 8.78,247
X, s. 77,242
IX, e. 123, 127, 163,
212
IX, •· 73

odsyłam,

Oasowo,

ienno,

Piotrowo,

ko' ciańsk

Sokłw
- odsyłam,
Srocko Wielkie,

iremski

.,

-

wrzeińsk

wągroieck

."

Nowomiejskie Dobra,
Broniszewice - odsyłam,
Skoraszew,
Szypiowo - odsyłam,
Wilkowyja - odsyłam,
Skoroszewice - odsyłam,
wesele na wsi Bobrowniki,
Kotłów
- odsyłam,
Parzynów,
Niechanowo - odsyłam,
fielżynk
- odsyłam,
Tuczno - odsyłam,
Góry, Oldrzychowo

Kaięgnk,

średzki

Rogalin,
Myetki,

babimojski

Zdzychowice
Dominowo, pieśń
o gorzałce
Łąkie
- odsyłam
odsyłam,

część,

"

V, e. 349
V,'· 9,37

KraJ.ów, 18 grud. 1885
W pierwodruku w ostatniej pozycji wykazu
ny 237; poprawiono po sprawdzeniu z wcześnijsym
przyp. 2 do listu 1226) i z tomem 10.
(Łąkie)

O. Kolberg
mylne odedanie do strodanymi Kolberga (zob.

3 O "szematach" tych wapomina Kolberg w cz. I W. Ks.
(DWOK T. 9) we wstępie
na 1. II.

Poznańskieg
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1244
Oskar Kolberg do Seweryny
Duchińskej

Kraków, 20 XII 1885
Szanowna Pani
Bardzo mnie zmartwił
panny Józefy i pojmuę
po stracie tak długoletnij,
Broszury i pisma
łaskwie

wiadomść
o śmierc
naszej kochanej
dobrze wielką
boleść,
jaką
Pani uczuwasz
wiernej towarzyszki i przyjaciółk.
mi nadesł
odebrałm
i dzięk
za nie

składm.

Całuję
Wesołych

świąt

rączki
życzę.

Kochanej Pani. Uścisk
Przyjaciel i sługa

dla p. Franciszka.

O. K.

Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 82. Kraków 20 grud. 85. Brulion listu.

1245
Oskar Kolberg do

Józefa

Majera

bm., 10 I 1886
Jaśnie

Wielmożny

Prezesie

Przy niniejszym piśme
mam zaszczyt przedłożyć
J[aśnie]
W[ielPanu spis po iadanych przeze mnie materiłów
etnograficznych 1 sporządny
z uprzejmą
pomcą
dra Kopernickiego.
Czynię
to w tej nadziei, że
J[aśnie]
W[ielmożny]
Pan rozpatrzywszy się
łaskwie
w pomienianym spisie, poweźmisz
dokłane
o objętści
i znaczeniu zbiorów moich wyobrażeni,
a poinformowany dostatecznie, uznasz potrzebę
rychłej
publikacji materiłów
dotą
nie publikowanych i odpowiednich ku temu celowi nie omiesikasz wynaleźć
środków.
Aby potrzebę
środków,
o których mowa, usprawiedlć,
niech
możneu]
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m1 wolno będzie

- z przytoczeniem cyfr kre'lić
w krótkich
przebieg sprawy moich prac i wydawnictw.
)'ierw ze 4 serie dzieła
Lud wydałem
w latach 1857--67 z fun·
flu zów własnych.
Ze takowe jednakż
sięgać
daleko nie mogły,
a o nakłdcę
było
trudno, przeto dla wydawnictwa dalszych serii
swkałem
pomocy ciał
naukowego, jakim było
Towarzystwo Naukowe Krakowskie, a następie
Akademia Umiejętnośc,
którą
to pomoc uzy kawszy za łaskwą
przycną
J[a'nie] W[ielmożng]
Prcze a, wydałem
od r. 1870 do 1885 - jak wiadomo - 14 to·
mów, czyli serii dzieła
Lud. Zapomoga Akademii udzielana rocznie
wyno iła i wynosi średnio
zł reń.
500 (w pierwszych kilku latach po
zł
rcń.
300 i 400, w paru następych
po 600) i starczył
na druk
jednego tomu o 16-20 arku zach przy dodatku i z mojej także
strony (z powodu nut) okł
100 do 200 zł reń.
łowach

cały

w podobny spo ób i dalej, byłm
w możn'cio ile
zdrowie, a Akademia i nadal poparcia swego nie od·
mówiłaW) dać
w ciągu
lat kilku (6-8) jeszcze okł
6 do 8 to·
wów Ludu - które by obejmwały
materiły
i opracowania etno·
graficzne nie publikowane dotą
z kilku nieporuszonych jeszc7e
prowincji pol kich, mianowicie: z Podgórza Krakow kiego, z gór,
z Radom kiego, Kaliskiego, Szlą
ka i Pru zachodnich ! i zamknęły
'"ydawnictwo mające
na celu stopniowe i sy tematyczne ogłszeni
ludowych wła
•ciwo ·ci ziem pol kich na podstawie po iadanych
przeze mnie zapisków.
Ale w tekach moich znajduą
się
nadto, i to w nierównie znacz·
niej ze.j liczbie, materiły
z Rusi ( a w częśi
i z Litwy) 3 pozyskane,
których publikacja - według
mego zdania - równie ważne,
je'li nic ważniej
ze je zcze niż
dotychcza wydane, przynio laby dla
uauki plony. O ważno'ci
tej przekonać
mogą
drukowane już
prz d
kilku laty 2 tomy Pokucia. a publikację
atoli takową
a ltó1a by jednoczśi
z wyżej
cytowaną
(Lud) doknywać
się
mogła
- żadnych
nie po iadam środków.
A wszakże
wiek mój
pode zły
oraz przykład,
jaki dają
literaturze naszej ro yj kie, coraz
gę·
ci ej (za podnietę
zakłdów
naukowych) ukazjące
ię
publikacje
etnologiczne, biorące
za przedmiot swych badń
zachodnie cesar·
twa gubernie, naglą
- jak mniemam - i nas także
do pośiechu
w pracy i do szybszego na polu wydawniczym działn.
Pracują

by

posłuży
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Mimo że potrzebie tej czynią
JUZ w pewnej czę
' ci zado
ś ć artyi materiły
nad yłane
Akademii (i przez nią
ogłaszne
w
stron Rusi " Zbiorze Wiadomo' ci do Antropologii") z różnych
pożądanym
by jeszcze było:
aby i dla publikacji rzeczy ruskich, które w moich spoczywają
tekach i systematycznego oczekują
opracowania, wyjednanym został
osobny fundusz roczny, czy to z zasobów Akademickich, czy
z jakichkolwiek innych źródeł
za wpłyem
Akademii otwrzyć
się
mogącyh
w sposób, iżby
dotycząe
Ru i wydawnictwo, o ile moż
ności
za mego jeszcze żywota
i pod moim okiem (więc
wedle programu, jaki dotą
moim pracom przewodniczy), dokonywane być
mogł
w sposób, jak się
to dzieje co do rzeczy polskich. Dodam,
iź
tutaj z powodu niemałj
liczby koniecznych ilustracji i nut na
tom 20-22 ark[uszy] druku z ilu tr[acjami] potrzeba będzie
zł
reń.
1000.
Donisłść
prac i publikacji etnograficznych uznał
też
i Komitet Kli&Y pomocy naukowej imienia dra Mianowskiego w Warszawie. ·w yznaczywszy mi w r. 1883 roczny zasiłek
w kwocie rub. sr.
7;iG nu wydawnictwo dzieła
o Mazowszu, które składć
się
będzie
z kilku tomów (wychodzić
mającyh
co półtora
roku); z tych dwa
już
Q pu
ś ciły
pra ę , re z ta za· - jeżli
pracy tej nic nie tanie na
przeszkodzie - ogłszna
zostanie w ciągu
lat 6 lub 7.
na znaczeWypowiedziawszy wszy tko, co ze względu
nie naukowe i przy złość
moich zbiorów i zajęć
leży
mi na sercu,
a co udzielć
Ja'nie Wielmożnu
Panu uważłem
sobie za obokuły

wiązek,

pozo
taję

z
najwyższm

poważniem

O. Kolberg
Bibl. P A. N 2185, t. 4 k. 393-395. Brulion listu, ::e alów: wydałem
od r. 1870
list pisany byl na początku
1886 roku. Datę
10 stycznia
podano ::a spisem tek (::ob. aneks nr 12), który jest prawdopodobnie kopią
spisu dolqc::onego do listu.
l Zob. anelu nr 12.
2 Z wymienionych tu regionów Kolberg wydał
monografie Radomskiego
(DWOK T. 20-21) i Kaliskie cz. I (T. 23), natomiast materiły
dotycząe
terenów gór i podgórza, Prus Zachodnich i druga część
Kaliskiego pozstały
w rę·
kopieach i wydane zostały
obecnie.
1 Materiły
te pozstały
w znacznej częśi
w rękopise,
za życia
Kolberga
do 1885 ... , wynika, że
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się
cztery tomy Pokucia (DWOK T. 29-32), dwa tomy Chełmskigo
(T. 33-34), ponadto I. Kopernicki wydał
w 1891 r. Przemyshie (T. 35) oraz
]. Tretiak w 1907 r. Wołyń
(T. 36). Monografie Litwy, Białorus,
regionów ukraińskch
wydawane eą obecnie z rękopisów
bądź
jako osobne tomy, bądź
w Ma·
ukazły

do etnografii
teriałch

Słowian.

1246
K s. W ł a d y s ł a w S i a r k o w s k i d o O s k a r a K o l h e r g a

Kielce, 10 I 1886
Czcigodny Panie
Prze yłam
w kościel
przed starożynm
iany za

w załąceniu
pieśń
starożyną,
jaką
lud miejscowy
parafialnym w Księżu
Wielkim 1 raz do roku śpiewa
obrazem Naj[świętsze]
Panny. Obraz ten uwasłynąc
łaskmi
(imago gratiosa) już
od dawnych czasów.
Pic'ń
tę
na moją
prośbę
spiał
dawny nauczyciel szkoły
elementarnej Księża
Wielkiego a obecnie wójt gminy wspomnianej osady,
pan Świątek.
Nie masz jej dotą
w żadnym
ze znajomych mi zbiorów zamieszczonej. Nutę
tej pieśn
p. Świątek
(umiejący
grać
na
skrzypcach) przytocł
wiernie, jakiej lud używa.
Może
Czcigodny
Pan uzna za właście
umieścć
tę
pie'ń
w cennym Jego dziele,
wyjść
mający
o kieleckich okolicach.
Z tym rozpcętym
Nowym Rokiem życzę
zdrowia czerz głębokim
szacunkiem,
stwego i w zelkiej pomy' lno ·ci i z o taję
przyjaciel i ługa
Ks. W. Siarkoweki
Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 115-116. Kielce, 10 etycz. 1886. Na odwrocie melodia
Pieśn
o N. Pannie laryi w Wielkoaęm
obrazie ręką
Swiątka
z drob·
nymi poprawkami Kolberga.

i tekst
l

Keiąż

Wielki, osada, dawniej miaeteczko w pow. miechowskim.
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K omit et

K asy

1

m.

Mi a n owsk i ego

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 7 II 1886
Sz[anowny] Panie
W dniu wczoraj zym za pośrednictwm
k ięgarn
Gebeth[ner]
i Wolff w.m. odebrałm
2 egz. t[omu] 2 Mazowsza, z których przypuszczam jeden przeznaczony jest dla Kasy, o przeznaczenie drugiego uprzejmie zapytuję.
Ponir.waż
na najbliższym
posiedzeniu Komitetu Kasy rozstrzygnąć
wypadnie kwestię
co do przyznania Sz[anownemu] Panu dalprzeto w myśl
tego co
szych zapomóg z funduszu Jaśkowsieg,
było
umówionym na o tatnim posiedzeniu Komitetu, zwracam się
do Sz[anownego] Pana z uprzejmym pytaniem o dalsze wydawnicze
zamiary.
5 rat półrocz
Chodzi mianowicie o to, na ile tomów wy tarczyło
nych, dotą
Sz[anownemu] Panu wysłanch,
czy Sz[anowny] Pan
ma dalsze serie do druku gotowe, ile na druk ich potrzeba, kiedy
najbliższy
tom spodziewanym być
może
- słowem
członkwie
Komitetu pragnęliby
mieć
z góry, o ile można,
dokłane
wyobrażeni,
jak procentami funduszu Ja'kowskiego w przysłości
rozpądać
wypadnie.
Zapytania te nie wypłają
bynajmniej z jakiej bądź
niechę
w dysponowaniu procentem w dotychczasowy posób, ale jedynie
z bardzo naturalnej chęi
obznajmienia ię ze tanem rzeczy.
Z wy okim poważniem
Konrad Dobrski
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 111. Warszawa, d. 7 lutego 1886. Nad tekstem w lewym
rogu nadruk: Kasa Pornocy imienia dra medycyny Józefa Mianowekiego, dla
osób pracująyh
na polu naukowem. Końcwą
c:ęić
listu Kolberg opatrzył
not·
kami :e względu
na trudno c::ytelne pismo Dobrskiego, sq to te same wyrazy
11apisane nad mniej c:ytelnymi słowami.
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1248
O!!kar Kolberg do Konrada
Dobrskie~

bm., 17 II 1886
losując
się
do wezwania Pańskiego
z d[nia] 7 lut[ego] r.b., aby
Komitetowi Kasy przedstawić
dokłanie
stan rzeczy dotyczą
wydawnictwa Mazowsza, mam zaszczyt na poczynione w tym celu
zapytania Sz[anownego] Pana następujące
dać
odpowiedzi.
Mazotvsze, jeżli
wydanie jego w całośi
przyjdzie do skutku,
składć
się
będzie
z 6 do 7 tomów tejż
samej objętści,
co dotychczas wydane już
2 tomy, tj. każdy
tom zawierć
będzie
okł
20
arkuszy drnku z ilustracjami i nutami. Po rozpatrzeniu ię w poiadanych materiłch
przy rozpcęiu
pracy zamiarem moim było
drukować
w rozmiarach podanych tu po jednym tomie co rok
i na ten cel użyć
dwóch rat przesyłango
mi procentu od sumy
Ja'kowskiego w ilo'ci rub. r. 740, czyli okł
fi. 860- 900. Są
dziłem,
że
dwie te raty na wydanie tomu wy tarczą.
Tymczasem rachunki, jakie mam zaszczyt załącyć
w kopii, pokazują,
iż
koszta druku, ilu tracyj, nut itp. jednego tomu nie tylko
pochłaniją
całorzny
procent, ale go nawet przeno zą.
A nadto
ni pozstawiją
one ani czą
tki (darujcie, że
o tym wspomnieć
mu zę)
na za pokojenie kilkomie ięcznej
(ro roku) a dość
drobiazgowej i mozolnej roboty autorskiej, czyli na pokrycie czasu, który
dla literata z zawodu jest jedną
z kwestyj żywotnch.
Z tego tedy względu,
pragnąc
zapewnić
obie możn·
ć dalszego
zajęci
się
i zcę'liwego
dokonania mej pracy wedle powzięteg
już
planu (tj. bez u zczuplenia ram dzieła),
o'mielam się
następu
jący
postawić
wniosek. Komitet raczy na wydanie każdego
dalszego tomu tychże
amych rozmiarów, co dwa wydane, wyznacć
1/s
po trzy raty procentu w sumie rub. r 1050 - tak, aby okł
tej sumy szło
na druk, 1/3 zaś
na opracowanie dzieła.
Tym posobcm po wypłaceniu
każdej
trzeciej raty, czyli co półtora
roku odhierze Komitet gotowy nowy tom dzieła
(zatem w lipcu 1887 tom
tr:teci. w grudniu 1888 czwarty itd.).
Mam nadzieję,
że
Sz[anowny] Pan, zgodziwszy się
na moją
pro·

•
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•

pozycję,
przedłożyć
i porzeć
życzliwe
mój wniosek w Komitecie
raczysz i o decyzji tegoż
Komitetu zawidomć
mnie nie omieszkAsz. Polecają
się
Jego łaskwej
pamięc,
pozstaję
Sz[anownego]
Plana]
Wprawdzie pozostawienie w rękach
moich calego nakłdu
dzieła
jest wspaniłym
wynagrodzeniem Komitetu za podjęte
dotychczas
przeze mnie prace, którą
to nagrodę
jako dowód uznania i przychylno
ś ci
wy oko cenić
umiem, wszakże
dar ten z czasem dopiero
i to przy znaczniejszym dzieła
odbycie pewne korzyści
materialne
przynieść
może
.
Z posłanych
Komitetowi dwóch egzemplarzy tomu II przeznaczyłem
jeden dla Szan[ owoego] Pana, jeżli
przyjąć
go łaskwie
zechcesz, wraz z tomem l, który również
wydać
Sz[anownemu]
Panu księgarn
Gebetnera i Wolfa na mój rachunek nie omieszka.
Jak ię ma dr Chalubińsk
- gdyż
o zdrowiu jego niepokjąc
krążył
tu wieśc?

IJibl. PAN 2185, t. 4 k. 66--67. 17 lutego 86. Brulion. listu, na harcie 67 notatki.
Kolberga :
od Komitetu:
Odebrałm

w d.

8
18
5
5

stycznia 1884
maja
stycznia 1885
lipca 1885

9 listopada 1885

370
375
370
370
"
1485
350
rub. er. 1835rub. ar.

n.
,.

433
464
430
458
1785
430

fi. 2215

Wydałem:

23 wrzes. 84 za ryciny 4 do dwóch tomów Rau'owi w Dreźni
3 lietop. 84 drukarnia Anczyca za druk l tomu w 800 egz.
22 grud. 85 toż
za 2 tom
pozostaje w rezerwie 277,60

fi. 291

720,10
926,30
1937,40.
277,60
2215,00

Kurs rubla od 1,18 do 1,21
17 lutego 1886
•urna 1927
• w rkp. błędna
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1249
O kar Kolberg do Michał
Żmigrodzke

Kraków, 18111886
Szan(owny Panie]
Łaskwie
mi ofiarowane dzieło
Pańskie
Die Mutter \ doręczne
przez dr Kopernickiego, odebrałm
i wdzięcny
za pamięć
o mnie - z najwyższm
przecytałm
zajęciem.
Dotykasz Pan
w nim kwestii, które wielokrotnie przez różnych
rozbierane już
autorów, o tatecznie rozwiąanym
je zcze nie zostały.
Owszem,
dzieło
Pańskie
ważny
w tej materii stawia krok naprzód. Wprawdzie nowe ono znów wyołuje
kwestie (wkraczją
w dziedziny nauk z antroplgią
spokrewnionych, a są
nimi, prawdę
mówiąc,
prawie wszystkie), które dalszych znów oczekiwać
będą
badń,
do
dalszych prowadzić
będą
wniosków*·
Zwyczaje weselne, chrztu itp. obfitego tu dostarczją
materiłu,
Dobrze, że zaznaczywszy sobie stacje oh erwacji, korzystał
Pan tu
głównie
z Krakowskiego, skąd
miałeś
zebrany niemały
zasób szczegółw.
Spodziewam ię,
że
z czasem ramy tych badń
rozseą
ię
i na całą
Pol kę,
i Ruś,
ho materiłu
z każdym
rokiem przyw amych wydawnictwach Akademii naszej.
bywa już
Życzą
Panu wszelkiego powodzenia na tej drodze
i mając
nadzieję,
że
się
spotkamy w Krakowie, tak jak to bywało
2
przed 8 laty w Paryżu
•••

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 363. 18 lutego 86. Krak. Brulion listu, nad tekstem
notka Kolberga: Zmigrodzki w Suchej 3•
• w rkp. zdanie to jest skreilone
1 M. Zmigrodzki Die llfutter bei den Volk ern des arischen Stammes. Eine
onthropologi ch·historische Ski::::e al& Reitrag ::ur Losung der Frauenfrage.
Miinchen 1886.
się
ze Zmigrodzkim w Paryiu w czasie pobytu na Wysta2 Kolberg spotkał
wie Powszechnej w 1878 r. (Zob. list 611, Korespondencja cz. II) .
i dobra w pow. żywieckm,
własność
Aleksandra hr. Branickie·
3 Sucha, wie~
go. W zamku mieścła
się
bogata biblioteka oraz zbiory rękopisów
i rycin, m.
Zmigrodzki był
in. nabyty przez Branickiego zbiór rycin Kraszewskiego. Michał
kustoszem biblioteki Branickich.
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K omi t e t K a y
Kolberga

1 m.

Mia n owsk iego

do

Osk ara

Warszawa, 22 111886
Szan[owny] Panie
List Pański
z. d. 17 b.m. i r. otrzymałe.
Przede wszystkim najuprzejmiej podziękwać
wm1enem za laskawie mi nadesły
egz. t[omu] l i 2 Mazowsza, które za pośred
nictwem księgarn
Gebeth[ner] et Wolff odebrałm.
Szcegółow
Pańskie
objaśnie
w zupełno'
ci odpwiają
pytaniom, jakie się
Komitetowi nasuwły.
Na najbliż
zej sesji rzecz
przed tawię
i nie sądzę,
aby nie miał
być
zdecyowaną
podług
życzenia
Sz[anownego] Pana.
Co do zdrowia prez[esa] Chałubińskego,
jest ono w stosunkowo
niezłym
stanie. W każdym
razie musi on już
na nie zwracć
baczniejszą
uwagę
i mniej się
męczyć
fizycznie i umysłow.
Jest zresztą
w zawodzie swoim wciąż
czynnym i w pracy nie u taje.
Z prawdziwym poważniem
Konrad Dobr~ki
Ribl. PAN 2185, t. 2 k . 112. Warszawa, d. 22/II 1886. W lewym górnym rogu
nadruh: Kasa Pornocy imienia dr medycyny Józefa Mianowakiego dl oeób
pracująyh
na polu naukowem.

1251
O kar Kolberg do Bibianny Moraczew kiej

bm., 23 II 1886
Szan[owna] P[ani]
W
gliwoścah

zesłorcnym

liśce
dono iłaś
mi S[zanowna] Pani o doleBentkowskiego i przykrym stanie interesów p. iego-

wiły.
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lewskiej \ a wiadomśc
te, a osobliwie druga, mnie wielce zmartLecz czymże
jest to wszystko w porównaniu zapowiedzianych
klQsk, jakie raptem spaść
mają
na Księtwo
po ostatnich mowach
parlamentu, a na które zanosił
się
już
od dawna 2 • Aż
zgroza
bierze czytać
wszystkie te polakżercz
elukubracje. Mam jednak
nadzieję,
że
sprężytość
i siła
odporna naszego ludu dosyć
jeszcze
będzie
· wielką,
aby tę zagrżjąc
mu z góry zmorę-dusicelk,
jeśli
nie od razu to choć
powolnym, ale ciągłym
działnem
i nękaiem
przeciwnika skutecznie zrucić
ze swoich piersi.
Przy niniejszym piśme
przesyłam
5 egzempl[arzy] drugiego tomu Mazotvsza {to jest tyle, ile było
tomu pierwszego) z prośbą
o łaskwe
doręczeni
jednego egzemplarza czarnemu Szulcowi.
Mając
nadzieję.
że
zdrowie Sz[anownej] Pani w pożą
danym znajduje się
stanie, łączę
wyrazy wy okiego zacuoku i niezmiennej przyjaźni,
z jakimi zawsze pozstaję
Jej sługą
Wszak je zcze Rousseau powiedzał
za czasów pierwszego rozbioru Polski (podobno w Contract social): "pożarli
was sąiedz,
sta3
rajcie~
się,
by was nie mogli strawić"
•
Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 223. 23 lutego 86. Brulion listu
Zob. list 1217.
W mowie tronowej wygłosznej
na otwarciu sejmu pruskiego w styczniu
1886 r. ce arz Wilhelm zapowiedł
zastosowanie środków
mającyh
na celu
wzmocnienie elementu niemieckiego na terenie zaboru. Już
wcześnij,
bo od
maren 1885 r. rozpcęł
się,
na mocy uchwały
parlamentu, a wbrew postano·
wieniom traktatu wersalskiego, wysiedlanie Polaków - obywateli rosyjskich, a od
lipca również
au triackich poza granice państw.
Na początku
r. 1886 uchwalono nowe antypol kie ustawy, m. in. o ustanowieniu 100 milionowe-go funduszu
na wykup ziemi z rąk
Polaków, o karach szkolnych (za nieposyłac
dzieci do
szkół
niemieckich), o szkołach
uzpełniającyh
(ustawa zmusając
młodzież,
robotników i rzemiślnków
do uczęsani
do wieczorowych szkół
niemieckich.
p rowadzącyh
dalej germanizcję
rozpcętą
w szkole elementarnej), o miano·
waniu nauczycieli elementarnych przez rząd,
która to ustawa odbierał
gminom
wszelki wpły
na obsadzenie stanowuk w szkołach;
o popieraniu niemczyzn)
w dziełncah
polskich. Ta ostatnia ustawa przenacł
2850 tyięc
marek
na stypendia dla uczniów gimnazjalnych i akademików niemieckich z terenu
zaboru, na pensje dodatkowych nauczycieli, biblioteki niemieckie, szkoły
itp.
l Jeet to cytat z Considerations sur le gouvernement de Pologne et sur 1a
reformatum projettee, a nie z Umowy społecznj;
w polakim przekładi
zdanie
to brzmi: "Nie możeci
przeskodić,
by waa nie połknęli
- postarajcie aię
przynajmniej, by nie mogli was atrwić"
(J. J. Rouueau Umowa Społeczna
oraz:
l

2
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Uwagi o rządie
polskim i jego projektowanej naprawie. Warszawa 1966 e. 193).
Considerations ... napisane zostały
okł
r. 1770-1771, pierwsze polskie wydanie ukazło
się
w 1789 r. W styczniu 1886 r. C. Kałink
opublikwał
w ,,Prze·
glądzie
Polskim" artykuł
Jan Jakub Rousseau i jego wpły
w Polsce (zeszyt 7,
s. 1-16), gdzie cytuje to :zdanie, być
może
praca Kalinki przyomniał
Kolber·
gowi powiedzenie Rouueau.

1252
Ludwik Kuba do Oskara Kolberga

Podebrady, 4 III 1886
Panie
Wielmożny

Najprzód
pismie. Lońskie
jego przyjacioł,
znał
polski mówić
i muióZI( więc

pomagć

Pana, żeby
mi odpuścił
uchybienia w teroto
pisma moje do Pana był
korrigowane przez moktóry, studownwszy na uniwersitetu krakowskiem,
i pisać.
Teraz nie mam przyjacioł
tego u siebie
sobie sam!

do Pana z tymito pytaniami i proszę
za łaskwą
Pańską
odpwieź.
Z dzieł
etnograficznych Panem wydanych mam
{według
Pokucie l, II i Mazotvsze I Panem łaskwie
przysłanch)
tylko ser. I-XII dzieła
Lud a w zak jeno pożyczne
z krakowskiej
Czytelny akademickiej, bo wtedy nie miałe
pienędzy
dla kupie·
nia znakomitych dzieł
Pańskich.
Dopiero teraz mogę
kupić
znakomite dzieła
Panowe, lecz nie wiem, kilko k iążek
ethnograficznych, (z muzyką)
pan wydał
według
dzieła
Lud, którego dzieła,
myślę,
18 ser. drukowano było.
Prosze łaskwość
Pańską
uwiadomić
mię
o tern.
je~:li

Obracam

proszę

się

Zaraz pro zę Pana, żeby
się
zpytał
w księgarne
p. Friedleina,
by mi chcieli wysłać
wszystka etnograficzna dzieła
Panowe
(mimo Pokucie I, II i Mazowsze I) kiedy bym wraz wysła
30 zl
i ostatek w temto roce, najdługsze
do l stycznia 1887. Pisałbym
do p. Friedleina sam, ale myślę,
że
p. Fr[iedlein], któremu jestem
nie znakomy, bały
się
dać
mnie książ
Panowe na dług
i ufam,
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iż
Pan powie p. Fr[iedleinowi), czy
nowe mi przysłać.
Z wy okim szacunkiem, uniżoy
może,

czy nie
może

dzieła

Pa-

L. Kuba

B. Czy
docbazją

prawnie ze zyty Slovanstva?

Rh p. :,;ag. Bib l. P AU 2030, t. II h. 252-253. Podebrady 4/4 86. Data błędnie
podana pr:;e:; autora listu lub ź.le
odczytana :; rkp., jak wynika :; daty odpo·
wied:,;i Kolberga (:ob. list 1254} list cen nie mógł
być
pisany w kwietniu.

1253
Jóaef Majer do O

kara Kolberga

Krahów, 12 III 1886
zanowny Panie
tu bilet, pi any do mnie przez pana Cie zkow kiego 1,
pouczy pana, o co idzie. Je'li więc
wola i la ka, zobaczymy ię dzi'
w miej ·cu i o godzinic na programie oznaczonych.
Przyjaciel i ługa
Ma jer
Załączony

Rkp. :,;ag. Bibl. PAU 2030, t. lll k. 25. 12/3 1886.
l Mowa tu prawdopodobnie o Zygmunc•e Cieszkowekim. Ponieważ
bilet Cienkowskiego nie zachowł
się
w zbiorach rękopime~nych
Kolberga, nie udalo 1ę
ustalić,
z jak11 1praw11 wi1że
się
wyznaczone w tym liicie spotkanie.

1254
Q.,J..ar Kolberg do Ludwika Kuby

Krahótv, 23 III 1886
, zan[own} Panie]
dzią

Li t Pań
ki z d[nia] 4 b.m. odebrałm
na uczynione w nim zapytanie.

21 -

Korespondencja t. 88

po· pieszam z odpowie-
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Dzieła
L~d
wyszło
dotą
z druku 18 eryj. Z tych pożyczłe
·
P11n (jak pisze z) 13 eryj z Czytelni akademickiej, które to k iąż
ki zatem będzie
z mu iał
tejż
Czytelni zwrócić.
Mając
to na uwadze, po yłam
Panu 14 eryj od V do XVIII jako upominek ode
mnie i pro zę o zapłtę
tylko za 4 pierw ze erie, gdyż
takowe nie
ą
moją
wła
no· cią,
ale od dawna już
zostały
sprzedane k ięga
n·owi. Więc
odbierze z je Pan, jak tylko prze'lesz zł reń.
10 za te
4 erie k ięgarzow
p. Friedleinowi.
Zc&zyt 18 Slovanstwa 1 odebrałm
i bardzo Panu za niego jest~m
wdzięcny.
Pieśn
w nim są piękne
i efektownie harmonizowc.nc i nie wątpię,
że
zy kają
w cze kich towarzystwach muzycznych wielu przyjaciół,
więc
i odbyt w kraju. Sądzę
nawet, że
powmny zn1leźć
amatorów i w innych krajach slowiań
kich. Na to
p<'trzeba by zawiąć
to unki z k ięgarzm.
Życzą
powodzenia

Rkp. r.ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 247. Kr. 23 marca 86. Brulion listu.
1 Zeszyt 18 Slovanstwa ... zawierjący
pieśn
polskie, ukazł
się
l łutego
r. Znajdowł
się
tam 27 pieśn
tr1eci kolejny zeezyt w IV

numerowanych od 34 do 60, ponieważ
poświęcnej
pieśnom
polskim.
keiędz

1886
był

to

1255
Komi tet

Ka y

1

m.

l\1 i a n o w k i e g o

do

Oska r a

Kolberga

Warszawa, 29 I I I 1886
Do
W[ielmożn

]go O kara Kolberga

lam honor zawidomć
Szanownego Pana, że
Komitet Kasy
pomory na po icdzeniu z d. 24 marca r.b. po tanowił
prz znać
S:•.anownernu Panu, tyułem
dal z j zapomogi, procenta od zapi~u
śp.
J.N. Ja~kow
kiego, jakie przyadną
do zrealizowania w r.h.
] 886. Prorenta w rza~ie
wła
'ciwym prze lane zo taną
Szanownemu Panu przez członka
Komitetu, ka jera.
Prezes Komitetu: D. Stani ław
Kronenberg
Członek
Komitetu, Sekretarz: Konrad Dobrski
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Bibl. P AN 2185, t. 2 k . 113. Warszawa, d. 29 l\larca 1886 r. Nad tekstem nadruk:
Komitet Zarządjcy
Kasą
Pornocy imienia dra medycyny Józefa Mianowekiego
.!lu osób pracująyh
na polu naukowem, niżej
data i liczba d:iennika podaUJ·
czego • o 30. List pisany nie:nanq ręhq,
podpisany przez Kroneb~a
i Do·
br kiego.

1256
Ludwik Kuba do O kara Kolberga

Podebrady, 29 III 1886
Slovutny a vysoce vazeny Pane
Odpustte, ze piSu dnes ~esky.
Ma skrovna znalost polStiny
nepostacuje mi, abych ni tisici dil sve vdecnosti Vam vyjadril.
Swoje uczucia mogę
jeno w swojej macierzskiej mówie tłoma
czyć!

Na Vase ta.~
laskave psani mohu teprv dnes odpovedeti proto, ze jsem byl prekvapen, zarazen. Podavate mi tak skrostny,
ba kralovsky dar! Dar tak velkolepy, ze jsem se jej ostychal,
rozpakoval prijati, nebot nevim, cim jsem si ho zaslouZil! Naopak- ja jsem velikym Vasim dluznikem: l. za laskave svoleni,
abych mohl dila Vaseho znameniteho uziti, 2. za lonsky dar
(Mazowsze a Pokucie), 3. za Vasi sberatelskou ethnografickou
cinnost, ktere kdyby nebylo, nemohl bych z velkolepych dt"H
Vasich cerpati a tudiz nemohl bych take polsky dil Slovanstva
ve sv. zp. sestaviti! Tak veliky, ohromny muj dluh, a Vy moje
dluznicke, svedomi uroinil jste si obtiziti darem novym, neocenitcln:\•m. Nebylo Vam trebe daru toho ciniti, abych mcl od
Vus "pamiątkę
nebot d:five, nezli jsme po~ali
spolu korrespondovati, byl jste u mne u velike vaznosti a ucte pro svoji
vysoce zasluznou cinnost. Va e dva drahe dopisy byly mi dosti,
abych mel po Vas drahou pamatku, protoze si to za velikou
cest pokladóm, ze vubec js m do korrespondencniho styku
s V6 mi pfisel.
Vas velkopy dar, jak jsem pravil, ... uvedl do takych rozpaku, ze jsem rozvazoval, mohu - li jej p:fijati; nebot Cltil jsem

324

se takove laskavosti naprosto nehodnym! Posleze rozhodl jsem
se poprositi Vas, abyste pfijal ode mne aspon onu Mstku, kterom bylemimoznona dilo Vase pro pfitomnou dobu vE'movati.
Pogylam 30 zl, z nichZ 10 zl. peNtam na serie I, II, III, IV, ktere
p. Friedlein dosud neposlal. Ostatek pak prosim, abyste pfijati
rM:il jako skromnou odmenu moji za Vas pfevzacny dar! O~e
kavam od laskavosti Vasi, ze si to nebudete vykladati V muj
neprospech, kdyz se zdraham velkolepy dar Vas jen tak z hola
pfijati. Prosim snazne, abyste nebyl tim urazen a mne omluvil
tim, ze bych se citil dluznikem velikym, kdybych dle sve moznosti aspon neodplatil Vam laskavost Vaśi.
Cin V as budu nositi povzdy v nitru svem jako zarnou pa.matku na muze vehlasneho, ktecy vedle sve ucenosti byl nadSeu
pro prakticke pesteni slovanske vzajemnosti. Pakli dfive mel
jste ve mne nadsenehe ctitele, mate ve mne nyni tez cloveka
vdecne oddaneho, ktery si bude za velikou cest a radost pokladati, budeli mu mozno nejakou sluzbou Vam aspon ~asten
se odmeniti! Prostredky moje jsou sice praskrovne, ale nerad
vdecnost svoji pouze slovy projevuju, ale take skutky.
Letos chystam se na cestu do Ruska, abych na ruskych vesnicich studoval narodni hudbu a zpev, nebot neni v ruske litera ture podobneho pramene pro mne jako v polske lit[erature]
dilo Vase. Rad bym tam asi ~tvr
leta pobyl (coz ale zaviseti
bude od toho, sezenuli dosti penez z predplatneho, nebot podporu zadnou nedostana). Na teto ceste chci se staviti v Galiciji
as 14 dni (hlavne na venku mezi polskym lidem). Pak mi bude
moZ:no tez staviti se v Krakove, sloZiti Vam svoji pcklonu osobne a projeviti Vam svou neomezenou uctu a hlubokou vdecnost
ustne, pakli totiZ dovolite, abych Vam navstevu u~int
mohl.
Spolu Vas o neco prosim. Chci o Vasi znamenite ethnograficke l::innosti, o dilach Vasich napsa ti obsirny ~lanek
do ~es
kych ~asopiu
\ jelikoz bohuzel u nas pouze Vase jmeno znamo
jest a to jeste ne na tolik, na kolik by si toho ono zaslouZilo.
K tomu jest mi potreba vedle Vaseho Ludu jejz nyni bohudiky
jiz cely mam, take znalosti vseho teko, co o Vaśich
spisach,
sberatelske ~inost
eventuelne i o Vasi vazene osoM byle dosud
psa no. Dodate~n
pak osmelim se prositi V as o nektere zpravy
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primo •. Ja ze l bo hu ziju na ~eskm
venkove a nelza mi do te
miry sledovati polskou literaturu. Jsem ornezen pouze na "Kło
sy" 2 , ktere jsem pfed lety odebiral, pak jsem musil nasledkem
penezitych pomenl ustati, az teprv letos opet dale odebiram.
Mohu pfedpokladati, ze as Vy byste mi mohl udati nejlepe,
kde, ve kterych ~asopiech
nebo listech a knihach bych se o Mnnosti Vasi docetl.
A pro to V as zna~e
prosim jeste o tu laskavost, abyste, aż
Vam zbude prazdmi chvila, zaznamenal pro mne ony ćasopiy
a knihy, ve kterych bych se zadanych zprav do~etl.
Tato sdeleni pak budto mi laskave podati racite, az pfijedu do Krakova
(kde bych si zaroveii v knihovnach potfebne v:YPisy ućinl)
a nebo kdyz byste mne chtel poctiti opet dopisem, prosim,
abyste mne zadane veci sem sdelil, ja pak bych mozna V Praze
nektery z ~asopiu
tech nasel.
Odpustte, prosim, ze Vas novou prosbou obtezuju. Ra~te
prani me splniti teprv tehdy, az zbude Vam prazdna chvile,
az nebudete moci zadne ujmy na ~ase
pro mou doternost
utrpeti.
K zaverku musim jeste dik vzdati za pochvalu, jiz se harmonisaci me z Vaseho vzacneho pera dostał.
Odpustte, ze se dornnivarn, ze chvaly tak velike nezaslouzim a ze jste asi proto
slovy temi mne poctil, jelikoz podnik ten v zakladni sve rnyslence Vam sympaticey jest. Ja jsem sobe velroi dobre vedorn,
ze me hudebni schopnosti nejsou take, jake by dilo ono vyzadovalo. A ze jsem se dila toho uchopil pfece, toho byly pfi~ny
2.
Jedna: ze dila takoveho byla velika potfeba. Druha: ze, pokud jsern znal na~e
hudebni pomery, vedel jsem, ze z obavy
pred materiemim nebzP~im
se toho nikdo nechopi. U nas, co
se vydava, jest ukrutne draM, a tak rozsahle dilo pfi vysoke
cene by se neudrzelo. (Slovanstvo jest pomerne k oby~ejn
cene ceskych hudebnin (muzykalyji) petkrat "tańszy).
Ja pak,
jsa mladik, mel jsem tolik odvahy, ze na pobadani pfatel jsem
se toho chopil, coz vsak omlouvam uvedenymi dvema duvody.
Odpustte, ze dopis muj tak obsirny jest. Mel jsem toho mnoho na srdci.
Pfijrnetez jeszcze raz moje najgłębszy
wdzięk,
skromne wy-
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moich
rażeni
maczyć

móże.

Vas

uczć,

które pismo toto wszak nie wcale
wytło

nejvde(:nejsi a v ucte nejhlubsi, oddany
Ludvik Kuba

Wielmożny

i Wielce Szanowny Panie

Proszę
toybac:zć,
:e piuę
dziś
po c:z:esku. ltfoja :byt sfcromna znajomo!<'
polszczyzny nie wystarcza mi na wyrażeni
nawet tysięcznej
c:zęśi
mej
trd:ięcnoś.
Uczucia swoje mogę
jeno w macierzystej swej mowie tłumaczyć.
Na P!lńskie
tak uprzejme pismo dziś
dopiero mogę
odpwiezć,
a to dla·
tego, :e bylem nim :::oskoczony, zdumiony. Ofiarowuje mi Pan tak cenny,
tvprosi królewski dar! Dar tak wspaniły,
że
nie śmiałe
i tvahalem się
go
pr:yjąć
- bo nie wiem, c:z:y sobie nań
:::aslu:iylem. Wprost przeciwnie - to ja
jestem Pańshim
wielkim dłużnihem:
l. za łaskwe
zezwolenie, bym mógł
Tco·
rz.ystać
;:; Pańslciego
znahomitego d:z:iela; 2. ::a ::es:loroc:ny dar ("MazoW!ue"
i .,Pohucie"); 3. :a Pańską
zbieracą
działlność
etnograficzą,
której gdyby
nil! było,
nie mógłby
czerpać
z Pańskich
tcspanialych d:z:iel, a tym samym
me mógłby
takie opracwć
polsfcil'j częśi
"Slotviańsw
tv swych piei·
niach". Tak tvielhi, ogromny jest dług
mój - a Pan postanwił
moje :adlu:io·
ne ~umien
obciążyć
nowym bezcennym darem . Nie było
potrzeby, by mnie
Pan mial znowu obdar:ć
nową
od Pana "pamiątk,
albowiem jui przedtem
zanim zac:~liśmy
:e sobą
korespndwać,
miałe
dla Pana wielki uacuneh
d lu P01i. Uej niezwykle cennej działlnośc.
Pańskie
drogie dla mnie dwa listy
wystarc:vly, bym miał
po Panu drogą
pamiąthę;
uwa:am lJOtviem sobie to :a
wielki :auc:z:yt, że
w ogóle mogę
:z: Panem utrzymwać
hontala horespon·
dencyjny.
Pań
hi tnpanialy dar - jah już
powietlzialem - wpraił
mnte w tahie
:a/.lopolanie, :e ::astanau·ialem ię:
czy mogę
go przyjąć?
uważ.lem
~i•:
botriem wprost :a niegodnego tak tcielhiej ;:; Pańshicj
strony życzliwoś.
'Va
lcr.nicc :clcc)dowalem się
prosić
Pana, by Pan raczył
przyjąć
ode mme choć
tę
drobn.<thę,
Tańrq
moglem w tej chwili ofiarwć
:a Pań~hie
dzieło.
Posy·
lam 30 :l.; :. tej ku•oty 10 :1. pr:e:nac:am na ,serie: /, II, 111 i IV, któr ·ch
J>On Friedlciu tlotychc::.,. nie natf, •.,lal. Rcs:tt; :aś
- proszę
bard:o, aby Pan
:echrial pr:yjqć.
orle mnie jako kramny ehwiwaleut za Pańshi
cenny tl•"·
Parishq, że nie będzie
Pan sobie tlumac:
)' ł tego na moją
U fam tV =~·c:.litvość
niclwr:y'ć,
i:! u·:braniam . i t: pr: · jąć
Parishi wspanialy dar tah be: tv.•:yst·
hicgo. Pro<:ę
tedy gorąc,
by Pan nie c:u! się
t)m dotknięy,
a mnie uspm·
Hietlliwil olwlic:nokia., iż mu.<ialbym u"ażć
się
:a u·ielhiego dlrdnika, gdyu• miarę
su•ych możliwśc
nie odtv:ajemnil się
Panu :z:tt }e g n
b) m choiaż
u·il'lkq uprzejmość.
C:yn Pari.1hi zachotvam na zaws:e w su•oim sercu. jal;o gorąc
pamiątkę
o •larmym mt:żu,
Taóry obole swej uczonśi
b)'l równic: entuzjasą
praktyc:.·
- Jeśli
przedtem mial Pan we
nego hrtltytvowania wspólnoty slotviańkej.
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mnil' entu:ju tycznego wielbiciela, to tera: ma Pan równie: człowieka
tvd:ir,c:·
nie oddanPI{O, htóry będzie
30/1ie uwa:al za wiclhi :as:c:yt i radość,
jeśli
bę·
rl:ie mial sptHobn.ić
wyśiadczć
Panu jal•ąi
pr:lugę
i w ten sposób choiaż
c:ęśwo
spłacić
dług
wd:ięcno.
Srodhi moje są wprawdzie bardzo skrom·
ue, ltc: ja najchętie
wdzięcność
swoją
nie tylko łowami,
lec: takie czyna·
mi olcazuję.
W tym roku wybieram się
w podrói do Rosji, aby na wsi rosyj hiej badć
mu:.yhę
i śpiew
ludouy ; nie ma bowiem w literaturze rosyjskiej podobnego
źródła,
jakim jest dla mnie w literaturze polshicj dzieło
Pańskie.
Chętnie
po·
siPdzialbym tam :e trzy miesąc (będzie
to jednak :aleialo od tego, c::y :do·
łom
zebrać
doić
pienędzy
:: prenumeraty, bo żadnej
subwencji nie dostanę).
Podczas tej podró:y chę
się
okł
14 dni :atrymć
w Galicji (głównie
na
wsi tdród ludu polsl•iego). Wtedy te: będ
mógł
zatrymć
się
w Krakowie
i pokłnić
się
Panu osobikie, złożyć
i wyrazić
ustnie swoją niezmrą
czesc
i głęboką
tvd:ięcznoć,
je:eli oczywikie pozwoli Pan, bym Panu mógł
złożyć
tłli:yę.

Równoczcinie chiałbym
Pana o coś
por3ić.
Mianowicie chę
napi ać
ob·
szemy artvkul do czeskich cza3opi$m o Pań
1.-iej znaliornitej działlnośc
etnn·
graftcznej i o Pari kich dziełach,
ponietvai niestety u nas tylko imę
Pań
kie
Jest znane, a to jeszcze nie tak, jak by na to zasługiwo.
Potr:ebuję
do tego,
oprócz Pań
kiego .,Ludu", htóry Bogu dzięk
mam ju:i teraz w komplecie, rów·
11ic:i znajomści
tego ws:ysthiego, co o Pańshic
dziełach,
o działlnośc
:bio?·
raczej. ewentualnie i o Pańskiej
s:::anowncj o:obic dotychczas napisano. Dodat·
howo jeszcze ośmiela
się
prosić
Pana bezpośrdni
o nicktóre wiadomśc.
Ja, uic~tey,
pędz
i.ycie na prowincji c::eshiej i nic mogę
do tego stopnia śle·
d:ić
pol kiej literatury. tródlem moim - w tym :ahre. ic - to .,Kłosy"
któ·
re pr: e<l l<1ty prenumcował
l'm,
a z htóryclt potem :: powodu trudności
finan·
ouvrh mu ialcm :rczyf{nolt'ać;
dopiero tv t ·m rolm :nowu je abonuję.
Sąd:ę,
:e Part mógłby
mnie najlepiej JIOinformwać,
gdzie, tV jakich cza opismach,
lziennil.-aclt i ksią:haclt
mógłby
:naleźć
potrzebne informacje o Pań
kiej d:iu·
la/noki. Proszę
bardzo, jeśli
ln;dzie Pan mial wolną
chwilę,
by Pan był
la. haw
f'Odt~
mi tP c:a~opimt
i 1.-si ąi:k,
tv htórych mógłby
:naleźć
dane potrzebne
1/o nwjPj pracy. Informacje te nwi:c by Pan racz
ył
mi podać
bądi
gdy pr:yjadę
do Krakolta (tam JIOC:vniłb
·m rótmi : polr:elmc II')Jli y u• bibliotehach), lub
jeśli
bv Pan zechiał
::a :::c: Tir mię
:nowu li tcm, pro
.~:ę
bardzo o przeha:anie
mi tych rzeczy tutaj, a być
moic, ic wtedy :nala:::lbym niektóre :: tych c::am·
pi m w Pradze.
hec PoJn ll')bac:n', i:c olmrc:am Go nou·ą
pro.'bq. ProJ:ę
jc.lnah .peln ir
la moje iyc::enie dopiero u·redy, gdy :najd:ic Pan jahą
tcolnq chwilę,
hiedy
Pan z port·odu mego natręcu•
nic JWIIi..sic iadne o w su·ym c:a. ie u :c:::erbhu.
je. :c:c pod:it;l·ać
:a pochwałę,
jaha moją
harmo·
Ntt l:oniec chiałbym
ni:::acjr. ::: Pwi hiej strony spothala. Pro :ę
ll·ybar::yt', i:. pr:::ypu :::c:::am, :c 1111
tal• tviell·q pochwalę
nie :a.~lugjt;
i moi:e :: tego tvz g lętu
:as:c:ycil mnie Pan
tymi . łowy,
ponieważ:
<anto pr:t'd ięw:c
tv swej :a adnic:ej myśli
jcH Panu
hurd:::o sympatyczne. Zdaję
sobie bardzo dobrze prawę
: tego, ic nie posia·

z,.
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dam takich :dolno.ici muzycznych, jafcich wymagaloby tego rodzsju dzieło.
Był
wuakie dwie przyczyny. które !kłoniy
nanie do podjęcia
tej pracy: pierwsza,
że
dzieło
takie było
bardzo potrzebne, druga, :ie znając
na ze warunki doty·
czqce muzyhi, wiedzałm,
iż
.z obawy przed stratami materialnymi nikt się
do
tego nie t>eźmi.
Ws.zyatko, co &ię
u na! wydaje, jest bardzo drogie; a tak ob·
szerne dzieło
przy wy!okiej cenie nie utrzymałob
się
zupełni.
"Slowiań
Iwo''
w 11osunku do normalnej ceny wydawnictw muzyc:nych jest pięć
razy tańsze.
Ja :ai - jako młodzienc
- miałe
tyle odwagi, że na usilne pro.iby przy·
1ię
do tego, co U!prawiedliwiam W!pomnianymi powyiej dwie·
jaciól .zabrłem
ma przyczynami.
Proszę
wybaczć,
:ie tak &ię
rozpisałem.
Ale była
to potrzeba mojego 1erca.
Zechce Pan przyjąć
raz je!zcze moje najserdeczniejsze podziękwane,
1kromne
wyraienie moich uczć,
które li!t ten tylko bardzo niedokła
tlumacz:y.
Z wyrazami wielkiej wdzięcnole
i głębokiej
czci, oddany
Ludwik Kuba
Rkp. z:ag. Bibl. PAU 2030, t. 11 k. 248-251. Podebrady 29/3 86.
*-* dopi!ane u dołu
!trony .z od1ylac:em do odpowiedniego miejsca tekstu
1 Artykuł
L. Kuby pt. Oskar Kolberg, ncirodopisee pobki/, ukazł
się
w Clle •
kim piśme
"Oeveta" w 1888 r. w zeszycie 8, a. 733-740.
2 Kuba czytał
pnwdopodobnie artykuł
Z. Glogera Oskar Kolberg ł jego pra·
ce, "Kłosy
1880 nr 789-790.
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Oskar Kolberg do Fryderyka
Kraussa 1

Salomona

Kraków, 12 IV 1886
mi ła•kwie
k iążkę
pod tyułem
mailagi( .Ue/w ·
Za prze laną
pokorne kładm
Wam dzięk.
Poemat pokazuje. jak obfitą
je t
karbnica ;piewów bohater kich (epickich) u łowian
południ
wych i jak długo
leżał
odłgiem
u Bo· niaków, dopóki jej Szanowny Pan trudem i pracą
woją
[nie] poruszyłeś
i nie wydobłe;
z ukrycia na widonę
literackiego 'wiata, zapowidjąc
wydanie
i dal ze tego rodzaju utworów. Wasz łaskwy
dar je t dla mnie podnietą
do dokłaniej
zego poznania Wa zego narodu, obyczaju i języ
ka. Załuję
tylko, że moje wła
ne prace, wyołane
obfit'cą
materiału
w moich rękach
nagromadzonego z ziemi polskiej i ru klej oraz
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cza i wi("k mOJ nie dozwalją
mi odać
się
tym studiom z całą
wytrało·
cią
i gorliwścą,
jakiej * przedmiot tyle ciekawy wymaga. W a zą
rozpawę
o czarownicach (Hexensagen 3) obejmuąc
szcegóły
do wierzń
naszego ludu bardzo zbliżone
z wielkim przeczytałem

zajęciem.

Przyjmijcie Szan[owny Panie] wyrazy prawdziwego poważni

sługa

Rhp. ::ag. Bibl. PAU 203(), t. II k. 190. Krak. 12 Kwiet. 86. Brulion listu. Nad
tehstem notka Kolberga: Dr Fr. S. Kranu, Wien, VII Hofetalhtr. 5.
• ., rkp. jaka
l Fryderyk Salomon Kraus (ur. 1859), słoweńki
folklorysta i etnol~,
autor
wicin prac z tego zakreeu, intersował
eię
zwłasc
południwą
Słowiańszcy
zną.
W latach 1888-1892 redagowł
cz .. opiamo etnologiczne ,,Am Ur-Quell",
w łatch
1904---1927 ,,Die Anthropophyteia. ]ahrbuch fiir fołkristche
Erhebun~
und For chungen". Poza pracami naukowymi publikował
również
utwory literackie.
2 F. S. Krau81 Smailgć
Meho. Pjesan nalflih Muhamedovaca ... Dubrovnik
1886.
s F. S. Krauss Siidslavisclae Hexensagen . .,Mittheilungen der Anthropł&i
schen Geselhchaft in
ien" 1884 s. 13--40.
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O kar

Kolberg

do

Ludwika

Kuby

Kral.:ów, 16 IV 1886
, zanowny Panie
Li t Wa z tal przyjacielbki i erdcczny tokrotnie mi wynauradza dany Wnm z mojej ręki
mały
upominek, który Wa zej dohroci i wdzięcno'
podbał
ię
podnie
'ć
do tak wielkich rozmiarów. Uczucia i po~;lądy
w Waszym piśme
wyrażone
dowzą,
jak
wy oko o eniać
każdą
wytrałą
i umieną
pracę
w kierunku naukowym i arty tycznym podjętą
i jak umiejętn
z pracy tej korzytać
potraficie, biorąc
z niej żywioł
do Wa zych wła
nych, z prawdziwym artyzmem i tak znakomicie dokonywanych opracowaii muzykalnych.
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fl. 30 odebrałm
i przyjmuę
je [jako] doWa zej za tak małą
wy'iadczoną
Wam z mojej
przysługę
- tym bardziej gdy wiem, iż gdybym odmówił
przyjęcia
tej kwoty, wielką
by Wam to sprawiło
przykro' ć. Ale
czuję
to dobrze, jak znacą
ponosicie ofiarę,
nie będąc
(jak to
z dal"zego ciągu
Waszego li tu wnoszę)
w pienęż
środki
zasobnym, co mnie do tym większej
tylko pobudza wdzięcnoś.
Sła·
bo· ć kieszeni bywa zwykłm
artystów i literatów udziałem,
więc
nie będziec
się
dziwć,
gdy Wam powiem, że i mnie takżenietety-w dotkliwy nieraz daje się
ona uczwać
sposób -bo, podobnie jak to u Was bywa, i u nas także
korzy' ci materialne ze
przcdaży
dzieła
nie toją
bynajmniej w odpowiednim tosunku do
łożnych
na jego wydanie prac i ko ztów.
·wielce mnie ucie zyła
wiadomść,
iż przy zamierzonej przez Was
podróży
do Ro ji chcecie cza jakiś,
choć
krótki, zabwić
w Galicji, a przy tej spo ohści
odwiezć
także
i mnie starego w Krakowie. Nie potrzebuję
W as zapewnić,
jak gorąc
pragnąłbym
po·
znać
W as osbiśce,
poznawszy już
z li t ów jako człowieka
wysoko
ukształconeg
i uprzejmnić
Wam pobyt w naszym grodzie wedle
ił moich. Ale nie piszecie wcale, w jakim czasie ta podróż
nastąpi.
Bo i ja także
corocznie w porze letniej robię
kilomesęczn
'v~ · ciezk
po kraju w celach etnograficznych, a tego roku wybieram ię pojechać
na Śląsk.
Więc
mocno bym żałow,
gdybśm
ię
mieli z obą
rozminąć.
Sf'nlcczne Wam kładm
dzięk.
iż
chcecie w cza o pi mach cze kich podać
wiadom~c
s zcegółow
o czynośiah
i dziełach
mojeszcze.
ich etnograficznych, o mojej bowiem osobie, jako żyjące
uic ma potr.GCby wiele ~ię
rozpi ywać.
Wiadom~c
takie podały
już
n nas "Kło
y" z 18[80 r.l *, "Tygodnik Ilu tr[owanyl" z r. 1881 1,
Encyhlopedia powszechna 2 Orgelbranda 1859- 1869 i wiele innych
<'L:l!e opism, hórych numerów jednak w kazć
nie mogę
dokłanie,
nic pamiętj:)c.
Poznajomienie publiczuo;ci cze kiej o moim dziel e wpłynęob
może
korzystnie na zakupienie przez biblioteki **.
Akademia Umiej[ętnośc]
w Krak[owie] , której mam zaszczyt
być
członkiem,
wspiera moje prace do pewnego stopnia, nie tyle
'szakże,
ażebym
z tego miał
jaką'
korzyść
materilną.
Moralnie
Przesłan

wód życzliwoś
strony

mi

łaskwie
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je raczy znakomity uczony i członek
tejż
Akad[emii] dr
Izydor Kopernicli, sekretarz wydziału
antropologicznego i redaktor wydawanego przez Akademię
dzieła:
"Zbiór Wiadomśc
do
Antropologii" 3, które w 8 grubych tomach już
drukowanych podaje
np!ski etnograficzne przez różnych
autorów nad yłane
do Aka<1."mii w rodzaju tych. jakie zawarte są w moich dziełach.
Życzą
jak największego
upowszechnienia Wa zemu Slo·
vanstwv, o którym nie omieszlam podać
wiadomo' ć w tu tej zych
pismach 4, pozstaję
z prawdziwym dla W a poważniem
i przypoierać

jaźnią

przyjaciel i
ługa

Rkp. za8. Bib!. PAU 2030, t. II k. 254. Krak. 16 Kwiet 86. Brulion listu, pod
notka Kolberga: Posyłam
eerye l, II, III, IV.
'" w oryginale data była
zapi~n
następująco:
187...
• następy
fragment, skre&lony w rkp., brzmi: Gdyby tylko 10 bibliotek cze ·
kich nabyło
je po cenie fi. 66 za 22 tomy, miałby
już
z tego źródła
fi. 3,
z tych l fi. etanowi koszt druku, l n. idzie na rabata księgarn,
a dopiero
truci l fi. jest moim zyskiem.
1 Z. Gloger Oskar Kolberg. "Tygodnik Ilustrowany" 1881 nr 273. ,Kłosy"
za·
mieścły
jedynie artykuł
z okazji koncertu (zob. Korespondencja ... cz. II, przyp.
6 do listu 786 i przyp. l do listu 826).
2 F. H. L[eweetam) Osicar Kolberg. W: Encyklopedia pow :ecltna Orgelbran·
da. T. 15 Warezawa 1864 e. 41--45.
3
Zbiór Wiadomo'ci do Antropologii Krajowej" był
wydawany przez Komisję
Antroplgiczą
Akademii Umiejętnośc,
pod redakcją
I. Kopcrnickiego.
l.zę~r
etnograficzna redagowana była
przy współracy
Kolberga. Było
to pier" •e polskie naukowe czasopismo etnograficzne i folklorystyczne. Wychodził
w Krakowie od r. 1877.
4 Artykuł
tego nie udało
aię
odnalezć,
prawdopodobnie Kolberg go ni~
napi al.
tek~m

l ?.5!t
Fryderyk Salomon Kraus

do O
Wiedń,

kara Kolberga

16 IV 1886

Vele poiitovani gospodine
Premnogo mi je drago, sto ste mi se na moga Mehu odazvali.
Bitce Vam i ljepsih darova, ako mi Bog da zdravlja, te uspijem
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sa posłm.
Ja radim dan za dano m i od svega srca me to veseli,
jer je blago, kol'ko srcu drago.
Najmilije mi je, da Vas, sto velite, moj Meho upoznaje sa
nasima Muhamedovcima i cijelim narodom. Tako je mene Vas
Lud stao sprijateljivati s narodsću
polja~km,
al' jos meni
treba mnogo i mnogo, dok se ~estio
nau~im
poljsku dusu
pOCitavati.
Ljubezni nas dr. Kopernicki poklonio mi je nekolko svezNća
poljskih spisa. I te ću prou~it.
Da mi je kako dobaviti stogod od Vasega vrlo cijenjenoga
ogromnoga djela, volio bih nego Bog zna sta, jer bi ga mogao
doma u miru svega prou~avti.
U Knjiznici mi se ne da raditi,
jer me uvjek bune prijateji, razgovjući.
Lijepo bih Vas molio, da u kakvorns poljskome ~asopiu
prozborite rije~
o marne Mehi. Neka u~enjaci
za nj i tamo
saznadu.
Uskoro će opet biti nekoliko manjih radnja mojih gotovo, te
~u
Vam od svake poslati po otisak milosće.
Da ste mi zdravo i veselo, di~n
moj uzor-~enja.
Va.S
Dr F. S. Krauss
Wielce S;z;anotvny Panie

r6tvnież

Niedychanie mi jl'st milo, :i;e Pan :ainteresowal &ię
moim ,,Me/w". Otr:yma
Pan ode mnie i bardziej warto.óciowe paclarunki, o ile B6g mi zdrowia użycz
i o ile maju praca u•yda rezultaty. Pracuj~:
d:ieri tv dzień,
co mi sprateia nie·
:mierną
radość,
gdy:i: praca to skarb sercu najdro:i.szy.
Najwie.cej Pan mnic• ucieuyl .lt'iud:en~m
fahtu, :i:e m6j "llfehu" ułatwi
Panu zapoznanic si~:
z nauymi Muzłmani
i : całym
naszym ludem. Tah
amo "Lud" pr:e: Parw u·ydawany :bli:i;yl mnie do ludu pol•kiego, jcdnakmvoi:
dużo
sobie mus:ę
:adć
trudu, by ię nalc:i:ycic zaponć
z duszq polską.
Miły
na z dr Kopemic/;i ofiarotcal mi hi//;a tomil>tiw pol kich prac. Te ja
przestudiję.

Cd,ybym m6gl :dobyć
coholtl'ich : Pana tah bard:o cennych prac, było
to dla mnie więhszym
ltarbem ni:i: B6g wie co. l16głbym
je w domu w spo·
koju pr:estudiować.
W Bibliotece nic mogę
pracou.•ć,
bo mi koledzy pr:es:::kad:ajq ro:mowami.
by Pan tv jahim polskim czasopiimie napisł
choć
kil·
Bardzo Pana proszę,
ha słów
o moim "Mehu". Niechaj i u•a i naultowcy się
o nim dotviedzq.
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łebau
· em
ukaie się
kilka moich pomniejszych prac, :: których Jlrzeię
:: haidej po jPdnym egzemplar:u w darze.
Niech iycie Pana upływa
w zdrowiu i zadowoleniu,
sławny

Panu
mój

oddany Panu
dr F. S. Krauu
Rkp. :::ag. Bibl. PAU 2030, t . II k . 191- 192. U
Be~u

VII Hofstallstr. 5. 16/IY

86.

1:!60

Ludwik Kuba

do

Oskara Kolberga

Podebrady, 17 IV 1886

Slovutny pane
Chystam se 27/4 na cestu do Luzice Srbske a ponevadz jsem
teprv taboto tydne po~al
se na cestu onu pripravovati, mam
prave malo ~asu,
coz uznate tim spise, kdyz sdelim, ze do te
doby mam do tisku poslati 22 ses. Slov. (bude obsahovati pisne
polske) 1, dale nektere korrektury obstarati, a mnohe administra~ni
prace (zanaseni doslych prispevku za minule 4 nedele
do hlavni knihy a upominani dluzniku) obstarati.
Prece vsak specham, abych Vam sdelil svlij nejsrd~i
dik
za dopis, ktery mi nejen radost zpusobil ale spolu pro mne nemalou cti jest.
Dik nejsrd~i
tez vzdavan za pozvani ku navstevc
V Krakave a doate~n
sdeluji, ze vyjedu asi 20 lipca. z toho
soudim, ze ku svemu zalu nemalemu V as nezastihnu vice V Krakove. Utechou mi je, ze se vraceti budu opet pres Krakov (ku
konci zati - września)
a pak, tusim by mne ~est
nerninula Slovutnost Vasi navstiviti. Prosim vsak, slovutny pane, abyste mi
ra~ilskve
podati zpravu- az se definitivne rozhodnete kdy
opustite Krakov. Ja niZadnym zplisobem dtive pred 2017.
nevyjedu.
Od p. D. Kopernickiego dostal jsem jeho brosuru O Etnograf.
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i Etnolog. z s lichotivou velice poznamkou. Bohuzel neznam na
pana toho adresu a nemohl jsem mu tedy vysloviti svuj dik.
Protoze jsem seznal, ze brosuru zaslal nasledkem styku s Vami,
prosim, abyste mu ram laskave projeviti muj dik nejvrelejsi.
Pakli byste krome toho mi tu laskavost prokazł
a adresu na
pana onoho mi sdelil byl bych vde~n
a dopsal bych jeste p.
Dr Kop. sam.
Za udaje bibliograf. tez dik! O nasero "Svetozoru", ze pfinesl
Vasi ctenou podobiznu a zyciorys vim 3•
Do Krakowa !etos pojedu po prve- ale doufam, ze nikoliv
naposledy. Nyni vykonam asi 3 nedelni pout po LuZici za
pri~nou
zbytku taroni narodni - ludowe - hudby. Jsou
Srbove jako my Cesi velice vybledlym jiz obrazem s hlediska
ethnografickeho, nicmene lze jeste sam tam ne~o
zachytiti.
K Vasi ceste do Sląska
preju mnoho zdaru a stesti v zajmu
ethnograficke vedy. Vam pak staleho zdravi a dlouheho je5te
veku!
Jeste jednou dik nejsrd~i!
Vas nejoddanejsi ctitel
Ludv. Kuba
Szunotcny Panie
Wybieram się
27/4 w podróż
do Serbów l:.użyckih,
a ponieważ
dopieru
tym tygodniu zacąłem
c:ynić
przygotowania do tej podróży,
mam bard::o
mało
r:a~u,
ro Pan :rozumie tym łacniej,
gdy :amcę,
że
do tego terminu
mam odać
do druku 22 :e :yt, "Slov." (obejmie pieini polskie), a nadto :a·
latvić
lei/ha lcoreht oraz wiele prac administracyjnych (wpisywanie wpłyó
:a 4 ubiegł
t~ · !{odnie
i upominanie dlużnihów).
Jfimo to pośieszam
złożyć
Panu moje naj~erdc:is
pod:ięhwan
::a
list, który nil' tyllco sprawił
mi tvielhq radość,
ale równocześi
przynosi mi
to

niemały

:a~ryt.

pod:ięl
::a :apros:enie do Krahov.'a, a pr:y
oholo 20 lipca. W :wiq:ku :: tym sqd:ę,
że
nie·
"ety niP ::a. tanę
już
Pana tv Krahowie. Pocies::am się
tym tylho, :ie będ
:nowu u:racal pr:e:: Krahótv {pr:y końcu
tvr:eśnia),
a wtedy - mam nadziej-:
- nie ommre mnie :as:c::yt odl<'ied::enia Wielmożng
Pana. Pro.<:ę
jednak
SzanOtmego Pana o lashatvq tl'iadomść
o definitywnym terminie Pariskierw
tl'yjn:du :: Krakowa.
Od Pana d[ohtora] Kopemichiego otr:ymalem jego broszuę
"0 Etnografii
i Etnologii" :: wielce pochlebnym pr::ypishiem. Niestety nie ::nam adre.m tego
pana, nie moglem mu tedy wyrazić
swego pod:ięhwan.
Ponieważ
do•:edlem
~pobnki

SUadam

lEŻ

naj~erdc:i

dons:~;,

. :ą

że

tryjadę
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brouę
prze
s ła
mi tu porozumieniu ;:; Panem, pr:eto pro·
do umio&ku, że
upr::ejmie o pr:ehazanie mu m ej naj g or~ts:ej
podzięk.
Jeśliby
Pa" nadto
był
tak la~kw
i podał
mi adreJ pana Kopernichiego, byłm
wielce zobowiq:a·
ny i napisalb.v m je.s::c::r! Jam do niego. Za tuiadomśc
bibliografic:"e równiei:
d:iękuj
. Wiem o tym, i:e ,,Svetozor" zamieścł
Pań&ką
podbiznę
oraz życio
rys. Do Krahowa pojadę
w tym roku po raz pierws:y - ale, mam nadzieję
bynajmniej nie ostatni. Tera: odbę
trzygodniwą
wędrók
po Łużycah
to celu wys:uka"ia śladów
tamtejszej mu:yhi ludowej. Serbowie, podobnie ja!.
i my Czesi, ;:; punlrtu wid:enia etnograficznego &q jui: bard:o wyblaldym obra·
zem; pomimo • to mo:na jes:cze gdzieniegdzie coś
uchwyić.
W :aviq:ku .:z: Pań&kq
podrói:q na Slqsk i:yczę
wiele pomyślnci
i s:cęia
dla nauki etnograficznej, Panu :ai trwalego zdrowia i długieo
jes::c:;e tDieku.
]eucze ra: dziękuj
najserdec:niej!
Pański
s:c:erze oddany wielbiciel
Ludwik Kuba

uę

Rkp. :z:ag. Bibl. PAU 2030, t. 11 k. 255-256. Pod~bray
1 ~2
zeszyt Slovanstva ... był
czwartym zeszytem

17/4 86.
keięg

poiwęcnej

pieśnom

pollkim. zawierł
26 pieśn
(nr 61-86), a ukazł
eię
15 VI 1886 r.
z l. ICopernicki Etnografia i etnologia. W: Encyklopedia wychowawcza T. 3
~aruw
1885 1. 62~5.
Kuba otrzymał
prawdopodobnie odbitkę
tego arty·
kulu.
1
W 1880 r. redaktor "Sv~tozra,
Primue Sobotka, koreepondowal z Kolbergiem na temat opublikowania jego biografii w tym czasopiśme
(zob. listy 757
i 759, Korespondencja cz. II). Wobec trudności
w dotarciu do egzemplarza
" v~tozra"
nie udało
się
ustalić,
w którym numerze artykuł
ukazł
aię.
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Bibianna

loraczew

ka

do

O

kara

Kolberga

Poznalt, 20 IV 1886
Upominam naJpierw Szanownego Pana, aby' w obecnej chwili
nie przeno ił się
na drugi Rwiat. Ja z mej trony po tanowiłm
wytrwale przebyć
czaR jakiś
na tym padol e ziem kim, ho w zelkie podohieil!'two. ~e u hram ni ebi e kich na innej wyjątkoe
wadze od·
mierzą
nam . prawiedlo
' ć , jako drugozęn)'m
dzieciom ko ' cioła.
"Co będzie
rozwiąanym
na ziemi, będzie
rozwiąanym
i w niebie"
- naucza dogmat niewzru zony. Nie u zanowali wytrałej
odpo-
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wiedzi zmarłego
paież
"non po umus" i stanęli
jak za dawnych
cza ów po tronie ce arza i Krzyżaków.
2e się
zlutrzyli, to ię pokazuje, iż to sprawa dla następców
św.
Piotra bez żadnej
wagi. Mówiąc
po światoemu
- wielki to brak taktu i powagi ze trony kurii
rzym kiej 1 •
To ojczymostwo paież
bardziej wzięłam
do serca jak rozpasanie Bismarcka, rola, jaką
ten ostatni odegrał,
wynika z jego politycznego charaktern - ale dla Ojca Św.
Murzyni, czerwonoskórzy,
Kamczadale, Niemcy, Polacy to zarówno ukochane dzieci być
winny. Przetrwamy i t~ plagę,
wyjdziemy z niej nawet ukrzepieni pod
pewnym względem,
miłość
ojczyzny wystawiona na próbę
nader
ciężką
pokazuje ię najżywotie
zą
w piersiach naszych.
Załączm
za 2 tom Mazowsza mk 30 za 5 egz., ponieważ
czarny
Szulc wyniósł
się
z Poznania do Bułgari
z. Zdaje się,
iż dość
dawno
no ił
ię
z tym projektem, rok temu, jak ię u unął
z po ady dy4
rektora banku We ty 3 wcale korzystnej. Następnie
zabrł
córkę
8
na obchód Cyryla i Metodego , tam tądoparł
się
o Zoi pojechał
8
• Musiał
fię
tutaj upatrzyć
jakiś
wygodny kąci,
ponieważ
powła
bardzo opierając
się
tym przeno inom żonę.
Ale córka była
magneem przyciągajm
matkę.
Panienka ładn
i bardzo inteligentna.
edukację
taroną
odebrał.
Mają
tutaj dom, powrócą
zapewne kiedyś.
I egz. Mazowsza, Szulcowi przeznaczony, ofiarwłm
muzykowi tutej zemu Dembińsku.
Człowiek
nader ubogi, żyjąc
z muzyki, mocno ię u ci e zył
tym karbem. Jest także
kompozytorem,
brak mu nauki, ale nauczyciel z niego dobry, utworzył
tutaj polską

orkiestę.

P.

iegolewska prze yła
Panu erdeczne pozdrowienia. Mie zk~\
z matką,
ma odddziclny ładny
apartament, życie
pokojne wpłya
pomy'lnie na jej zdrowie i u po obienie.
Zdrowie moje, o które ię Pan la kawie dopytuje z, obecnie do· ć
dobre.
2egnam Szanownego Pana zapewnieniem mego dla te·
go poważni
i przyjaźni.
B. Moraczewska
Bibl. PAN 2185, t. 2 h. 309-310. 20 IV 86. ul Wilhelmowska 18.
1

Po śmierc
Piusa IX, występującego
ostro przeciw ograniczeniom kościla
katolickiego w Niemczech w okresie Kulturkampfu, paieżm
został
Leon XIII
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(Vinrente Gioacchino Pacci, 1810-1903), który doprwaził
do porozumienia
Watykanu z rządem
pruskim, a tym samym do ukończenia
Kulturkampfu. Kato·
licy wielkopolscy byli rozgoryczeni, bo porozumienie to doknał
się
w znacznej mierze ich kosztem. Ponieważ
stanowisko arcybiskupa gnieźńsko
nie
hyło
obsadzone (ks. Ledóchow ki po zwolnieniu z więzena
w 1883 r. wyjechał
do Rzymu i wkrótce został
mianowany sekretarzem kongregacji memoriałów),
osoba ewentualnego kandydata tał
się
przedmiotem przetargów między
kurią
rzymską
a rządem
pruskim. Leon III przyekł
delegacji Wielkopolan, że
nie mianuje na to stanowisko Niemca i starł
się
wynukać
kandydata narodowo· ci polakiej, na którego zgodiłby
się
rząd.
Jednak w zamian za gwarancje
co do seminariów duchownych zgodił
się
na kandydata niemieckiego, ks.
Juliu za Dindera (1830-1890), proboszcza z Królewca. Od dnia 20 styczbył
Niemiec wbrew zapewnieniom pa·
nia 1886 r. arcybiskupem gnieźńskm
pieża,
a równocześi
ustępwa
rządu
pruskiego co do nadzoru nad seminariami nie dotyczł
Wielkopol ki i diecezji chełmińskj.
Stąd
ironiczne stwierdzenie :Moraczewskiej, że Polacy są "drugozęnymi
dziećm
Ko"ciła.
2 Kazimierz Szulc wyjechał
do Bułgari,
aby odpcząć
w cieplejszym klimacie. Jednak w Sofii stan jego zdrowia pogor zył
ię,
co zmu iło
go do przedłuż
nia pobytu w Bułgari;
mimo choroby prowadził
czynne życie
literackie, publikując
artykuł
w prasie miejscowej i polskiej. Wrócił
do Poznania jesiną
1886 r.
na życie,
powstał
w 1873 r.
3 Bank Vesta, bank wzajemnych ubezpicń
K. Szulc był
jego dyrektorem od r. 1875, z posady zreygnował
już
w czasie
pobytu w Bułgari,
sądzc,
że
się
on przedłuży.
4 Córka Kazimierza Szulca, Maria, przed wyjazdem z Polski uzyskał
stopień
"nauczycielki szkół
wyższch",
w Sofii podjęła
prac.; pedagoiczną.
W czasie
wojny serbko-ułgaij
(18łl5
186)
pielęgnował
rannych, za co został
odznac2ona przez Aleksandra, króla Bułgari.
3 W 1885 r. "wiat słowiańk
uroczy "ci e obchdził
tysięczną
rocznię
śmierc
1etodego; obchody był
szczególnie bogate w Bułgari,
gdzie od czasu uzyskania niepodlgłśc
dzień
św.
Cyryla i letodego jest ś więtem
kultury i oświaty

(23 IV) .
6
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kar Kolberg do Fryderyka

alomona Krau

a

Kraków, 14 V 1886
Pi alem Wam w moim liśce
z d(nia] 12 kwiet(nia] (18]86, jak
bardzo zaintere owal mnie i moich niektórych kolegów wydany
22 -

Korespondencja t.

66

338
przez Wa i łaskwic
mi przesłany
poemat Meho. Odczytaliśm
go
z zajęciem
przy pomocy dra Kopernickiego i poznali ciekawe nader
zwyczaje i obyczaje bośniackeg
ludu, mało
nam dotą
znanego
(ho mniej nicrównie niż
serbski), a zarazem rozkswaliśmy
i unorozsianymi tak w obrazowaniu z natury
sili nad wieln pi<;knoścam
branym jak i w wysłoienu,
bardzo nieraz oryginalnym. W koń
cu uśmiely
się
z Waszego dialogu z Ahmedem i podziwiali Wasz
spryt (esprit) w wydobyciu z dziada tak tanim kosztem tylu skarbów, choiaż
i ja także
w podobnym nieraz znajduę
się
połże
niu i stykając
się
często
z najbiedniejszymi ludu warstwami (sanl
także
niehogaty), wiem z doświaczen,
jakiego trzeba użyć
spry·
tu i fortelu, aby otwrzyć
takim dziadom i babom usta, nie narażając
zbyt swej kieszeni.
Mam nadzieję,
że
poemat ten raz publikowany, szybko się,
zwła
szcza w;ród Słowian,
upowszechni, a dr Kopernicki chce ob s zerną
1
o nim napisć
rozpawę
opracowaniem obfitych
; ho ja sam, zajęty
moich materiłów
etnograficznych, rozsiąść
się
do takiej roboty nie
mam ani należytgo
przygotowania, ani czasu.
Pi~zec<"
mi, iż z zawodu swego oddany etnografii, pragnęliby'ce
hliżej
poznać
właścio
i zwyczaje ludu polskiego, których niemały
zapas zawiera dzieło
moje Lud, nie każdemu
dostępne
dla
~ wej
obszernści
a nierzadko i dla przeszkód w pracy napotykanych
cu krok w bibliot<"knch. Otóż
aby Wam, Szanowny Panie, studium
1ych rzec:r.y ułatwić,
posyłam
Wam jeden całko'\it
y
dzieła
tego
(wraz z Polmciem i Mazow zem) egzemplarz. Proszę
go przyjąć
w dowód wysokiego Jla dzieł
i osoby Waszej szacunku, życzą
'Wam powodzenia w tych tudiach, których owoce b~;dą
nicwątpl
wie wielkiego dla nauki zarazem pożytku
i ośmielając
si<; pro ir.
aby~cie
i Wy także
na pamiątkę
naszych przyjaciel kich stosunków
cośklwie
z Waszych cennych prac przesłać
mi raczyli.
Polecają
się,
Kochany Panie Prof[esorze]. i nadal Waszej życzliwoś
i przyjaźni,
pozstaję
z rzetelnym dla W as i Waezych szacunkiem
Waz
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 193. Krak. 14 maja 86. Brulion listu, nad
tekstem nutka Kolberga: Krauss, pocl tekstem: cały
"Lud" I do XVIII, "Mazowsze" I, II, .,Pokucie" I, II.
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taką
pt. O najnows:ych :dobyc:ach pie&ni ludowych serb.s kich
Kopernicki w "Ateneum" 1886 T. 3 s. 536-541. Podkreślnł
tam
nowatorstwo Kraussa, który pierwszy zaintersowł
się
folklorem Serbów wy7nani:t mahoetńskig.
1 Rozprawę

opublikwał

1263
Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga
Wiedń,

Na ruke
di~nome

17 V 1886
Oskar Kolbergu

Dragi i vrlo cjenjeni gospodine i prijatelju
Kako cu Vam se zahvaliti, a nekmoli udozili na toli prekrasnom milosću,
sto mi ga od srca dadoste, k'o otac sinu ili brat
bratu! Moji dosadasnji spisi ne bi Vam bili pravo uzdarje - ta
ja sam tek pocetnik; no gledacu svejedno da cim prije sastavim
skup mojih knjiga, koje gavore o narodnosti, te de Vam ih
prikazem. Pisaću
u Lipsko nakladetelju, da mi posalje Sagen u.
Marchen \ a ovdje ću
u Beclije potraziti otisak Sitte u.
2
Brauch'a • Od svake moje nove knjige, sto budem u zdralju
u svijt proturiti, Vama ću po otisak poslati.
Jos bih vas njesto molio: vrlobi se sokolio, kad bi mi dozvolili da Vam napose posvetim (dedicivam) kakovo djelce. Biće
to
guslarska pjesma, divotna a dostojna onoga Kolberga 3 •
Ja ću
gledati, ako Bog da, ljetos da dobro proucavam Vas
Lud te vadim prilike juznoslovinskoj narodnosti. Biće
svakako korisno po nauku nasu. Znaće
za Vas i juzni Slaveni.
Bas mi je milo, da Vam se dopada Smajilgć
Meho. Ima
u mene i boljih i ljepsih pjesama, kakovih do sada nijesu ljudi
u svijetu znali. I vise "ću
Vas razveseliti.
Drago mi je da će g. dr. Kopernicld prosloviti koju opsirnije,
u slavu Meinage. Taj i razumije posao! Znam, da će me u svacemu uputiti., da se budem znao ravnati pri drugim knjigama.
U mojoj domovini, u Hrvatskoj, Srpskoj pa i u Bugarskoj,
za Slovencima vec pogotovo, moj rad dosada nikakovoga odziva
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mje nasao. Već
me psuju i grde, da je skrajna sramota. Citao
sam o meni ovako: "Zar će nas taj ł:ifut
(Juda) uł:it,
sto je nasa
narodnost? On je laza i varalica, koji nije nikad ni vidio
Bosne!"
Ja bih sudu prijavio anonimne klevetnike, ali bi sud zabasurio (unterdrlickte) parnicu, pa eto nikom nista.
Zato me po sto puta vise raduje, kad me hoce odlikovati
u~enjak
Vasega kroja. To mi je milije, no da me je srpski kralj
imenovao prvim vitezom. Ta on će isto tako nagraditi i kakvoga kocijasa ili berberina ćbricu).
Jos da Vam jednu kazem: Vi me nazivljete profesorom, a ja
nijesam, no samo knjiZevnik, sto se kukavno hrani svojim
peroro. Kaliko sam se ja naprezao, da dobijero drzavnu
sluzbicu, pa ne dadose; valjda mi mje belo od Boga sudjeno. Pa
neka; daće
Bog i ja ću se ja pomł:i.
Jos jedared Vam od duse zakvaljujem, a skoro ću
Vam se
malenim uzdarjem javiti.
Da ste mi zdravo i veselo na mnogaja ljeta!
Vas postivam uveliko
Krauss F.
Do
rąk

Oskara Kolberga
sławnego

Drogi i Wielce Szanowny Panie i Przyjacielu
Nie wiem, jak mam Panu pod:ięktvać,
a zwłasc
nie wiem, jak się
:~re·
tvanżowć
za taki dar, jakim Pan mnie z calego serca obdarzył
- jak ojciec
syna lub brat brata. Moje dotychczasowe prace nie 1ą
ekwiwalentem: przecież
ja ji'Hem dopiero początkujym;
jednakowż
postaram się
o zebranie
moich WIZy5thich prac, htórych tematem jest ludoznawstwo, i prześlę
je Panu.
Napiszę
do nakłdcy
do Lipska, by mi przesła
"Sagen und Miirchen", a tu w
Wiedniu poszukam odbithi "Sittc und Brauch". Poza tym będ
stale Panu
przesyła
po jednym egzemplarzu hażdej
mojej pracy, którą
mi się
uda
wydać.

Jeszcze

mam
jedną

Panu
deykować

jaką

prośbę:
pracę.

bardzo
A była

dumny, gdyby Pan
byłm

to
pieśń

gęślarsh,

piękna

pozwlił

;;a·

a Kolberga

!Odna.

Postaram
poznać
jugoslwiań,P.

się

.A
dowiezą

się
o to, bym - o ile Bóg pozwoli - mógł
tego rolm dobr:~e
za·
z "Ludem" Pana i przeowadić
porównania z zagadnieniami ludu
Będzie
to bardzo pouczająe
dla naszych prac naukowych .
się
o Panu i Slowianie południw.
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Bardzo mnie to cieszy, że się
Panu podoba "Smajilgć
Meho". Mam jes::c::e
pieini, jakich dotą
na tym świec
ludzie nie
w zapasie lepsze i pięlmejsz
:najq. Sądzę,
ic nimi Pana jeszcze bardziej ucieszę.
Burdzo tu dla mnie mile, że
p. dr Kopernicki coś
więcej
powie na czesc
"Meinage". On. jest iwietnym specjalitą!
Wiem, że mi udzieli sporo wskaz6wek,
kt6re mi pomgą
przy opracowywaniu innych dziel.
W mojej ojr:yźn.ie,
to Chorwacji, Serbii i Bułgari,
a przede touystkim w Slo·
wen.ii nie spothułem
sil! zupełni
z jakimkolwiek zainteresowaniem moją
pracą.
Wymślają
mi i spotwarzją
mnie - aż wstyd. Czytalem o sobie, co następuje:
"Czyż
na& będzie
ten. Zyd uczył,
czym jest na&: lud? To kłamc
i oszust, kt6ry
nigdy Bośni
nie widzał".
Polałbym
do sądu
tych anonimowych oszczerc6w, ale sąd
zatusowłby
&pru·
wę
i nic by : tego nie wyszło.
Dlatego tym bardziej mnie cieszy fakt, że
uczony takiej miary, jakim Pan
jest, mu dla mnie uznanie. Jest to dla mnie znacznie milsze, niż
gdyby kr6l
serb1ki mianowal mnie pierwszej liiasy witeziem. W ten bowiem &pos6b odzna·
cz:a on. byle jakiego woźnicę
czy dorżkaz.
Jeszcze na jedno musz:ę
zwr6cić
Panu uwagę:
oto tyułje
mnie Pan. pro/e·
sorem, a ja nim nie jestem, je!tem po prostu tylko literatem, kt6ry mizernie si.,
utrzymuje z pracy piórem. Tyle trudu i starń
włożyem
w to, by uzyskać
jalcqkolwiek posadę
państową
- ale nie udało
się,
widocznie nie była
mi są·
d::ona. A niech tam, mo:i:e Bóg da, że
jalcoi sobie dam radę.
Je :czc raz z całego
serca Panu dziękuj,
a niebawem odwzięc
się
shrom·
nym podarunkiem.
Ni ech
życie

Panu
upływa

w zdrowiu i zadowoleniu na

Z
głębokim

długie
lata!
powa:i:anicm
Krau
F.

Rlcp. :ag. Bibl. PA.U 2030, t. II k. 194-195. u Be~u
VII Hafstall tr. 5. 17.V.86.
agen und Miirchen der iitlslaren. Bd. 1-2. Leipzig 1883l F. S. Kraus
188t.
z F. S. Krauss Sitte und Brauch der Siitl!luvcn. Wieu 1885. Jest to od ui tka
z ,. tittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien" 1885.
ie udało
się
ustalić,
czy i lotnie Krauu dey!.ował
którą"
ze swoich publikacji Kolbergowi, ponieważ
wydał
on w tym czasie wiele rozpraw, 7hiorów
p ie;ni itp., a większość
z nich nie je l dostępna
w polskich bibliotekach.
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K arolina
berga

K olbe r g·W ą

ow

ka

do

O

k ara

K o 1-

Radom, 6 VI 1886
Drogi i Kochany Stryja zku
mi przykro, iż kochany na z Stryja zek od tak już
daw·
na nie daje nam żadnego
znaku życia
- nic nie wiem ju:i od
kilku mie ięcy,
co się
ze Stryjem dzieje, czy zdrów - czy zupełni~
zapomnił
o na - jakie ma zamiary na lato, czy prędko
i gdzie
tryj wyjeżda.
Ja tu ciągle
marzę
o tym, by ię
ze Stryjem
jako' zobacyć
- może
by'my ię gdzie zjechać
mogli - może
n Julka Żurkow
kiego t, niech co Kochany Stryja zek obmy'li, a ja
już
męża
kłonię,
by na wyjazd mój zewolił.
Dotąd,
Drogi mój,
Kocbany Stryju, zcę'liwą
ię
czuję,
mąż
mój bardzo jest do mnie
przywiąan,
a i dzieci moje otacza opieką
i życzliwo·
cią
Bóg znać
chiał
rozja ·nić
dni życia
mego, na jak długo,
w Jego to woli i mą·
dr o· ci zo taje - po cóż
mam zatruwć
sobie te raźniej
z ość
i kło
potać
ię
o tarość,
której nie doczekam może
- w każdym
razie,
j~żeli
Bóg mężowi
dwa lata jeszcze w łużbie
pozstać
dozwoli, bę
dę
miał
emerytury 25 rub. r., co mi już
z głodu
umrzeć
nie dozwala, a mąż
mój mimo swych 68 lat je t zdrów, silny i doprawdy
urny ł ma młodzieńcy,
mam więc
jako taką
szcęśia
rękojmi
-re zta w woli Stwórcy. Dzieci moje dobrz ię uczą
- ale Tonia,
jak to Stryjowi pi ałm
w zimie, zaw ze je zcze laba, albo raczej
c1:ę
to labuje - teraz pije wody iwonickie, a za dwa tygodnie
ł.:rynicke
pić będzie,
nie wiem je zcze na pewno, czy do 4 klasy
przejdzie, gdyż
tu wielce z ro yj kiego wymagją,
a ona labo nim
wład.
Lola je t je zcze ciągle
w Sieradzu, wakacj przeędi
u mnie, Władzio
po ukończeni
budowy telegrafów padł
z etatu()d 4 mie ięcy
aplikuje w telegrafie i on jak prawie zaw ze najwięk
zym je t moim zmartwieniem, bo wszy cy krzywo patrzą,
że
jego je zez utrzymwać
mąż
mu i, a Lola nie umie ię tak urzą
dzić,
żeby
mu pomcą
być
mogła.
Stosunki moje z córkami męża
nie ą 'wietne, ale zno'ne pnyJakże
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najmmeJ; naj tar za w styczniu wyjechał
do krewnych i dotąd
tam bawi, przedostatnia iedzi w War zawie, gdzie zapewne
nic dla iebie nie znajdzie, bo do niczego właście
zdatną
nie
je t, ale ma urny ł nie pokojny i z nikim nawet w rodzinie
dobrze nie je t. W niedzlę
imieniny mego męża,
jego córki
i mojej Toni - będ
więc
miał
go' ci i nieco kłoptu,
a i mutne
wspomnienia o kochanych na zych niebo zczykach, którzy w tym
dniu urodziny woje obchodzili.
Kretlówna 4 tygodnie u na przeędiła
- odjechał
przed kilku
dniami, liczy już
sobie 82 lat, ale je zcze dość
ma siły
i przytom·
no' ć urny lu zupełną.
Drogi Stryja zku, całuję
ręce
Twe od siebie i dzieci, ści
kam Cię
serdecznie, pozdrawiam w imieniu męża
i proszę,
pisz do mnie - wspomnij obie - że już
nas tylko dwoje
tarych na tej ziemi.
Kochają
Cię
niezmiennie bratowa i ynowica
Karolina
Czy za w ze je zcze Stryj mieszka w Krakowie i u kogo? Modlnica
jak względem
Stryja po tępuje
i co tam w zy cy porabiją?
Skoro
portret zopena nie może
znaleźć
nabywcę,
pragnęłbym
go mieć
u iehie, jeżli
p. chouppe będzie
w Krakowie, to by mi go przy·
wiozła,
ale mu i Stryj przy łać
mi wój adre . Co porabia p. Nowolecka 2, proszę
ją
ode mnie pozdrwić.
Je zcze raz całuję
Stryja
erdecznie
Karolina
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t . l k. 274-275. Radom, dn. 6 Czerwca 1886.

1 J. Zurkowski, bliski znajomy rodziny Kolbergów, mieszkał
wówczas w Kieł·
cach.
~ ( ... ] Nowolecka, polać
bliżej
nieznana, być
może
żona
Aleklandra owo·
leckiego, k ięgarz
krakowskiego wspomnianego już
w korespondencji Kolberga
tzob. list 233, Kore pondencja cz. l).
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Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga
Wiedń,

8 VI 1886

Osmanbegu ~elbij
beg-Kolrviću,
u Krakovu gradu bijelome, salam!
Di{:na Starino! Bijase u mene lijepi nas aga Kopernickvć
Isakar, i lijepi mi glas od Vas donio. Po sto krat V aro na selamu
hvala! Od dobroga biva sve dobro.
Poslah Vam malo uzdarje, moje knjige i knjizice. Da mogu,
kako ne mogu, bilo bi i boljega dara. Al' znajte da je od srca.
Da Bog da, da i ja ikada toliko privrijedim rodu, kaliko Vi!
Zdravo i veselo!
Vas postivam u veliko
Krauss F.
Pozdrowienie uczonemu begowi Kolbergowicowi
sławnym
grodzie Krakowie!
Pelen chwały,
czcigodny wieldem Panie! Był
u mnie pięlmy
nasz aga Ko·
pemikovic Isohar i przyniósł
mi od Pana mile wieśc.
Stokrotnie Panu za po:::drot•Jienia d:ięhuj.
Ws:~tho
co dobre - ::; dobrego wypła.
Pr:es lalem Panu drobny prezent: moje ksi(1ż
i książecz.
Gdybym mógł
- a nie mogę
- pr:e~la>ym
wartościs:e
podarunki. Ale niech Pan wie,
że
to ::: serca ofiarowane. Oby Bóg dal, bym mógł
się
tak zasłużyć
rodakom,
jak Pan swoim się
zasłuży.
Niech życie
Pana upływa
w :drowiu i zadowoleniu.
Z głębokim
poważniem
Krazus F.
w

Rkp. ::ag. Bibl. P AU 2030, t. 11 k. 196-197. u Becu VII Hofstallstr. 5. 8/VI
86.
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1266
Józef
Blizńsk

do Oskara Kolberga

Bóbrka, 19 VI 1886
Kochany Panie Oskarze
Nie wiem, co sobie my§licie o mme i o moim milczeniu - ale
chyba u tnie będ
mógł
opwiedzć,
co przesdłm
od tego
widzieli po raz ostatni; na próbę
opisania się
nie
czasu, gdy'my się
ilę.
W Krakowie, wówcza , otrzymałe
jeden po drugim aż dwd
telegramy, w kutek których mu iałem
zaraz wyjechać
do Lwowa
i do Przemyśla
- dlatego widzeć
się
już
z Wami nie mogłe.
Ciekaw jestem ogromnie, jak ię
tam ostatecznie skończył
ten
interes z meblami 1 i jak się
Kochany Pan Oskar urządił
na to
lato. Co do wyjazdu na wieś,
to projekt, o którym od Was słyza
łem,
jechania gdzieś
pod Wrocław
na Ślą
k, czy też
do samego
W roclawia, zapewne odłżny
ad feliciora tempora, jako teraz
niewykonalny. Gdyby tak je zcze chodził
o zwykłego
'miertelnika,
skoilC:t loby ię na wytran portowaniu do granicy. Ale etnograf
europejskiej sławy,
który już
napi ał tyle tomów i który obecnie
w roku 1886 zbierały
dowody pol ko 'ci owego Ślą
ka, który
żelazny
k. iążę
chce mieć
niemieckim, na pewno padłby
ofiarą
na podbieństw
Kra zewskiego 2 • Lepiej przyjed:lcie w na ze
trony.
Byłbm
dawno do W a pi. ał.
al e mając
ty iączn
c zajęci
i kło
poty z moim Olędzkim, oglądałem
i za żoną
, która miał
mnie
z a~t
ą pić
- i także
nie poro jej było
z powodu u. tawicznej migreny
- narc. zcie oto teraz już
p r ze :d o od tygodnia, bo w dniu 11 czertak amo, jak w prze
s złym
roku na karnienie
wca, zachorwłem
żółciowe
i dzi ' już
10 dzień
leżę
w łóżku.
Korzy tając
z tego,
gorączkami
i wypróżnieam,
w łóżku
naw przerwach pomiędzy
kreśliłm
te kilkana'cie łów.
aby Wa. uwiadomć
o obie i zy kać
prawo otrzymania od Was także
wiadomśc.
Na dłuższy
li t nic
zdobę
się,
bo i nie wolno mi, i sam czuję,
że
zbyt długie
natężei
my'li, choiażby
nawet do listu. szkodzi mi. Kończę
więc,
' ciskateż

346
jąc
Was serdecznie od iebie i mojej Żony,
jt>. zcze raz, abyście
nie jechali do Pru .
Szczerze do Wa przywiąan

zdrowia i radząc
życzą

Józef
Blizńsk

Rh p. zng. Bib l. P AU 2030, t. l k . 33-34. Bóbrka 19/6 86.
1 "Interes z meblami" to prawdopodobnie próba unikęca
zasekwestrowania
mebli na rzecz właściel
domu (por. list 1275). Jasińcy,
a wraz z nimi i Kol·
herg, wyprowadzili się
wprawdzie w kwietniu z domu Anny Teichmannowej, ale
71!;laszala ona roazczenia finansowe, o czym świadcr;y
proces, który w r. 1888
wygrali Jasińcy;
(zob. list 1391).
l Zob. przyp. l do listu 1067.

1267
O

kar Kolberg do Jadwigi Wernerowej

Kraków, 20 VI 1886
Kochana Jadwiniu
Dawno już
nie miałe
od Ciebie ani literki i w ogóle ze wszy·
tkich bli kich mi krwią
o ób jedna tylko Karolina daje znaki Ży·
cia, odzywając
ię
od cza u do cza u. Milczenie Twoje tłumaczę
zajęcim
okł
domu i synka i usprawiedliwiam je chętnie
już
z tego względu,
że
i sam także
zajęty
czynośiam
fachowymi, niewiele się
mojej rodzinie mogę
udzielać,
więc
i do odpowiechi nie
daję
podniety.
Powodem niniej zego li tu je t intere do Bronka, którego ad·
resu nie wiem. Chodzi o to, aby się
dowiezć,
czy ojciec W as z,
nie pozo tawił
manuskryptu
w·ydawszy tom drugi swojej Wisły\
z materił
do tomu pierw zego, który miał
wyj' ć po drugim,
ale dotą
nie wy zedł
z druku. Pamięt,
że
ojciec miał
te ma·
teriały
u siebie, równie jak i tablice stanu wysoko' ci wody na Wi'le
(tj. wzLierania i opadania tejż),
które formwał
przez lat kilka2
naście
czy kilkadzie iąt
by te rzeczy był
w po iadaniu
• Jeżli
Bronka, to wielką
by mi on wyśiadczł
przy ługę,
gdyby je zechiał
przysłać
tu do Krakowa na moje ręce;
przydałb
ię
bo-

347
wiem do oh erwacyj metE-orologicznych, jakie ię doknywają
w
Obserwatorium i w Akademii naszej, a przy których to pracach i ja
także

biorę

udział.

i cały
interes. Ale rzeczy te, a przynajmniej wiadomść,
czy
i tnieją
i co ię z nimi stało,
pragnąłbym
otrzymać
przed 20 lipca,
gdyż
okł
tego czasu mam zamiar wyjechać
na parę
miesęcy
do
Slą
ka. W zakże
i później,
tj. w je ieni lub zimie, przyjąłbm
je
z wJzięcnośą,
gdyby ię znalły
i był
przysłane.
Całuję Cię
serdecznie, kochana Jadwiniu, u' ciskaj ode
mm Twego męża,
Twego Syna i Bronka, a znajomym oświadcz
Otóż

ukłony.

Twój
kochająy

Cię

tryj

Rkp. r.ag. Bibl. P AU 2030, e. II k. 154. Krak 20 czerw 86. Brulion lis lu.
1 W. Kolberg Wi la, jej bieg, wlasnoić
i splawnoić.
Cz. II War zawa 1861.
Na pierwez11 czę'ć
monografii Wisły
złożyć
się
miały
plany litografowane
M. Gotza, do których W. Kolberg wydał
w 1860 r. Skorowidz. Ma·
teriały
te spłonęy
prawdopodobnie w 1944 r. wraz ze zbiorami kartograficz·
nyrni W. Kolberga w Bibliotece Krasińkch
w Warszawie. (Informacja Anieli
Dro:ulowskiej).
2

w

zakłdie

1268
Ludwik Kuba

do

Oskara

Kolberga

Podebrady, 25 VI 1886
Panie
"Wielmożny

Pana znów fatygowć
moim li tem. Oznajmuę
Panu, że
z różnych
powodów woją
podróż
tego lata w Ro syję
od·
łożyć
na lato przy złe.
Oprócz innego także
dla braku cza u, aże.
bym mógł
nauczyć
ię
mówić
malorossyj ki. Ztąd
pojecham tylko
w Polsko, ażebym
drogwać
po pol kich w iach a zenać
na wla·
~ne
ucho ludowe pie'ni; oprócz tego pragne poznać
pol kie krzyp·
ki, ludowe muzykalne narzędie,
znać
także,
jeżli
mi ię udaje ta
po obno 'ć, niektóre ludowe obyczaje (naprz. Okrężne
itd.), tańce,
ubiory. Na koniec ię chę
je ' zcze pocie zyć
odwiedzinami Kra·
Muszę

mu

iałem

348
kowa, Częstochwy,
Warszawy a znać
nawet Poznanie. Lecz głów
nym celem moim będzie
mieszkanie na wsiach. Ztąd
proszę
Pana,
ażeby
mi , odpwiezć,
jeż-li
będ
mógł
na polskiej wsi trzy lub
cztery dnie mieszkać
w karczmie? Dalej proszę
mi powiedzć,
w których wsiach by dla mnie było
najpożyteczi
mieszkać?
Chcę
najprzód Krakowsą
oklicę,
jak Sandomiersko, dalej Mazowsze,
Kujawy a Lubijsko odwiezć.
Chcę
stanowić
dla siebie niektórą
z tych wsi, z których Pan określił
obyczaje itd. w swoim Ludzie.
Lecz oprócz tego pytam się
Pana w domniemaniu, że
tak lepiej
bt;dzie.
Proszę
także,
ażebyś
mi Pan powiedzał,
którą
mapę
Galicyi
a Kongresowki trzeba mi kupić;
posiadam wielką
mapę
obojga
ziemiu, lecz jest niemiecka.
A ostatnie, jeszcze proszę,
ażebyś
mię
Pan rekomandowal niekt6rym panom w Krakowie, w Warszawie itp., które bym śmiał
na
swej podróży
odwiezć,
ażebym
spoznał
także
intelgcyę
polską
a jej życie,
ażebym
się
mógł
orientwać
nowych miastach. W Krakowie zamyśl,
gdy Pan k memu wielkiemu żalu
nie będzies
doma, odwiezć
p. l. Kopernickiego, któregoż
brożuą
przezor'nie
przecytałm.

Wreszcie
szą

prośbą,

k temu listu moją
mi Pan się
wyzajemnić
swój, acz znam

przyłącam

ażeby

z t ego powodu posyłam
"Swetozora".
Gdy będzie
się
wracć
Kraków, będ
tak śmiały
bokie u szanowanie.
Z
najszcerą

z

we
podróży

wdzi

a
przyjd

ę

z najszczerswoim portretem. Jeno
portret panów z naszego
1

fotgraię

już

wrze

a poj echam prze~
odać
moje

ś niu,

do Pana

a rzetelnym

ę cznośią

zostaję

Pro

s zę

darowć

ortgafijską

po

w aż

głę

n i e m

oddany
Ludvik Kuba

lichotę!

Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 257-258. Podehrady 25/6 86.
1 Fotografia Ludwika Kuby nie zachowł
eię.
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O sk a r K o l b e r g d o K a r o l i n y K o l b e r g •W
ki ej
ą

s o w s-

Kraków, 27 VI 1886
Koch[ana] Karolino
List Twój z 6 czerwca

mnie dopiero 20-go. Możeś
przez
pomyłkę
napisł
ruską
datę
• Ale mniejsza o to, skorom go odebrał.
Skarżysz
się
jak zwykle na moją
opieszałść
w pisaniu, choć
znasz dobrze powody tej wady, z której podobno poprawiC się
w t ym życiu
nie zdołam.
Ale Ci i za to dzięk
składm,
bo zrę
dzenie to dowodem jest Twego przywiąan
li troękliwśc
o mnie.
Pragnęłbyś
nawet zobacyć
się
ze mną,
a bądź
przekonaą,
że
mnie także
zależy
i wielką
sprawiłoby
to przyjemność.
Wątpię
jednak , czy w tym roku- a raczej w lecie - będzie
na to czas. Bo ja
mam zamiar w połwie
lipca (jak zwykle) wyjechać
na parę
miesięcy
do Śląska,
a może
i w Poznańskie.
W każdym
razie myśl
T woja pojechania (choćby
w roku przysłm)
do Julka Żurkow
kiego jest niezłą,
bo on by Cię
z łatwością
mógł
z sobą
przewiźć
do Krakowa - gdzie go już
kilka razy spotkałem
z żoną.
Szkoda
tylko, że mnie już
w mniej pomyślnch
niż
dawniej zastaniesz stosunkach.
Wdzięcny
Ci jestem za to, że
mi opisujesz całe
dzisiejsze swe
połż
e nie
i stosunki z rodziną
męża.
Gdyby nie Twoje listy, prawie
nic bym także
i o całej
rodzinie naszej i przyjaciołh
nie wiedział
- bo nawet i J adwinia zaledwie raz na rok do mnie się
odzywa i to tylko, by donieść
co ś o swoich najbliższych
krewnych
i znaj omych. Chwala Bogu, że
się
ze swym obecnym połżenim
zgadzasz i czujesz nawet szcęśliwą,
choć
nie jest ono bez kłop
tów; ale pomyśl
o przesłości, yś
ich kiedy nie miał,
i to nieraz
daleko większych
-- boć
tu na tym nędzym
padole żywota
czło
wiek niezakłócog
szcęśia
podobno nigdy się
nie doczeka.
Przykro mi bardzo, że o zdrowiu Toni nie bardzo pocieszają
dajesz wieśc
- równie jak i o postęwaniu
Władk.
Daj Boże,
doszeł

1
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żehy
się
to rychło
zmienło
na dobre. Chwał
Bogu, że się
dziew·
czynki na ze tak dobrze uczą;
pragnąłbym
wyegzaminoć
kochaną
Walunię
z różnych
przedmiotów, a mianowicie, czy też
czę
to
wl\pomina jeszcze i kocha starego stryjaszka. Je'li kiedy przyjedziesz do Krakowa, pamiętj,
aby' bez dzieci nie przyjeżdał*.
Z .1odlnicą
stosunki ą nader słabe
jak zawsze**, zapomnieli
o mnie niemal zupełni,
więc
i ja też
nie mam powodów pamięt
nia o nich. Częściej
już.
lubo także
rzadko, spotykam ię z Mogilanami (tj. z matką
i pannami) u K awerego lub Tadeu~z
K[onopki] .
. lieszkam zawsze u pp. Ja. ii1 kich - teraz na ulicy '\ arszawskiej
nr 4.
Całuję
Cię
i nasze kochane dziatki jak naj erdeczniej. Zacnemu
&wemu małżonkwi
o~wiadcz
moje u zanowanie, a znajomym ukło
uy i kochaj zaws:~e
swego tryja.
loże
byś
kłonia
kogo do spi ywania bajek i przy łów
ludowych z tamtej zych okolic. Gdyby się
znalł
taki ła kawca i przylał
rui je po spisaniu, nader bym mu był
wdzięcnym
- a imę
jego przeolać
do potmnści
nie omieszkał.
Adre do księgarz
Friedleina.

Rkp. :::ag. Bibl. 2030, t. l k. 276. Kr. 27 czerw. 86. Brulion. li&tu, pod tek. tern adres: W. Karolina W11aowska, żona
W. Inżyiera
Gubern. w Radomiu,
ora::: hilka luinych :dari wiqżcyh
się
: teh tern listu.
• pod tekstem dopisek: wtedy też
mogłabyś
odebrać
swego ., zopena", co by
(jak sądzę)
było
najwłście
i najbezpieczniej, •• pod tekstem brulionu :;da·
nie tdążqce
&ię
prawdopodobnie ::: tym fragmentem li&tu: które i t ak, jak Ci
"iadomo, nigdy nie był
dla mnie zbyt ciepł
i pomylilne
1 Tzn. li't Karoliny był
pisany 18 czerwca.

1270
O kar Kolberg
Kraub a

do

Fryderyka

Salomona

Krakótv, VI 1886

pochwałę

Szano' ny P:mic
Ci<'szy to mnie niewymownie, że
i może
Wam służyć
za
materił

dzieło

moje Lud zyskało
W a zą
obfity i skuteczny do

351
a zych badń
dla porównania i wykazania analogii na zych pół
nocnych rzeczy z w la· ci w o· ciami niemniej ciekawymi i wybitnymi
Waszych Słowian
południwych
{krócej Jużnych
Słowian).
Wywzajemniąc
się
owicie za mój podaruneczek z najżyczliwzych chęi
tak znakomitemu jak Wy pracownikowi, prze lali' cic
mi la kawie własne
cenne prace Wa ze etnograficzne drukiem dotąd
ogłszne,
które, wyja
ś niając
wiele tron ciemnych bytu ludu,
długo
pod naciskiem Turkfi w utrzymywanrgo, okazły,
iż
poczui~
łowiań;k~c
nie tylko tam nie wygasłe,
ale owszem o nader iln ych mimo tak nieprzyjaznych okoliczn[o'ci] zachowł
ię
jeszcze ry ach i obja"' ach. Prace W a~ze,
za które tokrotne Wam dzięk.
odczytuję
z uwagą
wielka. ą one rękojmią,
że
i dalsze także,
których liczba bogdaj była
jak najwięk.;zą,
będą
równie gruntownie
opracowane i równie wielki jak i dotychcza owe dla nauki przynioą pożytek*.
Szcęść
Wam tedy Boże.
Prze
s yłając
Wam obecnie dwie je. zcze rozprawy, polecam się
i nadal Wa'lzemu dobremu sercu jako kolega w etnografii
i najżyczliws
przyjaciel
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 197. Brulion li . tu, pisany prawtlopo!lobnie
w ostatnich dniach c:erwca 1886 r., ponieważ
odpt
• iedź
Krau s a no. i datę
6 lipca 1886 r.
• pod teh . tem listu s hreślon
:danie: Do poŻ}tku
, o jakim mowa, przyczynić
aię
także
mogą
- jak mi to zapewne przyznacie - ilustracje i muzyka. S-t
to akceaoria poza zakre
aszej literackiej dzialalno ' ci i to akcesoria kosztownl'. a czę
a tokrć
i niełatw
do nabycia.

1271
ernerowa do

O

kara

Kolberga

ars:awa, 2 V I I 1886
Kochany

tr)jn

Przynaję
się,
tryjaszku. do winy, żem
alt· myilą
czę
to byłam
przy Stryjaszku i
i za w ze co· mi prze zkodił,
a rzecywiś
zamierł

tak dawno nie pi
nieraz
mój ukochany

s ał,
pisać
mały

352
Jerzyk 1 wiele czasu mi zajmuje, bo jest naszą
rozksą
i pociehą.
Ten chłopuś
ma dziewąty
miesąc,
ale taki jest duży
i tęgi,
jakby
1·ok sko1iczył,
a nic tylko ja, ale obcy ludzie znajduą,
że
jest ślicz
nym dzieckiem; blondynek z dużymi
niebieskimi oczkami pełny
mi życia
i wesołści,
toeż
patrząc
na tego ukochanego, dziękuj
Bogu, że go nam zesła
na pociehę,
i proszę
gorąc,
by nam go po·
zwolił
wychoać
szcęśliwe
na naszą
pociehę
i pożytek
kraju.
List Stryja dostałm
przed samym wyjazdem na wieś
do siostry
2
I:J.f{Ż~
gdzie tydzień
bawilam z Józiem i Jurkiem i skąd
za Wisłę,
wczoraj wróciłam.
Właśnie
Bronek chwilowo bawił
tutaj, więc
mu
list dałm,
prosił,
żeby
odpisać
Stryjowi, że
jak tylko na dłużej
przyjedzie do Warszawy, to weźmi
się
do wyszukania notatek, jaki.~
sobie Stryj życz,
bo papiery wszystkie po śp.
Ojcu zostały
się
u niego, więc
prawdopodobnie znajdzie to, o co Stryj pisze, tylko
nie wie. kiedy tu będzie,
bo teraz ciągle
na robotach przy Wiśle
jest koł
Pulaw, a czasem i dalej, a jak wpadnie tu, to tylko na
krótko. Ma szczery zamiar odwiedzenia Stryja w tym roku w Krakowie. Ja nie wyjeżdam
już
nigdzie, tylko Emil na trzy tygodnie
pojedzie na wypoczynek i śwież
powietrze do Puław
z Józiem,
a ja domu pilnować
będ,
boję
się
z mały
wszelkich dalszych
podróży,
Romanowie, nie wiem jeszcze, gdzie wyjadą,
są
zdrowi,
ale wypoczynek hy mu się
przydał,
bo cały
rok jest bardzo zajęty
.
Przesyłając
Stryjaszkowi serdecznego buziaka, zostaję
kochają

bratnką

Jadwiga
Emil
ukłony

zasył.

Rkp. zag. Bib!. PAU 2030, t. II k. 155---156. d. 2 Lipca 1886 r. Warszawa.
1 Jerzy Wacłw
Teodor, ur. 18 październk
1885 r .
2 Chodzi tu o najmłodszą
siotrę
Emila Wernera, Laurę
Ferynadę
(18501920), która w 1872 r. wyszła
za mąź
za Karola Drewitza, właściel
folwar·
ku Calowanie w pow. garwolińskm.
Dwie starsze siostry Emila Anna Julia
Werner (1834-1862) i wspomniana już
Emilia Augusta Scholtze nie iyly,
trzecia, Luiza Henrietta (1842-1927), żona
Henryka Hoyera, doktora medycyny, profesora Szkoły
Głównej,
mieszkał
w Warszawie.
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Fryderyk. Salomon Krauli do Oakara Kolbersa

6 VII 1886
Wiedń,

Vrlo poAtovanome g. Oskar Kolbergu u Krakovu
Osmanbe!e, diko od Poljaćke
Tko se ne bi mlad veselio od svega srca, gdje vidi da ga ljudi
u svaćem
stariji i naućeij
rado upćivaj
te ga ~estUo
vole!
da me vole ljudi, ko felebija
Hvala Bogu, eto ja imam sreću
Osman i aga Kopernicki i age, ko otac sinu ddbrome, umiljato
na
pJJu. To je meni nad sve dika i ponos, pa me bodri i potiće
novi i istrajni rad.
Davno ste VI, priznam, u~enjak,
dok ja istom potetnik
na pustome polju. Mogu se, do duAe, na Vas ugladati, pa ću i ja,
ako Bog da, znanast naAu unapredjivatl.
Poljaćke
ńarodne
umotvorine su mi dosta nejasne, te se ne
usudio sravnjivati. Prije mi valje sve Vde knjige
bl jaś
dobrano proućlti,
a jaś
prije da napJJem nekollko gramtićnh
radnja, jer inaće
ne znam kako bi se dovmuo profesure.
Ja vrlo !aljno ćekam
na Vd novi rad. Uskoro će se, valjda,
(fortuni) u juźnih
Slovina 1 Atami moja debela studija O sreći
pati, pa ću Vam poslati koji otisak.
Rekao mi nd aga Kopernicki, da bi Vam ja ugodio, poslavAi Vam moju słićcu.
Eto je, gdje sam zajedno s guslarom
1
Milovanom Ilijom Crljićem
, o kom govore Kaiaer Komtantiń
•. Poglednite sliku katkada, pa se sjetite svoga Vam vazda
od srca u ljubavi odanoga
Krauss
Do lVil!lcl' S:all011111810 PGIUI o.luma Kolberl• .. Krdo•ie
o",.b~l
elalubo Pol ki!
1Cr6j m.loJ,· ni~
cieuyłb
•ię
1 całefo
••rca, 1J1 •idli, je Iłulie
,..,_
li, powaiBi nauko•cy claęrBie
mu ud:.sielajq •iła6ted
i 1111pra•d• 10 lubl4
Bo,u niech bęJq
dliflki u ło,
je mlłie
lubiq racy Iłulie
jaJe ~elbija
• o"....
i ąa
Kopemiclri i je •1-ie pil:.sq
nailo, id ojciec
JobreJo "..... To

-

tu

11 - Korespondencja t. 11

u
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jest moją
damą
i chlubą,
to mi dodaje otuchy, to :musza do nowej i tvyęi:onej
pracy.
Pan jest, jak tviadomo, od dawna naukoll'cem, a ja jestem początkujrym
i to na pu~tym
polu. Ale winienem iść
:a Pana przykładem
i winieilem - jak
Bóf( poJZ!Jioli - laszą
nauhę
naprzód po.<unąć
Pol.<ha twórczość
ludou·a je~t
dla mnie jes::c:.e lliezupelnie zroumiał,
wir:r
nie mialbym odwagi przeprowadzania porótvnań.
Wpierw muszę
dokladnie
:apo.nć
się
z Pana dziełam,
a przede w~zystkim
muszę
napi.~tć
kilk·•
nic ma o uzy~kani
profesury.
prac =zakresu RramutyT.i - be: których mot~y
Z upragnil'nil'm oczelwję
nou·l'j Pana pracy. Prau·dopodobnie ulwi:e .<ię
niebawem moje obszerne studium: "0 sreći
u juznih Slovina", którego eg::emplarz
Panu J•rześlę.
Powrt>dzial mi rtasz aga KopernicT.i, że
:robiłym
Panu przyjemność
pr:.('.slaniem mojej podobizny. Załączm
tę,
na której je~tm
wra: z guślarzem
M. J. Crljit'l'm, o którym mówi "Kaiser Konstantin''. \iech Pan raz po raz
spojrzy i wspomni z calego serca gorąc
Pallu oddallego
na to zdj~;l'ie
Kraussa

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 198-199. u Beł:u
VII Hofstallstr. 5.
6t\ll 86.
(:: arab.), pisarz, uczony, mędrzec
* ł:elhija
1 F. S. 1\.nu•s Srcća.
Gliich ulld Schicksal im Volhsglaubell dt>r Siidslat·l'n .
.. Mittbeilungen der Anthropologischen Ge•ellschnft in Wien" 1886 s. 102-162
i odbitka.
2 Milovan llija Crljić
1\fartinovć,
gc;ślnrz
i przewodnik Kraussn mieszkają<'y
"t· wsi Gnrnji Hgo'i na 1\lajewicy w Bośni.
Kran• wspomina o nim jako o in·
fnrmqtorlf' w kilku swoich pracach, m. in. w przypisie do artykuł
Gonitwy
ślubne
u Słowian
poludlliott·ych w "Wiśle
1890 s. 122.
3 F. S. Krausa Koiser Kanstanlin auf der Sonnenburg. Ein boSil~ches
Vołks·
epo • Witu 1886.
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Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Volberga
Wiedń,

7 VII 1886

Celebije Osmanbeg
Primio sam Vase prelijepe dvije knjizice: Pieśn
ludu litewskiego i Właściwo,
pieśn
i tańce
ludu ziemi Dobrzyriskiej '.
Ja Vam se po sto puta od svega srca zakvaljivam, a ljuto zalim,
sto Vam ne imam uzdarja poslati. Str·pite se nesto malo, dok
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proturim studiju o sreci, pa dok dospijero biće
i lijepijeh guslarskih pjesama. Jeste li primili moje pismo uz sliku? Ako
uhvalite casak mira, Vi mi se javite opet listicem. Jos hvala!
U zdravlju i veselju! Vas postivam, celebija, u veliko
Krauss
Uczony Osmanbegu
Otrzymalem dwie prze"liczne Pana hsią.k:
"Pie"ni ludu litetv kiego" i "Wła·
ci. pi dni i tańce
ludu ziemi Dobr:yńshiej".
Stokrotnie :: całego
erca
dzt•:lwj~.
et bardzo mi przykro, że
nie mog~
się
zrewanżoć.
Niech Pan się
zdobęie
na trochę
cierplwoś
do czasu, aż zdołam
opublikwać
moje studium
o sreći,
a jak się
uda, to będzie
i więcej
pie"ni gęilarskch.
Czy Pan odebrał
mój list z doaną
do niego fotgraią?
leżi
Pan znajdzie chwilę
spokoju - to proszę
o choćby
króciutki li t. Ra:.
śctl'n:

j r.<::c:;t• dziękuj.

iech
Z

Pana
życie

głębokim

w zdrowiu i zadowoleniu!
dla Pana, cełbija,
upływa

potvażniem

KrcJUss
Rkp. :.ag. Bib l. P AU 2030, t. II k. 200.
ien VII Ilofstallstr. 5. 7/ VII 86.
Kartka pocztowa z adresem: An łlochwgeb.
łlern
Dr. Oskar Kolberg, den
Ethnographen der Polen, in Krakau in Polen, in der Friedlein'schen Duchhandlung.
1 Oskar Kolberg Wlaścitvok,
pil'śn
i tańce
ludu Ziemi Dobrzyńskiej
zebrał
... "Zbiór Wiadomo· ci do Antropologii Krajowej" 1882 e. 86-158.
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O kar Kolberg do Ludwika Kuby
Krahów, 13 VII 1886
Szanowny Panie
l'rz0jln!Ezam najmocniej, że
z powodu nicbytoś
lO-dniowej 1
' Krakowie dziś
dopiero na li t Pari ki z d[nia] 26/6 odpowiadam.
Z listu tego wycz} tuję,
że
Pan zmienłś
plan podróży
wej i ch~z
w roku bieżącym
zwiedć
Pol kę tylko, a Ro ję pozo tawić
na rok
przysł.

D:l•'(kując

bardzo za prze
laną

mi la kawie
fotgraię,

po
yłam
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nawzajem swoją,
z której Pan nabędzies
przekonanie, że mam wie·
ku lat już
przesło
70. Nie zdziwisz się
Pan zatem, gdy powiem,
:ie od lat 20 nie postałem
już
w żadnej
karczmie, lubo przed 30 i 40
laty, by lud dokłanie
poznać,
bardzo często
chodziłem.
Lud wiejski, chocia.i. z natury swej konserwatywny, ulega, jak my wszyscy.
więc
me
W}iiywowi czasu, otoczenia i stosunków z innymi ludźmi,
wiem, czyby jeszcze i dziś
odnaleźć
można
te same lub zupełni
podobne typy, a zarazem obyczaje, obrzędy,
jakie się
spotykał
przerl 2ll-40 laty, jak i melodie, które wtedy był
w obiegu. Mam
w mojej tece jeszcze bardzo liczne zbiory, materiły
z dawniejsz}'eh
lat do obs·obienia i publikacji, więc
nie szukam teraz nowych, bo
na to nie pozwala mi ani czas, ani wiek mój podeszły,
a znajomi
moi w okolicy miasta pomarli lub porzjeżdali
się
w różne
strony.
W War8zawie nie byłem
już
od lat 16 i wyszedłm
ze stosunków.
Sądzę
jednakż,
że
gdy przybędies
Pan do Krakowa, a mnie tu
nie zastaniesz, to z łatwością
odnajdziesz jakiegokolwiek ze swoich
rodaków Czechów {których tu mieszka kiludzesęc,
np. pan
Richling 2, organista w katedrze na Wawelu), a ci pokażą
Panu
ci~awoe
miasta i do tych gospod zamiejskich porwadzą,
gdzie
się
lud wiejski w większych
zbiera gromadach. Pan Kopernicki
wyjrchał
du Marienbadu, gdzie jest jednym z lekarzy ordynuj•!·
cych i 8kąd
powróci dopiero na początku
październk
(Oktober).
I\Iapa Caiir.ji i Kongre ówki, którą
Pan posiada, choiaż
niemieck.1,
'' ystari'Z) zupdnie do podróży,
jeżli
tylko jest dokłan
i naz :vi ka Wbi uie są porzekęcan,
co Panu {za okazaniem jej) p.
księgarz
Friedl r in hędzie
mógł
po· wiadczyć.
Ostatni zeszyt Slovenstva otrzymałe
i z wielką
przyjemnością
odegrałm
piękne
harmonizowane pie'ni pol kie.
Załując
mocuo, że się
z ohą
nie będziemy
mogli spotkać
tego roku, życzę
Panu zdrowia, powodzenia w podróży
muzykalno-etnograficznej, obfitśc
nabytków po ziemiach polskich, pozstaję
zajako szczery
wsze z wielkim dla Jego osoby i prac poważniem
przyjaciel
W Warszawie zgłoś
się
Pan do dyrektora muzyki p. Noskow kiego.
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 259. Kr. 13 lipca. 86. Brulion. li' tu, nad tek·
&tern notka Kolberga: Kuba, pod tekstem: Poałem
"Lud" XIX, "Mazowsze" III,
25/2 87.
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Nie udało
eię
ustalić,
gdzie przebywał
Kolberr; w tym czasie.
Wincenty Wacłw
Rychling Bartoszeweki (1841- 1890), organista, dyrygent i kompozytor, okł
1863 r . przybł
do Polski, brał
udział
w powstania
styczniowym, od 1869 r. był
organistą
katedry na Wawelu, później
był
nau·
czycielem gry fortepianowej w konserwatorium krakowskim.
1

2
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Oskar Kolberg

do

Józefa
Blizńskego

Kraków, 16 VII 1886
kochany Panie Józefie
Dziękuj
* Wam niewymownie za Wasz ostatni list z 19/6; tym
hardziej żeści
się
nie wahali nakre'lić
go w tak opłaknym
dla
Wa tanie zdrowia. Spodziewam się,
że
do tej pory złe
już
przemin<;ło
i z łóżkiem
s ię
już
więcej
nie bawicie. Prawda, że nie doyć
nn tym. skoro tyle innych jeszcze na głowie
dźwigace
kłop·
tów, jakimi są np. obrachunki z Waszym p. Olędzkim,
z którym
wHJ.-ć
rzeczy do szcę
ś liwego
końca
doprwazić
nie możeci,
wre·
zcie - i co najdotkliwsze - migrena kochanej W a zej żony,
która
opu~cić
jej nie chce, a na którą
lekarstwa wynaleźć,
niestety, nie
możey.
Powody te wy tarczją
, że
się
z przeno inami do Krakowa ni(! kwapicie i nic stanowczego mi dotą
o tym projekcie po·
wiedzć
nie umiecie. Ale mam nadzieję,
że
byle tylko Wasze zdrowie się
polep zyło
i sił
przybło
, zwalczycie inne przeciwno· ci
i wre zcie osiądzec
już
na dobre w Krakowie, co by i dla zdro·
wia W a zej Pani było
korzystniej zym.
Co do mojej własnej
figury muszę
W a m oznajmić,
że
kłopty
i niepokoje, które spowdały
przeowadkę
moją
w kwietniu,
teraz uczynają
się
ponawić
i zapewne krótce przyjdzie ię znów
gd2ieś
wyproadzić.
Ci pań
two Jasińcy,
u których mieszkam, są
niewypłacl
i tylko żyją
z lokatorów, dając
im stancję
i wikt,
a tych w lecie, gdy wszystko wyjeżda,
ściągnć
z niskąd
nie mogą.
Więc
gospodarz ich dusi, a i mnie razem z nimi; pienędzy
nie ma,
a więc
znów meble, jak wprzódy, są w niebzpcństw.
Jest to
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powoJem,

na wyjazd na prowincję,
na korzyść
Jasińkch,
którym
dałem
słow
trzymać
ich się,
póki tylko będzie
można.
W razie
takitn pojechałbym
na kilka jedynie tygodni do Śląska
austriackiego, a wcale nie do Prus, jak mi to słuznie
odradzacie, lubo nie
sądzę,
ab) tam tak wielką,
jak chcecie, przywiąano
do mojej
persovy wagę.
A do Was i Kraińskch
chyba może
na przys
ły
tok, jeżli
dożyjem,
a i przenosiny Wasze do Krakowa opóźnią
się
albo spełzną
na niczym, co nie daj Boże.
Do bied ptywatnycb, które mnie dręczą,
przybywa i etnogrD·
ficzna tj., że
nie wiadomo kiedy i czy mi się
uda wyjechać
od
kogo j1kiś
fundusik roczny na wydanie Rusi, a przy tym naturalnic i Srmockiego. Potocka 1 tego dotą
dokazć
nie potrafił.
Uderzyłem
już
do Akademii 2 , choć
wiedzałm,
że
dla posuchy chronicznej w 1-at->ie nic nie dostanę.
Toteż
prezes i sekretarz głową
tylko kiwali i - odmówili; ale niechż
przynajmniej wiedzą:
ile
i jak ważne
mam w tekach materiły
(bo dałem
spis) i że do Akademii właście
tak ze względó
politycznych, jak i naukowych
należy
pueditwzęca
tego rodzaju poierać
nie tylko moralnie,
nll! i materialnie.
l.auję
W as serdecznie, a Waszej Pani rączki
po tysiąc
-tysiąc
-tysiąc
razy. Wasz
O. Kolberg
ch~

' haby

że

się

t'kłony

buje Jakie

nie

zdecyować

&it; oklicznś

znajomym. Czy

mogę

zmienły

też

Marysia o mme
pamięt

i wygrze-

j!U~ła?

R.J. 6701, k. 212-213. Kraków d. 16 lipca 1886. Oryginał
listu, brulion znajdo·
się
tV Bibl. P AU 2030, 1. l k. 95.
poprawiono według
brulionu
• w oryginale: dziękując,
1 W czasie podróży
po Sanockiem w 1885 r. Kolberg odwiezł
również
Ry·
manów, gdzie poznał
Anę
z Działyńskch
Potcką
(ur. 1834), właścielkę
m.
zdrojowego w Rymanowie. Anna Potocka wspomagł
finansowo
in. zakłdu
wiele inicjatyw regionalnych i Kolberg miał
nadzieję,
że
z jej pomcą
uzyska
fundusz na wydanie tomu poświęcneg
regionowi sanockiemu.
2 Zob. list 1245.
u : ał
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Oskar

do
Kolber~

Włady

Mickiewicza'
ław

Kraków, 18 VII 1886
Dawno jui zamil"rłe
)1u polecić
dzieło
podając

z~łosić
się
do W(ielmożng]
Pana, by
moje, które do prac i studiów etnologicznych,
naukowy bezpośrdni
z ust ludu wzięty,
nader
użyte.
Dopiero teraz stosunki księgar
kic i wy-

IJ.tcriał

korzy tnie może
być
dawmczl' •amiar
powzięty

urzecywistnć

dozwalją.

Ojca Patiskiego, jak i te clział
ni.l Pati,J...ie na polu wydawniczym, składją
na mnie miły
obwią
zek ofiarwć
W. Panu jeden całkowity
egzemplarz dzieła
wspomnionego lohi'Lnie z 23 tor;tÓw złożneg),
które racz przyjąć
jako
rlo\\ ód mi' go poważni
i życzliwo
'ci.
Połecają
się
łaskwej
Jego pozstaję mic,
z winnym
-.zacunkicm WWPana ługa
P;mięć

nsług

niepożytch

śp.

Co tło
warunkinv kupna i przedaży
dzieła
w tyłu
egzemplarzach,
ile by' ich żądał,
to te są na~tępujące:
Cena klepowa jednego tomu,
<'iył
~eri
'vyno i tu u na fi. 3, dla Francji naznaczam ją na 5 franków; rabat k ięgar
ki 250/o czyli fr. 1,50 od tomu, pozo taje dla
nn.it· ft· 3.75 - fr. 3.50 Kto całhowite
kupuje dzieło
(23 tomów), płaci
po ·t franki zcl
tom (tj. fr. 92 - rabat fr. 23, dla mnie fr. 69) - 57,50. Jeżli
Pan "ąJ1i
z, że
to :l'a thogo, to można
by centt przy takiej przetln:!y tomu ołliŻ)Ć
ll<l 3 1/2 franka (tj. fr. eo.:;o). lecz wówcza miał
hy · Pan oJ cał1•go
dzieła
tylko f r. 20. 12 1/2 rabatu, gdy dla m n w
pn:ypadloby fr. 60. 37 1h. Obciążać
także
Pana będą
ko zta
prlC"yłki,
CZ) to wpro•t pocztą.
czy przez korni jonera w Lipsku
- · doknać
ię
mające
na zamówienie.
Rkp. :ag. Bib l. P AU 2030, t. 111 l•. 32. 18 lipca 86. Brulion li tu, nad tekstem
notka Kolberga: Wł.
Mickiewicz, pod tekstem: Po yłam
19 seryj ,.Ludu",
2 tomy "Pokucia", 2 tomy ,.Mazowsza", tom po 5 franków - rahat fr. 1,50 dla muie 3,50, calość
po 4 franki tom - 23 tomy fr. 92 - rabat fr. 31,50
dla mnie fr. 57,50, tak i bez pierw zej serii.
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1 Władyw
Mickiewicz (1838-1926), biograf ojca, publicysta i tłumacz
.
Od r. 1866 prowadził
w Paryżu
Księgarn
Luksembrą,
która miał
na sicladzie wiele poloników, później,
w latach 1899- 1926 kierował
Bibloteką
Polską
w Paryżu.

1277
Mickiewicz do
Władysw

Oskara Kolberga
Paryż,

27 VII 1886

Nie wiem prawdziwie, jak podziękwać
Szanownemu Panu za
dar jego. Ja, który nie miałe
szcęśia
słyzeć
opowiadń
chłopów
naszych, zapominam o obczyźnie,
czytają
pieśn
i podania ludowe. Wydobycie na jaw tych skarbów, głębok
dotą
zakopauycb w duszach wieśnakó,
jest to wielka usłga
oddana
krajowi. Ale, Szanowny Panie, podobne dzieło
nie jest dla kieszeni emigranckich. I starzy weterani z 1831 r., i młodzi
tułacze
z 1863 r. po więk
s zej
czę
ś ci
żyją
niestety z dnia na dzień
. Arystokracja nie w Paryżu
nabywa dzieła
polskie. Wielcy Panowie mają
zamki i J.ibliotcki w Polsce, nie wiedzą
nawet, że istnieje księgar
nia polska w Paryżu.
Nie będ
więc
mógł
zado
ś ć uczynić
życze
niom Szanownego Pana. Jeżli
wydam nowe katalogi, to umieszcę
caly szereg tomów pańskich
z cenami mi podanymi, a w razie potrzeby wypiszę
z Krakowa dzieła
paitskie, lecz na Paryż
liczyć
nie
można.
Kolonia nasza nie jest, czym była
przed dwudziestu laty.
Zmalł
i zubożał.
Ponawijąc
wyrazy wdzięcnoś
za okazną
mi życzli
wość,
polecam się
nadal pamięc
Szanownego Pana i pozstaję
z prawdziwym poważniem
życzliwm
sługą
W. Mickiewicz
wspaniły

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 33-34.
Paryż

27-go lipca 1886.
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Oskar Kolberg
Krau sa

do

Fryderyka

Salomona

Kraków, l VIII 1886
Szan[owny Panie]
Odebrawszy ła kaw e Wasze pismo z 7 VII wraz z fotgraią
Waszego oblicza pełngo
życia
i młod'
ci, we pół
z gu 'Jarzem Milowanem i jego gu'lijami, za które stokrotne kładm
dzięk,
teraz dopiero mogę
ię wyzajemnić,
przesyłając
Wam moją
70-letnią
fizy ,
ua którą
poglądajc,
nie będziec
ię
dziwć,
że
już
od przezło
40 lat odaję
się
zbieraniu i publikacji materiłów,
tak bardzo do !'krc ~lenia
dokłanej
ludów słowiańkch
etnografii po·
trzeJmych. Również
dziękuj
i za W a ze łaskwie
mi przesłan
dzie·
ła i naukowe rozprawy. Sagen u. Miirchen przecytałm
z wielkim
zaj~ciem
i widzę
z nich, jak hli ko ą powinowacone z północ·
-,łowiańskm
ą to jakoby warianty utworów w jednej i tej amej
ferze imaginacji wykoł
anych, jakoby bracia jednej rodziny; każ
da niemal Wa La ha~i1
znalłby
odpwieną
w moich wła
nych
7biorr.rh. Teraz zajmuę
się
wieczorami odczytywaniem Wa zego
śmiało
powiedzć,
że
z W a z ego dopiero
Sitte und Erauch i mogę
dzieła
nabrłem
jasnego pojęcia
o życiu,
bycie i sprawach Wa zych
Słowian,
których w przelocie tylko poznałem
w czasie krótkiego (ho
kllk01ygodniowego) mego pobytu w r. 1857 w Lublanie, Zagrzebiu,
TricEcic i Primoriu.
Rkp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 201. Krak. l sierpnia 86. Brulion lillu, nad
tekstem notka Kolberga: "Lud" eerya XIX.
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Wiedń,

3 VIII 1886

Mein hochverehrter und edler Freund

Ilu Bild hat mich hoch begliickt! Sic erinnern mich łebhaft-s
an meinen GroBvater, der, ein hochgelehrter Talmudist, bi" zu
seinem 96-ten Lebemjahre . cine gei tige Frische wohlbewahrt
hatte. So alt wie Sic ist auch mein guter Vater, an d s en Seite ich
hier lebe. Gewahrcn Sif' mir die Bitte, daB ich Sic von nun an
meinen viiterlichen F reund nennen darf. Seien Sie mir ein pootim
und ich werde Ihr trener posinak sein. Das ist echt slavischer Licbe brauch. Sic bieten mir unendlich mchr an Liebe ais ich je imstancJe sein werde zuriickzugeben.
WicJer komme ich mit eincr groBen Bitte, die mir niemand
som•t gewahren karm, al mein pootim, der ja jedcs Winkelchen
der polni chen und klein-rus i chen Volksiiberlieferung bis auf da
kleinsle Staubkornchen durchfor cht hat.
Ich habe mit grol3tem Fleille eine Studie i.iber die Sreća,
die
Vor tellungen vom Gliick in den Volksiiberlieferungen der Si.id laven verfal3t. Die Arbeit umfallt 63 engbeschricbene Groi3-Folio·Seiten. Ich mull unbedingt die Arhcit auch auf die iibrigen Slaven
au dehnen, on t liillt mich der Referent an der Univer itat ganz
gewiB nicht zur Hahilitiemng zu.
Ihr Lwi birgt frcilich ungemein viel .:\1aterial, doch ich bt>notigte mindesten ein Jahr, hi ich mich durch dicscn toff hinlanglich
durcharbciten wiirde. Bringen Sie mir, un erer Wis en chaft zuliclu.·, das Opfer uncl notieren Sie mir dic einschlagigen Stellen im
Lud, die mir iiber die.,c. Thema AufschluB geben konnten.
I · t viclłeht
cine be ondcre Abhandlnng iibcr dic liick gottin
und die Schicksalsgotthcitcn hci den Polen und łrlcinuse
je geschrieben worden? "Ober den Volksglauben der Kleinrussen bin ich
schon gar in Verlcgcnheit, wcil mir alle ~ach-lgebir
fehlen.
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Wenn Sie irgendetwas dariiber be itzen, chicken ie mir e giitig t
7.Ur Benutzung ein.
Mir handelt es sich urn Beantwortung folgender Fragen:
l) l\ umen fiir Gliiek und Gliick gottin.
2) Tamen fiir Geuius de Men chen und de~
Ortcs.
3) Sagen, Miirchen und Lieder, in welchen des Gliickes gedacht
wir d.
t, Gute und bose Begegnungen.
5) Die fatali tisehen An chauungen.
6) W elches sin d die Geburts- und Schick al gottheiten, gibt eQ
einen . chick al. gott? Was fiir . agen gibt es iiber die e mythischen Gestalten?
7) Der Sternglanbe. Cute und bose Tage im Jahre. Gliirk odP.t'
Ungliick bringende Tiere und Vorzeichen.
Gehen Sie, mein viiterlicber Freund, den Tiefen Ihrea Wi en~
nach, Sie finden gewiB fiir mich Schatze. Erfiillen Sie meinen kindlich-unbescheidenen Wunsch und tragen Sie auch dazu bei, darnit
ich einmal zu einer gescli ehaftlichen Stellung gelange.
Seien Sie mir nicht bo e iiber meine Zumutung. So oft ich Ihr
nnfte. Ge icht und Ibre fein durchgeistigten Ziige betrachte, die
ebenso von crn te ter Gedankenarbeit als von einem wahrhaft gu·
len Herzen zeugen, so denke ich mir, die er Mann wird dir deinc
Bitte nicht verargen.
Leben Sie wohl. mein teurer poocim und bleiben Sie
recht gut Ihrem gctreuen posinak
Krauss
Uój Wielce Szanotmy i S:laclretny Przyjacielu
ha fotografia ILJ:cęilwła
mnie bard:o. Pr:ypomina mi Pan :żywo
mego
dziadka, ttysoce uczonego talmudysę,
htóry :aclrou·ł
a: do 96 rolw i.ycia
pełną
iwe:o§ć
umysł.
Tyle samo lat co Pan lic:y tak:e mój dobry ojciec,
pr:y bo/;u którego tutaj mie :kam. 'iech Pan .•pełni
moją
prośbę
i pozwoli
od dzisiaj nazywć
się
ojcowshim Przyjacielem. Niech mi Pan będzie
poocim,
Pana wiernym posinakiem. Jest to prawd:itt"ie •łotl"iar
hi :tt•yczaj
a ja będą
międ:y
hoc/tająymi
się.
Do:naję
od Pana nies/w,ir:enie więcej
miło
-'ci
, ani·
w stanie odw:.ajemnić
.
i.eli będP,
Pr:.ychodę
znowu : wielką
prośbą,
l"órej nie może
spełnić
niht inny, jah
tylko mój poocim, który pr:eciei: :badł
ai. do najmniej :ego pyłku
kai.dy
uc:egół
polshiej i małoruskiej
tradycji ludowej.
Pań.
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Z

starnoicą
napisalem 1tudium o ~rec,
t:n. wyobrażenich
to ludowej tradycji poludniowych Słowian.
Praca ta obejmuje 63 cias·
no :opisane 1trony dużego
formatu folio. Muszę
tę
pracę
koniec:nie ro: :eryć
takie na po:o!talych Slotvian, w przeciwnym ra:ie referent na Uniwersytecie
nie dopuści
mnie : całą
pewnością
do habilitacji.
Pański
.,Lud" zawiera wprawdzie ogromnie wiele materiłu,
jednak:ż
po·
trzebowalbym co najmniej roku, by dostatecznie go przeobić.
Niech Pan się
poświęc
dla naszej wiedzy i wynotuje mi odpowiednie miej1ca w .,Ludzie", któ·
re :orientotoalyby mnie w tym temacie.
Moie ::o1tala napisana 1pecjalna rozprawa o bogini s:cęia
i bóstwach prze·
ludowych Małorusinów
znaczenia u Polaków i Malorusinów? Co do wierzń
jestem już
w ogóle w kłopcie,
brak mi botoiem jakichkolwiek podręc:;nyh
ksiqće.
Gdyby Pan posiadł
cokolwiek :: tego :okresu, proszę
mi to laskawie
prze lać
do wykorzystania. Chodzi mi o odpowied:i na następujące
pytania:
l) na:wy uczęia
i bogini uc:ęia,
2) na:wy ducha opiekuńczg
człowieka
i miejacowoici,
3) podania, bajki i ipictoy, które wspominają
o uc:ęi,
4) dobre i :le :darzenia,
5) zapatrywania fatalistyczne,
6) jakie są
bóstwa narodzin i przeznaczenia, czy istnieje bóg pr:eznac:enia,
jakie istneją
podania o tych mitycznych postaciat'h,
o gwiazdach, dobre i :Ie dni w roku, :wicręta
i :noki pr:y·
7) wi~r:ena
nouące
s:częfie
i nies:cę.
Ojcowski mój Przyjacielu, niech Pan poszuka w zakamarkach swej wied:y,
a :najdzie Pan niewątpl
dla mnie skarby. Niech Pan spełni
moje dziecin·
nic nieskromne życzeni
i pr:ayc:yni 1ię
do tego, bym nareszcie o iągnql
po:y·
największą

s:c~ia

cję

społeczną.

nie mieć
mi :a złe
mego żądani.
Ile razy oglądam
Pańską
lagodną
twar: i aubtelnie uduchowione rysy, iwadc:ząe
zarówno o najpowa:mleJuej
prncy umyslotvej jak i o naprwdę
dobrym sercu, to myilę
Jobie, ten c:lowiek
nie wcirnie ci :a :le twej prośby.
Bądi
Pan :drów, m6j drogi poćim
i niech Pan będzie
dobry dla
wi~rnego
posinaka
Krauu
Pros:~

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. 11 k. 202-203. Wien VII Hofatalhtr. 5. 3.VIII 86.
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Vrlo postovani moj

4 VIII 1886

po~ime

Primio sam danas dar Vas, XIX knjigu o poljskoj narodnosti.
Dika Vama do vijeka, gdje mladen~ko
silom jos radita, krjepak i ćil,
bolje no mi mladić.
Ima u pjesmi hercgova~kj
rije~:
"Nejma ki.Se bez mutna oblaka,
ni junaka, ko starca Novaka".
Ejvala •. Vas vjerni posinak
Krauss
Wielce Szanowny m6j Ojcze przybrany
Dzii odebrałm
Pana dar, XIX księg
o ludzie polskim. C:eić
Panu na ws::e
młodzieńcą,
silny i mocarny, silniejszy od nas
czasy, bo pracuje Pan z werą
młodych.
W pieśn
ludowej :; Hercegowiny jest taki dwuwiersz:
"Nie ma des::czu be: ciemnej chmury,
nie ma junaka nad starca Novaka".
Uniżoy

sługa,

wierny Pam' syn przybrany
Krauss

u VII Hohtallatr. 5. 4.VIII 86.
Rl•p. :ag. Bib l. P AU 2030, t. II k. 204. U Be~
Kartka pocztowa : adresem: Hochwohlgeb. Herrn Dr. O Kolberg Ethnograph
in Krakau, Polen, Friedlein'ache Bucbhandlung.
• Ejvala, aług
uniżoy
(: tureckiego)
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Kraków, 16 VIII 1886
Geehrtestcr Freund
Deutsch angeredet, fincle ich mich schon der Schicklichkeit
wegen veranlasst, in der namlichen Sprache zu antworten, obgleich
Mangel an Vbung mir cinige l\Iiihe vcrursacht, mich hierin gut uml
leicht auszudriicken. Deshalb [ wiirden] a uch kiiuftighin die kroatischen Briefe, auf die ich ausdriicklich polni ch zu antworten
hatte, jedenfalls willkommener sein. Die Anerhietung einer festen
und treuen Freundschaft von einem Manne, der sich in der Wissenschaft schon vielfach auf die glanzende Weise hervorgetan hat,
kann mir nur schmeichcln und darurn will ich Sic herzlich gerne
als meinen lichen posinak hetrachten und nennen, ohgleich unsere
beiderseitige Tatigkeit hier wohl mit mehr Nachdruck auf den
Namen Kollege hinwf"i t, in der Stellung, als eines mit dem Namen
posin:tk gcgeniiher seiuem poocim.
Si~
hitten mich in Ihrem lichen Briefe um Beantwortung einiger Fragen, die sich auf die Vorstellungen der Nord-Slaven vom
Gliirk und der Srera beziehen, was zu Ihrer neuen Arbeit iiher cliesen Gegenstand Ihnen unumganglich ni:itig ist. Obgleich es mir
nicht recht einleucbten will, warum ein Forscher, von dem man
wciss, dass er sich nur mit den Siid-Slaven, ais den ibm am hesten
bekannten, heschiiftigt, auch die Nord-Slaven in den Kreis seiner
Stndicn dnrchaus hineinzuziehcn benotigt, begreife ich es wiederum recht wohl, wie lehrreich eine Parallele aller slavischen
Volk iiberli<'f erungcn sein diirftc, und we l c hen Gewinn eine solche
Arbeit fiir die Ethnographie im Allgemeinen ahgehen miisste.
Ich kenne indes en so ziemlich alles, was bis jetzt iiher slavischc
Mythologie in der deutschen Sprache geschriebcn wurde; erinnere
mich aher nicht. bei irgendeinem Schriftsteller eine Erwahnung
der Gliicksgottin als speziellen Gottes [gesehen] zu haben. Auch
bei Hanusch 1 , dessen Berich te ais die zuverlassigsten betrachtet
werden, ist nichts zu hegegnen.
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F r eilich berichten unserc Spriiche, Sagen und Marchen wohl
oftcrs iiLer Ort -Genien (Ort -Teufcl), gute und bo e Begegnungen,
fata li ti che An chauungen, Gliick oder ngliick hringende Sterne,
Tiere, Vorzeichen. Doch die e An chaunogen ( elb t au meinen
Werken) herau uchen, * wiirde mich zu viel liiche und Arbait kostcn * [wozu!] mir wahrhaftig a n Zeit fehlt. Die ein chiagigen Stellen iiber dergl [ciche] Vorstellung will ich o g ut angeben wie es
geht; Sic ind in meinem Lud, hauptsachlich in Serie VII (Seite 40,
77. 106, 131, 177, 2-19-250) u. X VII ( eite 71, 115, 119, 15L 155)
zu finden. Fur Fatum gibt e bei un · da W ort przeznaczenie ohne
cine besond re Per onifikation des Bcgriffs. Der ame der Gottin
Sreća
ist bei den Polen und Russen u nbckann t, wir habcn fiir Gliicl.
die Worte szcę-<ie,
sca tic, nur als Wun ch geauBert. Da Wort
mu o jedoch in friiheren Zeiten be tanden haben; e bezeugt davon
da Zeitwort ratć,
ais segncn, bcgliicken - in einigen Liedern
nur noch (jetz t żegnać,
błog
ławić)
vorkommend, wie z B. Lud Seria II ( andomier hie, Scitc 40, 52, 77, 249), Nummer l l Seite 23,
eite 188 Nr 167- Seitc
1 urnmer 55 Seitc 60; Seria XVI (Lublin,
201, Nr 204, dann r 279). Wa die ru · i chen Vorl>tcllungen anJ,elangt, mii sten Sie schon dariiber im Afana iew nach chlagen.
fit dicscn klcincn Notizen werden Sic, mein braver Freund, fiir
j(•tzt vorlich nchrn cn mii sen und 'crzeihcn, daB ich Ihnen mit
mchrcren [ otizenl nicht dienen kann - trotz meincm be"tcn
Wiłlen
- und wollen giitigst glauben, daB hei mir in die er Hin,iełt
da Konnen chon de Alter wegcn - bei Wcitem nicht
mrhr mit dcm " 'ollcn - Sic wollcn das vcr tehen - nicht im
Glcic hgcwich t t ht.

Ilu trcuergchcn ter Fr und
Ich rckommandicre das ·w erk: 1ythologia slou·iarisha von Dr
razimir Szulc, Po en 1880 - 8-vo .·v. 2-!0.
Sajc:cigodniejszy Przyjacielu
choćby
din przy:u:oito ' ci, od powiedz~
N a niemieclii list j". tem zmu~ony,
" tym samym j(!:yhu, jakholwiel> brah ćwiczena
powoduje. że
mam petme
t rudno 'ci z dobrym i lattvym u·ypowiarlaniem i ę . Dlatego tahi:.e w pr:)'Słoki
fi,ty hroarhie są
tv haidym ra:ie bard:iej pożf!dane,
mogą
bowiem odpowiadtrć
na nie po pol Iw. Propozycja stalej i wiernej pr:yja:ni : c:lotviehiem,
/.córy już
wie/ohrotnie i zaszczytnie wyróżnił
się
tv nauce, może
mi tylho po·
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będ
więc
uważł
Pana nader chętnie
:a mojego drogiego posinaka,
nasza obopólna d.:ialnoć
wska::uje :: większym
naci kicm na na:wę
Iw·
legi, według
stanowiska, ni: na przeciwstawienie nazw posinaka i poocima.
Prosi mnie Pan w swoim miły
liśce
o wyjaśnie
kilku pytań,
odnos:q·
cych się
do wyobrażeń
s:cęia
i sreća
u pólnocnych Słowian,
co jest Panu
nieod::ownie potrzebne do nowej pracy w tym przedmiocie. Jahholwiek nie
bard::o rozumiem, dlaczego badac::, o którym wiadomo, że
:ajmuje się
tylko
najlepiej sobie ::nanymi Slowianami południwym,
musi honicc::nie wciągać
tv krqg swych studiów taicie Slowian północyh,
:: drugiej strony :daję
sobie
ja/c bardzo pouczająe
mo:ie być
porównanie całej
słowiańkej
tradycji
. prawę,
ludowej oraz jakie kor:yici odnisłaby
z takiej pracy etnografia w ogóle.
Znam mniej więcej
tvs:ystko, co dotychczas napisano po niemiecku o sło·
tviańskej
mitologii, nie przypominam sobie jednak, abym mial tvid:eć
u jakie·
gokolwiek pisarza w:miankę
o bogini s:cęia,
jako o specjalnym bóstwie.
Również
u Hanus:a, na którym mo:ina najbardziej polegać,
nic się
nie spotyka.
Wprawdzie nas::e przysłowia,
podania i bajhi mówiq c:flsto o opiekuńczyh
duchach miejsc {miejscowych diabłch),
dobrych i :łych
:darzeniach, pogll!·
i znakach pr::ynos::qcych s:cęś·
dach fatalistycznych, gwiazdach, :tvieręach
C'ie lub nieszcęś.
Wyuuhanie tych ws::ysthich wyobrażeń
{samemu :: moich
dziel) hos:totvaloby mnie :a duio trudu i pracy, a do tego brak mi naprwdę
c::asu. Odnośe
miejsca o takich wyobraieniach podam Panu, jah się
da. Znaj·
d::ie je Pan w moim "Ludzie" w serii VII str. 40, 77, 106, 134, 177, 249-250
i XVII str. 71, 115, 119, 151, 155. Na fatum istnieje u nas słow
pr::e::nac::e·
nie, jedna1: bP:: specjalnej personifikacji pojęcia.
Na::tvy bogini Sreća
Polacy
i Rusini nie znają,
na o::nac::enie uczęśia
- wyraiane tylko jaho iyc::enie sq słowa
uc:ęśie,
sCaSiie. Wyraienie to musiało
jednak dawniej ilneć,
iwiad·
c:.y o tym czasownik iralć
- błogsawić,
u z.c:ęśliwać,
tvy t~;pujqcy
w ldllm
jes:cze tylko pieśnach
(obecnie iegnać,
błogsawić};
np. "Lud" seria II (,,San·
domicrskie", str. 40, 52, 77, 249 }, nr 11, str. 28, nr 55, str. 60; seria XVI
(Lublin, str. 188, nr 167, str. 201, nr 20:#, następie
nr 279). Co ię tyc:y wy·
obrażeń
mskich, musi Pan poszukać
u Afanasiewa.
Tymi mt1/ymi notatkami będ:ie
Pan musiał
się
zadowlić,
d::ielny Pr::yja·
delu, i wybac:ć,
:ie nie mogę
słui:yć
licznicjs:ymi, mimo najlcps::ych chęi,
niCC'h Pan te% ::Prhce zro:umieć,
.::le u mnie w tym w:ględie
- choćby
z po·
wodu wieku - moilwśc
nie sq bynajmniej u:spólmierne : chęiam.
Pański
oddany pr::yjaciel
Polecam d:ielo: "Mitologia słowiańk"
dr Kazimierza S::ulca, Po:nań
1880,
8-vo, XV, 2·JO.
chlebić,

choć

Rit p. ::ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 205-206. Krak. 16 August 86. Brulion li tu,
nad tekstem notka Kolberga: Fried. S. Krauu - Wien .
. _ w rkp. shreślon
1 Ignacy Jan Hanu§ (1812-1869), czeski filolog i filozof. Autor wielu prac
z zakresu filologii lłowiańekj
i folkloru. Tu chodzi prawdopodobnie o pracę:
Die Wissenscha/t des Slavischen Mythus wydaną
we Lwowie w 181.2 r.
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Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga

Wiedń,

18 VIII 1886

Visoko postovani poocime moj
Prije svega Vam se po sto puta zahvaljivam na upucima;
a sada da Vam se ispricam, jer sam Vam predjasnju knjigu
poslao njemacki. Biva u mene, da je jezik koji.m razgovaram
samo sretstvo da mi misli moje razabere sto bolje, onaj komu
govorim. Ali ja odviSe zanasam na hercegovaNri, pa se sve
bojim da'cu u sjevernoga Slavena promasiti, te ne će razumjeti, sto zeli.m.
Vi velite, da ne umijete dobro njemacki. E, bas Vi znate,
sudeci po Vasoj knjigi. Boga mi, malo je slavenskijch ucenjaka,
koji se s Vama u toru mogu sastati. Bilo kako mu drago- ja
ću
Vama, po Vasoj zelji, otsele vazda pisati ovako srpski.
A znate l'Vi da nas srpski jezik ne zna za "Vi", već
da su to
"Vi" Hrvaćni
skrivili, oponasajuci Nijemce? Ajde, da ga se
okanimo, pa da pravo naski govorimo "ti"! Srbin će i caru rijeti "ti", kamo l' da neć
pooci.m posinku. Da jte Vi, budći
stariji, pocnite, a ja ću se za Vama povesti!
Vrlo mi je drago, sto velite za beśjdu
"sratć.
Ja moraro
da napisem sravnjuć
radnju kakvu goder, jer mi ne ća
mace dopustiti, prof. Jagić,
da se baiłtrm
na sveuciliStu.
Vi i svatko ko se bavi proucavanjem, i koji narodnosti znadete,
da su takovi poslovi precesto izliSni; jer ne moze jedan covjek u svakoj narodnosti dovoljvo biti upćen.
Neka, neka;
ja ću
po mogućnsti
se trsti, da sto bolje saberem gradivo
i svojski protumacim. Ja dan za dano m radim i napredujem
u poslu.
Citao sam onomadne nasega Kopernickoga prijevod 1 • Kra24 -

Korespondencja t . 86
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san li je Smajilgć
Meho poljacki! Dicim se Kopernickijemu,
jest duse mi!
Ne mojte mi stogod zamjerati, već
buclite svedj
zdravo i veselo, pa mi se skoro javita ko svom vijernom posinku
Krauss
Wielce S:anowny mój Ojc:e przybrany
Przede tos:ystkim stokrotnie d:iękuj
:a udzielone mi wskazówki, a tera:
się
wytłumaczć
z; tego, że
poprzednie pismo przesłam
w języku
niemieckim. Ale :e mną
to jest tak, Żfl chodzi mi o to, by język,
którym się
po·
slugu ję,
był
tylko irodkiem należytgo
poro:umienia się
z; tym, z którym mówię.
A ja ::byt wiele używam
"hercegowi:mów", więc
się
obawiam, ie pr:egralbym w stosunim do Slowian północyh,
ki!Órzy by nie :rozumieli należyci
tego, o co mi chodzi.
Pan twierdzi, :ie nie umie dobrze po niemiecku. A wlainie, Bóg mi iwiadhiem, Pan - sądzc
po jego dzielach - zna ten język
dobrze i mało
jest
uc:onych słowiańkch,
l•tór:y by mogli tu z; Panem się
mier:yć.
Ale, było
nie
było,
odtą
będ
tale do Pana pisał
po serbsku. A c:y Pan wie o tym, ie na . ~
ję:yk
serbski nie ma słowa
"wy", lec: ie je wprowadzili Chorwaci, wzorujqr
się
na Niemcach? Może
po:bądimy
aię
go i my i używajm
słowa
,.ty". Serb
i do panującPgO
władcy
mówi: "ty", wobec czego tym bardziej tak powinien
m1lwić
ojciec pr:ybrany do pr:ybranego ayna. Niechż
Pan, jalw stars:y, wprowad:i ten zwyczaj, a ja pójdę
Pana Hadami.
Bard:o się
cies:ę
z tego, co Pan mówi o terminie "sratć.
Mus:ę
napisć
jahąolwiek
pracę
porównac:ą,
inaczej prof. }agić
nigdy się
nie :godzi nc~
moją
habiltcję
na Uniwersytecie. Pan tak jak każdy,
kto pr:eprowadza baPan, który :na różne
ludy, wie o tym, że ::byt c:ęsto
ta/de
dania, a zwłasc
prace są :będne,
gdyi. jeden człowiek
nic jest w stanie dogłębnie
:badć
wszystkich ludów. No, niech będzie
i tah, ja w miarę
m1żnoic
będ
si~:
o to starł,
by jak najdokłie
zebrać
material i by go gorliu·ie OJrCiotvać.
Dzień
:::a
dniem mi schod~i
na pracy, która się
stale rozra ta.
Czytalem w tych dniach przekład
naszego Kopernickiego. Wspaniły
je>t
" majil{ć
l'rfeho" po polsku. Pysznię
się
Kopernickim całą
du. :q.
Niech Pan mi niczego nie bier:e :a :Ie, niech Pan będ:it•
:aw :e :drowy i :adowolony i niech Pan wnet napis::e do su:ego u·icrnego
przybranego ayna
Krauss
muszę

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 207-208. U Becu VII Ilofstallstr. 5. 18
VIII 86.
1 Kopernicki przełoży
wiele pie,;ni serbskich na język
polski, czę&ć
z nich
ukazł
się
w 1889 r. pt. l\'a Vidov-dan 1389-1889. Pieśn
scrb Ide o hosotv lrim
boju w nowym przekładi
prze:: l. Kopernickiego z pr:edmową
T. T. Jeż
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w Krakowie. Wiele z nich pozstał

Ueho nil'
go przekład
ukazł

się

w

drukiem. Krausa
otrzymał

jednak w rękopise,
przekład
Smailgć
prawdopodobnie od Kopernickie-

rękopiae.
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kar Kol b er g d o

J [... ] H [ ...] G [ ... ] R a u a
Kraków, 20 VIII 1886

Geehrte Herren
E freut mich Ihnen mit dem gegenwartigen Brief 2 neue Aqua·
reilen 1 vorlegen zu konnen, wclche ich im Farbendrock ebenso
orgfiiltig au gefiihrt wie die friiheren zu haben wiin chte, falls
namlich die Ko ten der Au fiihrung nicht hoher wie bei den
friiheren Be tellungen veranschlagt wiirden.
Im Fall Sie also die en uftrag unter den von un chon friiher
Le prochenen Bedingungen (wa Papier, Drnck, Format etc. betrifft) an~hme,
wiirde ich ie ersuchen die Bilder pate ten urn
eujahr 1887 in 1600 (zu je 800) Exemplaren mir zu tellen zu
wolłt>n,
worauf ich Ihnen ogleich den Ihnen zukommenden B·trag durch die Vermittlung des Herrn Friedlein verabreiehen la en werde.
or d m Drucke jedoch wiirde ich bitten, mir die iiblichen Probc!,tii kc gefallig t vorlegen zu wollen.
Einer balcligen Antwort iibcr den Empfang der Bilder
gewiirtig, zeichne ich hochachtung voll
:anoumi Panowie
Cies:y mnie, że z obecnym listem mogę
przedłożyć
Panom 2 nowe akwarele,
htóre ::.yc:ylbym sobie mieć
tak samo starannie wyhonane, w druku barwnym,
jah poprzednie, o ile ko zty wykonania nie był
tvyż~ze
niż
U! poprzednich
.:ulntllt'ieniaclt.

W wypadlw, jeili Panowie przyjmiecie to zlecenie na warunkach pr::.e: nas
omóu:ionych (co się
tyczy papieru, druku, formatu itd.), prosił·
ln·m Panów, by zechcieli dostarczyć
mi ryciny najpóźie
okł
Nowego Rulw
1887 w 1600 eg::.emplarzach {po 800), po czym natychmiast należą
Panom
llml' polecę
pr:clwać
Panom :a pośrednictwm
pana Friedleina.
]li: wr:.cśniej
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Pr:ed odbijaniem pro1ilbym jednak pr:edloi.yć
mi, jak :zwykle, próbne eg·
:C'mplar:e.
Oczekują
rychlej odpowiedzi o odbiorze rycin, kreilę
1ię
: po·
tva

ż aniem

Bibl. PAN 2185, c. 4 k. 274. Krak. 20 Auguat 86. Brulion listu, nad tekstem
notka Kolberga: I.H.G. Rau.
1 Ilustracje te był
przygotowywane do trzeciej częśi
Ma:ows::a (DWOK T.
26). Podataw11 do wykonania litografii był
akwarele Wojciecha Geraona. S11
to ryciny: Od Rad:ymina i Serocka przed a. l i Od telechowa i Łukowa
po a.

34.
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J [...] H [ ...] G [ ...] R a u d o O ska r a K o l b e r g a
Drezno, 27 VIII 1886
Herrn Oscar von Kolberg Hochwohlgeboren, Krakau
Mit lhrem Geehrten vom 20. Dies. wurden wir sehr erfreut, da
wir daraus ersahen, dass lhr Werk eine so gunstige Aufnahme
gefunden bat, dall sich eine nochmalige Fortsetzung notbig macht,
an der wir ja auch das Unsere beitragen konnen. Die einge andten
2 Aquarellen sind allerdings weniger nusgefiihrt und fluchtiger als
dic fruheren Gerson'schen, deshalb mussen dieselben mit den fru·
heren Tafeln iibereinstimmend hebandelt werden, wozu wir denselben Kumtler verwenden mochten. Derselhe i t aber jetzt auf der
Hochzeitsreise und mussen wir noch einige Wocheo auf seine
Ruckkchr warten urn zu erfnhren, oh er uns diese Costume-Tafeln
berstellen kann .
Wir geben lhnen dano ~achrit
und die gewunschte Preis·
Angaben. worauf die Lithographie angefangen werden kann urn
lhnen seiner zeit die Probedrucke schicken zu konnen.
Hochachtungsvoll
J,H.G. Rau u. Sohn
lainie

Pan Oskar Kolberg, Kraków
Wielmożny

że

Uciezylśm
dzieło

się
Pańskie

bardzo pismem Pana z 20 b.m., widzimy bowiem z niego,

znala:lo tak
życzliwe

przyjęcie,

że

staje
1ię

koniecznym

373
dnlue jego prowadzenie, do którego i my możey
wnieć
przyczynek. Nade·
2 akwarele Gersona sq jednak mniej wykończne
i pobieżnj
wykonane
niż
poprzednie, dlatego muszą
być
opracowane zgodnie z poprzednimi tablicaużyć
tego samego artysty. Jest on jednak obecnie
mi, do czego chielbyśm
w podróży
poślubnej
i musimy poczekać
jeszcze kilka tygodni na jego powrót,
by 1ię
dowiezć,
czy może
nam wykonać
te tablice ubiorów.
Podamy wówczas wiadomść
i dane, których Pan sobie życ:
odnśie
do
ceu, po czym będ:ie
można
rozpc:qć
litografę,
by móc Panu posłać
w porę
drul~i
próbne.
Z poważniem
J.H.G. Rau i Syn
słane

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 66. Dresden, am 27 Aug. 1886. W lewym górnym rogu
nadruk: J.H.G. Ran u. Sohn, Lithosraphie u. Steindruckerei Dresden.
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kar Kolberg do Roberta Wolffa

Kraków, 6 X 1886
W k

ii ostatnia seria mojego
Ludu , która wyszła
spod prasy przed paru miesąca,
otrzymał
aprobtę
cenzury i już
jest w handlu. O takiej decyzji cenzury byłem
już
z góry przekonany, znając
treść
k iążk.
Więc
los tej serii
zabezpieczony co do jej odbytu, choćby
powolnego, nie daje mi
pO 'l-\ odu do jakiegokolwiek o nią
niepokoju.
Ale jest inna k iążka
pod ty(ułem]
Mazowsze tom II, która wyzła
dawniej, to jest przed rokiem, a o której mówiłeś
mi Pan
w lipcu, że
zo tał
zabronią.
Ponieważ
zakaz ten mógł
jedyni
dotyczć
pewnych krótkich ustępów
w tym dziele 2, więc
am mi
Pan radził
e·, ażeby
zakwestioną
kartę
lub parę
kartek przedrukować
i zrobić
edycjęrugą,
a wtedy niewątpl
dzieło
przejdzie. Chodził
tylko o to, aby się
dowiezć,
które to kartki uległy
zakazowi i wedle tego wziąć
się
do przedruku. Otóż
kwe tię
tę
obi(;całeś
mi Pan załtwić
po powrocie do Warszawy (przy zdarzające
się
do tego posobno· ci w cenzurze). Sądzę,
że
p osbnść
ta
,~krótce
nadejdzie i dlatego przypominam kochanemu Panu tak
moją
prośbę,
jak i Jego łaskwą
obietncę.
1

ięgarn

Pańskiej

dowiezałm

się,

374

Tom pierwszy Mazowsza został
dozwolony, a spodziewam się.
będzie
dozwolonym i tom trzeci, który jest już
prawie na ukoń·
czcniu i z nowym rokiem w kurs już
pewnie pójdzie. Więc
było
mi przykro, gdyby ten środkwy,
drugi tom pozstać
miał
w inter·
dykcie, skoro tak łatwo
przedrukiem kartki lub kilku kartek moż
na interdykt ów dla drugiej edycji uchylić.
Mając
nadzieję,
że
weźmisz
Pan - i to wkrótce - interes ten do serca, ściskam
Go
ser<łc:mi
jako dawny przyjaciel.
że

11ibl. P AN 2185, t. 4 k. 355. Kr. 6 pazd. 86. Brulion
Kolberga: R. Wolff.
l W 1886 r. ukazł
się
dziewętnas
seria Ludu,
T. 19).
2 W jednym z następych
listów (zob. list 1394 z
Kolberg przypuszczenie, że
powodem zatrzymania cz.
zurę
była
pieśń
265 s. 177: "Hej, zabujły
siwe łabędzie
młode
rekruty w pochodzie ... " oraz pieśń
356 s. 161:
('hać
o tobie, drogie klejnoty utraciłś
sobie ... "

listu, nad tekstem notka
Kieleckie cz. II (DWOK
2 lipca 1888 r.) wyraż
II Mazowsza przez cen·
po wodzie i zapłkli
"Polsko Korono, co sły
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Oskar Kolberg do Roberta Wolffa

bm., 20 X 1886
Szan[owny Panie]
W d[niu] ó paźJz[iemkl
pisałem
do Sz[anownego] Pana w Interesie cofnięa
interdyktu, jaki cenzura połżya
na tom II Mazmvszc., prosząc
o wywiedzenie się,
która to kartka lub może
parę
kartek spowdały
zakaz, ażeby
można
je było
przedukować
do dmgicj edycji, wl'dłng
własnej
Pańskiej
rady, jaką
mi dałeś
osol i~.:c
w lipcu w przejźdi.
Mając
nadzieję,
że
raczysz się
kochany Pan przychlić
do mojej
}n·o~by
i rychło
tę
rzecz załtwić
- tym bardziej, że tom III Mazowszl, jest już
pod prasą,
posyłam
pleniotcję
do odebrania
z Kasy im. l\Iianowskiego i przesłani
mi jesiennego procentu od
&urny po &p. Jaśkowsim
* w sposób, jak to byłeś
łaskw
dopełnić
w czerwcu co do porzedając
raty.
Dibl. P AN 2185, t. 4. k. 355. 20 Pazdz. Brulion listu.
* w rkp. Jaśkowieg
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Oskar Kolberg do Maurycego Karasowskiego

Kra!.ów, 23 X 1886
Kochany Panie Maurycy
Po długiej
pauzie odzywam się
znów do Wa , choćby
już
dla
at11cgo utrzymania tradycji wzajemnych niegdy; na zych bli. kich
, to unków koleżń
twa i przyjaźni.
O przyczynie, że pi ywać
czę
to nie mogę.
wiecie dokłanie
z porzedającyh
moich listów
i pojmujecie ją dostatecznie Uak to widzę
z Waszych listów). Więc,
koch[anyl p[anie] Maur[ycy], u prawiedlć
ię
i rozpi ywać
na
lli)WO o tym przedmiocie nie widzę
potrzeby.
Tu w Krakowie w zy tko idzie starym trybem. Od cza u do cza·
u tylko bł};nic
jak~
niezwykła
nowo tka, która zamąci
na chwilę
ci.S?Q tej i owej sf ry lub war twy towarzy kiej, nie przenikając
bynajmniej ogółupokojny, rutyniczny, a w niektórych dzielnicach
i 11patyczny wiod<!<'ego żywot.
Do takich nowo tek należy
i maleń
ka rewolucja wybuchła
w łonie
tow[arzystwa] muzycznego t, skutkion której wyrzucony zo tal z niego iedziel ki, a Barabasz 2 objął
l..ierownictwo częti
arty tycznej; Adamowski, który pretendował
widać
na ten urząd,
lecz zniechęoy,
chce podobno do Mo k3
wy W)'jechać
itd. Błiż
zych zcegółw
nie wiem, bo tyczno Cl
z tą instyucją
żadnych
nie mam ani mieć
chę
i (już
dla amego
l.rakn czasu} nie bywam na jego koncertach. ły załem,
że
podobno i o Was tam była
mowa, byWa tu przyciągnć
(nie wiem zre ztą.
h.to t<• propozycje zrohił),
alt• znając
już
'asze u•po obicni
i po tanowienie, aby nie leźć
w to "gniazdo ·zerozeni", wiedzałm
z góry, że nikt W a do tego nie kłoni,
tym bardziej że wcale ię
je zez nic zanosi na wytworzenie z tej instytucji jakieś
wy:tszej
zkoly muzycznej rządowej.
Oto w zy tko. co mi ię o uszy obił
l\' tej
prawic. " aturalnit•, żal
mi tylko, że nie będ
ię
mógł
wi·
dzieć
i nacie
. zyć
ze tarym przyjacielem jak ongi. Ależ
mam obiecanlrę,
że
za lat kilka, jak . obie już
wy łużycie
emrytuę,
zjedzieci t• tn do Krakowa na odpoczynek. Bogdaj to było
prawdą
i bodaj
by' m;· doż)
li w zdrowiu tego błogie
dnia.
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A teraz je zcze jedno zapytanie. Mam tu u iebie poloneza Chop[i·
na] z Ge dur, który, zdaje ię,
był
niegdy' wpi any do jakiego·
albumu czy do Wojciechow kiego, nie ma pewno' ci, i tamąd
ktoś
go nieproszony kopiwał
i wydał
u Kaufmana okł
r. 1855-1860
pod tyułem:
Polonez skomponowany przez sławnego
artysę
zmarłego
w Paryżu
- wydawca nie wymienł
nazwi ka Chopina zapewne dla uniknienia po zukiwań,
nieprzyjmośc
i proce u z rodziną
autora i właścielm.
Drukowano go (z błędami)
w 150 czy 200
tylko egzemplarzach, które dziś tały
się
rzadko· cią
bibliograficzną
- i już
w r. 1877 nic można
go było
znaleźć
nawet w żydowkich kramach war zaw kich. Poloneza tego udało
mi ię do tać
w kp zym odpi ie w r. 1881 czy [188]2, przy czym dowiezałm
ię,
że
był
on napi any dla jedn go z przyjaciół
w wiglę
czy na
parę
dui przed wyjazdem z War zawy do
iednia, więc
był
to
wh~cie
polonez pożegnaly.
Jeżli
chcecie, to go Wam przyślę
w kopii, ażeby'
cie ocenili wartość
utworu (jeżli
go nie znacie),
l<tór}, jako wpi any do czyjego· albumu (jako darowizna), nie
mógł
przeznaczony być
do publikacji. Ale dziś
( koro rzecz ta już
w r. 1860 była
w obiegu) krupły
takie nie mogą
już
mieć
znaczenia.
Bib l. P A

2185, t. 4 k. 150. Kr. 23 Pazdz. 86. Brulion li! tu.
Dnia 2 październk
w Zarządie
Towarzystwa Muzycznego odbył
się
vybory nowego dyrektora artystycznego. W. Barabasz otrzymał
5 glo ów, tyle
aamo J. Adamowaki. Wiceprezes Towarzy twa, dr. Szłachtowski,
nie skorzystal
z przysługjąceo
mu prawa rozetrzygania włanym
głosem
tego rodzaju tpraw
i nakzł
losowanie, w wyniku którego stanowisko dyrektora objął
Barahuz.
S.
iedzielski, poprzedni dyrektor, przeniósł
się
do Warszawy i został
tam
z angżowy
do opery.
' iktor Barabuz (1855-1928), pianista i dyrygent, k ztałci
ai~
Kra·
kowie, później
w Wiedniu. W 1879 r. wr ó rił
do kraju i pełni
pocz
ą tkow
funk·
cję
zastępcy,
a od 1886 r. dyrektora artyatycznego Towarzystwa Muzycznego. Od
r. 1922 był
dyrektorem konserwatorium krakowskiego.
z Krakowa do tanów
3
damow ki wkrótce po tych wydarzeniach wyjechał
Zjednoczonych, gdzie przebywał
już
jego brat, również
muzyk.
1
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J [ ...] H [ ...] G [ ...] R a u a

bm., 26 X 1886
Ge< hrte Herren
Dir mir mit lhrcm Gechrtcn v[om] 19 October iibcrsandten fix
und fertigen und gut ausgefiihrten 2 Tafeln erhielt ich vor ein
paar Tagcn, und frcut e mich rccht sehr, dieselben schon jetzt
in meim:n Randen zu findcn, so schnell wa ich nicht gar erwartet
hatte.
Trotzdcm ind beide Tafcln, wie gesagt, ganz gut ausgcfiihrt.
und muB ich lhnen dafiir im Allgemeinen meinen he ten Dank
agen; ohglcich im Besonderen meiner eit auch ein paar Bemcr·
kungeu hier nicht iiberflussig Zll machen waren; namlich wiirde
ich wiju ·chen, die Todtenblii se der Ge ichter in der Tafel od Zetechowa zu cntfcrncn und in eine mchr flei ch-farbene Tinte um·
wandeln (oder wenig tens-par rothe) (be onder bei den heiden
Figuren lin. ) ; - und auch au dem Halstuch des Jiinglings od Radzymina mehr ais cin gewundcnc hunt-beflccktes Tuch zu machen,
tatt wie es jetzt, cinc Reihe von regelrechtgelegten Korallen-Schiiren bildet, ~ihnlc
dic en wclche da daneben tchende Madchen am
Hal e tragt. Warc e nich t mehr maglich (ohnc be ondere Ko ·ten)
t!ie ·achc nach mcincr Bemcrkung cinzurichtcn, so will ich kcinen
he ondercn Nachdruck darauf lcgen und wiirde mich (weil c eine
K.leinigkf'it) auch in da nicht zu aendernde fiigen; urn omchr al
t•inc Be chrciLung der l\.le1dung!"stiicke doch im Te. te erfolgcn
wird.
lm Fali jedoch, dic ·e Opcration oh n e gro Be Miihe au zufiihren
w;ire, wilrde ich bitten mir ein so zugerichtetc Exemplar zur
Durch. ich t znzu chicken, woraufhin ogleich dann zum Druck der
1600 E. empl[are] wcrden [SieJ schreiten konnen.
Ihre gefallige Antwort entgegen ehend, verbleibe ich
mit Hochachtung
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:anowni Ponowie
Przysłane
mi :: pi mem Panów :: 19 paźd:iernlw
zupełni
gotowe i dobrze
wyko1tane 2 tablice otrzymałe
przed /dl/w dniami i cieszy mnie bardzo,
ie po iadam je już
teraz w swoich rękach,
o wiele szybciej, niż
moglem się
te~o

podziewać.

ObydwiP tablice pomimo to są,
jak już
stwierdzłm,
na ogól :mpelnie dobrze
wykonane i muszę
Panom :a to wyrazić
moje najlep sze pod:ięhwane,
jednah
uważłbym
za stosowne poczynić
pewne uwagi : mej strony,
w szcegółah
mianowicie życzłbm
sobie u unięca
śmiertlnj
blado&ci z twarzy rw tablicy
z telechowa i przemienienia jej {szczególnie u obydwu postaci z lewej)
w zabarwienie bardziej cieli te (lub choiaż trochę
czerwone), jak również
:robienie : szalika młodzieńca
od Racłzymin
czegoś
w rodzaju sl"ęconei,
lwlurowo naJerapianej clwsthi, zamiast żeby
tworzył
on, tah jak tera: tvyglą
da, szereg rótvno ułożnych
sznurów korali, podobnych do tych, jahie ma na
s:yi stojąca
obok dziewczyna. Gdyby nie bylu możliwśc
(be: dodatkowych
kosztów} cl0$10 awania tego do moich uwag, to nie będ
hladl na to specjał
Iłego
nacisku i pogdziłbym
się
też
:: tym, co się
nie c/a :mienć
(gdyż
jest to
drobia:g); tym bardziej, że tv tekści
nastąpi
przeciż
opis częśi
ubioru.
Jednahotvż
tV wypadku, gdyby ta operacja mogla być
przeprowadzona bez
więk
:ego trudu, pro ilbym doslać
mi talt porządly
egzemplarz do przejmoi.na przystąić
do druhu 1600 egzem·
rzenia, po czym llatychmiast będzie
l'lur:y.
W oczekiwaniu la kawej Panótv odpou:ied:i pozstaję
: pou·aianiem
IJibl. PAN 2185, t. 4 Ie. 275. 26 Octobr. 86. Brulion listu.
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u r y cy

Kar asow ki

do

O kara Kolberg
Drezno, 26 X 1886

I" ocl1any Panie O karze
1

dzięcny
Ci je tern wielce za list przyjaciel ki, tak ni spodziame mi nade łany.
Nie ma jak starzy przyjaciele; umieją
om
cenić
dawne zwiąk
przyjazne; wiedząc
z do;wiadczenia, ile
w nich lodyczy po'ród cierniowego życia
ię
znajduje, więc
wierni miły
w pomnieniom, zukają
tylko po obnści,
aby odn· wiać,
od' wieżać
tosunki przyjaciel ki e. Je zcze raz dziękuj
za inicja-
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w obdarzeniu
tpH~

z

mię

Waszym li tern,
pośieszam

me
zwlekając

odpwiezą.

Zamiar przesiedlenia się
do Krakowa porzuciłem,
jak mmemam
- - na zaw ze. Na swoje tare lata pragnąłbym
pokjnści,
a w stolicy podwawt>lskiej trudno było
ją
znaleźć.
Zre ztą
inne życit,
albo raczej obyczaje życia
i tnieją
w Krakowie, a inne w Dreźni;
a du tych od dwudziestu kilku lat przywcaiłem
się
tak dalece
z żoną,
iż
z trudno· cią
tylko moglibybmy się
do innych przyzwyczaić.
Jednak kto wie, może
z cza em inaczej ię namy'limy i aby
umrzeć
na rodzinnej zierui, do Krakowa zjedziemy.
Zapytujesz, Kochany Panie O karze, czy mam nowe materiły
dotycząe
Chopina, naszego uwielbianego mistrza? Mam ich troclu~
. }t;cz zapewue nie uda mi się
użytkować
ich w specjalnej k iąż
ce, gdyż
o wydaniu nowej (drugiej) edycji nie ma nawet mowy.
ZdaJ~
ię,
iż
pierwsza wy tarczy je zcze na długie
lata. Więc
zrohitt z nich użytek
przy pierwszej lep zej sposobno 'ci. Oto na przykład
uczyniłem
już
pierwszy krok w tym względie
w cza opiśme
pctereburbkim .,Kraju"', drukjąc
w nim wspomnienia mojt· osohJ~te
o Francibzku Liszcie 1 • Zapewne nie czytuje z, Kochany O karze, tego pisma? Praca moja wy zła
w październku
b.r. w trzech
numerach. Jeżli
chce z, mogę
Ci takowe przy łać.
Je t tam jeden
IL t 2 , albo raczej wyjątek
z listu, pisany przez Chopina do Fontany
z powodu Liszta. Nie drukowałem
go w biografii, bo Li zt żył
je~zc
, a nic chiałem,
aby dosz
~: dł
do jego wiadomśc.
Lecz po
brnierei wzgląd
ten am z ieLie upadł
1 rzecz, lubo zaw ze drażli
wa, znalł
za to owanie, bo maluje do adnie chwilowe r~zżale
nie Fryderyka względem
dawnego swojego przyjaciela i w~półza
\'odml a. Po niemiecku wy zły
już
trzy edycje 3 biografii hop(ina].
Pokazuje ię,
że
iemcy więct>j
się
intere ują
Chopinem aniż1•l
wl::;n i rodacy. I nic dziwnego, muzyka znacznic wyż
e j u pi r v, ::_ch
to i, więcej
ją
kochają, więcej
też
jej koryfen zami ię zajmuą.
A już
to na .z genialny mi~trz
Fryd e ryk niezmiernie jrst w l iemcz Pch popularny i kochany.
Co ię tyczy Poloneza, o którym pi zc ·z, widzałem
go już
przed
1860 rokiem w Warszawie, wiem nawet, kto go wydał.
Jeżli
mię
4
•
pamiQĆ
nic myli, był
to księgarz
z Żytomierza
imieniem Chrząsc
Lec? może
być
także.
iż to inny polonez, sam bowiem widzałem
ich
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kilka, komponowanych przez Chopina w młodych
latach, z powodu
imienin osób żyjąch
w przyjaznych stosunkach z jego rodziną
albo z nim. Sam wiesz najlepiej, Kochany Oskarze, iż wartość
artystyczna i muzykalna tych przypadkowych kernpozycji jest mał
i nie
wat to zhyt wielkiej wagi do nich przywiąać,
chyba o tyle, o ile
dotyczą
osbitśc
Chopina. W tym względie
masz słuzność,
jeżeli
pragniesz dotrzeć
do źródła
i wyjaśnić
jego, to jest poloneza,
pochodzenie. Nie piszesz jednak, czy to dzieło
piękne,
czy ważne
jako muzykalna produkcja. Bo co ja znałem
z tego rodzaju przyjacielskich upominków komponowanych w Warszawie przez Fryderyka, to na tym punkcie nie może
się
cieszyć
wielkimi artystycznymi zaletami. Przypominam sohie. że
Józef Krogulski, którego
musiałeś
z pewnością
znać
także,
bo go przecie stawiano u nas na
równi z Chopinem co do talentu, kompnwał
mazury i polonezy
dla przyjaciół
na urodziny; raz nawet w mojej obecnśi
pisał,
tworząc
maznra dla uczczenia Cichockiego 5 imienin, owego amatora
muzyki, co to na Lesznie w własnym
domu co piątk
wypraił
stałe
kwartetowe wieczory, na których bywał
śmietank
muzyków
8
7
naszych, jak Dobrzyński,
Szablińsk
, Zimermann , fletrowercista.
Szalkiewicz 8 , klarnecista itp. Widząc,
jak wówczas Krogul ki komponwał
mazura. pisał
go i zarazem rozmawił
z innymi, nie dotykając
fortepianu, zdawło
mi s ię,
młodeu
chłopu,
że
to coś
nadzwyczajnego, cudownego i prz y
puszcałem,
iż
Krogulski musi
być
co najmniej genialnym kompozytorem, większym
może
jeszcze
od El nera i Chopina!. ..
Ale dosyć
gadul stwa, nieprawda? Więc
kończę,
bo i pióro odrnas twa,
zaledwie sam przecytać
mogę,
com napi ał.
wa mi po ~ łuszeń
Więc
qciskam serdecznie dłoń
kochanego Oskara jako przyjaciel
i sługa
M. Kara sowski
Żona
moja za s yła
najpięke
s ze
ukłony.
Bib!. PAN 2185, t. 2 k. 14--16. 26 paździer.
1886. Drezno, Pillnitzeratrasse 50.
1 Artykuł
Karasowakiego Franciszek Liszt. Ze wspomnień
artysty muzycznego
opublikowany był
w "Przeglądi
Literackim", dodatku do "Kraju" peterahurBkiego w nr 38-40 z 3- 17 październk
1886 r.
2 W nr 39, w drugim odcinku artykuł
Karuowaki cytuje fragment listu
Chopina do Fontany z maja 1839 r.: ,,Szkoda, iż do Berlina poszła
owa cTa·
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rantella., bo jak z liatu Schuberta wiedzałś,
w te pienęż
rzeczy Liszt wmie·
szany i mogę
mieć
nieprzyjmośc,
Lo to Węgier
drażliwy;
może
myśli,
że
mu
nie wierzę
z powodn, że nie kazłem
odawć
manuskryptu inaczej jak za pic·
ni11dze. Nie wiem, ale mam przeczucie jakieś,
iż
będzie
pasztet".
Pełny
tekst listu w: Korespondencja Fryderyka Chopina T. 2 1. 29-30 liat 332,
z dat11 18 VIII 1841. Porównanie fragmentu cytowanego przez Kuasowakiego
z wydaniem krytycznym wykazuje drobne różnice.
3 Zob. przyp. 3 do listu 469 (Korespondencja cz. II).
4 O żytamierk
księgarzu
nazwiskiem Chrz11szcz brak bliższych
informacji.
5 Józef Cichocki (zm. 1849), zasłużony
propagator muzyki, organizwł
atale
wieczory muzyczne. Wydał
wraz z J. Sandmennem i J. Krogulekim pracę
pt.
Spiewy kościeln
na kilka glos6w dawnych kompozytor6w polskich, zeszyt 1-2,
Warazawa 1838-1839. Publikację
tę
recnzował
Kolberg w ,,Bibliotece War·
szawakiej" 1842 T. 4 a. 421.
8 J 6zef Szablińsk
(1808-1872), wiolonczelista, należł
do kwartetu smycz·
kowego Kazimierza Baranowakiego i do orkiestry Teatru Wielkiego. Duże
suk·
ceay odniósł
grając
partie solowe w operach Moniuszki.
1 August Zimmermann (zm. 1859), fłecilta
orkiestry operowej w Warnawie
w okresie, gdy dyrektorem był
Karol Kurpińak;
wielkim powodzeniem cieszy·
ły
aię
jego występ
estradowe.
l O klarneciś
Szalkiewiczu brak bliższych
informacji.
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J [...] H [ ...] G [ ...] R a u d o O s k a r a K o l b e r g a
Drezno, 29 X 1886
Erfreut durch lhr Geehrtes v. 26. Die ., daB die ge andten
Probedrucke lhren Beifall gcfund n haben, nahmen wir die b iden
kleinen Verbesserungcn gleich vor und beehren uns lhnen ein
Exemplar zu gefal[liger] Durch icht zu iiber enden. Der unglcich
weiBe Papierrand hei Radzymina wird elb tverstiindlich beim
Druck egali iert.
Nach Eingang lhrer gefii[ligen] otiz iiber den richtigen Befund
dic er heiden Probedrucke kann mit dem Druck der ganzen Auflage
angefangen werden und empfehlen uns inzwi chen,
IIochachtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
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Pańskim
zawiadomieniem : dnia 26 b.m., że przesłan
druid próbne
hnly Pnna u:nanie, wykonaliśm
zaraz obydwie małe
poprawki i mamy :a·
':c:vt prze lać
Panu jeden eg:emplar: do la lwwego pr:ejr:enia. Br:eg papier•L
o nierówn••j bialoki przy Rad:yminie :ostanie oc:yu·iśe
pr:y druhu •oyrcitv·
nany.
Pan tahimi,
Pu nadej'ciu laskatccj ltalatlci, że obydwa druhi próbne :nalzł
ja/. być
powinny, będzie
można
rozpcąć
druh calego nakłdu,
a tymc:a!l'lll
polecamy sit~,
::: poważniem
J. H. G. Rau i Syn
Ucie~:n

:1·

P A fi/ 2185, t. 3 k. 67. D re den, den 29 Oc:ober 1886.
von J.H.G. Rau u. Sohn Lithographi che Anstał
an Herrn Oskar ~on
Kolberg, Krakau.

B i bł.
lithełung
ręczny:

ad tekstem nadruh:
oraz dopisek od·
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Oskar Kolberg do

Maurycego Karasow

kiego

Krahów, 16 XI 1886
. zan[owny] Maurycy
Bardzo Ci dziękuj
przez to . po.obno' ć

żeś
mi zaraz na mój li t odpisał
i ułatwi
dal z j o rzeczach muzycznych pogawędki.
icdzałem,
że
pamięć
dawnych ·to unków na zych war zaw kich
zaw ·ze dosyć
nasunie materii do przyjaciel kich wynurzeń
i w pomuiril o vrze zło'
ci, która mimo rozlicznych burz i przykro 'ci jakie
od działń
ludzkich ą nieodłącz,
miał
też
i we ja ne chwile.
\\i c niechaj one nam w pamięc
ię
nie zacierją
i przyświecają
w 1lal z~ch
żywota
na zcgo lo unkach.
Po yłam
Poloneza, o l tórym pi alem w ze złym
li 'cie. a m więc
os:. d zi z, jaką
ma warto· ć. Co do mnie, tyle tylko powiem, że w tęp
i pierw. za czę'ć
Poloneza ą godne pióra Fryderyka; toż
samo
można
powiedzie· i o pierw zcj czr.śi
Tria (jakoby żal
i boleO:ó
roz tania wyrażjącego);
obi za' drugie czę'
ci, tak Polone;:;a jak
i Tria, niby wiązadł
z tamtymi, ą znacznic lab ze. W tęp
w Triu,
oktawami idący,
jest pcłen
energii. W ogóle Poloneza tego wyżej
lawiam od trzech przez Fontaę
wydanych, lubo nie dorównywa
on późniejszym,
drukowanym.
,
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\\' edług
mego zdania Polonez ten (skoro już
publikowano rzeczy mnit'jszej warto~ci)
za ługje
ze w zech miar na nową
publikację.
ądzę,
ż
nikt już
nawet z rodziny Fr[yderyka], po 37 latach
od zgonu Fr!dcryka, pretcn ji do niego ro'cić
nie będzie,
tym bardziej że
nie b)ł
wła
no'cią
rodziny, że
był
już
raz wydany (acz
bez wymienieni:t nazwi ka autora) i w obiegu publicznym, choć
w ~ 'ie'nionym kółu,
okł
r. 1850-60 (acz z błędami),
a widziałem
go wielkroć
i później
w odpi ach. Więc
podziewać
ię
można,
że
lada dzień
jaki' spekulant nie omie zka go czy w Paryżu,
czy
w Ameryce itd. wydrukoać.
Lubo* bardzo dobrze czuję
potrzebP. uprzedić
takich spekulantów, promotorem jednak do wydania,
jak ądzę,
ani ja, ani Ty, być
nie możey;
dla tego amego, aby
si<; jakie licho znów z preten jami do na nic przylątało
(jak to
ju7 raz de' wiadcz;ł
' z rodziną
J. 1) i żądało
wynagrodzeń
wówcza ,
gd) wyda~c
za utwór łahy
(choć
Chopina) z pewno'cią
bardz•)
mało
zapłci,
więc
nie warto by było,
gdy dla bagateli takich, które
by ię może
ograniczły
na kilkuna tu {rei-egzemplarzach, poaść
w podejrzenie jakich' p lulacji i zy ków.
czknją
Twego zdania. co o wydawnictwie my'li z, całuję
rąc.~:
ki Twojej żony
i 'ciskam Cię.
praszam o la kawe prze. łanie
tych numerów "Kraju" z Twoim
:utył
ulem, gdzie mowa o Chopini i Li zcie.
Leitgcbral (a wła
·ci wie Szulca) w Poznazy :ma z publikację
niu, który przed 10 laty wydał
pozy kane ode mnie 2 Mazury Frydctyka z r. 18~5.
lito rafowal wtedy mój brat Wilhelm, i Lento 2
dla Ludwiki napi ane. Mazury wcielł
później
Breitkopf do wojt i edycji.
Bibl. P 4.N 2185, t. 4 k. 151. Krak. 16 Linopada 86. Brulion li tu, nad tekstem
notha Kolberga: Kara owaki, na odtrrocie brulionu dopisek: Polonoi e compo ee
inacrite dan un Album avant depart de Varsovie pour l'etranger en 1830.
1111 tępny
fragment listu Kolberg zredagowł
jc&zcze raz po napisaniu ca·
lo.<ci, u·cr ja ta brzmi: Czy jednak do wydawnictwa ma ię ktokolwiek z na
<•hu w~iąć,
to inna kwestia. Jużcić
znaleźć
nakłdcę
nie będzie
trudno. To pra·
' ic pewna. ie nakłdc
żaden
nie wystąpi
z przyzwoit m honorarium, bo dzi~
ka.i:dy się
kurczy i narzeka, i ie dobrze jeszcze rzecz pójdzie, jeżli
kilb.unafrei-egzcmplarzami, jakie ofiarwć
1chą,
interes
>lu lub kiludzesęcoma
Fi
•b.ońc1y
1

Tj.
Jędrzejwicó,

zob. list 1023.
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2

Zob. przyp. 8 do lietu 342 oraz przyp. l do li tu 3l5 (Korespondencja

cz. l).
3

Zob. przyp. 4 do lietu 345 (Korespondencja cz. l).
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O kar Kolberg
Kraussa

do

Fryderyka

Salomona

Kralcótv, 17 XI 1886
Szanowny Panie
Przy niuiej zym p1 m1e po yłam
Wam k iążkę,
którą
je zcze w
roku 1857 kupiłem
w Lublanie. Są
to pieśn
ludu kraińsego
ze·
1
brane przez Emila Korytkę
w r. 1835 wy, Polaka, który będąc
gnany za politi che Urntriehe z Galicji do Lublany, żył
tam z fun·
du zów, jakie mu wła
na rodzina nad yła,
pokchał
Sloweńcó
i zmarł
tamże
w r. 1839. Pie'ni przez niego zebrane wydane zotały
już
po jego 'mierci w 5 ze zytach, czyli tomikach, które po·
yłam.

Zdaj
ię.
że
Korytko, znając
już
pol kie zbiory ~wieżo
wów·
cza w dane Wacłw
z Ole ka (Zaleskiego) i Wójcickiego, pobudzony tych autorów pracami zaprgnął
i dla Krainy i Korutanii 2
podobnym przy łużyć
ię
zbiorem.
Bion1c udział
w wy tawie r. 1880 w Kołmyi,
bawiłem
parę
dni w p obli kiej w i Piadyki 3 , gdzie miałe
po obno · ć powziąć
o Korytc pewne wiadomo· ci, które zanotwłem,
i notakę
t
do li tu dołączam
w przypu zczeniu. że z niej zechcecie korzy tać,
i, jak to lu zno;ć
nakazuje, w pomnicie w
a zych cennych
pi mach chlubnie o Korytce, którE'go zabiegi i prace w owym czaje zcze bez
ie. gdy zbiory takie dokonywano prawie w zędie
wyboru i krytyki, miały
w oją warto· ć, a w każdym
razie za ługją
na w pomnienie jako pierw ze i jako produkt dobrej woli i umienno ·ci w pi ywaniu. Między
papierami po nim pozo ta ł ymi
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które przeisałm
i również
Wam
przesyłam;
być
może,
iż wyjął
on je z jakich loweń
kich kalendarzy.
A teraz bywajcie mi zdrów, szanowny i kochany poeynaku, i zachowajcie mnie w la kawej swej pamięc
jako Waszego
poocima
OKolberg
znalłem

także

500

przysłów,

O zwrot książ
i notatki po
uprzejmiej upra zam.

ich przez Was najzużytkowani

B. J. 6108, k. l. Kraków 17 Liatop. 86. Brulio'ł
listu, pod tekstem notka KolbergtJ: Do Dra Frydr. S. Kraul a w Wiedniu.
1 Emil Korytko (1813-1839), atudcnt filozofii uniwcreytetu we Lwowie, are·
ztowany za rozpowncchniauic tajnych druków 011olincum. W 1836 r. w czerw·
cu akazany zoatł
na wygnanie do Lublany. Przybł
tam w ltyczniu 1837 r.
Po długich
ataraniach rodziny i znajomych uzyskał
zezwolenic na powrót do
Lwowa, ale ciężka
choroba uniemożlwła
mu wyjazd z Lublany, gdzie amrł
na począiku
1839 r. Z jego spuścizny
wydane zolały
Slovenske pe mi lcrajrukiga
naroda (Lublana 1839-1844 T. 1-5), wstęp
do nich ukazł
się
jeazcze w 1838
"Os t und Weat". Reszta zbiorów został
rozproszona, czę
·ć
r. w Pradze w piśme
rodzice sprudali w Lublanie (ryciny), część
pojawił
eię
w pierwszych latach
• IX wieku w antykwariacie lwowskim, gdzie nabył
te materiły
Iwan Franko.
z Korotania - Karyntia.
3 Piadyki, wieś
w pow. kolomyjakim, właścielką
dworu w Piadykach była
wówczas Teofila Korytko.
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Fryderyk Salomon

rau

do O kara Kolberga
Wiedń,

Dragi
po~ime

19 XI 1886

Na ruke celebije, Osmanbega Kolbergbegovica
moj

Najsvetije je i najdragocjenije dobro- srce. Jeste, Boga mi,
g a nasega prijatelja Kopernickoga i u Vas. Ne
takovo i u di~no
mogu si krasnije nagracle u Boga iskati no tu, da me ljudi
- Korl'spondencja t.
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Vase ruke miluju i postivaju. U Vas ne ima, ko u moje nazovi-braće
Hrvaćn,
Srbalja i Slovenaca (Kranjaca) zlobe i nenavisti prema marne radu (-poslovanju) i maru, već
je u Vas prava ljubav bez mita, po pravdi Boga istinoga. Ja se s Vama
sokolim.
Hvala Vam lijepa na knjizi Korytkovoj. Dokjebudem proucio ja ću
Vam je vratiti. Dakako nijesam je bio vidio. Ima
u njoj i t. z. umjetnih pjesama. Mnozina polagalica (varijanta)
u toj knjizi nałzi
se u pjesmicama, u Vrazovoj zbirci 1 • Re~
nice (poslovice) jesu malne skroz poznate. Puno ih je pozajmio
Koritko od Srba. Ne bi bas rekao da ih je prepisao iz kakovoga
koledara. Biće
da ih je sam sabrao u narodu.
Rado bih koju o Korytku napisao. Imadeli u Vas vise podataka o njegorom ziću?
Muka je ta, sto sam ja u Slovena~
vrlo
omrazen. U kolko sam ih ja upoznao, zaliboze, pastenjaka bas
nijednoga ne upoznadoh! Svi lazu o meni bas gnjusno, te me
potvaroju sramotnima potvorama. Ne da mi se zbog toga da
im piSem u koji slovenski ~asopi,
vec misliro njema~ki
o Korytku da koju prozborim.
Sad moram, na vrat na nos, da do l. prosinca (decembra)
dovrsim svoju raspravu o sreći.
Ja Vasega Luda ne mogoh vise
a glede ostalijeh svezaka, valjće
mi popis
no 7 tama prou~it,
Vas u njemackome pismu meni otpremljenome 2• Ja sam sve
mislio, da ću
sastaviti gradivo o vjerovanju u sreću
u sviju
SlavenA, pa eto mi nije sudjeno. Al će
biti barem silesija
o .Juznima Slavenima.
u poljskima novinama, da je nas Kopernicki
Citao sam ju~er
govorio u Akademiji, te da su po njegovom nagovaranju, Vas
izabrali glavom etnografskoga odbora s. Cestito Vama i njemu!
Pozdravite mi g. Kopernickoga! Vi mi budite zdravo
i veselo!
J os jedared Vam zakvaljujem na poSiljci.
Vas posinak
Krauss F. S.
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Do
rąk

własnych

uczonego Osmanbega Kolbergovica

Drogi m6j Ojcze przybrany
Najświętszym
i najcenniejszym •karbem - jest •erce. Ma je - Bóg iwiadkiem
- i sławny
nas: przyjaciel Kopernicki, a ma je Pan takie. Nie mogę
od
Boga żądać
większej
nagrody jah tej, by ludzie waszego pokroju kochali mnie
i szallowali. W was nic ma tego, co jest w moich niby to braciach Chorwa·
tach, Serbach i Słoweńcah,
to jest, nie ma złoiwle
i nienawiici do mojej
pracy i ltarunnoici. W was jest prawdziwa miloć
be: przekupstwa w myil
sprawiedliwoici Boga prawdziwego. Dumny jestem z was.
Dziękuj
pięlme
za przesłaną
mi książ"ę
Korytki. Po przestudiowaniu na·
tychmiast ją
zwrócę.
Oczywiicie jej nie znalem. Są
w niej również
i tzw.
pieini artystyczne. Duża
iloć
wariantów :: niej znajduje się
w zbiorze Vraza.
Przysłowia
- nieomal wszystkie - są
znane. Dużo
ich przeją!
Korytko od
je :aczerpnąl
:: jakiegoi kalendarza. Pr:ypusz·
Serbów. Nie stwierd::albym, że
c:ać
należy,
że
je zebrał
bezpoirednio z ust ludu.
Chętnie
bym co napisł
o Korytce. Czy ma Pan sporo szcegół6w
o jego
życiu?
Przykre jest to, że
Słoweńcy
mnie nieawdzą.
Wielu ich poznałem
- ale nie było
woiród nich ani jednego człowieka
uczciwego. Wszy1ey w ohydny
sposób o mnie kłamią
i obrzucają
mnie paskudnymi obelgami. Dlatego też
nie mam ochoty pisać
dla jakiegokolwiek czasopisma słoweńkig,
ale ra·
c:ej coi wykombinuję
po niemiecku.
Obecnie muę
na łeb
na szyję
do l grudnia ukończyć
moją
pracę
o srec1.
Z Pańskigo
"Ludu" zdołaem
przestudiować
7 tomów, a .:r: po.:rstałymi
:a·
po.:r:nam się
chyba :: recenzji niemieckiego czasopisma, kt6rq chyba otrzymam.
myilalem o tym, by :bierać
materiły
do wiary w "szcęie
i to
Wciąż
u wszystkich Słowian.
Ale nie jest mi to 1ąd:one.
Jednakowż
sporo tego bę·
d:ie o Slowianach Poludniowych.
Czytalem wczoraj 10 gazetach polskich, że nasz Kopernicki przemawia! w Aka·
demii i że na jego wniosek obrano Pana prezesem Wyd::;ia!u Etnograficznego.
Skiadam
Panu, i Jemu gratulacje. Pros:.ę
pozdrwić
ode mnie p. Koper·
nichiPgo.
Pan zai niech będzie
zdrowy zadowolony. Raz jes:c:e za pr:e·
sylkę

dziękuj.

Pana syn przybrany
Krau~s
F. S.
Rkp. ::ag. Bib l. P AU 203(), t. II k. 210-211. u Be~u
VII Hofstallatr. 5. 19/XI
6.
1 Stanko Vraz (1810-1851), aloweńki
poeta i krytyk, pozetawił
w rękopi·
ie m. in. duży
zbi6r pieśn
Nó.rodne pjesni ilirake (1839), kt6ry zoatal p6źniej
ydany prze~
Maticę
Slovenaką.
2 W "Archiv fiir Slaviache Philologie" Władylw
Nehring opublikwał
ar·
ykuł
,.Die etlmographischen Arbeiten der Slaven vornemlich Oskar Kolberg
(,,Archiv..." 1876 •. 250-279, 431--443), sdzie omawia dziewęć
pierwiZych
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tomów Ludu. Recenzji tomów nutępych
w czasopiamach niemieckich nie udalo się
odazukć.
1 Akademia Umiejętnośc
nic posiadł
Wydziału
Etnograficznego, istnał
jedynie Sekcja Etnograficzna przy Komisji Antropologicznej. Prezesem sekcji
Kolberg był
od 28 maja 1874 r. Pomylkę
Kraona apowdł
być
może
1prawozdanic z posiedzenia Komisji Antropologicznej odbytego dnia 11 listopada
1886 r. opublikowane w "Czasie" (nr 264), gdzie podano, że
I. Kopernicki
przedstawił
wuioaek, aby .,przeowadić
systematyczne badania etnograficzne
w kraju, według
planu w tym celu obmy'lancgo". Wniosek poarł
przewodnicząy
Korni ji Antrop. prof. !ajer, i Kolberg, a do komitetu mającego
ów plan
przygotwać
wyznaczono Kopernickiego, Kolberga, L. Malinowskiego, W. Kosińkego
i B. Gustawieza.

1294
O kar Kolberg do Roberta Wolffa

Kraków, 20 XI 1886
kiej, iż Komitet Kasy dr Mianow kiego nie wypłaci
Sz[anownemu] Panu drugiej raty procentu
od zapi u śp.
Ja'kow kiego z powodu, iż decyzja co do wypłat
drugiej raty ma dopiero zapść
na po iedzeniu Komitetu w końcu
li ' topada odbyć
ię
mający.
Dowiedzałm

się

w k

ięgarn

Pań

A jednak r kryptern Komitetu z marca b.r. (który tu w opii
zam) mam ohi zapewnione proc nta na cały
rok 1886. Więc
nie sądziłem,
aby je zczc potrzebna była
nowa uchwał
co do nży
<:ia drugiej raty procentu tegorocznego, a tylko tyczeć
ię ta uchwała
może
wypłat
taki ·hże
proc ntów na rok przy zły
1887.
Że
jednak nie wypłacon
Panu tej drugiej raty, mu i w tym być
jał
· ie'
nieporozumienie albo jaki' haczyk. ie sądzę,
aby tym haczykiem była
cenzura co do tomu II Maz[owsza] (je'li ię o niej doto wiedzieli i byli niechęt,
można
ich
wiedzieli), bo i tak, choćby
za pokić
i zapewnić,
że
ię po taramy o drugą
edycję
tego II tomu
i że w na tępnych
tomach unikać
się
będzie
w zy tkiego, co by cenzura zakwe tionwać
mogla.
Jc'li za' nie wiedzieli nic o cenzurze (a naturalna rzecz, że
nie
ma potrzeby powiadć
o tym), to w takim razie mu i być
inna przyzałą

•
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czyna, dla której nie wypłacil
tej drugiej raty. Przycnę
tę
najłatwiej
by Panu mógł
wyjaśnić
p. Dobrski, który zawsze mi dowody swej życzliwoś
okazywł
i o zamiarach mego wydawnictwa
najlepiej j t poinformowany.
Pro ząc
zatem Koch(anego] Pana, ażeby'
ię
udał
do niego i zap) tal o przycnę
zwłoki
w wypłacie,
zwróć
jego uwagę
na pomieniany wyżej
reskrypt Komitetu.
Bilł.

P AN 2185, t. 4 k. 356. Krak, 20 Hstop. 8(;. Brulion
notka Kolberga: R. olff.

nad tekatern
liłu,

1295
Władysw

Bełza

1

do Oskara Kolberga

Lwów, 3 XII 1886
Czcigodny Panie
ajuprzeJmleJ upra zam o ła kawe poinformowanie mnie, czy
tzecz Piotra Baryki 2 pt. Z chłopa
lcról (1637) ma ślad
jaki w podaniach ludowych pol kich i gdzie mianowicie lud na z opowiada
w podobny po ób przedignęca
ię
pijanego chłopa
w króla?
Wi lce mnie Czcigodny Pan zobwiąże,
je'li raczy z dać
mi odpowiedź
na powy:l ze zapytanie, a zarazem donieść
ch<>Ćby
kilka
łów
o obie.
Pełn
zacuoku i oddania sługa
łady

ław

B
łza

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 13-14. Lwów, 3 p;rudnia 86. nlica Kraezewskiego N o 15. ad te"stem JWdruk: Towarzystwo Lit"erackie imienia Adama
l\lickiewic7a we Lwowie.
1 Władysw
Belza po wyjeździ
z Pragi zamieskł
we Lwowie, gdzie wywierał
duży
wpły
na rozwój życia
kulturalnego, m. in. z jego inicjatywy pow·
s tało
tam w 1886 r. Towarzystwo Literackie im. Adama lickiewicza. Pracowal
w Zakłdzie
im. Osolińkch.
2 Piotr Baryka, mieszczanin, żył
w czasach Zygmunta III i Władysw
IV,
w r. 1633 on dworze A. Łuhieńakgo
wystawiono jego trzxakowłl
komedię
dworek11 Z chłopa
"ról.
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1296
Oskar Kolberg do Maurycego Karasow kiego

Kraków, 4 XII 1886
~tan[owy]

Pan[ic] M[aurycy]

do Was przed paru tygodniami (dnia 16 listopada}, prze·
) lują<.
Wam w kopii poloneza Ch[opina], o którym była
mowa
"' porzedającyh
li tach, wraz ze zdaniem moim o nim i projektami co do jego wydania. W końcu
pro iłem
W as o przysłanie
mi owych 3 numerów "Przeglądu
(do "Kraju"), w których zamic~lśe
Wasz artykuł
o Liszcie i Wagnerze.
W kilka dni potem odebrałm
rzeczywi' cie z Drezna trzy owe numera pod opa ką;
sądził
m więc,
że
odpwieź
Wa za na mój
li t nadejdzie niebawem, a choćby
trochę
później;
iż
macie chęć
poznać
wprzódy kompzycję,
a dopiero swoją
opinę
i myśli
wypowiedzć.
Tymcza em do dzi' dnia żadnego
nie odbieram od Was
listu, co mBie tym bardziej dziwi, że na moje li ty przyzwyczajony
jestem odbierać
natychmia towe Wa ze odpowiedzi.
Możliwym
zatem staje się
przypu zczenie, że
li t z polonezem
na poczcie czy w drodze zaginął.
Jak tylko będ
miał
pewno· ć co
do tego faktu, wskutek Wuszej niezwłocj
odpowiedzi (o którą
upra zam}, że'ci
li tu i poloneza nie otrzymali, wt dy poczynię
odpowiednie kroki, by rzecz wy'ledzić
na poczcie, której recepis
mam w ręku.
Pisałem

Bibl. P A.N 2l85, r. 4. k. 152. Krak. 4 grud. 86. Brulion lUtu, nad tekstem notka
Kolberga: Kara1owski.
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1297
Maurycy

Karasowski

do

O kara

Kolberga

Drezno, 7 XII 1886
O karze
Ko(~hany

Nuty

poznać,

Posławzy
artykuł
o Liszcie, chiałem
Ci dać
zaraz odpisać
nie mogę,
ale że mię
nuty doszły;
więc
ze wojcj strony po. lałem
ów artykuł.
Wy zukawszy nakłdcę,
trnktuj<t sprawę
o wydanie. Bądźże
spokojny, bo tego w kilku
dniach załtwić
nie można.
Jak się
co tanowczego ubije, nie
omies7kam obszerniej napisć.
Cierplwośc!
Gdy idzie o interes
pienctży,
ludzie są nieRkorzy do zawierania umowy. Mam jednak
nadzieję,
iż za parę
dni będzie
koniec.
Maurycy
odebrałm.

że

Bib l. P AN 2185, t. 2 k. 17. 7 grudnia 1886. Kartka poc:towa : adresem: Au
Herrn Oscar v. Kolberg in Krakau, w księgarn
Friedleina (Oesterreich).

12!>S

Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Krausea

Kraków, 10 XII 1886
zanowny Panie i po inaku
Na li t Wa z ła kawy z d[nia] 19/XI dziś
dopiero odpowiadam,
bo chodził
mi o to, aby Wam dać
jaką'
pewną
wiadom'ć
o ży
ciu i pracach Korytki. Rzecz ta była
dosyć
trudna, bo krewnych
jer, o v. cale nic znam, a i ci jako dal i i objętnies,
zapewne by nic
o o"obie tak odległj
epoki dokłanie
dać
nie potrafili: pi ·zę
więc
" 'aru jedynie to, czego sam jeszcze o nim dopytać
i doczytać
się
tu mogłe,
a zcegółw
tych jest niewiele.
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Emil Korytko urodził
iQ w r. 1807 czy w 1808 w okolicy
do gimnazjum we
mia ta Stryja, z rodziny szlacheckiej, i UCZQ zcał
Lwowie. Po wybuchu pow tania 1830 r. w Warszawie w zedł
do
woj ka pol kiego i walczył
przeciwko Ro ji 1 . Wróciw zy do Lwopod dozorem policji, a gdy ię pokazł,
że
należł
do
wa, zo tawł
jakie~;01
towarzystwa tajnego patriotyczno-polsk[iego], z o tal uwię
ziouy i pod sąd
oddany. Ze jednak wina jego nie była
wielką,
więc
go tylko wygnano z kraju, przenacją
Lublanę
na mie zkanie,
gdzie podobno także
był
pod dozorem policji- i tam umarł
w r.
1839. Na tym się kończą
moje o nim wiadomo' ci.
Rozprawa Wa za o Sreći
zapewne już
ukończna
i zo tał
oddana uniwersytetowi, aby posłużyć
do Waszej habilitacji, .w której
życzę
powodzenia. Nie wątpię,
że
musi ona być
tarannie i gruntowni~
opracowana, jak w zy tko, co dotą
pod W a z ego wyszło
pióru. Ja sądzę,
że
w moim dziele Lud niewiele mogli' cie znaleźć
potn:ebnego Wam do tej pracy materiłu
i podziwiam Wa zą wytrwl.łoś~
i pilno· ć, że ~ci e już
dotą
7 tomów - nie znając
dobrze
języka
-- prze tudiowa' mogli. Pracują
tak, mu ieli' ci do trzec,
jaJ- nieporząd
dzieło
to je t pi anym. Ale wina w tym okoliczno~ci,
nie moja, bo pierw zy tom { eria l) z r. 1857 wydany był
w czasie, gdym ani my'lał
zo tać
etnografem, i tylko dla celów
ludowo-muzycznych go ogł
iłem,
będąc
wtenczas muzyki m. Toteż
i w następych
eriach, jak widzicie, muzyka tanowi jeden
z głównych
przedmiotów moich badń,
nieproporcjonalny do ... *.
Ale nakazuje mi to już
moja muzykalna natura, która mnie do tej
ztuki ciągnęła,
jak zewca do kopyta, a której ię podobno już
do
końc&
życia
pozbyć
nie będ
mógł.
Donie'cie mi o a zej habilitacji i gdzie a za rozprawa będzi
ogł
zoną.
a z prz jacie} Kopernicki, który już
rozpcął
we
w;kłary
antropologiczne 2, pozdrawia W a .
Otóż

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 211. 10 Grud. 86. Brulion li lu.
• tv rkp. wykropkowane
1

O ile wiadomo, Emil Korytko nie
W r. 1878 Kopernicki u7yakal docenturę
weraytecie J agiełońkm.
2

brał

udział

i
wykład

w powstaniu li topadowym.
antroplgię
na Uni·
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Maurycy Karasowski

do

Oskara Kolberga

Drezno, 10 XII 1886
Kochany Oskarze
Po bezowocnych układch
z tutejszymi księgarzm
i nakłdc·
mi muzycznymi o tatecznie skończył
się
na tym, że
odesłali
mi
Poloneza Chopina. Ogólna dzi iej za stagnacja pienęża
w Niem·
czech, obawa wojny 1 , powstrzymuje ludzi od zawierania interesów,
w których było
coś
do zaryzykowania. Mnie się
jednak zdaje.
że
Polonez nie musiał
im się
podbać.
Trzymali go dosyć
długo,
przesło
dwa tygodnie; mu ieli nawet, jak mniemam, wysłać
go do
Lipska, ho bez wyroków tamże
głosznych,
nikt nie śmie
w Dreźni
nm7ycznych rzeczy wydać.
Koniec końcem,
nie ma nadziei, aby
Polonez mógł
być
w dzi iejszych czasach w Niemczech drukiem
ogłszny.
Może
w Wiedniu dałoby
się
to łatwiej
uczynić;
wyda·
wano ju:i: tam nierównie gorsze rzeczy pod imieniem naszego wielkiego Fryderyka i dobrze na tym zapewne przedsiębocy
wychodzili.
Oto główna
przyczyna zwłoki
z mojej strony w odpi aniu n11
Twój li t, w którym mię
uwiadmłe'
o wy laniu z Krakowa rę·
kopi u. Nie pokojny o jego lo , przy lałeś
mi drugi li t, na który
odpwiezałm
krótko na karcie pocztowej; musiałeś
ją
zapewne
odebrać.
A oto teraz kre'lę
niniej zy, wyłuszcają
sprawę
oh zernie,
a 7 niej widzi z, Kochany Oskarze, iż z tym zabytkiem pochdząym
z młodzieńcj
epoki Chopina, z epoki, w której on jednakż
był
ju~
mi trzem w ztuce kompozycji - nic ię nie da zrobić.
Więc
go wraz z niniej zym listem odsyłam.
Załączm
także
li t na·
kładcy

!,

Miałbym

nie · ć
zy
szają
między

się
ię

kłopty

ochtę,
wziąsy
emrytuę
od króla sa kiego, prze·
do Krakowa i re z tę życia
pokojnie przeędić,
zająw·
dawaniem lekcji grania na wiolonczeli, ale mnie przestra·
prze iedlenia i przysła
wojna, która, zdaje ię po·
Rosją
a Austrią
jest nieunikniona. Więc
potrzeba je zczc

394
cierpliwie
~mien

na
czekać

ręk

Twoją,

wyjaśnie

horyzontu politycznego i tylko pi·
jako starego druha, u' ci kać,
co też
czyni

crdecznie
M. Kara ow ki
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 18-19. 10 Grudnia 1886. Drezno Pillnitzerstr. 50.
1 Na obawy te wpłya
głównie
debaty nad powiększenm
armii toczone
w parlamencie niemieckim. Zaogniona sytuacja na Bałknch,
w wyniku czego
poglęiJa
się
konflikt Rosji z Austrią,
potęgwal
napięce
polityczne w Europie.
2 List L. Hoffartha, zachowany w papierach Kolberga (Bibl. PAN 2185, t. 2.
k. 20, Drezno 7.12.1886) brzmi: Mein verebrter Herr Kammermu ikus. Auf den
Verlag der mir neulicb zur Durcbsicbt giitigst iiberlassenen Polonaise von Cho·
pin werde ich, ans den lbnen bereita miindlich mitgetheilten Griinden docb
nicbt reflektieren, und erlaube mir darum, lbnen bierbei das Ianuskript mit
hestem Danke fiir lhr liebenswiirdigea Anerbieten zuriick zusenden. Mit vor·
ziiglicber Hocbacbtung, lbnen aebr ergeben L. Hoffartb. Przekład:
Szanowny
Panie Nadworny Mu:yku. Na wydanie la&kawie mi o&tatnio pr:eka:anych do
pr:ejr:enia polonez6w Chopina nie1tety nie reflktuję,
:z: pr:yc:yn podanycl,
już
Panu ustnie i dlatego pozwalam sobie pr:y niniejszym odesłać
Panu
manuskrypt z najlepa:ym podziękwanem
:a Pań&kq
upr:ejmq pro:ycję.
Z wy&okim poważniem,
bardzo Panu oddany L. Holfarth.

1300
O kar Kolberg do
Władysw

Bełzy
Kral~ów,

Szanowny i Kochany Panie
Włady

12 XII 1886

ławie

Przepra zam najmocniej, że na uprzejmy Wa z li t z 3 grudnia
(który odebrałm
7) dzi' dopiero odpowiadam. Aby bowiem na py·
tania Wasze odpwiezć,
należło
mi przejć
moje wła
ne zbiory, bo pamięć
już
nie dopi uje. Mogłem
to pobieżn
tylko uczynić,
gdyż
odczytywanie tylu to ów papierów, jakie po iadam, zanadto
zabrłoy
mi cza u. Niezadowolony atoli z moich po zukiwań,
po·
szedłm
do Biblioteki Jagielońskj,
w nadziei zy kania lep zych
co do owego chłopa-król
informacji. Tu mi powiedziano, iże,
ci e
już
ami do nich ię zgło
ili i ot".zymali odpwieź,
jako rzecz ta
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1
znajduje się
w Teatrze starożyn[m]
Wójcickiego, lubo niecał,
a i kilkokrotny egzemplarz nie je t kompletny i nie wiadomo, czy
go gdziekolwiek mają
w całośi.
Powiadją,
że
Fredro miał
na my;}i tę
sztukę
czy podanie, pisząc
]owialskiego. W ba;niach ludowych do yć
często
syn chudopacholski (niby to głupi)
żeni
się
z królewną
i zo taje panującym,
lecz nigdy odwrotnie. Zdaje mi
się
tylko, że
je t powiastka o szewcowej, która się
przeminła
w królową.
I oto wszystko. Może
w przy zło 'ci da się
co więcej

odnaleźć.

Tymcza em miejcie w ła
znajomego, który, lubo sterany już
lej i 'ci ka W as erdecznie. W a z

kawej pamięc
Waszego tarego
wiekiem, pcha swoją
taczkę
daO. Kolberg

Bibl. ZNO 12652, k. 197-198. Kraków 12 ~rudnia
1886. Oryginał
listu, brulion
w Bib!. P AU 2030, t. l k. 15.
znajdowal się
1 K. W. Wójcicki Teatr starożyn
w Polsce. T. 1-2 Warszawa 1841. W to·
mie drugim, na a. 73-79 przedukował
Wójcicki tekst Baryki podając
za orygi·
nałem
treść
karty tyułowej:
Z chłopa
król, komedya dworska, ktorey argu·
ment podobny mas: w facecyey pierwsz:ey facecyy pobkich, o pijanicy co CeOd Piotra Baryki napisana i na dworze J. M. Pana A. Ł. wyprasarzem był.
wiona. W Krakowie w drukarni Macieja Andrzeyowczyka Roku Pańskiego
1637.
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Oskar Kolberg do

Carla Angerera i

Goschla

Krahów, 15 XII 1886
Geehrte Berren
Zu einem Werke, welches niich tens im Drucke erscheinen wird,
sind mir Klichee notig, welche ich nach den hier beigefiigten
Zeichnungcn 1 au gefiihrt zu haben wiinsche, in der Wei e wie die
in lhrer An talt verfertigten Klichees fiir H[er]rn G. O ow ki.
Ich ersuche Sic hiermit, mich - im Falle Sie meinen Antrag fiir
die Ausfiihrung annehmen wol en, baldigst zu benachrichtigen,
wann die Klichees (oba etwa in 8 bis 14 Tagen) fertig sein konnten,
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und wie hoch die Ko ten, die dafiir zu tehen zu entrichten wiiren,
dann gegen achnahme [ ...)
Szanowni Ponowie

Dt•

htóre ma

&ię
drukiem, potrzebuję
kliu, które pro&iłbym
rysunków, w talci sam aposób, jak klisze 1porzą·
dznne w Waszym zakłdie
dla pana G. Osowskiego.
Gdyby Panowie zechcieli przyjąć
moje zlecenie do wykonania, proszę
o jak
naj ::ybsze zawiadomienie, na kiedy klisze mogłyb
być
gotowe (czy ewentual·
nte w &--14 dniach) i ile wynosiłb
naleine hos::ty, które potem za po·
braniem [...]
dzieła,

wy/;onuć

według

ukazć

załąconyh

Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. I k. I. Kr. 15 Dech r. 86. Brulion listu, nad tek·
stem notka Kolberga: Angerer n. Goschl, Wien. Pod tekstem: domy i chaty do
" fuowaza" III.
1 Omawiane tu cztery ryciny opublikowane są
w tomie Mazowsze cz. III
(DWOK T. 26) po 1. 40. Dwie przedstawiją
chałupę
i 1todlę
z Woli Rasztow·
skiej oraz stodlę
i chlew z Klembowa pod Radzyminem; dwie mniejsze, na od·
wrocie tamtych, przedstawiją
zaporę
z klamą
i drzwi z sieni do komory.
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Carl

Angerer

i

Goschl

do

O kara
Wiedń,

Kolberga

17 XII 1886

lie1 rn O. von Kolberg, Kraka u

Antwartlich Ihre G hrten vom 15 d. M. teilen wir lhnen mit,
dall i h dic Umz ichnnng der vi r eing<' andten Blei tift kizzen
in Federmanier amt Klichierung anf Orfl. 25 t llen wird.
Ir
nehmen an, daB Sie die b ideo Hiiu ergruppen in der elben GroBe
u11d di anderen zwei kizzen in halber GroBe wiin chen.
Die Ein endung der Klichees kann in 14 Tagen nach Empfang
de definitiYen Auftrage erfolgen und sehen wir lhren freundlicher achrichten gerne entgegen,
Hochachtung voll
C. Angerer u. Go chi
Hauser
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Do Pana Oskara Kolberga, Krahów
W odpowiedzi na Pańskie
pismo z 15 b.m. zawiadamiamy, że
przerysotc1anie
technihq kres/,owq czterech nadesłych
szkiców ołówkych
wraz ::e spo·
r:.qd:Pniem leli :. bęcf:.ie
kosztwać
25 austr. florenów. Pr::ypus::c::amy, że
ży·
czy Pan sobie, aby obie grupy domów był
tej samej wielkośc,
a pozstałe
dtva s:::kice o polwę
mniejue.
Przesłani
kliu może
nastąpić
to 14 dniach od chwili odbioru definitywnego
:omówienia. Or::ekujqc Pańskiej
upr::ejmej wiadomoici,
z głębokim
poważniem
C. Angerer i Goschl
Hiiuser
Rkp. :ag. Bib l. P AU 2030, t. I k. 2. den 17 December 1886. Nad tekstem nadruk: K. K. Hof-Photogr. Kunst Anatalt. C. Angerer u. Goschl. Ottokringeretra11e
33. Wien.
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Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga
Wiedń,

22 XII 1886

Vrlo postovani poo6me rnoj
Hvala Vam prije svega na podacima o Korytku, makar da sad
ne imam prilike o njem koju prozboriti, jer, ko sto Vam već
spomenuh, meni su Kranjci vrlo mrski, sto me vazda ocrnjuju,
mene ni krivoga ni duznoga; valjda samo zato, sto su mi nenavi ni, te sto ja ne trubim s njima u jedan panslavisticki rusofilski rog. Već
hoću
spomenuti u svojoj Sreći
nekoje recenice
1
iz zbirke nasega Emila •
Knjigu ću
Vam iza Nove godime povratiti. Ne bojte se da
neću!
Volio bih da Vam magu uz nju kakovu milostu poslati.
Biće
i to, dok dovrsim svoju raspravu. Natrpalo mi se dosta
novoga gradiva mnogo crpih i iz Vasega remekdjela Luda, al
ne magu sve umjestiti, jer bi mi se rasprava odvise rastegnula.
Ja iz Vasih knjiga istom se naucih milozvucnome jeziku poljskome. Neima Vasemu svjestnome i izvrsnome radu prigovora,
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samo, sto mu jos manjkaju pokazivanja (index registrum),
al znam da će i ta doći.
Vidim, kako je póstajalo to ogromno Vase djelo; sve malo
po malo se zaljubiste i zagledaste u onu prekrasnu djevojku,
koja je i mene zanijela, te je meni sada, koi Vama, nasanauka
draza no Bog zna kakovo ino svijetsko blago. Ja se Vasim radom već
sada okoristih, te mislim, ako Bog da i sreća
od Boga,
da ću ja i Nijemce upoznati sa Vasim marom.
O mojoj habilitaciji ne znam Vam nista reci, jer je onaj profesor slavistike, na Beckoj univerzi, meni krovi neprijatelj.
Pisao ja i radio sto god mu drago - u njega sam ja vazda
judischer Schwindler! Bilo je da sam se ja zbog toga vrlo jedio;
sad već
ne, no radim da dobro nauku unapredim, pa sto Bog
dadne!
N a5 Kopernicki, lijepi aga, d obar je ko d usa. Ja g a bas od
srca volim. Dajte, pozdravite ga!
Evo Nove godine 1887. Cestita ti bila, poocime!
Sva ti lita u srebra salita, a nova ti od suvoga zlata!
Zbogom i u zdravlju!
V as, Va m srdacno odani
Suljo od serhata 2
već

możnści

Wielce Szanowny mój Ojc::e przybrany
Przed<> ws::y1tkim dziękuj
:z:a dane o Koryue, jakkolwiek teraz nie mam
napisania czegoś
o nim, gdy:i, jak już
wspomniałe,
Słoweńcy
mnie
nit>w,l:ą
stale mnie oczerniają,
właśnie
mnie, który jestem ::decydowanie
niewinny, a oni nieawdzą
mnie bodaj dlatego, :ie ja z; nimi ra::em nie dmę
w panslawistyczny, rusofilski róg. Ale mimo to, w mojej ,.Sreći"
przytocę
nirktóre przysłowia
:z:e zbioru naszego Emila.
Ksiqżhę
Panu :wrócę
po Nowym Rohu. Niech Pan się
nie obawia, :ie tego
niP :robifi. Pragnąłbym
ra::em z; nią
przesłać
Panu jaki! prezent.
astąpi
to
:: chwilą,
gdy ukończę
moją
pracę.
Nagromdził
mi się
1poro nowego ma·
z; arcydzieł
Pana, jakim jest "Lud", ale nie mogę
terialu, wiele go uzyskałem
tvs:
~ stfcwgo
:ui;yć,
gdy:i praca zbytnio by się
rozsła.
Ja dopiero :z: Pana dzieł
pojąłem
piękno
ję:zylca
pobhiego. Nie ma :i;adnyclł
zastr:eiń
co do Pana sumiennej i świetnj
pracy poza tym, :ie brak indek1u
r::.-cz.v (inde:t registrum), ale tviem, :ie i on się
uka:ie.
to ogromne Pana dzieło,
z biegiem lat Pan cora: go·
WidzP,, jak powstał
ręcej
hochal tę przecudną
d:icwezlę,
która i mnie oczarotvala, a i dla mnie
obecnie, jak i dla Pana, nasza nauka jest mi droższą
ni:i Bóg, ni:i jakiekol·
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wiek skarby tej :iemi. ]a już
tera: u:iele :: prac Pana korzyści.
odnisłem
i my·
ślę.
że
o ile Bóg po::woli, a szcęśie
dopisze, to ja i Niemców : Pana praca•
mi ::apoznam.
bo profesor slawistyki
O mojej habilitacji nie umiem Panu nic powiedzć,
na L'niwusytecie Wiedńskm
je t moim :agorłym
wrogiem. Cokolwiek bym
p i. •ał
, nad czymkolwiek bym pracowł,
:aws:e dla niego będ:
"]ildischer
Schwindler" (żydowski
os:;ust]. Datoniej gryzłem
się
tym niezmiernie, obecnie
mi już
to przes:lo i pracuję
dlatego, by naukę
posunąć
wzyż,
a dalej będzie,
co Bóg dfl.
Nas: Kopernicld, pięlmy
aga, dobra dusza. Serdecznie go lubię.
Proszę,
niech
Pu11 go pozdrowi ode mnie.
Oto nadchodzi Nowy Rok 1887. Oby dla Pana, ojcze przybrany:
Wuystkie dawne ::e srebra odlane

A ten nowy :: najc::ysu::ego
złota.

legnaj mi, Panie, i pozostawaj w :drowiu,
Pański

sercem oddany
Suljo od serhata
całym

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 212-213. U Be~
n VII Hofatalhtr. S. 22.XII
1886. Pod tekstem dopisał
Krauss: Celebiji Silnom Osmanbegu Kolbergvićn
u Krakovu, gradu bijelome, kli~em
~ivo!
1 To jest w artykule Sreća.
Glilck und Schicksal im Volksglauben der Silddaven. "Mittbeilungen der Anthropologischen Gesellachaft in Wien" 1886 a. 102162. W rozdziale "Giiickssprichworter" Krausa cytuje m. in. przyałowi
ze zbioru
Korytki wraz z notatkil o nim, podaj11c, że materiły
te otrzymał
od Kolberga
(s. 157).
2 Suljo od aerbata postać
z chorwackich pieśn
ludowych.

Jadwiga

Wernerowa

do

O kara

Kolberga

Warszawa, 22 XII 1886
Kochan) Stryja. zku
Jakkolwiek od lata nie mam
na li t Jrgo wtedy zaraz odpi ałm,
żadnej

od Stryja
mam nadzieję,
wiadomśc,

że

choć

list mój Stry-

400
ja w Krakowie za tanie i dlatego też
chodząe

z życzeniam

na Święta

nad-

piszę.

Jakże
to dawno zesmy przy jednym stole nie zasiadali do wilii,
wiele to osób od nas odeszł
na zaw ze - inne są oddalone, tak
że
tylko opłatek
im prze łać
na ten dzień
można,
więc
i Tobie, kochany Stryju, posyłam
go i w mytili dzielę
się
z Tobą,
życzą
zdrowia dobrego, żebyśm
się
przeciż
znów kiedy zobaczyli i nagwę
dzili ze sobą.
Kiedy to nastąpi,
nie wiem, bo mając
małego
Jurka,
nie mogę
podróży
dalszych teraz projektwać,
bo choć
to Kraków nie tak daleko, zawsze niełatwo
mi się
od dzieci i domu wybrać.

Dla mnie nadchoząe
święta
przywodą
smutne i tę kne w pomnienia, bo w dniach tych tęskniej
mi jeszcze za tymi drogimi utraconymi dziećm,
z którymi przed trzema laty o tatnie wesoł
przepędzałm
Święta
i cieszyłam
się
ich uciehą
na gwiazdkę.
)ty dzięk
Bogu zdrowi jestśmy,
a mały
Jerzyk biega już
i rozkoszny je t bardzo, a jak na swoje 14 miesęcy
to duży
i mądry
cbłopuś,
oby Bóg pozwlił
nam go dobrze i szcębliwe
wychoać!
Od Karolki już
dosyć
dawno nie miał
wiadomo' ci, podobno
z Radomia ię mają
do Sandomierza przeniść,
ale nic o tym nie
pi8ał
je zcze. Widzałm
się
przed paru tygodniami z Henrykiem
Kolbergiem, ma po adę
w fabryce stali, którą
do Rosji prawic
nad Morze Czarne przeno zą 1, i on już
tam je t, tylko na krótko tu
prz)jechał;
ma dobre upo ażeni,
przesło
3000 rubli rocznie, to
je t na takiego młodeg
bardzo ' wietnie; Anto~
za to wielki próż
niak i ladaco.
Kończę
dziś
mój li t, prze yłając
raz je zcze serdeczne
życzenia
i pozdrowienia od całej
rodziny, i zostaję
kochają
bratanką

Jadwiga
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 157- 158. d. 22 Grud. 1886. Warszawa.
1 Mowa tu o projekcie przeniesienia fabryki stali założnej
na Pradze
w zwiąku
z budową
kolei żelaznj.
W 1886 r., gdy z powodu wzro8tu cel na
eurowiec i węgiel
podnisły
się
znacznie koszty produkcji, powstal projekt przeniesienia fabryki do Ekaterynoslawia.
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J [ ...] H [ ...] G [ ...]

Rau

d o O k a r a Kol b er g a

Drezno, 27 XII 1886
Ihrem Wunsche gemiiB haben Wlr lhren w[erten] Auftrag zur
be. tiromten Zcit fertig gc tellt und bechren un nun in den nachten Tagen die beiden Tafeln (wie im Juli 1884) dureh un eren
Spediteur E. Geucke ahgchen zn la· en.
BP.i dem ungewohnlich tarkcn Sehneefall, der un eren samtlichen Ei enbahn-Verkehr o wie noch nie ge tort hat, trugen wir
Sorge den Ver andt er t spater berwirken zu konnen aber gliicklicherwei e i t die torung nach lhrer Richtung be eitigt und begriiBen fiir heute ohne Weitere
Hochachtung voll
J. H. G. Rau u. Sohn
Stosou·11ie do Pańskiego
życ:enia
wykońc:lim
Pań
Ide s:anowne :lecenie
w o:nac:onym terminie i mamy :as:c::yt wysłać
w najbli:is:ych dniach obydwie
tablice (iah w lipcu 1881) pr:e: na :ego spedytora E. Geuckego.
Wobec niezwykle obfitych opadów "nie:inych, które, jak nigdy, spowdały
:ahlócenia w naszej komunikacji kolejowej, obatuialiimy się,
c:y nie będzie
tr:cba opóźnić
tuysłhi,
lec: pr:es:hoda w Pańskim
kierunku jest s:cęilwe
ju:i; usnięta,
zatem po:.drawiamy Pana, : poważniem
J. H. G. Rau i Syn
Bibl. PAI\' 2185, t. 3 h. 68. Dresden den 27 Decehr. 1886. Nad tekstem nadruk:
\littheilung von J.H.G. Rau n. Sohn. Litbagraphi che Anstalt an Herrn O car
von Kolberg, Kraka u, na:wi ko i imę
adresata, i nazwę
miejscolt'O 'ci w pi ano
rt:r:nie.

26 -

Korespondencja t.

68
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Carl

Angerer

Goschl

do

Oskara

Kolberga

2 I 1887
Wiedń,

E[ue]r Wohlgeboren
Herrn O. v. Kolberg m Krakau
Antwartlich Ihres Geehrten vom 30. p[raeteri]to teilen wir
Ihnen mit, da die urgierten Klichees bereits am 10. p[raeteri]to
an die Friedlein'sche Buchhandlung e pediert wurden.
Hocbachten d
pro C. Angerer u. Goschl
lainie Wielmo:ny Pan O. Kolberg w Krakowie
pismo z dnia 30 ub. m . zawiadamiamy, że
klisze,
W odpou:iedzi na Pańskie
o którP się
Pan upomina, zostały
wyalane ju:i 10 ub. m. na adres księgarn
Friedleina.
Z powai:uniem
za K. Angerera i Goschla

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 3. Wien, 2 Januar 1887. Karta koreaponden·
cyjna: adresem: An Sr W oblegeheren Herrn O. v. Kolberg, Friedlein'sche BuchbandJung in Krakau.
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J [...] H [ ... ] G [ ...] R a u d o O kar a Kol b r g a
Drezno, 4 I 1887
H rrn O car -von Kolberg, Hochwohlgeboren, Krakau
Am 31 Dec[ember] vor[igen] Jahr[e l iibergaben wir un erem
Spediteur die Ihnen bereit avi ierte Ki te, welche nun wohl hoffentlich im besten Zu tande bei Ihrer w[erten] Adre e eingetroffen ein wird und wird der Inhalt, mit den Originalen verglichen,
jedenfalls Ihren vollen Beifall finden.
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Gleichzeitig erlauben wu uns mit un erer moglichat billig getellten Rechnung 1 aufzuwarten, fiir deren Betrag voR M 231,25 Pf.
Si<.> uns gcfalligst t>rkcnnen wollen und hat dieselbe sich insofern
alłder
ge tellt, al wir einc Farbcplatte mehr ais bei den vorigen
Tafeln notbig hatten; dafiir aber da Colorieren wegbleibcn konnte,
wa noch theurer gewe en . cin wiirde. Falls sich vielleicht noch ein
N!!chdruck notbig machen ollte, so werden wir vorlaufig die Steine
noch stehen la <.>n, bis Sic un dariiber Notiz geben.
Wie bei voriger Lieferung (im Juli 1884) haben Sie wohl auch
dicbmal die Giite, un mit einer namhaften a Conto Zahlung an die
Hand zu gehen, da der jetzige Geschaftgn~
noch achlechter als
dama) ist, der groBtentheils durch die Concurrenz ent tanden i t.
In Erwartung lhrer b:tldigcn Tachrichten mo ch ten wir nich t verfehlen, lhnen beim stattgehabten Jahre wech el unsere aufrichtig ten Gliickwiinsch zuzurufen und bitten um Erhaltnng lhre ferneren giitigen Wohlwollens.
Hochachtungsvoll
]. H. G. Rau u. Sohn

Jaśnie

Wielmożny

Pan Oskar Kolberg, Kraków

31 grudnia ub. rolcu przekaliśmy
naszemu spedytorowi awizoną
już
Panu
skrzynię,
która, miejmy nadzieję,
w najlepszym stanie do :da na Pana s:;a·
notony adres i zawrtość
jej, po por6umaniu z oryginałm,
z pewno§ciq spotka
się
:: Pana pełnym
uznaniem.
Róumoc:~ein
pozwalamy •obie lłu:i.yć
nau:ym rachunkiem, zestawionym
możlite
tanio, którego sumę
231 marek 25 fenigów prosimy zapi ać
laskawic
na nas::e dobro, wypadł
on o tyle inaczej, :i.e potrzeba nam było
użyć
jednq
płytę
barwną
więcej
niż
pr:y poprzednich tablicach; za to mogł
odpaś
ć ko·
lorowanie, co wypadloby jes:cze drożej.
Na wypadek, gdyby może
mial być
po·
tr:ebny je :cze dodrul:, pozostawimy narozie te kamienie, ai Pan nam o tym
da :nać.
Ja!. w poprzedniej przesyłc
(w lipcu 1884) będ:ie
Pan petvnie i tym ra:em
laskaw p6jić
nam na rę/:
znaczniej :q wplatq a konto, gd)'ż
obecny stan in·
tl'r e ów głównie
na skutek konkurencji jest jeszcze gorszy ni:i. datrmicj.
wiadomśc
od Pana chielbyśm
wyra:ić
Panu
W oczekiwaniu na rychłe
nas:;e najs:czerue :i.yczenia pomyilnśc
z okazji Notoego Roku i pro.~imy
o zachowanie nadal łaskwej
:i.yczliwoici,
z poważniem
J. H. G. Rau i Syn
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Bibl. PA.N 2185, t. 3 k. 69. Dresden, 4 Januar 1887. W lewym górnym rogu listu
piec:qtha firmowa: Lithop;raphiache Anstalt J.H.G. Rau u. Sohn. Dreaden.
l Rachunek ten nic zachowł
się.
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Oskar

Kolberg

do

Konrada

Dobrakiego

Kraków, 17 I 1887
Szano[ wny] Panie
~·
pólny na z przyjaciel, dr Kopernicki, okazł
mi list Szan[owdonosisz, że
nego] Pana z d[nia] 8 b.m. 1, w którym mu łaskwie
procenta od kapitłu
śp.
Ja'kow kiego (kupony kwietn[iowy] i paź
dziern[ikowy]) za r. 1886 zostały
mi przyznane na wiadome wydawnictwo, więc
znajdowć
t:ię
już
powinny w moim posiadaniu. Jeśli
zaś
ta o tatnia rata nie doszła
(może
skutkiem, iż o to nie robiłem
starń),
to rzecz tę wyjaśni
kasjer Komitetu, do którego Szan[owny]
Pan odnieść
się
nie omieszkasz, a do którego i ja także
zamyhlam
parę

łów

napisć.

Tymczasem w kwestii tej mam zaszczyt następujące
dać
wyja'uienic. Ratę
kwietnoą
odebrałm
w czerwcu [18]86 r. za po&rednictwem p. R[oberta] Wolffa (wspólnika Gebetnera), któremu
dałem
pleniotcję.
W końcu
październk
po lałem
powtórną
p.
W olfowi pleniotcję
do odebrania raty za październk
wraz z kopią
pof'tanowienia Komitetu Ka y z d[nia] 29 marca [18]86 r. n.
302 ; odpwiezał
mi on jednakż
po paru tygodniach 3, iż kasjer
wypłatę
tej raty zależną
czyni od nowej decyzji Komitetu Ka y,
którego posiedzenie ma się
odbyć
w końcu
li topada czy też
w grudntu.

lecz gdy i po nowym roku nie nade lano mi piewątpłio'c
moje koledze memu akademickiemu. drowi Kopernickiemu, i to było
powodem odezwania się
jego
w tej sprawie do Sz11n[ownego] Pana i łaskwej
Pańskiej
odpowiedzi. W zakże
pienędzy
oczekiwanych dotychczas jeszcze nie
Czekałm

odebrałm.

niędzy,

więc,

udzielłm
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Dziękując
jak naj erdeczniej za la kawą
obietncę
poparcia o obi tego w kwe tii zapomogi dla mego dzieła
i w roku bieżącym
także,
mam za zczyt załącyć
podanie 4 w tym celu do Komitetu wysto owane z wykazaniem mnogo ~ci
posiadanych do wydawnictwa
Mazowsza materiłów,
jak niemniej z obrachunkiem kwot na ten
cel dotą
otrzymanych i zużytkowanch.
Wydane dotą
tomy obejmuą
materiły
etnogr[aficzne] z Mazow za polnego i leśngo;
te zaś,
które je zcze pozo tają
w rękopi
ie, zajmuą
się
Mazowszem starym, Kurpiami i Mazurami pru kimi.
a nadto zawierją
poczet baśni
i wierzń
ludu i drobnej szlachty.
W tej chwili odbieram wiadom~
ć w k ięgarn
Gebethnera tu tej·zej, że Kasa Komitetu wypłaci
p. Wolffowi rub. sr. 350, które
wkrótce będą
mi nadesł.

Bibl. P A.N 2185, t. 4 h. 68. Krak. 17 Stycz 87. Brulion listu. Nad tekstem notka
Kolberga: Konrad Dobrski, pod tekatern notatki: Wysłaem
2 egzempl. " laz(owsza]" 111 dla Komit(etu] i Dobrskiego, 2 egzem p l. "Mazo[ wsza]" III cen·
zurze.
się
w zbiorach rękopi'menl List Dobrekiego do Kopernickiego zachowł
nych Kolberga w Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 114-115.
2 Por. list 1255.
, Zob. list 1291.
4 Mowa o li'cie 1309.
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Kraków, 17 l 1887
Do Szan[owne o] Komitetu
Ka y pomocy imienia Dra Mianow kiego
Komitetu z d[nia] 12 grudn[ia] 1883
na wydawnictwo etnograficznego dzieła
o ludzie na zym. Komitet Ka y przenacył
wtedy na ten cel 3 raty
procentów od umy 'p. Ja'kow kiego- (tj. kupon październkowy
r. 1883 i dwa kupony r. 1884) - wynoszące
razem rub. r. 1115.
Fundusz ten po łuży
do wydania tomu I Mazowsza. Ponieważ
dzi ło o Mazowszu obejmwać
miałoby
okł
6 tomów tejż
aŁa

otrzymałe

kawym
zapomgę

rozpądenim
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mej co tom I objętści,
które po większej
częśi
są
już
do druku
przygotowane, przeto zaniosłem
prośbę
do Sz[anownego] Komitetu
Kasy na ręce
Jej Sekretarza, aby procenta funduszu wzmiankowanego przenacyć
raczył
na to wydawnictwo i w następych
także
latach. Na prośbę
moją
otrzymałe
odpwieź,
iż
Komitet, jakkolwiek w zasadzie nie jest propozycji mojej przeciwny, jednakż
działjąc
w myśl
statutu, zapomogi swe udziela tylko na rok jeden.
Że
zatem wznaić
należy
co rok podania o dalszą
zapomgę.
Zgłosiwzy
się
tedy i w latach następych
do Sz[anownego] Sekretarza, który pro§bę
mą
raczył
Komitetowi przedstawić,
otrzymałe
takąż
zapomgę
na lata 1885 i 1886. Obecnie ośmiela
się
upraszć
o nią
i na rok bieżący
1887. Procenta lat poprzednich
posłuży
w większej
częśi
do wydania dwóch dalszych tomów
Mazowsza, a mianowicie tomu II w grudniu 1885 r. i tomu III,
który mam zaszczyt złożyć
przy niniejszym Komitetowi z prośb<l
o przyjęcie
go łaskwie
do swej Bib[lioteki] podobnie jak i dwa
poprzednie.
Rachunek z obrotu udzielonych IDI funduszów załącm,
pozostając
z wint1ym poważniem
Odebrałm:

8 stycz[nia] 1884
1883 r. w kwocie rub. sr. 370

kupon
październ[kowy]

18 maja 1884
kupon kwietn[iowy]
5 stycznia 1885
kupon październ[kowy]

1884 r.

w kwocie rub. sr. 375

1884 r. w kwocie rub. s r. 370
1115.

5 lipca 1&85
kupon kwietn[iowy]

1885 r.

w kwocie rub. sr. 370

1885 r.

w kwocie rub. s r. 350

1886 r.

w kwocie rub. sr. 336

1886 r.

w kwocie rub. sr. 350

9 listop[ada] 1885
kupon
paździcrn[kowy]

720.

20 czerw[ca] 1886
kupon kwietn[iowy]

1887
kupon
październkowy

686.
rub. sr. 2521.
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Koszt wydania:
Tom I

"

"

M azotvsza, druk

II
III

"

"

ryciny do dwóch tomów
druk
ryciny do tomu trzeciego

"

720.10
926.30
291.890.60
170.fi. 2 998.fi.

Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 185. Krak. 17 S tycz. 87. Brulion li! tU. Nad tek!tem notka
Kolberga: Podanie.

1310
K omi tet
herga

Wy

8

t awy

K r ajowej

1

do

O8k ar a

K o 1-

Kraków, 31 I 1887
Wielmożny

Panie

Komitet Wy tawy Krajow j uchwalił
na po iedzeniu z d[nia] 22
b. m . z wy tawą
ogólną
połączyć
wystaę
etnograficzą
i urząde
nie tej o tatniej poruczył
osobnej komisji złożnej
z PP dr Adriana
Baranieckiego, hr. Zygmunta Cieszkowskiego, hr. Włodzimera
Dziedu zyckiego. dr Izydora Kopernickiego, hr. Kon tantego
Przezdzieckiego, Karola Rogaw kiego 2, Piotra Umiń
kiego 3, Winr entego "\\ dowi zew kiego \ Władysw
Zontaka ', Teodora Zie1
mięekgo
oraz Wielmożng
Pana.
Zapra zając
niniP.jszym Wielmożng
Pana do udział
w pra·
caeh pomienionej Korni ji, mam za zezyt oznajmić,
że
pierwsze
po iedzenie odbęzie
t~ię
w poniedz[ałk],
d[nia] 7 lutego 1887 r.
o godz[inie] 12-tej w południe
w biurze komitetu wy tawy.
Łączę
wyrazy wysokiego poważni
Szlachtowski

408
Rhp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t . II h. 174. Kraków d . 31/1 887. Nadruk: Komitet
Wy. ta wy Krajowej Rolnicz-Premysłwj
i Maszyn Pornocniczych dla rolnic!·
wa i przemysłu
oraz Wystawy Sztuki Pohkiej w Krakowie r. 1887.
1 Wystawa Krajowa (galicyjska) otwarta został
w Krakowie l IX 1887 r .
Obok działów
po' więconyh
zgodnie z programem rolnictwu, przemysłowi
i rzemiosłu
posiadł
specjalny odział
etnograficzny. Połączna
była
z Wystawą
Sztuki zorganiwą
w Sukiennicach. Część
rolnicz-pemysłwą
zamknięto
12 X, a Wystawt: Sztuki 15 X 1887 r. Do Komitetu ' ystawy należły
nastę·
pojące
osoby: Feliks Szlachtowski, Artur hr Potocki (prezesowie rzecywiś},
Włodzimen
br Dzieduszycki, Jan Matejko, Adam ks. Sapieha, Jan hr Tarnowski, ówcze ny marszłek
krajowy (prezesi honorowi), Fa u ty n Ja kubowaki (dyrektor}, Ludwik Zawiłoek
(sekretarz}.
2 Karol Rogawski, archeolog, obywatel ziemski. Był
posłem
na sejm galic; jski prowincjonalny, w r. 1863 zasidł
w Radzie Państw.
Autor prac z dziedziny archeologii, np. O tvykopalishach leżajskich,
rzecz archeologiczna, Kra·
ków 1885.
(1832-1906}, numizmatyk, naczelnik wydziału
ekonomiczne3 Piotr Umińsk
go w magistracie krakowskim. Autor pracy Medale pohkie lub do Pol!ki odno. zqce aię.
tudzież
medale znakomitych Polaków i ludzi Polsce zasłużonych,
Kra·
ków 1885.
4 Wincenty Wdowiszewski (1849-1906), budowniczy i historyk sztuki, czło
nek Komi sji Historii Sztuki Akademii Umiejętnośc,
autor szeregu prac. Bibliotekę
i zbiory ofiarwł
Muzeom Narodowemu w Krakowie.
5 Władysw
Zontak, kastoaz Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.
• Teodor Ziemęck
(1845-1916}, archeolog i historyk sztuki, długoletni
kustosz ~fuzem
Narodowego w Krakowie. Pisał
prace z dziedziny historii
sztuki i archeologii.
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bm., I 1887
Szanowny i drogi Panie
Oto jak mnie zimno gnębi,
że
pieca trzymając
ię , pismem ię
po łnguję
i pocztą
je wyprawiam, choć
przez planty od iebie mieszkamy. Nie wiedząc
za\ kiedy pociepleje na 'wiecie, pilno m1
przesłać
Panu dużo
wiadomśc.
Pierwsza: przed parą
godzinami otrzymałe
załącone
p i mo

409
od jakiego' faceta wiedń
kiego, na które mu natychmiast odpi·
salem odmownie z trzech powodów: że
po niemiecku pisać
nie
umiem, że muzyki nic nie rozumiem i że pieśnam
ludowymi nie
trudnię
się
specjalnie. Daw zy mu tę odprawę
samemu, bezpośrd·
nio, lecz nie owej jakieś
firmie lip kiej, której nie znam, o któ·
rej nie ły załem
i której adresu mi ten facet nie podał,
w kazłem
mu Kochanego Pana, jako osbę
najwł'ciszą
do uczynienia Mu
tej propozycji, ho w dosknał
<ci posiadją[
cą]
wła
'nie to wszystko ,
- Zawia·
czego mnie braknie do podobnego w półracownit.
darniaro też
o tym Szanownego Pana, aby' się
miał
na pogotowiu
na wypadek propozycji z Lip ka. Sądzę
zaś
- w dzisiej zych cięż
kich cza ach prozycję
tę
przyjąć
powineś
t, jeżli
Niemcy, afe·
rzyści
ofiarują
Panu honorarium, należyci
wynagrdzjące
ofia·
rowany dla nich czas i pracę,
o co potargwć
się
godzi.
Drugą
wiaclom'ą
dla Pana je t to, iż wycztałem
w "Kraju''
z l tycznia (star[ ego] stylu): od kilku dni bawi tam w Petersburgu
p. Karol Deike, dyrektor Banku Handlowego z W ar za wy 2 • Sądzc.
że
to ten jest kn jerem Kasy Mianowskiego, tym też
obie tłuma·
czr; bez kuteczno 'ć moich zabiegów przez Dobr kiego próbowanych,
ho właśnie
między
8-mym, tj . .datą
li tu Dobr kiego, a 12-tym te·
go mie iąca
nie hył
w Warszawie. Ta oklicznść
niech uspokoi
siu zną
niecrplwo;ć
Pań
ką.
Zyczę
ciepła
i zdrowia Kochanemu
Panu,
szczery przyjaciel i ługa
l. Kopernicki
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 183-184. Czwartek-wieczór. Na przyjęcie
pr::yblii:onej
daty i umie ::c::enie listu na końcu
styc:r:nia po::tvala :wiąek
z listem li. ]. Vin·
rr11ta do l::ydora Kopernickiego z 19 I 1887 r. (::ob. anek• 13}, o którym Koper·
nicki tu w pomina.
1 Kolberg nie przyjął
propozycji współraconit
z wydawnictwem lipskim
" Chorgesang". Żaden
list zawierjący
odpwieź
odmwną
nie zachowł
się
jed·
nak w zbiorach Kolberga.
2 Informację
o pobycie Karola Deike w Petcrsburgu, gdzie udał
się
na do·
roczną
rewizję
petersburskiej filii warszawskiego banku handlowego, zamieścł
"Kraj" 1887 w nr l z 4 (16)1 w rubryce Kronika Petersburska.
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Kijów, 3 II 1887
Szanowny Wielce Panie
Dziękuj
Ci serdecznie za panęc
o wujostwie moim, charakteryzuje to najlepiej Pana serce zacne, podnisły
umysł.
Co mogłe,
uczyniłem.
Racz przyjąć,
Szanowny Panie, moje najszczersze za·
pewnienie wysokiego szacunku i uznania, z jakim pozstaję
najiższym

sługą
Zabłocki

dentyfikować

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 257. Kijów 3 Lutego 87. Nie udało
autora listu ani wyjainć
spralvy, o którą
tu chodzi.
się

zi·
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•

Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga
Wiedń,

9 II 1887

Dragi poocime moj
Cestitam Vam srdacno na odlikovanju 1 • Vi ste to davno
zasluzili, jer ste etnograf na glasu. Zasto mi ne ima pisma?
Sreća
moja se stampa. Dobicete je uskoro. Vratiću
Vam i Korytkovu Knjigu, samo se jos malo strpite, molim Vas lijepo.
Da ste mi :zrlravo i veselo!
Vas, Varna vazda vijezni
Krauss F.
Drogi mój ojcze przybrany
Pr:.esylam serdeczne gratulacje z okazji otrzymania przez Pana odznacze·
nia. Już
od dawna Pan - ja/w znakomity etnograf na nie zasłuży.
A dlaczego

411
w druku. Wnet ją
nie ma listu od Pana? Moja ,.Sreća"
Pan" i dzieło
Korytki, tylko piękne
proszę
o jes:;c:e
Zyc.zę
Panu .zdrowia i .zadowolenia,
zawsze Panu wierny

Pan otrzyma.
trochę

Odeślę

cierplwoś.

Krauu F.
Rkp . .zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 214. Wien VII Hofatallatr. 5. 9/11 87. Adres:
An Hochwohlgeb. Herrn Oskar Kolberg Korrespondent. Mitglied der Wiener
Anthropol. Gesellsch. in Krakau der Friedlein'schen Buchhandlung.
l KrauBS ma tu zapewne na myśli
powłanie
Kolberga przez Komitet Wystawy Krajowej w Krakowie do specjalnej Komisji mające
zająć
się
urządenim
i zorganizowaniem odziału
etnograficznego Wystawy. (Zob. list 1310). Decy·
zja ta zapdł
na posiedzeniu Komitetu 22 l 1887 r. Poinfrmwał
o t m m.
in. "Czas" 1887 w nr 19 w Kronice miejscowej i .zagranic::nej.
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Krahów, 12 II 1887
Sunowny Panie
Przy niniej zym pi'mie załącm
odpwi
e dź
na poczynione dziełu
memu zarzuty przez dra Bicgelei ena w zeszycie grudniowym
" Bibl[ioteki] Warsz[awskiej]" z pro
ś bą
o ła s kawe
zamie zczenie jej
w nujhliż
s zym
ze zycie Wa zego czasopi ma 2• Nie dałem
nagłówk
,
ho nie wiem, jak będzie
to ownicj zatyułowć,
czy po pro tu:
, Odpowieź".
czy też
"Replika", poz
s tawijąc
to Wa zemu uzna·
nJu.
Jemby
~ cie
odpwieź
tę
drukować
po tanowili, to pro iłbym
o zwrócenie szczególnej baczno' ci na koret
ę.
bo w tego rodzaju
artykułch,
jak Wam wiadomo, wiele na tym zależy,
aby cyfry
t'lk łacit
kie jak i arab kie był
dokłanie
oddane ; a właśnie
w art)kule Biegelei ena mnó, two znalłem
w liczbach pomyłek,
co
utrdniało,
a czasami nicmożeby
czyniło
wszelkie sprawdzenie,
a co zapewne było
kutkiem nie dosyć
tarannej korekty.
W przekonaniu, że zdrowie Wa ze, Szan[owny] Panie, po prze-
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S7łorczn
j kuracji i
nie stanie - przesyłam
dawny znajomy i sługa
przejażdc

w najlep zym znajduje
Wam wyrazy szacunku i przyjaźni
ię

obec·
jako

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 250. Krak. 12 lutego 87. Brulion listu. Nad tekstem
notha Kolberga: J. K. Plebański.
Red. Bibl. Warsz. Nowy Swiat 41.
1 Józef Kazimierz Plebański
(1837-1897), nauczyciel gimnazjalny w Lesz·
nie, od r. 1859 we Wrocławiu.
W I. 1862-1869 profesor historii w Szkole Głów·
n ej w Warszawie. Od r. 1878-1886 był
radcą
Dyrekcji Głównej
Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego. W l. 1880-1890 był
redaktorem "Biblioteki Warszaw·
skiej". Brał
udział
w redagowaniu Encyhlopedii Wychowawczej. Publikował
ar·
tykuł
i rozprawy w ,,Dzienniku Powszechnym", ,,Bibliotece Warszawskiej"
i Encyklopedii Wychowawczej.
ecen zja dzieła
Kolberga oparta na analizie wszystkich do tego czaau wy·
danych monografii regionalnych (T. 1-19 Ludu, cz. 1-2 Pokucia oraz cz. l
Mazowsza, DWOK T. 1-19, 24, 29-30) opublikowana został
przez H. Biege·
leisena w ,,Bibliotece Warszawskiej" 1887 T. 4 na s. 431-441 w dziale Pi&mien·
ocenę
dzieła
Kolberga
nictwo krajowe i :::agranic:::ne. Zawiera ona krytczną
przeowadną
ze stanowiska historyka literatury i filologa. Recenzent zarzu·
ca w niej autorowi Ludu brak krytycyzmu naukowego w selekcji materiłu,
ocl'nie jego wartości
źródłowej,
systematyce i komentarzu historycznym, folklo·
ry tycznym i filologicznym, nieudolny eklektyzm i kompilatywnść,
brak jedno·
litych założeń
tematycznych oraz metody opracowania językoweg
gwar. Od·
powiedź
Kolberga na tę recnzję
nie został
w ,,Bibliotece Warszawskiej" ogł·
zona, a tym eamym uniemożlwa
został
polemika. Brulion repliki Kolber·
ga zachowł
się
w jego zbiorach i będzie
publikowany w tomie Studia i ro:::pra·
wy (DWOK T. 61).
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Sandomierz, 14 I I 1887
Ukochany Stryja zku i Bracie
Znowu niezmiernie długa
Lyła
przerwa między
naszymi li tarni
- z wiekiem i ja poczynam być
leniwą
do pisania, a Ty, Kochany
'Stryjaszku, nigdy do tego bardzo nie byłeś
pochopny. Przynajmniej
ja, na me u prawiedliwienie powiedzć
Ci mogę,
że
wyjątkoe
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zajęci
tanęły
mi na prze zł odzie - oto przeprowadzili 'my ię
z Radomia do Sandomierza - dlaczego, pisać
było
zbyt wielP.,
ograniczę
ię więc
na tych kilku łowach:
mąż
tak uważł,
:le mu tu
lepiej i swobodniej będzie,
a choć
nie powiem, bym z tej zmiany
zadowlnią
być
miał,
mu iałm
jednak na nią
przy tać,
koro
twierdzł,
że
to o lat kilka życia
mu przedłuży.
Jeste'my więc
od
mie iąca
w Sandomierzu. Przepowadliśmy
ię,
jak to powiedziałby
Francuz, au coeur de l'hiver * - mieszkanie na ze wymagało
dnżo
czasu, by go do jakiego takiego porządku
przyprowadzić;
przed wyjazdem znów z Radomia przygotowania 'wiąteczn,
a potem pakowanie (10 dni) zabierło
mi dnie całe.
Drogi Stryja zku, co Ty tam porabia z, czy' zdrów i gdzie znów wyfrunie. z
na lato? Jadwinia, od której niedawno list miał,
uskarż
ię,
że
od Ciebie żadnej
od dawna nie ma wiadomśc.
W Warszawie
nie byłam
od Wielkiejnocy i zapewne tam prędko
nie będ,
ho
podróż
z Sandomierza kosztowna i utrdzając;
prędzej
już
może.
jeżli
fundusze pozwlą,
zajrłbym
do Ciebie, Drogi Stryja zku.
W tych dniach odehrałm
li t od Sobolew kiej z prośbą
do Ciebie:
wnuk jej a syn Stefki, Broni ław
Kozłw
ki, jest w Krakowie,
gdzie uczę
zeza do uniwer ytetu zapewne, ale biedak nie ma żad
nych fundu zów - otóż
pro i Cię,
Kochany Stryjaszku, :abyś
się
nim zaopiekwł,
może
znajdzie z dla niego jaką
koreptycję,
choćby
za obiad; młodzienc
wart poparcia, ho pracowity, poczurzędowanie,
on
ciwy i zlachetny, ho kiedy ojciec jego tracił
am (chodzą
do . zkół)
z korepetycyj utrzymwał
ojca i siostrę.
Taki człowiek
wart, by się
nim zaintere ować
- on zawodu
i w tydu nic zrobi; co możesz,
Stryju, uczyń
dla niego. Z kochaną
moją
Tonią
mu iałm
ię
rozłącyć;
pozo tał
w Radomiu, gdyż
tu w Sandomierzu IV kła
y już
nie ma. Biedaczka zawsze wątła
łabowit,
potrzebwały
koniecznie czujnego oka matki, al
inaczej postąić
nic mogła,
choć
mi bardzo, bardzo tę kno bez
mojej kochanej dziecinki. Walunia z nami, chodzi do tutej zego
progimnazjum i uczy się
dobrze. ląż
mój za w ze jednako l ochający
i szlachetny i choć
ciężko
pracowć
mu i, nie żałuje
jednak
nic, co na ich ukształceni
wydać
potrzeba. Bóg, obdarzjąc
mnie
takim przyjacielem, wynagrodził
mi w zystkie przebolał
smutki
i kłopty.
Nie idzie za tym, bym dzi' poczywał
na różach,
bo
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mu i mieć
swe kolce, we bóle i zawody, ale je znosić
u boku
przyjaciela zaw ze jakoś
łatwiejale co nam da przysło'ć?
Nieraz ię o to kłopczę,
żeby
Bóg dał
mu przynajmniej siłę
i zdrowie
tak długo,
jak dzieci na ze potrzebwać
go będą.
Dzięk
Bogu
zdrów i ilny, w zystko zdaje mu się
długie
wróżyć
życie,
że
tego
pragnę
i o to pro zę Boga, mówić
Ci było
zbytecznie.
Drogi mój Stryju, donieś
mi wkrótce, co się
z Tobą
dzieje, jak
przeędiłt>~
albo raczej przeęda
z zimę,
co teraz wydaje z czy
mie zka z tam gdzie dawniej, czy ię widujesz z Konopkami i w jakim ą obecnie dla Ciebie uspo obi en i u? Czy tam wszy 'cy żyją
i zdrowo ię mają?
Jeżli
to prawda, że Austria kolej do Sandomierza jeszcze w tym
roku zbuduje 1 przy łatwiej
zej komunikacji i my się
je zczc
zobaczemy. Drogi Stryja zku, całuję
Cię
serdecznie od siebie i dzieci i pro zę,
po'więć
wkrótce chwilkę
na pogawędk
ze mną.
Mą.G
moJ zle Ci naj erdcczniejsze pozdrowienie. A co tam słychać
z moim Szopenem dla mojej Walci, która nie ma ani gro za na
przy złość?
- Pragnęłbym
go przedać.
Tonia będzie
miał
coś
kolwiek od p. Philippeus, choć
na małą
wyprakę,
ale to bienie będzie.
No, raz jeszcze calu a od kochająe
Cię
d.actwo nic mieć
życie

Karoliny W ąsowkiej
O młody
mrze z

Kozłw
głodu.

Kozłw

kim nie zapominaj Stryju; on może
tam
ki mie zka: ulica Wieiopole No 12, drugie

piętro.

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 277-279.
• au coeur de l'hiver - w sercu zimy
l Mowa o galicyjskiej linii kolejowej:
-Nadbrzezie (pow. tarnobrzeski), stanowiącej
wika, otwartej 30 X 1887 r. Stacja węzłoa
domierza o 3 wiorsty.

Dębice

andomierz d n 14 lutego 1887.

odngę

(pow. ropczycki) - Rozwadów·
drogi żelaznj
Karola Lud·
Nadbrzezie odległa
była
od San·
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Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej

Kraków, 17 II 1887
Kochana Jadwiniu
a Twój serdeczny list z opłatkiem
dziś
dopiero odpi uję
din
braku cza u i zdrowia, a trochę
i z leni twa, do której to wady
uicch etarość
się
przyznaje i u prawiedliwia. Ma z rację,
gdy
dzi iejszego bytu na zego rzeczymówi!'L, że smutna i kłoptliwa
wi to~ć
nie za tąpi
nam nigdy tych chwil pokojnych, jasnych,
kiedyśm
w kółu
rodzinnym złąceni,
łamiąc
ze sobą
opłatek,
z pocałunkiem
za i a dali w pólnie do wilijnej wieczerzy. Cóż
robić?
Cza , ów wielki niszczyciel, wyrając
wciąż
jednego po drugim
z grona naszego i najbliż
zych nam o ób, sercu czarną
tylko zo tawia po nich smugę
wspomnień,
a straty świat,
choć
się
jak fortuna
toczy kołami,
nigdy i niczym już
nam w tym życiu
nie wynagrodzi .
Pod h-m względem
szcęśliwą
jeszcze nazwć
się
możesz,
że
Ci
pQZO tal mały
Jerzyk na pociehę
i pieszcotę,
szcęśliwą
od wielu innych, którzy osamotnieni stojąc,
z nikim już
ani swych rado· ci,
ani choćby
i smutków podzielć
nie mogą.
Piszesz, iż chętnie
by' ię do Krakowa wybrał,
by mnie odwiedzi.;, ~;d)
by nie dzieci i dom. Prawda, że
ą to niemał
prze zkody,
~ ątlz~
jf'dnak, że
przy dobrej woli usnąć
ię
dazą
bez zkody
Twojej. Boć
wie z dobrze, że ja, jako starzec* i emigrant, jechać
do W,1 wenie nie mogę.
Bod;lcem do przyjazdu do Krakowa mogłuh)
hyć
wystawa, która tu ma być
otwarą
w lipcu i trwać
do
1
pa~clziernk
(n[ota] b[ene] jeżcli
wojna na nie zaskoczy ). Będą
na niej plz~>dmioty
przemysłu,
rolnictwa itd., ale ma także
być
i wyHawn t>tnograficzna, do której ja jako członek
powłany
zo talem.
Zr • z tą J.:obaczemy, co z tego będzie
i jaki obrót rzeczy wezmą.
Loć
do lata mamy je zcze kawłe
cza u.
Co do mnie aroego - to, moja droga, tyle Ci tylko powiem,
zdrów dzięk
Bogu jestem i oddany pracy, jak zawsze- bo na·
wet warunki egzy tencji nakzują
[ ...] się
zajmowć
nieodbicie
że
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[...] **. \Vs2-elki zarobek coraz trudniejszy, a życie
coraz droższe
i wiek coraz podeszlejszy, i nie wiem, jak to dalej pójdzie.
Przy takich danych, trudno mi marzyć
o tym, abym kiedykolwiek ujrzał
jeszcze ukochaną
Warszwę.
A pragnąłbym
tego szczerz<' z całej
duszy. W Krakowie mimo wszelkich starń
nie zdołaem
się
jes:~t'Z
zaklimtyowć
tak, jakby należło
i jak tego poł
żenic
moje wymaga. Bo jakkolwiek zawiodłem
się
na Konopkach
(a raczej na Modlnicy tylko), to mam tu jeszcze mnóstwo życzli
wych mi osób, bywam na zebraniach literackich i muzycznych
* (np. u prezesa Majera, u pp. Przeźdickh,
Cieszkowskiego, Tarnowskich itd.), z kilku profesorami w ścisłej
żyją
przyjaźni,
jak np.
z Kopernickim, Sadowskim *. Ale wszystkie te stosunki z wy·
jątkicm
t}lko [Kopernickiego] *** - więcej
mi ukazją
zaszczytów i uznania, itd., aniżel
dają
chleba, zadośćucynie
i pomocy
w mojch pracach etnograficznych, które dość
ciężko
wyalczć
soHe ruszę.
bo Kraków jest ubogi i samolub. Towarzystwa te mimo grzecnośi
są
zimne ~ nie zastąpi
nigdy owych niezapomnianycli serdec..:nych zwiąkó
(czy to rodzinnych, czy przyjacielskich), jakie mnie łączy
niegdyś
z naszą
stolicą.
Ale dosyć
już
o tym; trzeba się
podać
woli wyższej
od naszych życzeń,
skoro
już
inac;r.cj być
nie może.
Dziękuj
Ci za wiadomśc,
jakie podajesz o Karolinie, Henryiu, Antosiu itd. Od Karoliny dawno już
nie mam żadnego
listu;
nic oclzywam się
też
do niej, skoro, jak mówisz, mają
siq przeni<'~Ć
do Sandomierza 2 • Czekam zatem, co będzie.
Całuj~
Cię,
kochana J adwiniu, z dziećm,
i Emila serdecznie, toż
Dronkn i Manię
z Romanem. Ty znów ucałj
ode mnie całą
młod
szą
r.a-zą
genrację
pt·zyjaciół
i znajomych i kochaj zawsze swego
Stryjaszka O.
Rhp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 159-160. Krak. 17 lutego 87. Brulioł
lillu.
* wyraz w rkp. skreHony
** zdanie niekompletne
•-• fragment zdania w rkp. skreślony
••• tv pierwszej skreHonej redakcji Kolberg napisł:
w ścisłej
żyję
przyjaźni,
jak np. z Kopernickim, przenosąc
tu myśl
z poprzedniego ::dania, co pozwoliło
na uzpełni
nazwiska Kopernickiego
1
Utrzymując
się
do połwy
marca 1887 r. stan zagrożeni
militarnego
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i obawa przed wojną
był
wynikiem napięc
międzynaroweg,
jakie wytwo1ię
w Europie na skutek rozluźniea
się
trójprzymierza ce ar kiego wobec zaostrjąceg
się
ciągle
konfliktu niemiecko-ro yjskiego. ytuacja zaognił
się
jeszcze na początku
marca na skutek rozruchów politycznych w Bułgari,
(w
Ruszczoku i
yllistrii) i zwiąanej
z tymi wydarzeniami groźby
interwencji
zhrojnej Ro ji, co oznaczaloby prowkację
do wystąpiena
innych mocarstw Europy. Niepokój potęgwały
jeszcze informacje prasy o przygotowaniach wojennych oraz preliminowaniu nowych sum na potrzeby wojska m. in. w Austrii
i Francji. Sytuacja ta rzutował
na poczynania organizatorów Wystawy Krajowej i budziła
zroumiał,
obawę
co do celowo ' ci urz,dzania jej w takich warun·
kach. Dopiero po wyjaśnieu
się
sytuacji, gdy okazł
się,
że
Rosja wejdzie
na drogę
rokwań
dyplomatycznych, a kwestia bulgarska ułożna
zostanie
"' mybl porozumienia Turcji z Rosją,
zgodnie z traktatem berlińskm
poprzez
układ
Bułgari
z Turcją
jako nomialą
zwierchnką
działjącl
z upoważnie
nia Rosji - na posiedzeniu Komitetu Wystawy 27 III zadecydowano dron losowania, że
ystawa otwarta zostanie w r. 1887. Zob. "Czas" 1887 nr 71, arty·
ul Wy tnwa Krajowa.
2 Kolberg nie dostal jeszcze widocznie listu Karoliny z 14 II 1887 r., pisanego już
z S ndomierza, skoro pisze tu o przeprowadzce w cz11sie przysłm.
rzyło

1317
O kar Kolberg do Fryderyka Salomona Krau sa

Kralców, 241I 1887
Szanowny Panie
Za li t a~zW
z d[nia] 9/2 wraz z pi mem "dowaruka Burta" 1 erdeczni
am jestem wdzięcny.
Będ
niecierpliwie ocz kiwał
ła
·kawego nade anił
m'i w woim cza i W a zej rozprawy o zcę
'ciu ( reća).
Tymcza ero po łam
aro Mazow ze III. Bądźcie
m1
zdrowi i w cli i kochajcie mnie
Waz
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 215. Krak. 24 lutego 87. Brulion listu. ład
tekstem notka Kolberga: Krauu, pod listem adres Kraussa: VII Ilofatallatr. 5
" hzowiZe" III, posłaem
"Lud" XIX.
ora: notatka: posyłam
1 Zwrot niejasny.
27 -

Korerpondencja t.

68
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1318
Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga
Wiedń,

28 II 1887

Velccijwjeni gospodine
Dragi poocime moj
Hvala Vam svim srcem na priposlatoj trećoj
knjizi "MazoLuda". Uskoro ću Vam ja uzdarje otpremiti - Sreću!
Mislim de će Vas iznenaditi, kad vidite koliko puto ja spominjem Vas Lud. Lijepo sam se njime pomognuo. Dika Vam
do vijeka!
Misliro da ću Vas jos necim obradovati Vas i nasega krsnoga
bajraktara \ vrloga prijana Kopernickoga.
Da ste mi zdravo i veselo, na mnoga ja ljeta!
Vas, Vama odani dusom i srcom
Krauss F. S.
va~kog

Drogi mój ojcze przybrany
Z calego serca dziękuj~
za trzeci tom "Ludu Mazowieclciego". Wnet przeHę
jako rewani ,.Srećę"
Sądzę,
ie dla Pana będzie
niespodzaką
fakt, ie w tej
pracy tak cz~;sto
wspominam Pana "Lud".
Był
on mi bowiem w pracy tej bardzo pomocny. Niech Pana po wsze czasy
!lawa opromienia!
Zdajt· mi się,
ie jeucze czymś
uradję
Pana, a też
i naszego mocarnego
bajrufaara i uanownego przyjaciela Kopernickiego.
tyczę
Panu zdrowia i zadowolenia przez długie
lata.
Całą
duszą
i Jercem Panu oddany
Krarus F. S.
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 216--217. Wien VII Hofstallstr. 5. 28/2 87.
1 Bajraktar chorąży
(turcyzm)

H9
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Józef

do Oskara Kolberga
Plehański

Warszawa, 3 III 1887
Czcigodny Panie
Samo ię przez ię rozumie, że replikę
Sz[anownego] Pana na reBiegeleisena drukować
będziemy,
ale po przeczytaniu jej
zanosę
do Sz[anownego] Pana uprzejmą
pro'hę,
czy by nie można
odpowiedzi Sz[anownego] Pana znacznie skrócić,
boć
tak wypadnie
replika więk
za od artykuł
- a dołączaj
do tego znowu odpowiedź
Biegelei ena, która równocześi
drukować
by się
mu iał,
to zajmowlibyś
zanadto prenumeratorów "Bihl[ioteki]" Sz[anownym] Panem Autorem i Krytykiem! Pilnowałem
tego, żeby
w krytyce p[ana] B[iegeleisenal nie było
osbitśc
- o przedmiocie mogą
przecie być
różne
zdania bez ujmy zdaniu przeciwnemu.
Dlatego o~miela
się
pro ić Sz[anownego] Pana, czy hyś
nie raczył
odpwiezć
krócej i tylko ad rem. P[an] Biegeleisen musi się
talże
do tego za to ować
w wej contre-replice i rzecz będzie
załatwion
z korzy' cią
dla nauki.
W oczekiwaniu dalszych postanwień
i decyzji Szan[ownego]
Pana, łączę
wyrazy prawdziwego zacunku, z jakim zostaję
ługa
powolny i życzliw
cenzją

Plebański

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 27-28. Warszawa, d. 3 iarca 1887. Nadruk: Biblioteka
Warezaw ka, Nowy Swiat 41.

1320
O k a r K o l h e r g d o K a r o l i n y K o l h e r g - W ą s o w ski ej

Krak6w, 6 III 1887
Kochana Karolino
Nie
dziw;!
mając
ratlo~cią

od Ciebie li tu od czerwca r[oku] z[esłgo],
z prawodpieczętwałm
list Twój ostatni z Sandomierza,
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o przeprowadzce W a zej i żądajcy
de me nouvelle . **
powiem Ci, że co do mnie samego, o którego zdrowie ię
pyta z, tom z złego
lata mimo zczcrej chęi,
a nawet potrzeby
podróży,
wcale z domu już
nie wyru zył.
Nie mogłe
tego uczynić*
już
ze względu
na moich go podarzy, pp. Ja iń kich, którzy
w nader J,rzykrym przez parę
letnich mie ięcy
byli połżeniu,
bo
traciw1-z~
majątek,
żyli
jedynie z lokatorów, a mieli ich tylko
dwóch. tj mnie i drugiego młodzieńca.
Połżeni
ich i t raz je t
do· ć kr tyczne, ho mu zą go podarzowi domu 800 reńskich
rocznie
komrne~
płacić
{za 6 pol·oi). Z re z tą
nie mam powodu ię
. l ar7)'L ho za moje 40 reń
kich mie ięczne
w zelką
mam wygodę.
e którą
Ja iń ka, wielce mi życzliwa,
ciągle
je t dbałą;
jest dla
mnie ' jakoby rodzną
io trą.
Zre ztą
prócz tych 40 reń
kich,
zaw ,,zc je z!'ze na ubranie i inne potrzeby o obi te mu zę
wy·
łożyć
okł
l
20 reń
kich, dochody za· moje ą nie tałe
i nie
zawsze na to w zy tko tarczy.
donszący

Otóż

Otóż
widzi z, jakim jest moje połżeni.
Podobne ono zupełni
do owego, jakie mnie gnębiło
przy niebo zczce matce w War zawie.
Mimo to pracuję
i nie zrażm
ię,
więchoć
ubogi, p'o kojnie wy·
czeki~
a ć mógłby
końca,
jaki nam w zy tkim przez Stwórcę
na tej
ziemi został
naznaczony, gdyby nie wiek, łabe
zdrowie i inne
kłopty
literackiej natury.

O przenic ieniu W a zym do Sandomierza, zupełni
dla mnie ni f'·
spodziewanym, dowi działem
ię
już
z li tu wilijnego Jadwini i nie
rozumiejąc
przyczyny tych przemian, oczekiwałm
Twego li tu.
zakże
li t ten niewiele mnie obja'nił
i domy'leć
ię
tylko mu zP,,
ż
m ż doznawł
w Radomiu ni małych
przykro'ci, od któr ch
chiał
co prędzf'j
uciec. andomierz jednak, choć
mniej zy i po·
kojniej zy od Radomia, je t o ile go pamięt
dosyć
przyj mnym min tern. aturalnie, że,
co ię tycze dukacji dzieże'
tam zoci, nie pro ta on Radomiowi, i dlatego dobrze' zrobiła,
tawila Tl)nię,
gdy dla Waluni wy tarczy progimnazjum andomierkte. Pod .... andomierzem w Lukawie 1 mie zka bardzo zacna i dobra
moja znajoma, pani l\larczew ka 2, kuzynka mojej go podyni, p.
Ja iń ki ej, którą
miałe
zcę
·ci e poznać
tu w Krakowie. Może
potkać
ię
z nią
będzie
z miał
po o b no· ć, a ręcz,
że
znaj o-
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mo ~ć ta niejdą
Ci użycz
chwilę
przyjemną,
bo osbą*
jest ym·
pa tyczną.
W liśce
wym poleca z opiece mojej młodeg
a biednego Kozłow
kiego, o którym Ci pisał
Sobolew ka. Sposób, w jaki to czynisz, pokazuje, że
zawsze je zcze je te~
tą
amą,
pod wpłyem
pierw zych, jakie Cię
ogarniją,
unie ień
i uczć
działjąc
Karo·
liną.
Więc
lituje z ię nad pracowitym i ubogim, ale nieznanym C
młodzieńc,
a nie ma z względu
na wła
nego tarego tryja, każąc
mu (wprawdzie wedle adre u) dreptać
i szukać
tam~go
po zinie pytając,
czy ma na to czas i zdrowie po temu. Bar·
ruic i błocie,
c.ho też
jeste& miłoserną,
moja droga, ale z cudzej kic zeni, o któ·
rej jeduak wiesz. że
nader jest chuda. Toć
daleko było
pro· ciej
i praktyczniej włożyć
kilanśce
rubli w kopertę
i po łać
mu je
od iebie, koro pragnie z dopomóc i ma z jego adres. Wy zukiwanic :ra' tego młodzieńca
przeze mnie na to tylko, żeby
nad nim
ubolewać
i powiedzć
mu, że środki
mojej pomocy są ograniczone.
nic minloLy :laducooo celu. l3y Ci jednak dać
dowód, żem
sprawy tej
nie :zaniedbł,
już
r. względu
na Soblcwską,
powiem, żem
ię
udał
do stowarzy zenia akademickiego "Zdrowia i bratniej pomocy"
{w Rynku) i znając
prezesa tego towarzy zcnia, p. Waligór kiego,
wyrobił
dla Kozłwskieg
frci-obiady na czas tudiów, a nadto
otrzymał
obietncę
nastręczei
mu korepetycji przez kolegów.
Więcej
zrobić
nic mogłe.
iedząc
najczę
~ci
ej przy pracy w domu, zwła
zeza wieczorem,
rzadko kiPcly wychodzę
na herbatę
nawet do tych kilku, jakich
mam, przyjaciół.
Z Konopkami, o ile nie spotkam cza ami kogo'
z ich rodu na ulicy, nie mam żadnych
to nnków i nie wi m, czy
te ię kiedy znów nawiąż.
Bo ja, nie widząc
z ich . trony zbliże
nia, narzucć
im . ię nie myślę.
fa tu być
w lecie otwarą
wy tawa (n(ota] b[ene] jeżli
nic
wybuchnie wojna), a przy wy tawie będzie
i odział
etnograficzny,
do urządenia
którego powłan
i mnie takż
jako c:ałonk.
Jeżli
rzecz ta przyjdzi i totnie do ·kutku, to mam nadzieję,
że
ię
tu zjawi z -może
jednocz~i
z Jadwiną
na dłuż
zy cza , a wtedy bę
dziemy mogli nacłowć
ię do woli i nagdć
o wszystkim- co nas
cie zy i boli. Całując
Cię,
męża
Twego i Walunię
jak najczulej ...
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Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 280. Krak. 6 Marca 1887. Brulion listu.
* w rkp. wyrazy skreilone
** w ciągu
dalszym następowł
fragment w rkp. skreślony.
Brzmiał
on na·
stępująco:
Powodem głównym
obecnego listu jest prośba,
ażebyś
wyszukał
i przysła
mi, o ile można
rychło
( najdalej w ciągu
listopada), dzieło
pod tyułem
Bendyltński
klasztor w Sieciechowie przez księdza
J. Gackiego (wyszło
z druku w Radomin 1872 roku). Dzieła
tego nie ma w tutejszych
hibliotekach i z niskąd
go dostać
nie mogę.
Sądzę
więc,
że
tam na miejscu,
gdzie było
drukowane, łatwo
się
będzie
o nie zapytć
i odszukać,
jeżli
nie
w księgarnch
i antykwarniach, to niezawodnie u nauczycieli i księży,
którzy
by chcieli je choiaż
na czas krótki wypożczć.
Książka
ta potrzebna była
Kolbergowi w pracy nad mongrafią
Radomskiego.
Cytuje ją przy opisie Sieciechowa w cz. l "Radomskiego", Kraków 1887, (DWOK
T. 20) w rozdziale "Kraj" na s. 9.
1 Łukaw,
wieś
w pow. 1andomierskim.
2 Maria Marczewska, postać
bliżej
nieznana.

1321
Oskar Kolberg do

Józefa Plebańskigo

Kraków, 9 III 1887
Szan[owny] Panie
Pisząc
moją
replikę,
miałe
na myśli
jeszcze owe dawniejsze
grube zeszyty "Biblioteki", gdzie szerzej niż
obecnie można
było
o wszystkim rozpawić.
Dziś,
gdy "Bibl[ioteka]" zcieńał,
pojmuję
dobrze usiłowan
i powody Szan[owego] Pana, aby się
ści
§lej rachowć
z miejscem, lubo nie podzielam zaptrywń
Jego co
do załtwien
tej sprawy doraźneg,
a jednak stanowczego, chociażbym
pragnął
życzeniom
Jego uczynić
zadość,
muszę
przeciwko
skróceniu żądanemu
następujące
postawić
argumenta.
Mówisz Sz[anowny] Pan, że replika jest większą
od samego artykuł
(tj. recenzji). A czyż
może
być
inaczej? Toć
łatwiej
jest robić
komuś
zarzuty w krótkich słowach,
aniżel
równie krótko z nich
się
wytłomaczć
już
dlatego, że usprawiedliwienie się
wymaga dowodów i cytacyj. Przeglądajc
na nowo brulion mojej repliki przekonałem
się,
że
każden
zarzut przeciwnika ma tam swoją
odpowiedź,
której niepodobna było
załtwić
krótko i lakonicznie, ale
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być
udownią.
Skrócić
zatem replikę,
czyli obciąć
ją,
by jedynie w ten po ób, aby na niektóre z poczynionych
zarzutów wcale nie dawć
odpowiedzi (tj. odpwieź
gotwą
już
wykreiilir). Znaczyłob
to jednak to samo, co przyznanie się
do
wielu zarzucanych błędów
czy niedostatków i o tyle wyżej
postawiłoby
zaraz recnzję
przeciwnika. A przeciż
takiej abnegacji nikt,
jal sądzę,
ode mnie żądać
nie może.
Inna rzecz, je'li znajdziesz Sz[anowny] Pan w replice pojedyń
c:t.e pewne wyrażeni
zbyt ostro czy szorstko wypowiedziane. Te
można
by złagodić.
A wyznać
trzeba, że i p. B[iegeleisen] w swej
recenzji nie zaw ze był
wolnym od sarkazmu i nieparlamentarnych
frazesów.
Pi zesz Sz[anowny] Pan, że
druk mojej repliki wraz z kontrrepliką
pana B[iegelei ena], którą
pragnie ·z umie~cć
tuż
po tamtej, aby raz już
dyskuję
między
nami zakońcyć,
zająłby
zbyt wiele
miejsca, którego ze względu
na prenumeratorów pragnąłbyś
o zcę
c:lzić,
dając
im natomiast karm duchową
z innej beczki.
krnpul ten (ze względó
go podarczych uważny)
ma bez wąt
pienia woją
rację.
Ależ
ja nie widzę
tu żadnej
koniecznej potrze·
l•y dawć
kontr-eplię
w tym samym zeszycie, skoro ją można
przenie' ć do na tępnego.
O w. ze m, przenosąc
ją,
po tąp ił aby redakcja, zdaniem moim, jako organ czysto naukowy, bezstronnie
i z taktem. Tymcza em dając
(lubo jest to usus) w tym samym
zeszycie o tatnie słow
panu B[iegeleisenowi], które on naturalnir
jak najkorzystniej dla it:bie będzie
się
starł
wyzskać,
'ciągałby
redak<'ja pozór, iż
taje wyraźnie
po jego stronie i w jego obronie.
Uwaga ta, którą
'miem tu robić,
wob c znanej Waszego pi ma bezparcjalno' ci je t może
zbytecną
i raczcie wybaczć
mi, jeżli
z nią
w tępuj.
Gdybś
Sz[anowny] Pan po tanowił
repliki mej z powodu jej
długo'
ci nie drukować,
to pro ił bym o ła kawe zwrócenie mi jej
w niezbyt długim
cza ie. Tymcza em proszę
przyjąć
wyrazy prawdziwnego poważni,
z jakim ...
musiał
można

Niektóre wyrażeni
dałyb
ię
zmoderwać
w ten po ób:
lcartka 3-cia zamia t: "owych e cathedra rzucanych nam
w twarz setek" -dać:
"niezrażoy
bynajmniej zarzutem pomnażani
liczby owych e tek";
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kartka 4-ta -po wyrazach, iż nie mamy "pretensji być
mitologiem,
lingwstą,
archeologiem, psychologiem" doać:
"ani nawet
etnologiem w zerszym wyrazu tego znaczeniu";
kartka 5-ta- "zancyć
nam tu wypada złą
wolę
czy niebaczno <ć,
z jaką"
- zmoderwać:
"jeśli
nie złą
wolę,
to w każdym
razie
niebaczo~ć,
z j1ką"
...
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 251-252. Krak. 9 marca 87. Brulion listu. Nad tekstem
notka Kolberga: Plebańki.
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Józef
Plebański

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 12 III 1887
Szanowny Panie
Li t Sz[anownego] Pana z d. 9 marca wpraił
mnie w kłopt
bo ... doprawdy nie wiem, dla czego głównie.
Dziwi mnie mocno, że mąż
tej powagi naukowej, co Sz[anowny]
Pan, ocenia objętść
pi ma grubością
papieru, a nie iloścą
kart,
c.-yli arkuszy. "Biblioteka" zmienła
tylko papier, ale wychodzi tak
jak dawniej: każdy
zeszyt po 10 arkuszy, a nawet, jak marcowy,
przesło
11 arku zy. Z miejscem 10-ciu arkuszy rachowć
się
musimy, boć
pi mo takie reprezentuje różne
gałęzie
nauk i nie powinuo zaniedbywć
żadnej
dla sporów osobistych bez wielkiej donio łości
naukowej, bez widocznych owoców dla samej nauki. Szan[ owny] Pan raczy mi łaskwie
wyrozumieć
tę
uwagę,
ale pragnąc
z całej
duszy uczynić
zadość
wymaganiom z[anownego] Pana.
nie wiem, jak z tego wybrnę,
bo koro dr Biegelci en także
będzie
chiał
postawić
na woim, to chyba polemikę
taką
w osobnym wy•drukujemy dodatku, boć
trudno tak natarczywie zarucć
czytel·
ników kwe tiami o obistymi. Zre ztą
zobaczymy; posłaem
Pań<;ki
rękopis
Biegeleisenowi, czekam na niego z odpwiezą.
Gdyby to
można
tę
replikę
z dupliką
do jednego sprowadzić
mianownika,
oyłbm
bardzo szcę'liwy.
Diegeleisena jeden zarzut tylko za luuiemały,
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guje na odpwieź,
mianowicie trzeba by dowieść,
że
wydawnictwa
Sz[anowncgo] Pana odpwiają
wymaganiom metody naukowej, że
~>ą
'')konane z całą
· cisło
~cią
krytyki naukowej, a to mając
wzgląd
na potrzeby etnograficzne, antropologiczne, obyczajowe itd. Re zta
je t t1lk podrzęna,
że
w tym celu dysku ji tak szerokiej prowadzić
r.iepodobna. Rozłącać
repliki Biegelei cna od Pań
kiej odpowiedzi nie pozwala ani sprawiedlość,
ani zmysł
pro tej przyzwoito&ci; nie może
być
dwojakiej miary dla zdań
Sz[anownycb]
Panów, trzeba, żeby
razem na Was patrzeć
można
i jednego obok
drugiego sądzić.
Proszę
równocześi
Bieg[eleisena], aby się
ograniczył
do głównej
rzeczy- czy u łucha
pro~by?
Wątpię!
A wtedy
co powiedzą
czytelnicy "Bibl[ioteki]" nie zmniejszonej (zaręcm
Sz[anownemu] Panu), choiaż
cień
zej w zeszycie, bo na cieńszym
drukowanej papierze!
koro tylko odbirę
odpwieź
Biegeleisena, nie omieszkam zawiadomć
Sz[anownego l Pana o jej treści,
a tymczasem proszę
wierzyć
w moją
naj erdeczniej zą życzliwość
dla Czcigodnego Pana, dla
którego z prawdziwym zacuokiem zostaję
zezerze oddanym i powolnym sługą
Plebański

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 29. Warszawa, d. 12 Marca 1887. Nadruk: Biblioteka
Warauwska, Nowy Swiat 41. Pod tekstem listu komentarz Kolberga: na tak siupi list niCI należłoby
właścio
odpisywać,
jednakż
uczynić
to muszę.
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l' o m i t e t K a s y
Kolberga

1

m.
łianow

kiego

do

O

kara

Warszawa, 15 III 1887
Do
Wliemożn]g

O kara Kolberga w Krakowie

W kutek podania Szanownego Pana z d. l stycznia r. b. mam
honor Go zawidomć,
że
Komitet Kasy pomocy na posiedzeniu
z d. 4 b.m. i r. postanwił
przynać
Szanow[nemu] Panu procenta
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od zapisu śp.
Jaśkowsieg
z roku 1887, tj. kupon kwietniowy i paź
dziernikowy, na dal sze wydawnictwo Jego prac etnograficznych.
Procenta te w swoim czasie zostaną
przesłan
Szanow[nemu] Panu.
Członek

Prezes Komitetu: Stanisłw
Kronenberg
Komitetu, Sekretarz: Konrad Dobrski

Bibl. PAN 2185, t. 2. /;. 116. Warszawa, d. 15 Marca 1887. Nadrul.: Komitet
Zarządjcy

Kasą

osób
pracująyh

Pornocy imienia dra medycyny Józefa Mianowekiego dla
na pola naakowem. Liczba dziennil>a: 16.

1324
K omi tet
berga

Wy s t a w y

K r ajowej

do

Oskara

K o 1-

Kraków, 21 III 1887
Wielmożny

Panie

Komitet wystawy krajowej rolnicz-pemysłwj
oraz wystawy
!'ztuki polskiej, mające
się
odbyć
w Krakowie we wrześniu
b. r .•
uchwalił
na posiedzeniu z d[nia] 6 grudnia z. r. zaprosić
do grona
swego mężów,
znanych z gorliwśc
w popieraniu przedsięwć
mającyh
na celu ekonomiczny rozwój kraju.
Zaprszjąc
niniejszym Wielmożng
Pana do wzięca
udział
w jego pracy, komitet żywi
tę
przyjemną
nadzieję,
że
Wielmożny
Pan nie odmówi jego prośbie.
O łaskwą
odpwieź
uprasza się
pod adresem: "Komitet wystawy krajowej w Krakowie".
Łączę
wyrazy wysokiego poważni
Szlach towski
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 173. W Krakowie d. 21 marca 1887 r. Nadruk:
Komitet Wystawy Krajowej Rolnicz-Premysłwj
i Maszyn Pornocniczych dla
Rolnictwa i Przemysłu
oraz Wystawy Sztuki Polskiej w Krakowie r. 1887. Licz·
ba dziennika: 483.
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Oskar

Kolberg

do

Józefa
Plebańskigo

Kraków, 25 lll 188';
Szanowny Panie
a ostatni li t Jego z d[nia] 12 marca mam zaszczyt odpowieco na tępuje:
Wyrażeni
moje o cień
zej objęt'
ci "Bibliot[eki] War z[aw kiej]", obecnej, nie miało
bynajmniej na my'li -jak ię to Sz[anownemu] Panu wydaje - ubliżającego
epitetu dla
tego pi ma, którego poważne
stanowisko zaw ze ceniłm
i cenię,
czego wła
·nie dowodem, iż tam adr e owalem moją
replikę,
lecz jedynie spowodowane został
poruszną
przez Szan[ownego] Pana
kwestią
miejsca. By ją rozja'nić
i wytłomaczć,
i to w duchu [ ...] *,
, brałem
rzecz na oko jedynie, nie wdając
się
w obliczanie arku zy
Pań
kie, że "Bibl[ioteka]" nie uległa
zmianie, przei tronie. Słowa
konały
mnie do tatecznie, iż pod tym względem
nie miałe
lu z.
no' ci, do czego się
przynając,
przepraszam najmocniej za po piesznie wyrzeczone zdanie.
dzieć,

Inna rzecz co do kwestii repliki, o którą
tu głównie
chodzi, Na
tyru polu widzę,
iż
zapatrywania na ze na jej znaczenie wielce mię·
dzy ohą
ię
różnią.
Sz[anownemu] Panu podoba się
uważć
moją
replikę
jako odpwieź
drobiazgwą,
indywualą,
o obi tą,
na
zaczepki również
drobiazgowe recenzenta i widocznie odmawiasz
jej charakteru ogólniejszego, naukowego. W tym zapatrywaniu leży
według
mego zdania Pań
ki błąd.
Boć
jakże
tu dowie' ć trafno ~ci
owej, o jakiej Pan pi zesz, metody naukowej, 'ci ło 'ci w krytyce ze
względu
na potrzeby antropologiczne i etnograficzne, które jedynie za ługją
na odpwieź
przeciwnika, je 'li ię nie poru zy i nic
przytoczy odno'nych do tego celu szcegółw,
które zo tały
zaata·
kowane wła
'nie ze strony naukowej, a których zrozumienie dokła
ne rozja ·ni a ową
metodę,
doprowadza do żądanej
krytyki, więc
krótko i pobieżn
traktowane być
nie może.
Toć
tywać

już
wzgląd

za
słu

zniej zy powód
na czytelników; trakując
krupłów

druku mógłby
rzecz zbyt
szcegółow

poczyta
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moja replika kwalifikuje ię raczej do pi ma 'ci'le naukowego, pecplnego, niż
do "Bibliot[eki]", która je t pi mem zbiorowym, ale
w takim razie dlaczego że'
Pan umieścł
artykuł
i pozwlił
panu
TI[iegdei enowi], i to jak naj zerzej, wy ypać
przeciwko mnie całą
torbę
zarzutów, obciążaj
je zcze tymi, które przynie ie jego kontrreplika, zo tawijąc
mnie zaledwie małą
torebkę
na obrnę,
która
jui dla amej zcupłośi
nie może
wyrzeć
kutku ani dopiąć
celu, ch~>iaż
tak piękne
umie z rozpwiadć
o równej mierze,
jaka ię dać
winna obu zapśnikom.
Dziwi mnie także.
że
powierzony Mu rękopis,
b z znie ienia ię
poprzedniego ze mną,
po łae'
Pan Biegelei enowi, co tłomaczę
jedynie u ilną
chęią
sprzężenia
nas razem - o ile ię da - do
j dnego rydwanu (w swym piśme),
a tym samym rychłego
zepchnit;cia tej kwestii z porządku
dziennego.
Daruj, Sz[anowny] Pan, iż tak otwarcie mówię,
oczywi'cie wedle
moich znów wyobrażeń,
o donisłśc
tej sprawy i przyzwoito· ci [ ...]
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 253. Krak. 25 marca 87. Brulion listu nie
Nad tekatern ntJtka Kolberga: Plebański.
• wyra: nieczytelny
dokńczny.

1~26

O kar
j o w ej

Kolher g

do

Komi tetu

Wy s t a w y

K r a-

Kralców, 25 III 1887
a za zczytne dla mnie wezwani Komitetu do wzięca
udział
w pracach tego, przed ięwząć
ię
mającyh
w celu podnie ienia
y tawy Krajowej, mam honor odpwiezć,
iż
prace te podzielać,
w zakre ie dotycząm
etnograficznych kraju to unków, będ
oLi e uważł
za miły
obwiązek
*.
Rhp. z;ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 175. 25 Marca 87. Brulion listu.
dal!::ym następowł
:danie w rkp. skreślon:
Wszakże
okolicz• to ciągu
ności
znaglją
mnie zrobić
zastreżni,
iż
służyć
będ
mógł
Komitetowi jedynie w chwilach wolnych od zajęć
literackich, które jako stanowiące
warunek
utrzymania mego materialnego na pierwazym planie postawić
jestem zmuazony.
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1327
Ludwik

Kuba

do

Oskara

Kolberga

Podebrady, 29 III 1887

Velecteny a slovutny Pane
Odpust'te, ze teprv dnes chapu se pera, abych Vam predne
srdecne podekoval za prateslke prijeti a pohostinnou ochotu,
s jakou jsem byl u Vas uvitan 1• Dale pak dekuji co nejvreleji
za nove zasłne
dva svazky Vaseho velkolepeho dila Lud. Dejz
Vam Buh dlouha jeste leta ku zdarne praci teto, abyste mohl
monumentalni dilo sve dokon6ti!
Ja jsem byl dosud velice zamestnan. Pracoval jsem ruzne
~limky.
v nichz jsem zpracoval latku, ukotistenou na cestach
m}·rh. Hned po svem navratu starł
jsem se vyhledati ~asopi,
jenz by chtel prijmouti stat' o Vasem velkolepem dile s spolu
biografii stru~no.
"Osveta" 2 si ~lanek
ten objednala, avsak
drive jsem ji musil poslati cestopisnou ~rtu
z Luzice 3 , a teprv
po tamto clanku chce uverejniti stat' o Vasi mravenci pili a et4
nograficke ~inost
• Dokoncim Nanek svuj techto dnu a doufam, ze jiz v kvetnu nebo v ~ervnci
budu Vam moci zaslati
praci svoji.
Ptal bych se Vas na zdravi Vase, ale nechci Vas olupovati
o drahy cas jejz musite venovati vecem dulezitejsim, nezli jest
korrespondence se rrmou.
K zaveru prosim, abyste sdelillaskave moji pokłnu
państwu
.T asińkch,
dale pp .. Esterreicherovi, Belcikowskemu \ 2eg.
Faulem u.
Litoval jsem, kdyz na podzim dosla zprava, ze H. Kirkor
zesnul 6 , a jeste vice dojat jsem byl zvesti o slavnem Vasem
J. I Kraszewskem 7 • Prał
bych si byti v Krakove, az popel velikóho muze pochovavati budete V posvatnem Wawelu!
Preju, Vam slovutny a vysoce vazeny Pane, premnoho zdravi
a zustavam Vas u yde~nosti
a ucte nejhlubsi, oddany
Ludvik Kuba
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Wielce S:a'lowny i
Wielmożny

Panie

mi wybaczć,
że
dopiero dzii zabieram się
do pisania, aby przede
wszystkim serdecznie podziękwać
Panu za pr:yjacielskie przyjęcie
i goicnć,
: jaką
bylem u Państw
pr:ywitany. Następnie
dziękuj
jak najgoręce
:a na·
clesłan
świeżo
dwa tomy Pańskiego
tvspania!ego dzieła
.,Lud". Oby Bóg po·
:wolił
Panu długie
jeszcze lata owocnie pracowć
i swe monumentalne dzieło
doprwazić
do pomyślneg
końca.
Ja ostatnio bardzo bylem zajęty.
Pisalem różne
artykuł,
w kt6rych opra·
Wkr6tce po moim powrocil'
cowall'm material zdobyty w mych podróżach.
starłem
stę
znaleźć
czasopismo, które by zechiało
przyjąć artykuł
o Pańskim
wspaniłym
dziele wraz :: kr6tkim życiorsem
. .,Osveta" zamótvila ten artykuł,
lec: topierw musialem posłać
s:kic opisu podróży
z Łużyc,
a dopiero po nim
chę
zamieścć
artykuł
o Pańskiej
mrówczej pracy i d:ialalnoici etnografi~·
nej. Artykuł
swój dokńc:ę
w tych dniach i mam nadzieję,
że
już
w maju
albo w czerwcu będ
mógł
podać
Panu swoją
pracę.
Rad bym zapytć
o zdrowie Pańshie,
ale nie chę
zajmowć
Panu drogiego
sprawom ważniejszym
nii kore1pondencja :e mną.
c:a.m, który trzeba poświęcć
Na koniec proszę
o lashawe przekazanie moich uklon6w państwu
Jasińkm,
dalej pp. Estreicherowi, Belcikowskiemu, Z.egocie Paulemu.
Bardzo się
zasmuciłe,
gdy w jesieni przyszla wiadomć
o imierci H. Kir·
kora, a jeszcze więcej
przejęła
mnie wicć
o Waszym sławnym
J. I. Kras:r:ew·
Proszę

m.
~hi

Chciałbym
będziec

shładli

bardzo być
w Krakowie to chwili, gdy prochy wielkiego męża
na alawnym Watvclu.
Z.yc:ę
Wielmożnu
i "Wielce Szanownemu Panu wiele zdrowia.
Po:staję
: wyrazami wdztęc:noi
ora: najgłębeo
szacunku,
oddany
Ludwik Kuba

Rhp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 260-261. Podebrady 29/3 87.
1 Kuba był
w Krakowie latem 1886 roku w przejźdi
na Ukrainę.
Spotkał
się
wówczae z Kolbergiem, co wynika z późniejz
koreapondencji i o czym
wspomina w publikowanym przez aiebie w r. 1930 w ,,Ludzie" na 1. 73-77 arty·
kule pt. ltfoje 1tyky :: Oskarem Kolbergiem.
2 "OeTeta. Listy pro tozhled T umeni, vede • politice", czuopismo czeakie
Vaclav Vl~ek.
wycbodz11ce w Pradze. W r. 1887 redaktorem i wydawc11 był
3 Podróż
naukowi! na Łużyce
odbył
Kuba wiosną
1886 roku. Wrażeni
z tej
podróży
opublikwał
w artykule pt. Slepo. Obrtiźek
:: lu~icke
pouti zamienczo·
nym w "Osvecie" 1887 ~is
2 s. 157-160, l:is. 4 a. 319-328.
4 Zob. przyp. 2 do lietu 1256.
1 Adam Belcikowski
(1839-1909), historyk literatury
dramatopisarz.
W l. 1866-1867 wykład
historę
literatury polskiej w Szkole Głównej
w Warszawie jako docent. W r. 1868 przeniósł
eię
do Krakowa, gdzie
w r. 1870 został
docentem historii literotury polskiej na Uniwersytecie Jagiełloń·
&kim. Od r. 1876 był
skryptorem Biblioteki Uniwersytetu Jagielońsk
.. W r.
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1887 (l I) obchodzono w Krakowie jubileusz 25-lecia pracy literackiej Bełcikow
skiego.
0 Adam Honory Kirkor zmarł
23 XI 1886 r.
7 Kuba ma tu na my"li śmierć
Kraszewskiego, która nastąpił
w Genewie
19 lU 1887 r. Zwłoki
przewieziono z tymczaeowego miejsca spoczynku na genew kim cmentarzu Plainpalais w dniach l IV - S IV do Krakowa, gdzie
zlozone zostaly w grobach ko ' ciola św.
Stanisłw
na kalce. Uroczysty pogrzeb
odbył

się

18 IV.
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Oskar Kolberg
Kraussa

do

Fryderyka

Salomona

Kraków, 16 IV 1887
Szanowny Panie
Rozprawę
Wa zą
reća
wraz z odbitką
z "Antrop[ologi che] l\Iittheil[ungen]" (Das Bauopfer) 1 odebrałm
przed kilku dniami
i chiałem
zaraz za nią
podziękwać,
ale przeprowadzka 2 i ruchy
w wielkanocne · więta
dzi' dopiero pozwalją
mi o.dpwiezć
i wynurzć
Wam wdzięcno'ć
za la kawą
o mnie jak i o d[okto]rze
Kopernickim pamięć
, przy d dykacji, która dowodzi, jak dalece
umiecie cenić
i podtrzymwać
węzły
przyjaźni
na wzajemnym opartej zacunku, a które, Bóg da, coraz hardziej ścienać
ię
jeszcze
będą
z biegiem cza u między
nami.
Rz cz o sreći
przecytałm
i widzę
w DICJ nowe i oryginalne
poglądy
na znacz ni· zcęśia,
pomy ' lno'ci, doli, lo u, prz znaczenia, które ię wyrobił
u łowian
południwych
pod wpłyem
i naci kiem wyobrażeń
świat
grecko-rzym kiego i wła
ną
z nirh
wytorzł
per onifkację,
jakkolwiek sądzę,
że
wątek
do tych
w y ohra:leń
przynie'li tam już
ci Słowiane
w cza ie wych wędró
wek z północy.
Dowodem tego j t przytoczony przez Was na
tr. 42 u · tęp
z mego dzieła:
"z kim ię będzies
tirał",
który
uchodzi u nas za archaizm i przy uroczy tych jedynie chwilach (jak
np. w pu.• ·m we dncj) sły s zeć
się
daje. Je zcze lepiej wyraż
to
w erii ' VI tr. 188 wier z: Jedź
z Bogiem, córuś,
niech cię
Bó~;
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'rata, Łado!Niech cię
Bóg 'rata, dolą
dobrą
da, Łado!
-Toż
samo i na str. 221 nr 279 oraz na str. 240 nr 355. Powiedzieli'cie
sami, że
rozprawa W a sza nie wyczerpuje wcale przedmiotu i że
na ten temat dałohy
ię
wieł
jeszcze napisć.
Mają
też
z tym zwiąek
i czasowniki: rajić,
zrajić
(swatć),
strę
czyć.
Jednakż
to, co;cie w niej opracowali, daje już
dokłany
obraz rzeczy, który w szcegółah
jedynie mógłby
jeszcze być
wykończny,
czego, mam nadzieję,
dopełnic
w przy zło·
ci.
Zyczą,
aby rozprawa, tak umieunie opracowana, zy&kał
jak największe
koł
czytelników i znalł
uznanie, na jakie
ze wszech miar zasługje
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 218. Krak. 16 Kwiet 87. Brulion. listu. Nad
tekstem notka Kolberga: Krauu.
1 Krauu F. S. Das Baupfer bei den. Sudslaven.. Wien 1887.
przy ulicy Warszawskiej 4, za~
w połwie
r.
2 W r. 1886 Kolberg mieszkał
1888 przy ulicy Pędzichów
3. Nie udało
się
ustalić,
gdzie przeowadł
się
dwukrotnie w r. 1887, o czym wspomina także
w liśce
do Hoffa z 19 XII 1887
r. (zob. list 1369). WszyAtkie listy z tego okresu adre owane są do kaięgrn
Friedleina.
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Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga
Wiedń,
Di~n

moj prejatelju, cestiti
po~ime

16 IV 1887

moj

Vi ste me svojim listamcero posvema razveselili, jer vidim, da
sam Vam ugodio. V as i nasega milogai ljubeznoga Kopernickoga
nikada ja ne mogu dosta pocastiti, jer ste me Vi zaista prejateljski susretali, ocjenivauć
moj skromni rad po vjeri i dusi.
Hvala Vam obojici od svega srca.
Svakako bi ja bio Sreću
bolje obradió, al' mi ne bijase
u Mitt. dano prostora, jer u drustvu antropolaskom ima dosta
ljudi, te zaziru od slavenstine, a i mene ne trpe, jer sam cifut
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(jakudija). Znate i ta je velika neprilika, sto nejmam da se bas
s nikim posavjetujem, pisuć
i djelaući.
Ja sam bio onome nesretniku, Jagiću,
pokazao prosle jeseni
Sreću.
Zadrzo je u sebe tri puna mjeseca, pa mi je vratio rekau,
da se ja toga posła
okanim već
da ja radje pisem u beltris~k
novine (gazete), jer da ~ifut
ne znadu pisati znanstveno. Eto,
vidiS, tako gavori slavista!
Pravo velite, da su Juzni Sloveni iskricu onijeh vjerovanja
u Sreću
već
sobom ponijeli sa sjevera. Dobro spomenuste i besjedu poljacku "śratć:
Ako budem ikada opet proturivao istu raspravu, ja ću
pobolje to iznijeti. Trebalo bi, svakako, da koji
narodoslovac poljacki, skroz vjest Vasemu radu, o istim vjerovanjima stane raspravljati.
Meni valja sada ponajprije da opet koju hiljadicu stihova
guslarskih pjesama proturim 1 • Znadem, da ćet
se diviti ljepotama junaka i vitezova-muhamedovaca- Slavena.
Proepu~it
me gosp. Kopernickome, pa buclite zdravo
i veselo!
Svako Vam zeli dobro od Boga i dobru
Vam vijerni posinak
sreću,

Vas,
Krauss

Slawq okr ty mój przyjacielu, czcigodny mój ojc:e przybrany
Listem swym sprawił
ml Pan duiq przyjemność,
toynika ::: niego, :ie Panu
do od:i/('Trt. Tak Parta, Jt•h i na :ego kochanego i uprzejmego Kopernickiego
ni l(t/y nie bt:dę
mógł
odpowiednio uc:ić
:a to, ie wobec mnie obaj po tęprJ·
u:n/i ' t · i e rtapwdę
pu przyjacielsku, oceniają
mu ją
kromną
pracę
w my~L
l'ramly i umienia. 7 calel(o serca wam obydwu dziękuj.
, 'icwqtpliu·ie byłm
mojq " rećę"
lepiej opracwł,
ale mi nie dano
tu nwżlitcoh,
bo w Tou·ar:ystwie Antropologicznym jest sporo o ób, które
troniq od lowiańs:cyn,
a mnie nieawdzą,
bo jesten.:· Zydem. Pan pr:e·
cie: wie o moich cię:h
hlupotach i że
nie mam nihogo, u kogo mógłby
:a i ę rmqć
porady tak tli mojej ttvórczoici, jak mojej pracy.
TPmu nies:cęmu
}agicovi przedloiylem ubieglej jesieni mojq "Srećę.
Zatr:ymal ją u siebie na ohres trzech mie ięcy
i odając
mi ją stwierdzł,
ie·
bym :: te~u
rodzaju pracy :rezygnował,
żebym
rac:ej pisal powia thi do ga:et,
bo, jak stwierdzł:
Zydzi nie umieją
naukowo pracowć.
Oto przykład,
jakie
. tanott•i ko zajmuą
lawi&ci.
25 Korc~pndeja

t. 66
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Ma Pan rację,
że
Slowianie Poludniowi przynieśl
zarodek wierzń
w bo!inlcę
- z północy.
Sluunie Pan przyrac:a polskie słow:
śratć.
Jeżli
jeszcze kiedykolwiek :dobę
się
na tego rodzaju pracę
- będ
umiał
lepiej
to uzasdnić.
W ka:dym razie było
dobr:e, gdyby którykolwiek etnograf
poltki, obeznany z Pana pracami, podjął
się
opracowania tychże
wierzń.
Obecnie mus:ę
przede wszystkim wydać
:z: tysiąc
wierszy pieśn
gęślarskich.
Nie wątpię,
że
Pan będzie
poduwiał
piękno
pieśn
o junakach i rycerzach
Muzłmanów
- Słowian.
Prouę,
niech Pan mnie przypomni p. Kopernickiemu. Niech Pan się
trzyma
zdrowo i wesoł.
tyczę
Panu wszystkiego najlepuego i wszelkiej pomyślnci.
Wierny Panu syn przybrany
Krauu
szc~;ia

Rkp. :ag. Bibl. PA. U 2030, t. II k. 219. Wiea VII Hof•tallnr. 5. 16/IV 1887.
Pod tekstem listu notatki Kolberga pochd:ąe
:r; p6:iniejuego okresu: Dr Fr.
KrauSB. Posłalem
16/10 88 ,.Lud" XXI, "Mazoweze" IV.
1 W r. 1887 Krauli wydał
w Wiednia Die Wahlbruder. Ein mohamedani·
$che• Guslarlied aus der Hercegovina.
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Oskar

Kolberg

do

Józefa
Plebańskigo

Kraków, 25 IV 1887
Szan[owny] Panie
W

swym z d[nia] 12 marca donisłeś
mi Sz[anowny] Pau,
posłaeś
p. Biegeleisenowi i czekasz na jej zwrot
i na jego odpwieź,
ażeby
obie te rozprawy, o ile miejsce na to
pozwoli. zamieścć
w jednym i tym samym zeszycie "Biblioteki
War z[awskiej]" luh też,
gdyby był
za długie,
zapronwć
dru·
kowanie ich w osobnym dodatku, jako rzeczy (wedle Pańskiego
zdania) bardziej osohistych niż
naukowych dotycząe
kwestii. Powiedzałś
zarazem, że jak tylko odbierzesz odpwieź
Biegclcisena, nie omieszkasz zawidomć
mnie o jej treści.
Ponieważ
upłynęo
od tego czasu już
6 tygodni, a ja zawiadomienia nie odbieram, przeto przyuscać
muszę,
że
p. Biegdeisen
nic odesła
jeszcze Panu owej repliki, jak i swojej odpowiedzi. A w
iż

replikę

]iśce

moją
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takim razie racz go Pan do tego przynaglić,
a na tępnie
(po odebraniu odpowiedzi) mnie zawidomć,
jakie w tej prawie druku powziąłeś
po tanowienie. lub też,
gdybś
drukować
repliki nic miał,
zwrócić
mi takową
zechiał
w jak najkrótszym czasie.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 254. Krak. 25 Kwietn. 887. Brulion
li~u.
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Oskar Kolberg do Bibianny

Moraczewskiej

Kraków, 28 IV 1887
Szanowna Pani
Poslu zny napomnieniu Sz[anownej] Pani danemu w zesłorc·
nym li~c
l, ciągnę
dalej je zcze taczkę
życia
swego i pracują
po
dawnemu, tawam znów do apelu i po yłam
Jej 5 egzempl[arzy]
tomu III dzieła
mego o Mazowszu, z którymi racz się
Sz[anowna]
Pani rozpądić
tak jak z porzedającymi.
Ponieważ
czarny
Szulc (którego mi zezerze żal,
a którego strata wielce dla nauki
j t dotkliwą~)
odbierać
już
mych prac nie będzie,
przeto upra zam
przeznaczony dla niego egzemplarz doręczyć
łaskwie
p. Demhiil. l iemu. W przedmowie do dzieła
niniej zego odpi ram niektóre
z cz, nio~ch
mi przez kogś
w "Dzien[niku] Pozn[ań
kim]" (ze
stycznia r. z.) zarzuty\ pozo tawijąc
inne dla braku cza u l!dowi potomno ~ci
bez wzgl~;du,
czy ten będzie
łagodny,
czy n rowy.
a zaw ze w przekonaniu, że pracę
moją
nie poczytają
[za] całkiem
marną

zbieranę.

w tym roku z zdrowiem Sz[aoowoej] Paoi, o którego zachowanie ja znów upominam się
naj olenniej, wiedząc,
jak bardzo
ono dla na. zej połeczn~i
je t pożytecznm,
zwłase
w okoliczno;ciaeh obecnie przygniatjąc
ch tę biedną
Wielkopol kę,
mimo
pozornych, jakie ię jej niby robi, ustępw
pod jednym tylko,
tj. religijnym, względem,
ale w niczym nie porawijąc
narodowych
i ekonomicznych to noków, które, owszem, w coraz opłakń
zym
przed lawiją
się
tanie 4 •
Jakże
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Ja, dzięk
Bogu, mimo lat, dosyć
się
jeszcze krzepko trzymam
i mieszkam tu teraz u biedny~h
pp. Jasińkch
z Marcinkowa, którzy są
jedną
z ofiar nie tylko pruskiej gospodarki, własnej
nieoględnści,
ale niestety i zawiśc,
i twardości
ziomków także,
boć
i p. Wanda 5 wie dobrze, co z jej majątkie
zrobiły
(co najsmutnicj>-ze) banki nasze. Po tak świetn
odbytym pogrzebie Kr[aszewskiego], do których to czynów* Kraków patrio(tyczny] zawsze jest
skorym, robią
się
tu przygotowania do Wystawy, gdzie i etnografia
ma figurowaćdo czego* i mnie także*
wezwano. Wszakże
wyznać
muszę,
że
mimo chęi
popierania tej sprawy, nie mam do
niej wielkiego zaufania, bo zdaje mi się,
jakoby jakś
chmurna nad
tym wszystkim unosiła
się
atmosfera, której żadne
rozumowania
rozpsyć
nie Bil w stanie.
Zasyłjąc
ukłony
p. Niegolewskiej i wszystkim znajomym, pozstaję
wiernym zawsze przyjacielem i sługą

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 224. Krak 28 Kwietn 87. Brulion liatu napisany na ko·
percie. Nad telarem notka Kolberga: Moraczew1ka.
• wyraz w rkp. akreilony
*-* al6w tyclł
obecnie w rkp. brak; napisane był
na odklejonym p6:iniej
:z:nac:z:ku; znane •ą :z: odpisu wydawcy.
1 Zob. lin 1261 z 20 IV 1886 r.
! Kazimierz Szulc zmarł
w Poznaniu 27 III 1887 r. Nekrologi zamieścły
m.
in. ,.Dziennik Poznańki"
1887 w nr 71, 74 oraz ,,Kurier Poznańki"
1887
w nr 71.
3 "Dziennik Poznańki"
z r. 1886 i 1887 nie zawiera żadnej
recenzji o dziele Kolher,:a. Z polemicznej wypowiedzi Kolberga w ,.Przedmowie" do cz. III
fa:ows::a (DWOK T. 26) na a. VIII i n. wynika, że dotyczła
ona cz. I Ma·
:ou

·. ~:a.

4

Kolberg przypomina tu sprawy poruszane ju.i; uprzednio w listach Moraczewakiej (zob. li&ty 1251 i 1261, oraz przypiay do nich). W r. 1887 nie wydano nowych aktów prawnych w tym zalr.reaie, ale realizacja ustaw z r. 1886
coraz hardziej pogaruł
aytucję
Polaków w zaborze pruskim. Pozorne zaś
ustępwa
wobec katolików niweloał
{akt, że
biskupem był
]. Dinder, Niemiec, który współdzia
w realizowaniu programu germanizacyjnego.
1 Mowa o Wandzie Niegolewskiej.
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K omi tet K a y
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1

m.

Mi an ows k i e go

do

Osk a r a

Warszawa, 26 V 1887
Zapomogi, które Szanowny Pan od lat kilku otrzymuje z decyzji Komitetu zarądjcego
Ka ą Pomocy, pochdzą
z procentów od funduszu wieczystego imienia Jana Nepomucena Jaśkowkiego. Ponieważ
zapomóg tych Szanowny Pan używa
na ogła
za·
nie drukiem kolejnych tomów dzieła
pn. Mazowsze i na nich zaznawydane są
z zapomogi Kasy Pornocy Naukowej, przeto,
cza, że
celem należgo
pamięc
zapi odawcy uczczenia i wyraźnego
odróż
nienia od zapomóg udzielanych z bieżącyh
funduszów Ka y, Komitet upra za, aby Szanowny Pan zechiał
ła
kawie na tomie natępnym,
w miej ce dotychcza owego napi u, pomieścć
nastę·
pujący:

"Wydanie z funduszu Imienia J. N. Ja'kowskiego, będącego
w zawiadywaniu Kasy pomocy naukowej imienia J. Mianowskiego" 1•
Wicepreze Komitetu: Dr Ignacy Baranow ki 2
Członek
Komitetu, Sekretarz: Konrad Dobr ki
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 117. Warezawa, d. 26 Maja 1887 r. Nadruk: Komitet
Kuą
Pornocy imienia dra medycyny Józefa Mianowikieso dla
o1ób pracuj11cych na polu naukowem. Lic::ba d:riennilca: 35.
1 Cz. IV i V Ma::ows:a, Kraków 1888 i 1890, (DWOK T. 27 i 28) nie za.
wiera na karcie tyułowej
ani we wstępie
żadnej
informacji o zapomodze Kasy
lianowakiego udzielonej na wydanic tych tomów. Do decyzji takiej, wyraźonej
w li'cie do Kolberga z 20 VI 1888 r. (zob. li1t 1392) 1klonił
Komitet zakas
cenzury nałoży
w Królellwic na cz. II Ma::owua (DWOK T. 25), co mogł
odbić
się
ujemnic na działlno6c
Kuy jako nakłdcy
tego tomu.
2 Ignacy Baranow1ki (1833-1919), lekarz, profe1or uniwer.sytetu wanzawlkiego, współzaożyciel
(1906 r.) i członek
honorowy Towanyltwa Naukowego
Warszawakiego (od 1908 r.), dla którego rozwoju i działlnoc
naukowej poł·
żył
ogromne znsługi.
członkiem By
Komitetu Kasy Mianowskicso.
Zarz1dj~cy
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Oskar

Kolberg do

Zygmunta

Glogera

Kraków, l VI 1887
Szanown y Panie Zygmuncie
Po długiej
stagnacji w na zej kore pondancji odzywam ię znów
do Wa . Szanowny Kolego po piórze, w intere ie urządić
i otworzyć
ię
tu u nas mające
we wrze'niu wy tawy, o której niejednokrotnie pcwnie czytali' ci e w pi mach warszawskich 1 , a do ojców
którrj i moją
także
personę
powłać
raczono wraz z innymi, bo
z wy tawą
rolniczo-przemy łową
ma ię łączyć
i etnografia. Na
o. talnim po iedzeniu pecjalnie ad hoc wyznaczony Komitet pod
terem dra Jakubowskiego 2 uchwalił,
aby członkwie
tegoż
starali
ię o pozyskanie przez kore pondecję
pomocy o ób ohojej płci,
mającyh
wpłynąć
korzy tnie na pomyśln
wystawy rozwój i, o ile moż
no'ci, ' wietny zapewnić
jej rezultat. Mnie się
do tal w udziale miły
obwiązek
podżegnięca
W as do tej sprawy, a że Was znam jako jednego z najżrliwszych
archeologii i etnologii uprawiaczy i popleczników, więc
mam przekonanie, że bodziec mój najzupełi
będzie
zbyteczny i ograniczy ię na kilku słowach
pro ' by, byle' ci e tylko
wiedzieli, o ro chodzi.
Otóż
chodzi nam tu o pozyskanie od Wa lub za Wa zym po ' rcdnictwem pewnej liczby okazów wymienionych w programie, który
ułoż
·l dr Kopernicki, a który do niniej zego dołączam
li tu 3 • Raczcie mi tedy d oni e' ć. czy i w jakiej czę
'ci zechcecie nam do tarczyć
pożądaru
• go
materiłu
z Króle twa, a zcegółow
z Wa zycb
tron. bo deklaracja taka wpłynie
także
na rozmiary i zeroko • ć
miej ca. jakie trzeba będzie
wydzielć
dla podzi wanych na wy ta·
wę
olazów tnograficznych. Życzenim
by nadto było,
ażeby
przedmioty te już
w ciągu
lipca znajdowły
się
w Krakowie.
Maj l! c tedy nadzieję
, że
nie odmówicie mojej pro 'hi e i nagromadziw zy u iebie, jakoby w centrum, w zystko to, co by Wam ię
z okolic Waszych pozyskać
udało,
prze łać
nam tego nie omieszkacie. Adres [ ... ] *
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Bibl. P A V 2185, t. 4 h. 93-94. Kroków
• zdanic nie dokńczne

u.

l Czerw. 87. Brulion listu.

1 O przygotowaniach do Wystawy Krajowej informwał
pra a pol ka w zyst·
kich trzech zaborów. Doniesienie o niej podał
także
,,Kraj" petersburski 1887
w nr 4 z 25 l (6 II) i nr 18 z l (13) V.
2 Fau tyn Jakubowaki (1836-1898), prawnik, wiceprezydent miasta Krakowa. Był
dyrektorem Wystawy Krajowej.
3 Program Wystawy Etnograficznej nie zachowł
się
w zbiorach Kolberga.
Pełny
tek t opublikowany został
w artykule F. Begera Dic Ethnographie au/
der Krahauer Landesausstellung 1887 ogł
zonym w ,,Mittheilungen der Anthropologischen Gesellachaft in Wien" 1888 T. 18 na a. 190-191.
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Osk ar K olb e r g
no w kiego

do

K omi tetu

K asy

1

m.

M i a-

Kraków, 19 VI 1887
Czyniąc
zadość
życzeniu
Szan[ownego] Komitetu Kasy pomocy
im. Dra Mianowskicgo, który reskryptem z d[nia] 26 maja b. r. n.
35 zawidomł
mnie. iż dla uczczenia pamięc
za pi ·odawcy 'p. Ja'kowskiego, z którego fundu zu pobieram udzielaną
mi od kilku lat
zapomgę,
pragnie, ażeby
przy dal zym wydawnictwie Mazowszu
okliczn~ć
ta zo tał
wyraźnie
wymienoą
i na ten cel podaje
odpwieną
formułę
różną
od dotychczasowych - mam zaszczyt
odpwiezć,
iż
do życzenia
Komitetu za to. ować
ię
będzie
dla
mnie obwiązkem,
a to tym mil zym, że ceniłm
zawsze niebo zezyku wy oko. znając
go jako prawego obywatela kraju, utalentowa·
n ego poetę
i rzeczy ludowych milo· nika.
Ponieważ
jednak w porzedającyh
tomach formuła
ta nie była
zachowną,
przeto o ~mielłby
ię
zapytć,
czy by nie wypadło
po formule w kazanej doać
w nawiasie: ("Z którego to fundu zu
wydane także
zo tały
tomy dzieła
porzedając")
-- czy też
poprze tać
na udzielonej przez Komitet, je~liby
tenż
o ądził,
iż
do yć będ:tie,
gdy okliczn;ć
powyż.
za zaznaczona będzie
w rocznych woich prawozdaniach.
Przy tej po obnści
niech mi wolno będzie
upra zać
Szan[ow-
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nego] Pana, ażebyś
raczył
skłonić
p. kasjera Deikego (który czeka
może
pod tym względem
in trukcji) do łaskwego
prze yłani
przyznanych mi rat zapomogi wkrótce po inkasowaniu tychże,
czy to.
jak dawniej. wprost drogą
przesyłki
pocztowej na imę
księgarz
tutejszego D[aniela] E[dwarda] Friedleina, czy też
za pomcą
firmy
Gebethner i Wolff (na ręce
p. Roberta Wolffa). - Ta ostatnia
droga oszcęda
wprawdzie portorium, ale też
i opóźnia
nieco odbiór.
Pokwitowanie nadeślę
zaraz po odebraniu przesłanj
mi sumy.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 186. Krak. 19 Czerwca 87. Brulion listu.
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Oskar

Kolberg

do

Jó:r.efa
Blizńskego

Kraków, 6 V II 1887
Kochany Panie Józefie
Nie wiem, dla jakiej przyczyny już
od tak dawna nie po yłam
obie ani literki. Ale to już
tak podobno bywa na całym
na zym bożym
'wiecie; raz się
człowiek
rozmacha i rozgaduje o byle czym.
drugi raz siedzi jak mruk i milczy jak zaklęty.
Obecnie tedy przerywam to milczenie, by Was pozdrwić
i przesłać
nowkutą
1
• Czy mi na odezwę moją
serię
zechcecie dać
odpwieź
lub nie, zależy
to - równie jak bywało
i u mnie - od różnych
okoliczno' ci,
np. od W a zego zdrowia, cza u, uspo obienia itd., na które to okoliczno' ci mam wyrozumienie i które bynajmniej przywiąan
do
W as i zacnej Waszej towarzy zki życia
nie zmienają.
Przy tej

posobno' ci powiem Wam co 'kol wiek i o odByć
ię
tu mające
wystawie, o której dlatego nic Wam dotą
nie clonoiłem,
że
horyzont polityczny nader z wiosną
zachmurzony nie zdawał
się
dla niej rokwać
jakiegokolwiek powodzenia 2• Obecnie
wszakże
sytuacja niby to się
rozjaśnił
(choć
ruble wciąż
spadją),
więc
wystawa przyjdzie do skutku, już
dla tego samego, że mnóstwo
do niej porobiono przygotwań
i potrzebne wzniesiono na bło-

441
niach budynki. Gra tu, jak widzicie, pewną
rolę
i etnografia. Nie
namawiam Wa jednakż
do składni
deklaracji i robienia prze·
yłek
okazów, bo wszy tko to doknywać
winien wystawca wła·
nym kosztem i staraniem, co by Wam niekoniecznie może
było
na
ręk.
Mimo to posyłam
Wam program i deklarcję
w 2 egzemplatzach, z których jeden możeci
udzielć
komuś,
np. Żurow
kiemu 3
lub w Ustrzykach; deklaracje wszakże,
jeżli
będą
użyte,
trzeba
z wymienieniem przedmiotu ode łać
za tydzień,
a najdalej za dwa
tygodnie do komitetu wystawy w magistracie. Kraińsk
obiecał
także
przysłać
swój ser i ma ło , a dla etnografii (za osbną
deklaracją)
opńczę
i rańtuch.
W każdym
razie mam nadzieję,
że
hę·
dziecie ciekawi zobacyć
na zą wystaę
i zjedziecie tu na początku
lub w ciągu
września
, może
nawet i z Wa zą małżonką,
co daj Bo·
że.
Wybiera się
tu także
i Kraiń
ki (może
i on wraz z żoną),
oczymu zdrowie, dziś
bardzo poduałe,
dopisze.
wi · ci e, jeżli
U mnie w zystko się
wlecze po dawnemu; kłoptów
i pracy bez
liku; wyjechać
nigdzie nie mogę
dla tych samych przyczyn, które
mnie i w roku zesłym
trzymał
w domu; zrestą
trzyma mnie
wraz z nimi i wystawa wkrótce ię już
mając
urządać,
a do ko·
mitetu której (w dziale etnograficznym) należę
i czyną
zapewne do
niej będ
musiał
przykładć
ręk.
A teraz bywajcie zdrowi, Kochany p. Józefie. Sci kam Was er·
decznie, a Wa zej pani całuję
rączki,
które niechaj raczą
skre·
ślić
je zcze kilka prze ądów
i piosnek Sobótkowych, jeżli
takowe
7dybać
ię
jeszcze od kogokolwiek dazą.
Wasz stary amicu
OKolberg
B. J. 6701, k. 306-307. Krak6w 6 lipca 87. Oryginał
listu. Brulion
w zbiorach Bibl. P AU 2030, ł. l k . 36.
l Mowa o cz. l Radomskiego, Krak6w 1887, (DWOK T. 20).
2 Zob. przyp. l do listu 1316.
3 Poatć
nie zidentyfikowano.
znajdowlię
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1336
Bibianna Moraczewska do Oskara Kolberga
Poznań,

11 VII 1887

Szanowny Panie
Okazja, która zabrł
tomu Mazowsza, aby je
czasu zacekć
na moją

24 m[arki] za cztery egz(emplarze] III
złożyć
w księgarn
Friedleina, nie miał
jui
odpwieź
na list Pana. Z prawdzią
przyj~>mnością
dowiauję
się
z niego, że się
Pan "trzymasz krzepko" co też
poświadczją
wydawane obszerne prace Jego pióra.
O znajomych tutaj Panu nie mogę
tak pomyślnch
przesłać
wia·
domści;
byliśm
mocno zaniepokojeni stanem zdrowia p. Kaź[mie
rza] Jarochowskiego, co tylko opuściła
go częśiow
ciężka
niemoc ciągleo
zadyszania; panu Dobrowolskiemu zagrżł
zupełna
ślepota,
przez kilka tygodni nic nie widzał,
wzrok dotchnięy
lek·
kim parliżem,
starania lekarzy wielce go już
umocniły;
p. Bentko·
\\-Ski wychudł,
osłab,
cierpienie pier iowe - obecnie jest w Saltzbrun, nie chą
dalszej podróży
odbywać.
Czarny Szulc chorwał
krótko, zgasł
spiesznie, podobno powró·
cił
osłabiny
z pobytu okł
całego
roku w Bułgari,
właśnie
w
chwilach walk z Serbią
i katastrofy Batenberga 1 • Brak tam dotą
\t)·gód, do jakich nawykli· my, trzeba każdą
opłacć
drogo, pobyt
tam był
za kosztownym dla rodziny Szulca, majątek
się
uszcplił
1nacznie. Lecz jedynaczka, córka bardzo uzdolniona i energiczna,
pracuje jako nauczycielka przy wyższej
żeńskij
szkole, słyzę,
ż
i w pi'miennictwie 2 •
P. Niegolewska mieszka z matką,
zdrowa i czynna w sprawcłt
miło
ierdzia. Dochody ma takie, iżby
starczył
na prowadzenie wła
sm·go domu, lecz postanwił
pierwej pozałtwić
pozostawione interesa po mężu.
Nie poruszając
innych spraw z ciężkego
publicznego naszego ży
cia, dotchnę
Banku Ziemskiego (ratunkowego) 3, miejscowe kwot
kilotysęcznh
marek wpłyają
ciągłe
do kasy, z innych dzielni
nie słychać
o solidarnśc,
większą
sumę,
bo 100 000 m[arek] zao
fiarowł
p. z Czartoryskich Działyńsk
- jedyna. Raz po raz do

443
do na zarzuty. iż sami właściel
ziemscy winni upadkowi.
Niewątpl
jest w tym jakś
prawda, choiaż
główną
przycną
połżeni
polityczne, u mvające
ocl w zelkich innych ~rodków
egzy tencji, jak go podarka ludzi 'redniomiennych a wykształco
uych. Stąd
kupna łub
dzierżawy
z małyi
kapitłm,
a obecne
trudności
agronomiczne prowadzją
upadki na tych, co ich przetrwać
nie mogą.
Ludności
pol kiej, jak stwierdzają
statystyki doroczue, nie ubywa, większe
obszary ziemi tylko przechodą
na
niemcką.
tą d proletariat dawnych w la· ci cieli zastra zająco
wzrata. Potom twoich rozpływa
się
w niższych
warstwach.
Co tylko dowiauję
ię
z pism o nowej pracy Sz(anownego] Pana
Radomsl.ie ~. Mimo mej zczerej chęi
służenia
w rozpedaży,
przewiduję,
że
nabywców nic znajdę,
źle
zrozumiana o zcędność
h} wa za to owaną
nawet do zakupna książe.
Zechciej Pan przyjąć
wyrazy mego dla Niego szacunku
i uczć
przyjaźni.
B. Moraczew ka
chodzą

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 311-312. Poznań
11 lipca 1887. Hotel Francuski. Je.,t
to ostatni li . ~t Moraczewskicj do Kolberga (zmarł
7 X 1887 r.).
w latach 1875-1876 oraz wojny
' wyniku walk narodw·yzleńch
turecko-balń
kiej w r. 1877-1878 Bułgari
uzyskał
samodzielnść.
W r. 1879
królem został
epokrewniony z rodziną
carską
Aleksander Battenberg. Wkrótce
doszł
do ostrego zatargu między
nim a caratem. J cdnocze'nie za panowania
Battenbetga Bułgari
przeżywał
w latach 1885- 1886 wojnę
z erbią.
W rewitacie na kotek zamachów organizowanych przez przeciwników króla Bat·
tenberg musiał
ustąpić
w r. 1886.
2 O pracach literackich Marii Szulcówny brak informacji.
3 Bank Ziemski, założny
w Poznaniu na początl.u
1887 r. jako towarzy·
two akcyJne przez 30 akcjonariuszy rekutjącyh
się
z kupców, wla;cicieli fahryk i właściel
ziemskich Wielkopolski, miał
na celu obrnę
polskiej własno·
=ci ziemskiej przed kolnizacją
niemcką
w zaborze pruskim. Do jego zadń
należło
po ' redmczenie w zaciągnu
pożyczek
hipotecznych, w nahy" ani u, wy·
dzierżowanu
i parcelacji ziemi, regulowanie hipotek oraz sprzedaż,
nabywa·
nie, parcelowanie i wydzierżan
ziemi Polakom. Zarząd
skład
się
z dyrektora: Władysw
Jerzykowskiego, kupca poznańskieg,
oraz z 5-cio osobowej rady nadzorczej.
4 Anons wydawniczy o ukazaniu się
cz. I Radomskiego, kraków 1887,
(DWOK T. 20) podal ,.Dziennik Poznański"
1887 w nr 153 (z 10 VII). Mylnie
oznaczona został
tam numeracja tomów: Radomskie cz. I stanowi 20 tom Ludu,
n nie cz. I tomu 23.
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Fryderyk
berga

Salom on

K r auss

do

Osk ar a

K o 1-

15 VII 1887
Wiedń,

Miodragi pootime
Opet ste me obveselili! Najsrdćni
Vam hvala i na XX-toj
knjizi Vaseg divong Luda. Boże
moj! Hoću
li ja Vas ikada
dostić
radom i marom! "Nij' junaka, ko starca Novaka!" 1
Da ste mi vazda zdravo i veselo!
Ljubi Vas u skuti i ruku, Vas zahvalni posinak

Krauss
Najmils:y ojcze przybrany
Znowui: mi sprawił
Pan uciehę/
Z calego aerca dziękuj
za 20 kaięg
prze·
rudnego "Ludu". Bot.e mój, czy ja kiedy dorównam Panu w pracy i pilnolcil
"Nie ma junaka - nad ltarca Novaka".
zawue z.drowy i zadowolony.
Oby Pan był
Całuję
rąbek
Wauego olerycia i ręk,
wdzięcmy
Panu 1yn przybrany
Krauu
Rkp. :r.a8. Bibl. P.A.U 2030, t. II k. 220. Wien VII. NeUJtifts. 12. 15NII 1887.
.A.dre1: An Hoehwohlgeb. Herrn 01kar Kolberg. Ethnograph in Krakan, Fried·
leio'ache Buchhaodluns.
l Cytat z pieśn
ludowej.

1338
K omitet K asy
Kolberga

1

m.

Mianowskiego

do

Osk a r a

Warszawa, 11 VII/1887
Szanowny Panie
Winienem Panu
Pana z cł. 19 cżerwa

na jeden punkt listu Sz[anownego]
odpwieź

b. r.
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Zapytuje Sz[anowny] Pan mianowicie, czy zmienionego na nastę
·
tomach Mazowsza objaśnie
o funduszu, z jakiego wy·
fławnicto
po tępuje,
nie należłoby
bliżej
o b ja' nić,
że
i poprzednie
tomy z tego samego fundu zu wydane zostały.
Otóż
imieniem Komitetu Ka y mam za. zczyt uprzejmie prosić
Sz[anownego] Pana, byś
zechiał
dodatku tego zaniechć
na okład
ce i karcie tyułowej,
gdyż
i tak objaśnie
o funduszu wydawni·
czym jest dosyć
długie
w nowej redakcji.
atomiast było
bardzo pożądan
rzecą,
by okoliczno' ć ta mo·
gła
ię
ujawnić
w jakiej przedmowie, w tępie
czy tp. dodatku przy
następym
lub dals:.~ym
jakim tomie. Uczyniłob
się
za do· ć spra·
wiedlośc,
wykazując
zasługę
śp.
Jaśkow
kiego.
Z wy okim poważniem
K. Dobrski
pującyh

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 118. Warszawa d. 11/VIII 1887.
imienia dr medycyny Józefa Mianowakiego dla osób pracująyh
kowem.

adruk: Kasa pomocy
na polu nau·

1339
K ar olin a
b erga

K olb er g· W
ą

sowska

do

Osk ara

K o }.

Sandomierz, 20 VIII 1887
Drogi, Kochany Stryju

T znowu parę
mie ięey
upłynęo,
jak list Twój ostatni odebra·
, nic zebraw~y
ię
dotą
na odpwieź;
cza przy zajęciu
i kło
potach przechodzi tak zybko, a jednak, Drogi mój Bracie, wieI zaj mi, pro,z , i:l czę
to, bardzo czę
to my;lę
o Tobie, o tych la·
tach minionych, które.' my prze~;dil
u hoku najdroż
zej nam po
Bogu o oby, myślą
nieraz przypominam obie jej troskę
o Ciebie.
o Twoje ciepł
ubranie, i żałuję,
że
nie mogę
mieć
Cię
przy sobie,
by ją w tym zastąpić.
Drogi mój Stryja zku, czas wystawy ię zbliża
i Ty tam pewnie
bit-ga z i troska z się
okł
działu
Twego, miał
nadzieję,
że
w
ł a m
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t)'m czao1e i ja będ
mogła
Cię
odwiezć,
ale widzę,
że
z tego
nic nie będzie,
może
później,
zimą,
gdy kolej już
na dobre od
va!l do Was chodzić
będzie\
tymcza cm patrzę
ię
na nowy Lanhof
i wy yłam
tę~lme
za Tobą
i o Tobie wspomnienia. Podróż
tąd
do
Kr::kowa obecnie je t bardzo ko ztowną,
sądzę,
że
koleją
będzie
d:deko taniej. W tym roku mielśy
rozmaite i całkiem
nie podziewane wydatki, najprzód nasza przeprowadzka, a potem długa
cho·
2
roba i śmierć
jednej z córek mego męża
już
wprawdzie za; była
mężną,
ale on strasznym wydatkom podłać
nic mógł,
a trzeba bylu ratowć
matkę
dzieciom. Ja sama kilka tygodni byłam
przy niej
w Radomiu, przy mnie umarł,
a ponieważ
człek
zawsze coś
dla
s\Vej pozycji w świec
poświęcć
musi, trzeba było
i stosownie ją
pochwać.
Po śmierc
jej mąż
i troje biednych sierotek przyjechali trochę
pocieszyć
się
u nas, on bawił
miesąc,
dzieci dwa, a najstar zą
nawP.t, w wieku Walci, pozstawilśmy
u nas, by razem
z na zą nauki pobierał.
Tonia moja skończyła
4 klasy gimnazjalne,
ale dalt·j już
posyłać
jej nie będ,
ho jak obecnie dla nas jest to
zhyt kosztowne {gimnazjum w Sandomierzu jest tylko 3-kla ow·e),
a pożytl
· u niewiele; skończyw
kla icdm, mało
zna albo prawic
tyle co nic fr[ancuski] i niemiecki język,
a po ady rządowej
jako
kotoliczl a dostać
nie może;
nie wolno jej nawet w zakłdch
prywatnych udzielać
jedynego przemiotu, jaki rzecywiś
nauczyć
sil( może
, tj. języka
rosyj kiego 3 • Do czegoż
prowadziłby
ją
cał
ta nauka przełacon
ko ztem zdrowia i tak niezmiernie wą
lego,
więc
najprzód przygotwać
ją
do egi tylu innych ofiar? -- l\y;łę
z:uninu na naucz
y cielkę,
nie zaniedbując
obcych języków
i muzyki.
a potem lat choćby
dwa, jeżcli
Bóg pozwoli, po'więcć
na wyk ztał
cenie jej w innych przt•dmiotach, zanim j1! ię puści
w świat
za
clrlebem. Ach. Drogi Stryju, bolc;nie to pomy;leć.
że
się
dziecku
lep zej doli dać
nie może.
Projektuę
tymcza em po łać
ją
je zczc do
Warszawy, do Jasiń
s kiego,
zdaje mi się,
że
koniceznie gorset higieniczny włożyć
jej potrzeba i oszcędam
się,
jak mogę,
aby na to potrzebny fundusz uzbierać.
Lola parę
tygodni, to jest lipiec, przeę
dziła
u na ; zmienła
się
bardzo na korzy'ć,
zrobiła
ię bardzo pracowitą
i gospdarną.
Władek
jeszcze aplikuje w telegrafie bez pen yj,
trzeba więc
ciągle
o nim myśleć,
inaczej umarłby
z głodu.
Za wyświadczone
dobrodziejstwo Kozłw
kiemu serdecznie Stryjowi Ko-
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r

hanemu ziękuj.d
Czy też
pisał
do Stryja Sobolewska? Całuję
ochany Bracie, jak naj erdeczniej i polecam ię pamięc

Cię.

Twojej

Karolina
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l h. 281- 282. Sandomierz, d. 20 Sierpnia 1887.
Zob. przyp. l do listu 1315.
Postać
nie zidentyfikowana, o zgonie tym brak informacji.
3 Języka
rosyjskiego nawet w prywatnych szkołach
wolno było
Rosjanom.
l

2

uczyć

tylko

1340
Walentyna

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Sandomierz, 23 VIII 1887
Kochany Stryju
Bardzo mi

kno bez Stryja i chiałbym
jak najprędze
Go zo·
i pocałwć
w rączki
, ale cóż,
kiedy nie mogła
bym przyjechać,
gdyż
nauki rozpcynają
ię
za dni kilka. Ale
g d) by Stryja zek przyjechał
, to by
~ my
ię
w zy cy cieszyli, ja teraz
d o tf łam
promcję
, pochwałę
do pierw zej klasy; mnie ciągle
ię
przypomi(na], jakeśmy
po Krakowie chodzili ze Stryjaszkiem. Uczę
ię
grać
i muzyka przychodzi mi z łatwo
· cią
, ale ż e mnie Ojciec
sam UCZ) , więc
nie zaw sze mam lekcję,
gdyż
Ojciec nie ma cza u.
1\ ic będ
dłuż
j Stryja zka nudziła
moim listem, gdyż
nie mam jui:
co pi ać.
Całuję
Stryja po tysiąc
razy. Bardzo, ach, bardzo bym
ię
cie zyła,
gdybym mogła
zobacyć
Kochanego Stryja zka. Cału
j ąe
je zcze raz tryja zka i pro zę,
żeby
Stryja zek choć
kilka łó·
wel do mnie napisł.
Kochają
Stryja bratanka, chrze tna córka
Walentyna Kolberg
baczyć,

t~

uściskać

Rh p. :ag. Bib l. P AU 2030, t . 11 k. 48. Sandomierz dn 23/8 1887 roku.
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Antonina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Sandomierz, 23 VIII 1887
Kochany Stryjaszku
Dawno już
zbierałm
się
pisać
do Kochanego tryja, ale przez
kilka tygodni po powrocie moim z Radomia, gdyż
tam byłam
w gi·
mnazjnm, byli u na goście,
tak że nawet do li tu zabrć
się
nie
h) ło podobna.
i e uwierzy Stryja zek, jak mi tę kno do Niego,
chiałbvm
ię
z nim zobacyć
jak najprędze
i pogadć
o w zy tkich rado· ciach i zmartwieniach, jakie w ciągu
cza u, w którym
nie widzieli'my ię,
miały
miej ce, a nade w zy tko w pomnie(·
o niebo zczyku Ojcu najdroższym,
którego mi na każdym
kroku
brak i którego pamięć
przechowa ię zawsze w moim sercu. Ja teraz
miał
zmartwienie, gdyż
miał
jechać
do War zawy i kazć
zrobić
gor. et na moją
łopatkę,
która choć
nie bardzo widocznie, ale
zaw ze trochę
wy taje, tymcza em p. Roman Ja iń ki, który dotąd
mnie leczył,
zachorwł
na znpalenie płuc,
więc
o wyegzaminowaniu mnie nie ma mowy. Tego roku skończyłam
cztery klasy
gimnazjalne, a na przy zły
rok zdam egzamin na nauczyielkę
pozątkow,
a potem trz ba my~leć
o obie, aby nie być
na la ce przybranego ojca, który mi co prawda nie daje uczć
t go; cóż
robić,
jui
cza'l, t raz mam rok ze na ty, pora zaprcowć
na iebie.
rie uwierzy Stryja z k, jak bym chętnie
przyjechał
do Krakowa - lecz brak materialny nie pozwala na to. iech Stryja zek
nie zapomina o mnie i będzie
ła
kaw napi~ć
, jak z Jego zdrowiem
i jak Mu ię w Krakowie powodzi.
Kochanego Stryja i pozo

Całuję rączki

Go
kochają

na zaw ze
taję

io~trzencą

Antonina de Kolberg-

wieś,

był

*

Wczoraj od Mani 1 miał sutną
chory - ohecnie ma
bo dalej dla braku ił

wiadom'ć,
ię
wybrać

cokolwiek lepiej ię nie może.
Krzyżuje
wyiozła

mąż

Kołbrzeg

jej bardzo
go na
to i moje
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plany, co do Toni. Który doktor w Krakowie zajmuje ię leczeniem
krzywionych ko<ci? Gdybym wiedzał
- że
w Krakowie gor et
drożej
ko ztować
mnie nie będzie
- może
bym ię tam łatwiej
wy·
brać
mogła,
jak do War zawy. Całuję
i 'ciskam Stryja erdecznie
Karolina*
Rh p. :ag. Dibl. P AU 2030, t. II k. 21-22. Sondomierz d n 23 sierpnia. Na usta·
lenie daty rocznej ora: na lokai:cję
w :bior:e po:wala :wiq:ek treściowy
: li·
tarni popr:ednimi (1339 i 1340).
*-* dopi eh Karoliny
1 Tj. Marii, żony
Romana Jasińkego.

1342
K om itet
berga

Wy

tawy

K rajowej

d o

Osk ara

K o 1-

Kraków, bd.
Komitet Wy tawy Krajowej Rolniczo-Przemy łowej
oraz ztuki Pol kiej
w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić
Wielmożng
Pana O kara Kolberga
członka
Komitetu Wy tawy Krajowej
na uroczyste otwarci Wy tawy odbyć
ię
mające
w dniu l września
1887 r. o godzinie 9 rano.
roczy toić
rozpoczni bię
nabożcil.
Panny l\farii, po czym zapro z ni
w
Kartę

tępu

udazą

twem w ko <ciele
aj' w.
ię
na plac Wy tawy.

załącmy.

W imieniu Komitetu:
Preze 1:
Artur hr. Potocki
Dr Felik Szlachtow ki
Dyrektor:
Dr Fan tyn Jakubow ki
29 -

Korespondencja t.

66

Sekretarz:
Ludwik Zawiło

ki

1
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Ribl. PAi\' 2185, t. 3 k. 323. Drukowane zaproszenie bez miejsca
umieszczenie go w zbiorze pozwala data otwarcia wystawy.
1 Ludwik Zawilowski, radca magistratu miasta Krakowa.

daty. Na

1343
Prezydium Komisji sędziów
d o O s k a r a K o l b e r ga

Wystawy Krajowej

Kraków, 6 IX 1887
Kolberg
W[ielmoż]ny

w .................. .
poczta .............. .

Jako Członka
wy 1 Krajowej
zaprosić

komitetu
roln[icz}pemysłwj

W[ielmożn]g

d[nia] ll września
Wystawy i
go dla rozpcęia
zgłosić

się

działu
III grupy 30 Wysta·
w Krakowie mamy zaszczyt
Pana, ażebyś
raczył
przybć
w niedzlę
1887 r o godzinie 9-tej przed południem
na plac
tam łaskwie
w pawilonie przemysłu
domowesędziów

dla

czynośi.

Z
poważniem

Włodzimer
Przewodnicąy

hr. Dzieduszycki m[anu] p[roprio]
komisji sędziów
K. hr. Scipio ~
m[anu] p[roprio]

T. Merunowicz 3
m[anu] p[ropiro]

Sekretarze
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 88-89. Kraków, dnia 6 wrze
ś nia
1887. Na·
llruk: Prezydium Komisji Sędziów
Wystawy Krajowej Rolnicz-Premysłwj
w Krakowie 1887. Liczba dziennika: 2864.
1 Grupa 30 Wystawy to przemysł
domowy, dział
III obejmwał
żywno
ś ć i na·
poje.
2 Karol hr Scipio, dyrektor Banku Galicyjskiego dla spraw handlu i przemysłu.
3 Teofil Merunowicz (1845-1916) , polityk i publicysta, poseł
na Sejm Kra·
jowy galicyjski i do parlamentu austriackiego, wiceprezydent miasta Lwowa.
Autor kilku prac o charakterze socjologicznym.
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1344
Teofil Merunowicz do

O

kara Kolberga

Kraków, 13 IX 1887
Panie Dobrodzieju
Wielmożny

Wieczorem dzi' mu zę odjechać,
a polecono mi napisć
protkół
dzi irj zego po iedzenia ędziów
grupy 30 (przemysł
domowy). Bez
prawozdania ekcji IV-tej 1 nie mogę
tego protkłu
napi ać,
dlatego ośmiela
ię
pro ić,
ażeby
W[ielmożny]
Pan Dobrodziej był
ła
kaw udzielć
mi tego al tu na dziś,
a jutro rano będzie
on na
powrót w rękach
p. Rebczyń
kiego 2 •
zym u zanowaniem
Z uajgłęb
Teofil Merunowicz
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 28-29. 13/9 1887.
Sekcja IV Wyetawy Etnograficznej obejmwał
Rebczyński
(1836-1905),
Miej kiego we Lwowiil.
1

2 Władysw

odzież
i obuwie.
dyrektor Muzeum Przemysłowg

1345
Kar o l

cipio

do

O kara

Kolberga

bm., 17 IX 1887
Wielmożny

Panie

Z pol crnia J[ego] E[k celencji] Hr. Dzi du zyckiego upra zam
W(iehnożg]
Pana o ła kawe przybycie dzi' o czwartej po po·
Iudnin na Wy tawę
dla o ądzenia
zapomnianych wyrobów z żelaz.
Z poważni
m
K. Scipio
2185, t. 3 k. 87. 17/9 87. Pod tekstem listu notka Kolberga: Scipio.

J
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1346
O

kar

Kolberg

do

Józefa
Plebańskigo

Kraków, 3 X 1887
Szanowny Panie
W Jniu 12 lutego r. b. posłaem
Sz[anownemu] Panu replikę
na u·cenzję
Biegcleisena z grudnia r. z. - wskutek czego odebrałem
odpwieź
Jego w d[niu] 3 marca, iż replika ta mogłaby
być
drukowaną
jedynie w skróceniu i to - wraz z kontreplią
recenzenta. Propozycji tej, jak Panu wiadomo, nie przyjąłem
i wskazałem
tego powody. W d[niu] 12 marca donio łeś
mi Sz[anowny]
Pan, że replika został
posłaną
Biegeleisenowi, a po nadejściu
jego
odpowiedzi nie omieszkasz zawidomć
mnie o jej tre!Ści
i o postanowieniu redakcji co do druku.
i e odbierając
od tą d żadnych
wiadomo· ci, choiaż
upominałe
o takowe w d[niu] 25 kwietnia, 27 maja i w drodze prywatnej,
bom nie przyuscał
tak długiej
pauzy w tej polemice, sądziłem,
że
rzecz cał,
zbywana milczeniem - nie oskarżm
tu nikogo o złą
wolę
- ugrzęła
gdzieś
bez wie!Śc,
a przynajmniej, że z niepojętym
traktowana lekcważnim,
odrczną
zo tał
ad calenda graeca .
Mimo to czekałm
jeszcze czas jakiś
na list od Sz[anownego] Pana, lecz na próżno.
Wreszcie choroba oczu i żołądka,
która mnie
przez parę
miesęcy
trapił
i na kurację,
i bezcyność
skazł,
choć
nie uwolniła
od pewnych zajęć
przy wystawie krakowskiej skierował
moje my~li
ku innym prawom - - i stał
się
przycną,
iż
o replikach i duplikach zupełni
niemal zapomniłe.
Obecnie wszakże
dowiauję
ię z ust Dra Kopernickiego, że
Sz[a.
nowny] Pan donisłe~
mu, jako odebraw zy nareszcie ze Lwowa replikę
i kontreplię
wzmiankoą
(na której napi anie potrzebował
p. Bicgeleisen aż pół
roku czasu) , przedstawić
je zamierzasz
Komitetowi redakcyjnemu do załtwien
w posóh, jak tego bę
dzie wymagło
dobro nauki, a nie jak pragną
autorowie, dla których "Biblioteka" za arenę
do osohistych utarczek literackich słu
żyć
nie może.
się
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*
Owóż

opóźnią.

ja z moJeJ strony, uważjąc
więc

dziś

już

całą
tę
polemikę
za zbyt
upraszam Szan[ownego] Pa-

niepotrzbą,

na o zaniechanie onej i o zwrot mego rękopismu
*.
\'(' oczekiwaniu tedy, że
Sz[anowny] Pan za to ujesz się
do tej
mojej woli jako autora i usuniesz z areny rzeconą
replikę
- a tym
samym zyskasz także
tyle dlań
pożądane
miejsce do ważniejszych
kwe tyj, niż
osobi te autorów przeczki - zasyłm
wyrazy prawdziwego szacunku, z jakim pozstaję
Jego sługą
O. Kolberg
Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 255-256. Kraków d. 3 Październ.
1887. Brulion li! tu.
ad tekstem notka Kolberga: Plebański
w Warsz.
• - Fragment ten został
napisany i zredagowany przez l. Kopernickiego
i stanowił
porawkę
następujące,
skreślonj
tv rkp., tversji Kolberga: Otóż
przypomniawszy mi w ten sposób moją
styczniową
replikę
dale' mi Sz. Pan do zro·
zumienia, iż należłoby
obecnie odezwać
się
znów do niego w tym interesie.
I dlatego też
bez dingiego namysłu
postanwiłem,
uważjąc
dziś
rzecz tę za zupełni
spóźnioą,
replikę
moją
cofnąć
i prosić
Go o odesłani
mi takowt-j !uh
też
(jeżli
zwracć
autorom rękopisów
nie ma zwyczaju) o zachowanie ad u urn
delphini w aktach redakcyjnych. Zresztą
skoro p. Biegeleisenowi brakło
czasu
na rychłą
odpwieź,
to i mnie też
nie bardzo pilno do słuchani
jego nauk
i admonicyj, które prawdopodobnie będą
tylko parfzą
tego, co już
drukował
w "Bibliotece".

1347
O kar
kiego

Kolberg

do
Władysw

Re b
czyń

s-

Kraków, 3 X 1887
Szan[owny] Pa[nie]
By spełnić
obietncę
daną
z[anownemu] Panu przy spotkaniu
naszym tak miły
dla mnie na wy tawie krak[ow kiej], prze yłam
przy niniejszym piśme
ogół
przeze mnie wydanych dzieł,
upra za·
jąc
Zarząd
muzealny o ła kawe tychże
przyjęcie.
Przy tej spo obno· ci w pomnę,
że
co ię tyczy wydawnictwa mojego z Ru i, o którym mówili'my dość
zeroko i dla którego Sz[anowny] Pan tak
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żywą
okazywć
raczyłe'
sympatię,
to jeszcze mimo poczynioneJ JUZ
inicjatvwy nic takiego o przebiegu tej prawy donieść
nie mogę,
co
by już
na niezawodny kutek liczyć
dozwalł.
Hr. Dzieduszycki j t jej wprawdzie przychylny, nie ądzi
w zakże,
ażeby
Wydział
Krajowy 1 w tym mógł
brać
udział,
i to wówcza tylko dopiero, gdy prawa ta pójdzie pod obrady Korni ji
budżetowj.
Główną
za' rzecą
je t, aby petycja 2 moja, wnie iona
i zalecona Sejmowi przez po ła
i członka
Akademii\ poartą
także
został
przez innych także
posłów,
jako obejmuąca
zapowiedź
ważnego
dla nauki i dla krajoznawstwa dzieła.
A wtedy, mając
afirmcję
Izby,* jeżli
ię ją
uzy ka *, może
intere [mieć]
korzystną
powodzenia szanę
i w dalszym przebiegu, gdy będzie
chodził
o cyfry.
Oczywi ·ci e, Że odebraw zy taką
informację,
petycji nap i ać i starań
o dobre dla niej usposobienie, tak po łów,
członków
Akademii,
jak i innych mogącyh
mi dopomóc o ób, do których zaliczam i p.
Wierzbickiego"', nie zaniedbam. Sądzę,
że
i Sz[anowny] Pan ze
donwej strony, o ile znajomo· ci i to u n ki Jego nader rozległ
zwolą*,
zechce z łaskwie
przycnić
się
do zcę'liwego
rozwiąa
nia tej dla nauki tak ważnej
prawy, jak tego podziewać
ię
mogę
po jego życzliwh
dla mnie i dla wydawnictwa słowach.
Polecają
ię
ła
kawej Jego pamięc
, miło
mi zapewnić
o 1zetelnym poważniu,
z jakim pozo taję

O. K.
Rkp. :ag Bibl. PAU 2030, t . 111 k. 122. Kr. 3 Pazdz. 87. Brulion listu. ad tekstem notka Kolberga: Rebczyń
ki we Lwowie. Pod tek tem notatki: dla Muzeum
prll'm[y łoweg)
1- 20 serii ,.Lud", 3 tomy "Mazowsza", 2 ,.Pokucia".
• * wyra:y w rkp. shreilone
• pieru.•otnie Kolberg napi al: dozwlę,
potem wyra: ten skre'lił
1 Wydział
Krajowy, zarądjcy
i wykonawczy organ ejmu Krajowego (gałicyj
kiego) . kład
się
z 6 członków
wybranych z ejmu oraz z marszłk
krajowego jako przewodnicąg.
Do jego kompetencji należły
prawy go podar·
cze i przemysłow.
prawy rozstr1ygano kolegialnie.
2 Brulion petycji Kolberga z da tą
późniejszą,
bo z dnia 17 XI 1887 r., kierowany do Sejmu Krajowego z pro ' bą
o subwencję
na dalszy ciąg
wydawnictwa, zachowł
się
w zbiorach rękopiśmenych
Kolberga w Bibł.
P N 2185,
t. 4 k. 35Q i 360 i publikowany je t jako list 1355. W sejmie obradowano nad
wnioskiem Kolberga na posiedzeniu 20 I 1888 r. O wyniku obrad i decyzji
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ejmu informuje li t
ydziału
Krajowego do Oskara Kolberga z dnia 3 II 1888
r. (7oh. list 1382).
3 Mowa o
lichale Bohrzyń
kim (1819-1935), historyku i prawniku. Od
r. l8i7 Bohrzyński
był
profesorem nadzwyczajnym historii prawa pol kiego
i niemieckiego na niwersytecie Jagielońskm,
od r. 1879 profe orem zwyczajnym i d) rektorem Archiwum Krajowego aktów grodzkich i ziem kich w Krak o.." te. W r. 1878 został
członl.iem
Akademii Umiejętnośc,
w r. 1885 posłem
na t>jm Krajowy oraz do Rady Państw.
Od r. 1891 był
wiceprezydentem Rady
zkołnej
Krajowej, od r. za ' 1908 namiestnikiem Galicji. Autor szeregu prac
naukowych m. in. D:ieje Polski tv :arysie, Kraków 1879.
Kolberg przesła
swą
petycję
lichałow
Bohrzyńskiemu,
który miał
wnie'ć
ją
pod obrady ejmu (zob. list 13:i6).
~ Ludwik Wierzbicki (183:}-1920), budowniczy, profesor politechniki lwowna ejm galicyjski. Był członkiem
Komisji Krajowej przemy !owej
skit>j, poseł
oraz komisji Historii ztuki Akademii, należł
do zarądu
luzcum Przemysło
wt>go "e Lwowie. Od r. 1881 redagowł
czasopismo "Wzory przemy lu ludowego
wto.:cian na Rusi".

1348
o~kar

Kolberg

Jo Ludwika Wierzbickiego
KrahóH•, 6 X 1887

Ostatnie na ze potkanie na wystawie kra[ow~iej],
gdzie pa1
i lon pod kierunkiem "[icłmo:lneg]
Pana zo tający
tak 'wiP.tnc nlohył
obi
tanowi~!
o, również
jak
w półkoleżistw
z W[ielmożny]
Panem na następic
odbytym ądzi
przy ięgłych
2
pawiłonu
hr. Dzieclu~yd.go
pod przewodnictwem k ięca
Jel'l
o :1 - na unęły
mi my'li. których wypoiedzć
~ówcza
nie
miałe
po obno;ci 7. powodu rychłego
odjazdu z[anownego] Pana. a któr obecnie przed tawiam. podaję
pod światłą
Jego rozwagę
.
Dot)czą
one znanych W(iclmożneu]
Panu wydawnictw
moich.
iech mi tu wolno będzie
kre'lić
w krótko'ci wydawnictw tych
przt>bieg. W r. 1857 wydałem
wła
nym nakłdem
erię
I dzieła
Lud, a w latach 1865 18(69] trzy dal ze tegoż
dzieła
erie. I by ł 
bym może
na tym poprze tal dla braku poparcia - mimo mnó twa
po iacłnyh
w tekach moich zbiorów - gdyby nie pomoc Aka'~
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demii wyjednana mi przez czcigodnego d[okto]ra łajer.
Pornoc ta
za ila mnie od r. 1871 aż do obecnej chwili; udzielane mi corocznie
okł
fl[orenów] 500 tarczą
na wydanie jednej erii bez ilu tracyj,
do czego jednakż
dokłam
cza ami {z powodu nut muzycznych)
okł
100-250 reń
kich. Więk
zej urny upo ażeni
Akademia nie
pozwala z powodu rozgałęinych
innych jej wydatków i zapomóg
udzielć
na jeden przedmiot, jakim je t moja etnografia.
Oprócz tego odbieram także
od r. 1884 i za iłek
z Ka y im. łia
now kiego w umie rub. r. 750 rocznie, z pomcą
którego wydałem
już
trzy tomy Mazow za; na dzieło
to kładć
ię
ma 6 lub 7
tomów. A nadto 2 tomy Pokucia ze kładi
na ten cel w War zawie
zebranej {okł
ruh. r. 1600).
Oto i w zy tko, co dotychcza publikowanym zo tało,
a to uje
[si<;] ono głównie
co do terenu ziem polskich. Ale w tekach moich
znajduje ię równie obfity, a może
ciekaw zy j . zcze od tamtego,
materił
pozyskany z Rn i (o obliwie Czerwonej) i Litwy, na puhlikowauie którego nie posiadam żadnego
fund u z u. O ważno
'ci
onego dać
mogą
wyobrażeni
wydane już
2 tomy Polmcia {do l..tórego mam je zczc materiłu
na 3 tomy). Ponieważ
przed ięwzce
wydawnictwa na tak wielkie rozmiary przechodiłby
możnść
lub
chę
i pojedynczej o oby {a o nakłdcę
do'ć
trudno), po tanowił
m
udać
ię
o pomoc do ciał
zbiorowego, jakim je t S jm, i wnie · ć
petycję
o przyznanie mi na ten cel ubwencji roczn j w umie
fi. 2000, tj. na publikację
co roku 2 tomów {każdy
okł
20 arku zy
druku) dzieła
zajmuącego
ię
tnografią
ziem Galicji w chodniej,
z ilu tracjaroi i nutami. Pet cję
tę
wnie'ć
przyekł
jed n z po łów,
członków
Al ademii, a mam ni płoną
nadzi ję,
że
zy la ona poparci i ze strony innych także
po łów.
Projekt mój aprobują
k c[clencja] hr. Dziedu zycki i preze
• 1ajcr, lnbo gwarancji za pomy'ln. kutek (jak to zymc przez
ostrżn~ć
zwykli), dać
nie chą
i nie mogą.
I dlatego ośmiela
ię
pro ić W[ielmożng]
Pana, aby, gdy rz cz ta przyjdzie pod
dy ku ję,
raczył
ją
porzeć
gorącym
. łówkiero
uznania i \\ ogóle
m
zr~clił
, w ego w p l ·w u do wyw alezenia tej dla mnie i dla krajaznaw twa tak pożądan
j pomocy. Z początku
ograniczyć
ię
my'lałem
na jednym t)lko tomie rocznie, ale wiek mój pod zły
i ni zwykła
materiłu
obfitść
kazły
mi po tawić
wnio ek na 2 tomy.
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Prze yłając
W[iclmożneu]
Panu komplet dzieł
moich, które
jako dar przyjaźni
racz przyjąć
wraz z wykazem tego, co je zcze
poczywa w moich tekach, polecam ię ła
·kawym Jego względom,
pamięc
i pro zę
przyjąć
wyrazy wy okiego poważni,
życzliw
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 230. Krak. 6 październ
1887. Brulion li tu.
Nad tekstem notka Kolberga: L. Wierzbicki we Lwowie. Pod listem notatka:
posyłam
mu 20 serii "Ludu", 3 t. "Mazowsza" i 2 "Pokucia".
1 Pod opieką
Ludwika Wierzbickiego pozo tawal pawilon szkól przemysło·
wych i artystycznych.
2 Tj. pawilon przemysłu
domowego.
3 Jerzy Konstanty Czartoryski (1828-1912), galicyjski polityk i działc
•poleczny, był
czynnym obrńcą
autonomii krajowej i sprawy polskiej w polityce austriackiej jako poseł
sejmowy, c7łonek
Rady Państw,
od r. 1887
austriacki radca tajny, od 1891 dziedziczny członek
Izby Panów. Był
także
za·
lożyciem
i prezesem (1892-1896) Pol kiego Towarzystwa Pedagogicznego,
dluu:olctnim prezesem komisji szkolnej i c1łonkiem
Rady Szkolnej Krajowej.
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Kraków, 7 X 1887
Komitet

Wy tawy krajowej

członka
Zamknięce

w
'rodę,

oraz Sztuki pol kiej
rolnicz-pemysłwj

w Krakowie 1887
ma za . zczyt za pro ić ni ni j zym
Wielmożng
Pana O kara Kolb rga,
Kom[itetu] Wy t[awy) Kraj[owej]
na uroczy te
Wy tawy rolniczo-przemy łowej
dnia 12 październk
1887 odbyć
ię
mające.
Program:

l. O godzinie 9-tcj rano posiedzenie
Rady lia ta, na które mają
wstęp
2. o godzinie U-tej uroczyste zamknięce
pełngo

Komitetu w sali obrad
tylko Członkwie
Komitetu;
Wy tawy na Błoniach;
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3. o godzinie 12-tej wspólna uczta w bali re tauracyjnej Wystawy
(karta ucze tnietwa po 3 zł reit. w biurze Zarządu
na placu
Wy~taw).

W imieniu Komitetu:
Dr Felik Szlachtowski
Preze
Dr Fan tyn Jakuhow ki
Dyrektor
b

Artur hr. Potocki
Prezes
Ludwik Zawiło
ki
Sekr tarz

Dla zapro szonych pi mo mmeJ ze je t zarazem legitymacją
zpłatncgo
w tępu
ua plac Wy tawy.

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 171- 172. Kraków, dnia 7

do
1887.

październk
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Warszawa, 11 X 1887
Czcigodny Panie
to owni do żądani
z[anownego] Pana z dnia 3-o b.m. zwracam In rękopi
odpowiedzi Jego na krytę
wydawnictwa Lud,
drukowamt w ,,Bibl[iotece] Warsz[awskiej]".
Przepraf'zam za znaki i uwagi poczynione ołówkiem
dla przedtawienia rzeczy na e ji redakcyjnej, przy zaznaczaniu u tępów
tdmącyh
pewną
drażliwoścą
u s tępów
, których redakcją
zami rzali
~ my
pronwać
Szan[ownemu] Panu do jakiegokolwiek
złagodeni
· lub też
zupełngo
pominęca
.
J u .l z poprzedniej mojej korespondencji może
z[anowny] Pan
wnosić,
że
lu bardzo wdzięcny
je tern za u . unięce
dy ku ji z p.
Bi g[ lei enem] z areny polemicznej. a to tym bardziej, gdyż
nie z Pańskiej
winy prawa ta nader opóźnią
zo tał.
Łącz
wyrazy prawdziwego zacunku, zo taję
ługą
powolnym i życzliwm
Plebań
ki
Bibl. PA 2185, t. 3 k. 31- 32. Warszawa, d. 11 Mea
Biblioteka Warszawska, owy wiat 41.
Październ.

1887. Nadruk:
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Lwów, 12 X 1887
Panie
Wielmożny

Wiclee Szacowne pi mo Pań
kie z dnia 3 b. m. otrzymałe,
a zarDZI'm posyłkę
zawierjąc
29 tomów znakomitego dzieła
staraniem
i pracą
Wiel[możng]
Pana tworzonego i wydanego.
im zarąd
naszego Muzeum 1 przeszle W[ielmożnu]
Panu oficjalne podziękwane,
raczy W[ielmożny]
Pan la kawie przyjąć
ode
mnie wyrazy prawdziwej wdzięcnoś
za tak cenny dar dla na8:lej biblioteki.
W poniedzałk
dr nia] 17 b. m. będziemy
mieć
po iedzenie Ra·
dy nad:~;orczej
muzeum. naszego, na którym zapewne będzie
obecnym J[ego] Ek c[elencja] hr[abia] Dziedu zycki, a także
Pan Dr
W cre zczyi1 ki 2 • Otóż
pragnę
skorzy tać
z tej zręcno
~ci,
ażeby
pr:~;ed
tawić
dzieło
Pań
kie, a zarazem prawę
dalszego wydawnictwa tego dzieła
w tym kierunku, jakeśmy
to omawiali w Krakowie. Będ
zcęśliwym,
je'li słab
moja pomoc przyda ię choiaż
Cflśkowie
do urzeczywistnienia Pań
kich dążno
'ci, tak korzy tnych dla kraju.
Z głębokim
zacuokiem i powa:taniem, życzliw
ługa
Wł.

Rebczyński

Rhp. ·ag. Dibl. PAU 2030, t. III h. 123- 121. Lwów, dnia 12.10 1887 r.

adruk:

fiejskie.
1 luzeum Przemysłow
Miejskie założne
we Lwowie w 1873 r. z inicjatywy ękodzielnówr
lwowskich otwarte został
12 VI 1874 r. Połączne
było
ze
szkołą
przemysłu
artystycznego. Od r. 1878 ieścłom
ięs
w ratuszu, od r. 1901
we własnym
gmachu przy ulicy Teatralnej.
2 Michał
Werszcyńki,
członek
Wydziału
Krajowego.
~luzem

Przemysłow
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Warszawa, 22 X 1887
Kochany Oskarze
Kilka lat z rzędu
żywiłem
nadzieję
spędzenia
kilku tygodni w miTwoim towarzystwie w Wiśle.
Dotąd
nie przy zła
Twoja podróż
w tamte strony do skutku i nie wiem, czy w ogóle ma z jeszcze
zamiar) rozciągać
Twoje prace i na ten, dla na tak ważny
i ciekawy za l ą tek, stanowiący
zapomnią
cząstkę
ludu polskiego?
.la, z mojej strony, zbierałm
starannie w Wiśle
materiły,
przygotwując
je dla Ciebie i Twego wydawnictwa.
Zebrał
się
tedy spora wiązka
notatek, która uporządkwan
i opracowana stanowi tomik. Otóż
redakcja "Wędrowca
chce użyt
kować
tę
moją
pracę
i najprzód ogłsić
drukiem w "Wędrowcu,
i naEtępie
zebrać
te ustępy
i wydać
osobne dziełko
pod tyułem:
Począthi
Wisły
i Wiślane\
uzpełnio
rycinami, nutami, kartą
georaficzną
i kolrwaną
tablicą
strojów.
L"daję
się
zatem do Ciebie, kochany druhu, z pro'bą
o przyjęcie
dedykacji tej mojej pracy na niwie tak zaszczytnie przez Ciebie
pielęgnowaj.
Twoje zamiłowne
i Twoja gorliwść
na tym polu
Lyła
mi wzorem, którego nie dościgłem
od razu, lecz nie ustaję
uwpełniać
brakujące
luki w dalszym ciągu,
jako dodatki później
Fze.
Po wyjściu
całego
dziełka
pozwlę
sobie wręczyć
Ci go z pro'bą
o wypowiedzenie mi Twego sądu,
który dla mnie będzie
albo boclź
cem do dal zej pracy, albo przestogą
zaniechania jej.
Uści
kam Cię
serdecznie
Twój
Bogumił
Hoff
łym

Bib l. P AN 2185, t. l k. 266. Warszawa d n 22-go Październk
1887.
1 W "Wędrowcu
1887 nr 49 - 1888 nr 21 drukowany był
artykuł
Hoffa
pt. Początki
Wisły
i Wi5lanie. Praca ta ukazł
się
w tym samym roku jako
osobne dzit•łko
pt. Lud cieszyńk,
jego wlaścio!
i siedziby. Obraz etnogra·
ficzny. Seria l. Górale Beshidów Zachodnich. Tom l. Począthi
Wisły
i WWanie.
Dedykowana była
Kolbergowi.
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Hoffa

Kraków, 14 XI 1887
Wybacz, że na list Twój ostatni z d(nia] 22 paźdz[iernk]
teraz
dopiero odpowiadam. Powodem głównym
tego opóźniea
była
słabo"
ć oczu, bo zapewne Ci yn Twój mówił,
iż
w ciągu
lata
mocno cierpałm
na oczy, że
oka prawego o mało
nie traciłem
i p t zez parę
mi e ięcy
ani lekturą,
ani pi aniero zajmowć
mi się
1
wcale nie było
wolno. Leczyłm
ię w klinice • Teraz jest trochę
lepiej. ale oszcędać
się
mu zę,
choć
zajęci
bynajmniej mi nie brakuje, zaniechć
też
robót mego zawodu - już
z amej konieczno•ci - w żaden
po ób nie mogę.
W li"cie swym clono i z mi o swojej nowej etnograficznej pracy,
którą
najprzód w "Wędrowcu
umieścć,
a potem w o obnej k iąż
ce zamierzasz ogłsić
drukiem i mnie deykować.
Widzę
więc,
że
nie u taje z w poszukiwaniach i krzepko ię i na tej także
niwie
bierze z do dzieła.
Mam przekonanie, że publikacja ta ważnym
bę
dzie przyczynkiem do poznania właścio
~ci
ludu złą
kiego (tak mało
u na je zcze poznanego i obrabianego), a dedykacja jego dowodzi Twej niewyga lej pamięc
i życzliwoś
ku mnie (za co erdeczne dzięk)
i za zczyt mi tylko przynie~ć
może.
Twój yn doręczył
mi kartę
z nutami ~l, które do dzieła
chce z
dołr,cz)>Ć.
W takiej jednak formie niepodobna ich drukować.
Śpiew
widocznic idzie za wy oko; więc
mu iałem
go obniżyć
tam, gdzie
sama natura gło
u ludzkiego tego w · magł.
A przy tym pisownt~
tempa nicdokłaą
należło
okre'lić
wyraźnie,
co też
zrobiłem,
o ile
możn·
ci, tarannie i bez naruszenia rytmu i charakterystyki ludowej góraloliej, którą
mniej więcej
znam z innych okolic górskich.
Przy nrze 3-cim oznacyłem
niezwykł
i nader rzadkie tempo JH~Ć
ćwietcoyh
w takcie (SH), które, być
może,
iż
przez zepsucie, tj. niecierpliwo· ć góral ką
w utrzymaniu miary, powstał.
Zre~ztą
może
z to pokazć
Kleczyń
l..iemu, który, jak ądzę,
na
mój pogląd
ię
zgodzi. Gdyb~
jednak je zcze jakie miał
wątplio
:;ci, to mi je zakomunikuj, a ja chętnie
dam wyja<nienie.
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Bibl. PA 2185, t. 4 k. 117-118. Krak 14 li top 87. Brulion listu. ad tekstem
notka Kolberga: HoCf.
l Zob. list 1375.
2 Kartka napisana ręką
Hoffa nie zachowł
się.
Kolberg przeisał
jednak
pie'ni w ni j zawarte i doknał
poprawek redakcyjnych pod kątem
opracowania muzycznego. Odpis ten stanowiący
kolejnil fazę
opracowania tych pie"ni
przez Kolberga, lecz nie będący
wersj11 ostateczn11, co wynika z porównania ich
z publikacją
Hoffa, zachowł
się,
dołączny
do listu Kolberga, w jego zbiorach
(k. 118). S11 to rękopi
y pi śni
nr 5, 7, 8, 9, 33, 42 publikowanych w monografii Kolberga Ślqsk
(DWOK T. 43). Por. Przedmowa do tego tomu s. XXXII-

XXXIV.
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Kraków, 15 XI 1887
Szan[owny Panie]
Odzywam się
znów do Szan[ owoego] Pana ażeby
Mu do nie' ć, że
wydawnictwo IV tomu Mazow za, lubo opóźnie
cokolwiek, je t
już
rozpcętym,
acz po tęp
jego zybki zależnym
je t od rychłego
otlbioru drugiej raty przyznanego mi w r.b. fundu zu, o któr go
nade łanie
w podobny po ób jak ratę
pierw zą
upra zam.
Opóźnie
wydawnictwa je't kutkiem choroby oczu, która mnie cal lato trapił
i przez dwa mie iące
na zupełną
b z.
CZ) u n ość
kazł.
Teraz mam ię,
chwał
Bogu, lepi j i prace moje
dawnym prowadzić
mog trybem, i mam nadzi ję ukończyć
druk
tomu 4 w marcu lub w kwietniu.
Pn:y t j po o b no 'ci niech mi wolno będzie
pro ić
za n[ owoego]
Pana, aby~
tak jak w roku ze złym,
raczył
na najbliż
zym walnym
po~1edzniu
Komitetu Ka y przedłożyć
potrzebę
dal zego za iłku
dla mego dzieła
z fund(u zn] 'p. Ja'kow kiego i na rok przy zły
także,
(o czym uczynić
wzmianki w dzi Ie nie omi zkam).
Sądzę,
:le nie ma konieczno' ci wy tępować
z mojej trony z nowym o to podaniem, koro brzmienie takow go ni różnilob
ię
w uiczym od ze złorcneg.
ięc
ądzę,
że
do tatecznym będzie,

463
Sza n[ owny] Pan zechcesz w moim imieniu zancyć
potrzebę
dal zej zapomogi i na dowód tejż
potrzeby list niniejszy
Yomitetowi.
Polecają
ię
tedy, jak dawniej, la kawym Jego względom,
mi zapewnić
Go o rzetelnym poważniu,
z jakim zo taję
jeżli

okazć
miło

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 69. Krak 15 listop 87. Brulion listu. Nad tekstem
not/ta Kolberga: Dobraki.
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Kraków, 17 XI 1887
Do Wysokiego Sejmu Krajowego
od lat kilkudzie ięcu
gromadzeniem materiłu
ludo kre'lenia etnografii dzielnic dawnej Rzeczypopolitej Polskiej. tarłem
ię
materił
w poroniony po to ownynt
om•go opracowaniu ogł
ić
drukiem. W tym celu wydałem
od r.
18.57 do 1869 wła
nymi środkami
4 tomy, czyli serie dzieła
pod
tyułem:
Lud. Gdy jednakż
dal ze tego dzieła
wydawnictwo dla
braku funduszu w trzymanym został,
Akademia Umiejętno<c
w
Krakowie, dbał
o rozrost wiedzy na każdym
tejż
polu, już
od
~awiązku
swego w r. 1872 raczył
mi przyj" ć w pomoc z kwotą
roczną
okł
fl[ orenów] 500 i aż po dzi • dzień
dzieło
to w pierając,
umożliwła
publikacją
dal zych 16 onego eryj, obejmuącyh
opi
vła
ciwoś
ludu pol kiego, do której to publikacji materił
wyczerpany dotą
je zcze nie został.
Pornoc udzielona tarczył
na
ogł
zenie jednego tomu o 18 do 20 arku zach druku rocznie i daana była
z zastreżnim
do tawienia z edycji tej 60 egzemplarzy
a użyt
k Akademii.
A nadto, Ka a Komitetu do w pierania wydawnictwa dzieł
naJkowy<"h imienia Dra Mianowskicgo w War zawie, acz w szczuplejzym działjącego
zakre ie, od lat 4 z podbnąż
przychodzi mi poocą,
udzielając
okł
rub. r. 750 rocznie na wydawnictwo dzieła
Zajmuąc

żyć

ię

mającego

464
pod tyt. Mazowsze (obejmwać
mającego
6 do 7 tomów), którego
3 tomy już
zostały
publikowane, a 4-ty jest pod prasą.
Ale zbiory moje obejmuą,
prócz wskazanych tu zasobów, równie
cenny a niemniej obfity (bo na kilanśce
tomów obliczony, jak
tego dowodzi załącony
przy niniejszym piśme
wykaz 1 ) materi
ł
etnograficzny z Rusi, a osobliwie Rusi halickiej pozyskany, na wydawnictwo którego Akademia Umiejętnośc,
do której się
o poparcie n~ ten cel udałem,
przy rozgałęinych
a licznych obecnie swych
wydatkach odpowiedniego funduszu nie posiada. Okolicznść
ta
zniewala mnie do szukania pomocy tam, gdzie szersze światłych
obywateli grono i większym
rozpądajce
środkami,
uznawszy prac wspomnionych donisłść,
hojniej i snadnie udzielć
by
j:} mogł.
I dlatego ośmiela
się
udać
z pokrną
prośbą
do Wysokiegc Sejmu Krajowego, by Tenż,
baczą
na korzyści,
jakie dzieło
tego rodzaju dla nauki w ogóle i dla ludoznawstwa krajowego
w 8ZCz!'sóle przynieść
może
i powinno, w zastępwie
wyżej
wymienionej instytucji naukowej, przyjść
mi raczył
z odpwieną
pomcą.

Gdyby wiek mój nie

tak, jak jest, podeszły,
gdybym więc
użytek
z rękopisów
mych w tak po·
wolnym tempie, jak to dotą
jedynie być
mogł,
zdołam
zużytkować
mozolnie zebrany materił,
przy pomocy rzeczonych korporacyj
naukowych, to wstrzymałb
się
od prośby,
którą
obecnie zanosę
do Wysokiego Sejmu. Że
za~
lata mego życia
nie dozwalją
łudzić
się
tym błogim
widokiem, nie chą
więc,
żeby
praca mego życia
po mojd śmierc
zmarnił,
upraszam, ażeby
Wysoki Sejm wy·
znacyć
raczył
łaskwie
sumę
fi. 2000 rocznie, na wydanie dwóch
tomów dzieła
obejmuącg
opisy !'tnograficzne Galicji wschodniej;
tom każdy
po 20-23 arkuszy druku wraz z ilustracjami i muzyką.
W razie przychylnej dla mojej prośby
decyzji obwiązuję
się
z l,ażdego
tomu. wytłoczć
się
mającego
w 600 egzemplarzach, dostarczyć
do dyspozycji Wydziału
Krajowego 100 egzemplarzy (dołączaj
do pierwszej przesyłki
takąż
liczbę
publikowanego już
z własn~>ch
funduszów dzieła
w 2 tomach pod tyu
ł em
Polmcie),
a nadto, przenacyć
jednoczśi
60 egzemplarzy do użytk
Akademii Umiejętnośc.
Resztę
edycji uważłbym
jako przyznane mi
łaskwie
wynagrodzenie za podjęte
okł
wydawnictwa prace.
mógł

mieć

nadzieję,

że

był

robiąc
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Do petycji mmeJ zcj mam za zczyt dołączyć
jeden całkowity
egzemplarz wydanych dotą
tomów moj go dzi ła, * o którego umie zczenia w k ięgozbre
w. Wydziału
Krajowego upra zam. *
Z
najgłęb

zym
poważniem

Członek

O kar Kolberg
kore pondent Akad[emii]
Umiejęt[no'c]
w Krakowie

B.N. akc. 3442, k. 46. Kraków dnia 17 Listopada 1887. Adres: Księgarn
Friedleina w Rynku Oryginał
listu. Dwa bruliony zachowły
się
tv zbiorze Bibl.
PA 2185, t. 4 h. 359-360, trzeci i czwarty w zbiorze B.U.W. sygn. T K 150,
k. 13-14 i 148-149.
*- * fragment uzpełnioy
na podstawie brulionu
1 Obok spisu dołączneg
do li tu (k. 47--48) w zbiorach rękopi'menych
Kolberga zachowły
się
dwa wykazy tek i materiłów
w nich zawartych
dzone przez Kolberga 25 IX 1887 r. (Bib l. PAN 2183, k. 77---aO). Był
prawdopodobnie porządane
z myślą
o przesłaniu
ich ejmowi.
sporzą

one

1356
O
~

l· a r

K olbcrg

do

Mich ał a

B obrzy
ń

sk iego

Krahów, 21 XI 1887
Panic Profe orze

' iclmożny

Prz mm< J. zym pi mie mam za ·zczyt załącyć
petycję
moją
wraz
z wykazem po iadanych materiłów
z pro'bą,
ażeby'
WWPan
r,u
: zył
zaprodukwć
takową
w lzbi Sejmowej, gdzie i komu naJt>7y. Co do spo obu, w jaki ma ona być
wnic ioną
na po iedzenie,
mianowicie przez kogo i kiedy, pozo tawiam to zupełni
uznaniu
WWPana. ader b)łym
wdzięcnym,
gdybć
WWPan zech iał
ła
<..kawi
am to uczynić,
lub też
- j ż liby' uważł
to za rz cz korzy tni j zą
(jak o tym mówili'my) - porić
o to w moim
1
imieniu k ięca
dama apiehę
ię
jednak, że
Pań
ki
• Zdaje mi
wnio ek i zdanie będą
tu wy tarczjąe.
W każdym
razie, lubo mam
7apcwuicnie poparcia ze trony życzliw
go mi Preze a i członków
Akademii, napi zę do k ięca,
aby i on także
w imieniu obywateltwa petycj(( tę porzeć
raczył.
Z rzeteln m poważniem
O Kolberg
30 Kore~pndcja

t. 66

466
B. ]. 8076, h. 708-709. Kraków d. 21 listopada 1887.
Oryginał

listu.

Adam ks. Sapieha (1823-1903), polityk, działc
galicyjski,
krajowy, członek
austriackiej Izby Panów. W młodści
zwany był
księcem"
dla swoich liberalnych przekonań,
pod koniec życia
przesdł
zycje skrajnie konserwatywne.
1

poseł

na sejm
"czerwonym
na po·

1357
Oskar Kolberg do
Stanisłw

Polanowskiego

1

Kral,ów, 24 XI 1887
Jakkolwiek nie mam zaszczytu być
Mu znanym osbiśce,
ośmie·
lam się
jcdnak, świadomy
chętnej
J[aśnie]
W[ielmożng]
Pana
pomocy tlla przedsięwć
użytecznh,
jak i ufny w stanowisko
Jego wpłyoe,
odezwać
się
do J[a;nie] W[ielmożng]
Pana w interesie wydawnictwa, które, jako dotycząe
stosunków krajowych.
niezupł
może
będzie
dla Niego objętne,
tym bardziej gdy
prace i imę
moje - jak sobie pochlebiam nie są
Mu może
obcymi, więc
pozwalją
liczyć
na Jego uznanie i na przyjęcie
chęt·
nego w intet·esie pośrednictwa.
Prezes Akademii, nie mogącej
obecnie przyjść
mi skutecznie w
pomoc, jak i ktokolwiek z członków
jej i po łów
a życzliwh
mi
kolegów, chętnie
by - jak o tym wątpić
nie mam powodu - podjęli
w tej sprawie incjatywę
i wnieśl
na Sejm moją
prośbę,
wykazując
pożytek
i donisłść
prac nią
objętych.
Że
jednak chodzi mi
wielce o ?.&interesowanie tą sprawą
i szerszych także
kół
inteligen·
cji w kraju , a tym amym o pewniejszy pomy~lneg
załtwien
mojej petycji skutek, przeto śmie
udać
się
do J[aśnic]
W[ielmo:lnego J P a na, jako znającego
bliżej
stosunki ziem ruskich, a stącl
lepiej niż
ktokolwiek mogące
ocenić
ważność
dzieła,
acz tylko w
etnograficznym wytiecajągo
zakresie sprawę
tę,
o poparcie wy·
dawnictw tych i w imieniu obywatelstwa także.
Mam niepłoą
nadzirję,
że
poparcie to, łącznie
z korzystną
ciał
akademickiego
opiną
, tym silnejzą
połży
wagę
na znaczenie wydawnictwa i tym
łatwiej
pożądan
wyjedna dla niego pomoc.
W tej nadziei. przeasjąc
jaJ najmocniej J[aśnie]
W[ielmoż-

467
go] Pana za trud, jakim go 'miem obarczć,
upra zam uprzejmie,
aby' raczył
w ni ść
moją
petycję
na po~iedzn
i przemówić
ła
kawe łow
za pomy'ln) m jej z.lłat\-icnem
w Korni ji Budże
towej.
adrnicć
tu wuuenem, tz wymi mon w wykazie materiłów,
obok zbiorów moich własnych,
prace i rękopisy
innych autorów
tanowią
za! dwie dzie iąt
czę'ć
całej
ma y mych materiłów
i lużyć
jedynie mają,
gdzie tego zajdzie potrzeba, na wzmocnienie
wła
nych n•ych opi ów, spo trzeżń
i wywodów.
Do petycji uołączam
jako al gat
jeden całkowity
egzemplarz dzieł
moich, zło:i.ny
z 25 tomów.
ie chą
w zakże
trud:.rić
J[a ~nie]
W[ielmożng]
Pana odbiorem tak znacznej liczby
kbiąże,
ad re. ować
będ
prze yłkę
wpro t do Wydziału
Krajowego
gdzie złożn
zo . taną
do dyspozycji J[a'nie] W[ielmożn
go] Pana.
Polecajqc się
zatem Jego względom
i upra zając
o kilka ła kawych błów
odpo' iedzi , niech mi wolno będzie
załącyć
wyrazy
W) ~o ki go poważni.
z jakim pozRtaję

11

J[a'nie] W[ielmożng]

Pana ługa

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 87. Krak. 24 Listopad 87. Brulion listu.
we Lwowie.
t ekstem notka Kolberga: tan Polanowski, poseł
ie
mi

udało

ię

potwierdLającym

maleźć
notakę

ad

p !niej zych danych o tej po taci, poza informacja·
Kolberga nad listem.
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w

1

k ar K olh
e

r g d o W y d z i a ł u •K r a j o w e g o w e L w o-

Kralcót , 24 XI 1887
Do
ydziałn

Krajowego we Lwowi

Przy niniej ·zym pi'mie mam za zczyt prze łać
20 tomów dzieła
pod ty[ułem]
Lud, 3 tomy dzieła
pod ty[ułem]
Mazowsze i 2 tomy
dzieła
pod ty t[ ulem] Pulwcie z pro bą'
o przyjęcie
i pornie zczenie
tychże
w k ięgozbre
Wydziału
Kraj[ owego] - przy czym upra-

468
7am uprzejmie o użyczeni
k iążek
tych na cza obrad ejmowych
po la ejmowego, J[a ·nie] W[ielmożng]
Polanow kiego,
do rąk
lub o obom przez tegoż
po ła w kazanym.
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. III /,, 87. Brulion. listu. Na przyjęcie
daty: 24 XI
1887 po::u:aln ::toiq::ek treściowy
: listem popr::ednim ora:: :::apis na tej samej
harcie.

1359
O kar Kolberg do Carla

Angerera i

Goschla

Kraków, 29 XI 1887
Gef'hrte Herren
Mit dero gegenwartigen chreiben erlaube ich mir lhnen 8 Stiick
Zeichnungen 1 zu iiber chicken, die ich in der elben Weise aus·
gefiihrt zu bekommen wiin chte, wie die mir Ende Dezember
v[origen] J[ahre ] einge. andten.
Zu No 3, welche einen Braut tock au einem Wacholder trauch
vor telł,
fiige ich zum be ren V er tandni der ache die- w nn
auch etwa rohe
Originalzeichnung bei. Die b iden [umme]rn
6 und 7 wiin chte ich etwa verkleinert zu hahen.
Auch wiirde ich G[eehrt ] H[erren] [bitten], mir die Klichee
gefiillig t vor Weihnachten zukommen zu la en, worauf dann der
dafiir zu entrichtende Betrag mit Dank einge andt wird.
Zeichne mit Hochachtung

.

S::an.owni Ponowie
Panom 8 rysunków, któ·
Pr::y niniejs::ym piimie pozwalam sobie pr:::e lać
re pragnąłbym
mieć
wykonane w taki sam sposób, jak przesłan
mi w końcu
grudnia ub. r.
Do numeru 3, który przedstawia ró:gę
tve elnq ::: jałowc,
::alqc:am dla lep·
a:ego :::ro::umienia r:::ec::y ry unch oryginalny, choć
nieco surowy. Zyc:ylbym
sobie, aby numery 6 i 7 był
nieco zmniejszone.
Prosilbym również
S::[anownych] P[anów] o pr::e lanie mi tych klisz: pr::ed
Bożym
Narod::eniem, po c::ym tvyilę
::: pod:iękwanem
nalei:nq ::a nie :apltę
Kreślę
się
: powa:i:aniem

469
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 4. 29 Novbr. 87. Brulion listu. Nad tekstem
notka Kolberga: Angerer u. Goschl.
1 Mowa o następującyh
ilustracjach, które opublikowane zoltały
w cz. IV
(na a.
Mazowsza (DWOK T. 28): Kurpie (po s. 50), Kurpianka w tzw. czółku
83) oraz rysunkach: chaty (na s. 86), szafki i skrzyni (na s. 88), krzyża
przydrożneg
(na s. 89) i wieńca
weselnego ze wsi Długosid
i Przetycz (po 1. 96).

1360
Krajowy
Wydział

do

O kara

Kolberga

Lwów, l XII 1887
Prze lane przy zanownym p1sm1e WPana z dnia 24 listopada
dzieła
WPana, a mianowicie 20 tomów dzieła
pt. Lud, 3 tomy
dzieła
pt. Mazowsze, 2 tomy dzieła
pt. Pokucie Wydział
Krajowy
wcielł
do swojej biblioteki i pozwala obie wyrazić
WPanu za przełanie
tych dzieł
należ
podziękwane.
Równocześi
zawiadamia Wydział
Krajowy JW Stanisłw
Polanowskiego, iż życzenim
WPana je t, ażeby
powyż
ze dzieła
doręczone
zo tały
na cza obrad Wys[okiego] Sejmu jemu łub
osobom
przeń
w kazanym, i zapra za go, ażeby
zechiał
oświadczyć,
komu
dzieła
te mają
być
doręczne.
Marszłek
Krajowy

1887

zastępc

[...] *
Członek

Wydziału

W ere
Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 237-238.
Wydział

berga,
ku.
członka

zcyń

Krajowego
ki

We Lwowie dnia l grudnia 1887. Adres:
Krajowy, l[iczba dziennika] 58061, do Wielmożng
Pana Odtara KolAkademii Umiejętnoc
w Krakowie, księgarn
Friedleina w Ryn-

• podpil nieczytelny
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1361
Carl Angcrer

Go

chi do

O

kara

Kolberga

4
Wiedń,

S[ ... ] Wohlgeboren
Frau O. Yon KoHlerg

1

II 1887

m Krakan

lm Be~itzc
Ihres gcehrten Schreiben vom 29. p(ractcrito]
heehrcn wir uns Ihnen mitzuteilen, daB wir von den crhaltcnen
Vorlagen 3- 10 umzeichncn la en mii en, dic iibrigcn o l u. 2
jedoch direkt reproduzi ren und alJe Klichee ra chmoglich t liefern werden.
Hocbachten d
C. Angerer u. Go chi
WiPlmoina Pani O. Kolberg

u1

Krakowie

Bęrlqc
w po iadaniu pisma Pani : dn. 29 ub. m. mamy :a :c:yt donieść
Pani, :c pouód otrzymanych w:oróto mu ielśmy
3 10 pr:ery ować
, po:o tałe
numery l i 2 reprodukuj my be:po&rednio i ws:y tkie hli :e dostarc:ymy
tv moilitoie lcrótkim cza•ie.
Z poważniem
C. Angerer i Go chł

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 5. 4/XII 1887. Karta lcorespondencyjna : ad·
resem: An Wohlgehoren F .O.V. Kolberg, Friedlein'sche BuchbandJung in Krak u.
1 Kolberg sprotwał
omyłkę
w liśce
z 28 XII 1887 r. (zob. list 1371).

1362
K omi

et K a
l olberga
t

y

1

m.

lianow

kiego

do

Warszawa, 5

kara

II 1887

zanowny Panie
Miałem
zaszczyt odebrać
li t Sz[anownego] Pana z d[nia] 27-go
wraz z pokwitowaniem za prze lane przed pół
rokiem ruL. r. 340.

471
Obecnie załącm
taką
amą
urn rub. r. 310 jako warto· ć kuponu paź•lziernkow"
od sumy zapi owej "p. Ja'kow ki go, przyznanego Sz[anownemu] Panu przez Komitet Ka y, i pro zę
uprzejmie o nad łanie
odpowiedniego kwitu.
Z prawdziwym . zacunkicm i poważniem
Kar. Deike
Bib/. PA 2185, t. 2 k. 120. Warszawa, d. 5 Grudnia 1887.
mocy imienia dra medycyny I ózefa Mianow kiego dla osób pracująyh
naukowem.

adruk: Kasa Pona polu

1363
Anton

Herrmann

1

do

Oskara

Kolberga

Budape zt, 6 XII 1887
Hochver hrter Herr
Herr Dr Fr[i dri h] [alomon] Krau war o gefallig m1r mitzuteilen, dall ie im Lud einige Fa ungen der von mir in den
,.Ethnologi chen Mitteilungen" publizi rten Vergiftungen (I. Heft,
e[it ] 89, ff.) veroffentlicht haben 2 • Da mir Lud nicht zur V rfiignng teht, und ich in dem zu W ibnachten er cheinenden II
Heft die Zu atze zu m inen Beitrag n zu ammenstellen mochtc,
hi t t ich i e rg b n t. mir e in aherc uber l h re V arianten im
Lud und iiber da , wa Sic noch iiber die e Thema wi en , giitig t
mitt il n zu wollen, wofiir ich im vornherein meinen Dank au pr che und di Ber itwillgik it in allen Geg ndien ten.
lit Yorziiglich r Hochachtung, lhr ergeb ner

Budape t, I

Ord[entlirher] Profe or am
ttila, 49.

Dr A. Herrmann
taat -Padagogium

Wielec Szanowny Panie
Pan dr 1/r{ydcryk] {alomon] Krauss był
tal• uprzejmy donie
" ć mi, :e Pan
oglo. ił w "Lud:ie" kilha :: publihowanych pr:e:e mnie tv "Etnologic:nych
Wiadomśch"
tekstów :: motywem otrucia (I :euyt, . 89 i następe).

472
Ponieu·ai nie mam do dy pozycji "Ludu", a chiałbym
:estawtc w mający
uka:ć
na Bo:ie arod:enie II :es:ycie uzpełnia
do moich pr:yc:yn·
ków, pro :ę Pana jaT. najuprzejmiej o łaskwe
doniesienie mi c:egoi bliższego
o wariantach Pańskich
tv "Ludzie" i o tym, ro Panu jes:c:e na ten temat
u:iadomo, :a co już
:; góry tvyraiam podziękwane
i gotwść
do ws:elhiegn
,;ę

reu:an:;u.
Z
najwyż

:ym s:acunkiem, Pański

oddany

profesor zwyczajny przy
Państwoym

dr A. Herrmann
Pedagogium

Rkp. :ag. Bib/. P AU 2030, t. I h. 333. Budapest l, Attilautca 49. Karta pocztowa
:; adresem odbiorcy: Wohlgeb. Herrn Oskar Kolberg, Krakau, Friedlein'sche
Buchhandlung ora: nadawcy: prof. Dr Anton Herrmann, Redaction und Admi·
nistration der "Ethnologischen .Mitteilungen aus Ungarn", Budapest. Na usta·
lenie daty: 6 XII 1887 po:tvala stempel pocztowy oraz odpwieź
Kolberga
{zob. list 1373) powłująca
się
na tę właśnie
datę
listu Herrmanna.
1 Anton Herrmann (1851-1926), węgiersk
etnograf i krytyk, profesor Instytutu Pedagogicznego w Budapeszcie i profesor Uniwersytetu w Klausenburgu.
Był
redaktorem "Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn", czasopisma poświę
conego etnografii i folklorystyce, wychodząeg
w Budapeszcie od r. 1887. Od
r. 1891 (pismo było
już
wtedy organem Gesellschaft fiir die Viilkerkunde
Unp;arns) redagowł
je razem z Ludwikiem Katoną.
2 Rozprawa Herrmanna pt. Beitriige :ur Vergleichung der Volk poe ie pu·
hlikowana była
w zeszycie l z r. 1887 na s. 89-95 oraz w zeszycie 2 z r.
1888 na s. 203-212 . .Miał
ona charakter studium porównawczego; anlizowł
pieśn
słowiańke,
zawierjąc
motyw otrucia. Kolberg nie korzystal z pracy
Herrmanna w Ludzie, jak sugerować
by to mogły
słowa:
" ... Pan ogłsi
w Lud:ie
kilka z publikowanych przeze mnie [ ... ] tekstów z motywem otrucia". Autor li@tu miał
tu widocznie na my'li pokrewińst
motywów zapisanych przez Koł·
berga z badanymi przez 1iebie.
3 Kolberg odpisując
Herrmannowi 9 I 1888 r. (zob. list 1373) podaje w liśce
informacje bibliograficzne, odsyłające
do Ludu i wskazujące
na pieśn,
które
mogłyb
go zaintersowć.
Herrmann przytacza je wiernie za Kolbergiem w koń·
cowej partii swego artykuł
w zeazycie 2 z r. 1888 na s. 203-212.
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1364
Oskar Kolberg

do

Konrada

Dobrakiego

Kraków, 7 XII 1887
Szanowny Panie
W dniu 15 li top[ada] r.b. miałe
za zczyt donie'ć
Szan[ownemu] Panu o po tępie
wydawnictwa 4-go tomu Mazowsza, nader
z początku
powolnym z powodu mej choroby oczu, a obecnie tocząym
się
znów leniwo z powodu braku owego brzęcąego
motora pobudzająceg
do szyb zego działn
zarówno potężne
pań
~twa,
jak i skromne drukarnie.
Upra~zjąc
tedy o la kawą
Jego interwcję
w sprawie rychłe
go nade łani
przyznanej mi październkowj
raty zapomogi (po
czym kwit z odebranych natychmia t kasjerowi odesłać
nie omie zkam), przepra zam najmocniej za trud, jakim Go obarczyć
zniewolon)m znów je tern.
Przy czym załącm
wyrazy prawdziwego poważni,
z jakimi zo taję
WWPana sługą
O. Kolberg
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 70. Kraków d. 7 Grudnia 1887, księgarn
Friedleina.
Brulion listu. Nad tekstem notka Kolberga: Dobrski. Drugi brulion w Bibl. P A. N
2185, t. 2 k. ll9.

1365
Bogumił

Hoff

do

O

kara

Kolberga

Warszawa, 10 XII 1887
I ochuny O karze
R•)wnocze ·nie z tym listem wy yłam
pod Twoim adr e e m począ
tek mojej pracy pn. Początki
Wisły
i Wi'lanie, wychodząej
w "Wę
drowcu", z pro'bą
o uwiadomienie mnie, czy yczsż
sobie i daJ-

47-1

zego ciągu
w "Wędrowcu
które bym Ci po yła
rt>gularni , lub
chce z czekać
do wyj' cia o obnej odbitki, którą
bym Ci w każdym
razi ofiarwł?
Serdecznie Ci dziękuj
za pozwol nie na d dykację,
co dla mnie
jt> t wi lkim zaszczytem, i również
zobwiąany
Ci je tern za pomoc w czę:
ci muzycznej.
Ograniczony je tern bardzo co do miej ca w "Wędrowcu
i co
dlatego nie mogę
umie'cć
więcej
<piewów.
do ko ztów nakłdu,
W ogól mu i alem ię liczyć
z go· ci ono· cią
redakcji ,Wędrowca-'
zwła
zeza że
przycnić
ię
ona chce do wydawnictwa w oddzielnych odbitkach.
Cie zę
ię,
że
wy zedł'
z niebzpcń
twa, i mam nadzieję,
że
wyzdroiałe'

już

zupełni.

moja ównieżr
z w półczuiem
przyjęła
wiadomo· ć o TwoJej cłJOroLit'
i za yłając
Ci ukłony
t>rdeczne, pro i, w razie gd}hy' na przy zły
rok chiał
jakiś
cza odpcząć
i odychać
'wieżym
p owi trzem w górach, to uczyń
jej tej uciechy przyjąć
go· cinn dach u na w W i 'l e.
Całuję
Cię
erdccznie
Twój
Bogumił
Hoff
dres:
B. Hoff w W ar za wie
0
ulica Złota.
6.
Żona

IJibl. PA

2185, t. l k. 267- 268.

arszawa dn 10 Grudnia 1887.

1366
Konrad Dobr

ki do O

kara Kolb

rga

Warszawa, 11 XII 1887
zunowny Panie
Pi ~ni:lth.e
wy lane zo tały
zaw·ze jakie< kwe tie z k
ięgarną

5 grudnia h. r. Powod m zwłoki
ą
Gebethnera. Moż
z[anowny]

475
Pan zechce ię porozum1ec listownie z p. Karolem Deike, na ·z) m
kasjerem (dyrektor Banku Handlowego w War zawie), o drogę,
na której na przy zło;ć
zwłoki
unikąć
by można.
Na o tatniej bowiem se ji przyznano Sz[anownemu] Panu zapomogę
i na rok 1888.
Z poważniem
ług
a
Dobr ki
Bibl. PA'V 2185, t. l k. 150- 151. Warszawa, ll/XII 87.

1367
K omi tet K a
Kolberga

y

i m.

Mi an ow

kiego

do

O

k ara

War zawa, 15 XII 1887
Do W[ielmożn]g

O kara Kolberga w Krakowie

W odpowiedzi na podanie Szanownego Pana z d. 15 li topada
r.b., w kutek decyzji Komitetu Kasy z d. 3 grudnia r.b. mam zaszczyt Go zawidomć,
że
Komitet Kasy przynał
Szanownemu Panu zapomgę
z fundu zn J. N. Jaśkow
, kiego na rok 1888, a to na
wydanie dal zych tomów Mazow za.
Wicepreze Komitetu: Dr. Ignacy Baranow ki
Komitetu,
kretarz: Konrad Dobr ki
Członek

Bibl. PA ' 2185, t. 2 k. 121. Warszawa, d . 15 Grudnia 1887 r.
Komilf•t
dla o ób
Zarządjcy

Pornocy imienia dra medycyny Józefa
na polu naukowcm. Lic:ba dziennika: 16.
pracująyh

Kasą

adruk:

tianowskiego
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1368
Oskar Kolberg

do

Karola

Deikego

Kraków, 19 XII 1887
Sz[anowny Panie]
Przy niniejszym li· cie mam za zczyt prze łać
Sz[anownemu] Panu kwit z odebranych obecnie za po· redniclwem k ięgarn
Friedlcina rub. sr. 340 z Ka y Pomocy im. dra Mianow kiego. Sądzę,
iż
uwaga, jako pochdzą
one z kuponu październkowg
od sumy
legowanej przez śp.
Jaśkowsieg,
nie jest na kwicie zbyteczna.
Ponieważ
powodem pewnej zwłoki
w przesyłc
zapomogi bywa
niekiedy kwe tia, czy ma ona pój' ć drogą
k ięgarn
Gebethnera
lub iną,
przeto radził
mi pan Dobrski, aby ię z Szanownym Panem porzumieć
co do po obu rychlejszego odbioru zapomogi na
przy zło~ć.
Mniemałby
tedy, że najodpwieszą
będzie
tu wpro t drodawniej - na ręce
p. Friedleina.
ga 1Jocztowa, jak to bywało
Bibl. PAN 2185, t. 4. k. 61. Krak. 19 Grud n 87. Brulion listu. Nad tekstem not·
Iw Kolberga: K. Deike.
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Oskar Kolberg do
Bogumiła

Hoffa

Kraków, 19 XII 1887
Kochany Bogumile
Ci bardzo za prze yłkę
Twego artykuł
w "Wędrowcu.
który mnie niezmiernit" interesuje, i dobrze, że mi nie każe
kać
na odbitkę,
która Bóg wie kiedy pu zeoną
będzie
koro artykuł
ciągnć
się
będzie
przez kilkana ·ci e może
Jako muzyk żałowć
mu zę,
że
tak mało
podaje z nut
ł
Twoim, choiaż
pojmuę
dobrze powody ograniczeń
Dziękuj

z czew 'wiat,
numerów.
w artykupod tym
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redakcji, sądzę
bowiem, że ukażą
ię
one w toku artykudrukowane, nie za~
(jak to cza e m bywa) li tografowane na o obnym ~wi
tku.
Dziękuj
Ci erderznie, jak i Twojej kochanej żonie,
za pamięć
o mnie i ła kawe zapro zenie do Wi ły,
doką
znów w roku przyudać złym
się
zamierzacie. Chciej mi wierzyć,
że
było
dla mnie
najwięk
zą
przyjemno~cią
i lekar twem nawet odychać
choćby
lcilka tylko tygodni ~wieżym
gór kim powietrzem, i to w towarzy twie życzliwh
mi przyjaciół.
Ale zachodzi znów ta ama kwew latach
tia, co do wyjazdu z Krakowa, jaka mnie tu więzła
ze złych;
więc
lubo mam niejaką
nadzieję
u unięca
krępującyh
mnie dotą
trudno' ci, nic jednak tanowczego teraz Wam powiedzieć
nie mogę,
zwła
zeza że do czerwca do' ć jeszcze upłynie
wody
i cza u, a z tym o tatnim czynnikiem (tj. cza em) wiek mój pode z.
ły
liczyć
ię
także
co'kolwiek je t obwiązanym.
Całując
Cię
i za yłając
ukłony
i u zanowanie Twojej żonie,
zotaję,
jak zaw ze, najżyczliwsm
...
Pro zę
Cię
adre ować
do mnie na tępne
prze yłki
nie na ulicę
War zaw ką
(którą
Ci w kazł
pewnie Twój yn), gdziem mie zkal
przed rokiem i od tego cza u dwa razy już
zmienł
mie zkani , ale
jak to było
dawniej:
O. K. w Krakowie - księgarn
Friedlcina w Rynku.
"'zględem
łu

Bibl. PA 2185, t. 4 k. 119. Krak 19 Grudn 87. Brulion li tu. Nad tekstem not·
ka Kolberga: IIoCE.
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Jadwiga

ernerowa

do

O kara Kolberga

Warszawa, 22 XII 1887
Kochany

tryja zku

Z gazet wycztałm,
że
Stryja zek na oczy był
cierpąy
l, pewno to dlatego nie miał
tak dawno od ni go wiadomo' ci; chwał
Bogu, ta przykra choroba podobno już
prze zła;
wy tawiam BO·
Li , jak dla kochanego Stryja wiecznie 'lęcząego
nad k iążk
lub

zajętego
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pi aniem mu iało
to być
przykrym. ic t ż nie wi m , gdzie
S t l")' j to lato spędził
i kiedy do Krakowa powrócił.
Ja zwyczajem laL dawnych pie zę , by choć
li townic podzielć
!>iC' z kochanym Stryjem opłatkiem
w nadchozą
wiglę
Bo:lego
arodzenia i życzć
zdrowia dobrego, żeby
to ci rpienie oczów ię
nic powtórzył
więcej.
Ja z dziećm
w lecie byłam
u wód w ałęczowie,
gdzie brałm
kmację,
a dzieci głównie
prze iadywł
w Ie ie, co im do , konalt:
robił,
, zkoda tylko, że
znacznie wcze'niej , jak miał
zamiar,
mu iałm
tamąd
wyjeC'hać,
bo koklusz zacął
tam ię
zeryć
,
więc
z obawy, by mój Jerzyk nie do tal tej przykrej choroby, nie
koi1czyw zy moich kąpiel,
wróciłam
z chłopami
o tatniego lipca
do War zawy.
Po czę;i
dobrze ię
tal o, żem
powróciła,
bo wła
·nie parę
dni
przedtem Roman na zapaleni płuc
zachorwł
i parę
tygodni
C'iężko
był
chory, i \lania ama jedna przy nim, więc
przynajmniej
mogła,
tu będąc.
po parę
godzin u nich pędzać
i w czymkolwiek
być
pomcną.
Gdy przy zedł
trochę
Roman do i bie, w jechał
na
trz tygodnie na wie·, kąd
wrócił
też
znacznie lepiej, i teraz ma
ię
nieźl
, poka zluje trochę,
ale inaczej być
nie może,
kiedy po
takiej chorobie, pogoda czy ni pogoda, człowiek
mu i wychodzić,
by na chlf'b zarbić.
Bronek całe
pół
roku siedzał
na robotach przy Wi 'l
Wiep·
rzu, dopiero onegdaj przyjechał.
Od Karolki od cza u do cza u mam wiadom
~ ć , narzeka, że
na
newralgi~
w twarzy bardzo cierpi.
fy~m)
mieli par~
razy tra hu dużo,
a i zkody trochę,
bo pa·
liło
, ię
u na dwa razy 2, prawdopodobnie było
podpalon ; dobrze,
łe
w zy tko było
ubezpi czon ; zaw-,ze bardzo to ni mil .
Raz jeszcze prze yłaj<!C
:lyczenia tryja zkowi od na w, zy tkich.
koiczę
li t mój z pro 'hą , by t ryj choć
łów
parę
o swym zdrowiu
nam donióqł
wkrótce.
zezerze przywiąan
erner
Jadwiga
Rkp. ::ag. Bib!. PAU 2030, t. II k. 161- 162. d. 22112 1887 r. Warszawa .
2

,ir
O pożarch
udało

się

ustalić

tych nie udało

tej informacji.
źródła

się

odnaleźć

bliż

zych danych.
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1371
O

kar Kolberg do

Carla Angerera

Go

chla

Kraków, 28 XII 1887
Geehrte Herren
Laut Ihrer Korre pondenz-Karte v[om) 4. De[zem]her (die irrtiimlich an Frau v. K[olherg] adre iert war), erhielt ich die achricht, da die Ihnl'n von mir ge andt n 10 Vorlagen, die al Illutration m iner Werke dienen ollen. in Arheit hegriffen ind und
die Kliche ra chmoglich t geliefcrt werden.
In der Voranb ehung, das di elben nun vollendet oder der
Vollendung nah
cien, erlaube ich mir ie hofflich t zu er uch n , dic Kliche rechtbald einzu enden, da die Druckerei chon
in den nach t n Tagen sie henotigen wird. Der Betrag kann entweder dnrch die hic ige Fri dl in' ch Buchhandlung ohne Verzug,
odcr auch durch Po t- achnahme entrichtet werden.
Zeichne hochach ten d
,,::anoumi Ponowie
W hartt·e /wre . pondencyjnej Ponów : 4 grudnia {htóra przez omy/hę
zosta:aadre ou•arta do pani K[olbergJ) otrz)malem wiadomć,
i.e przedane Panom przeze mnie 10 tv:orów, htóre mają
lui.yć
jaho ilu tracja moich dziel, q
jui. w opracowaniu i że
kli ze :o laną
moi.liu·ie &piesznie do tarczom•.
pozwaW przewidywaniu, i:e q one jui. u:yhonane lub bli hie tvyhończenia,
lam obie pro. ić Ponów uprzejmie o jak naj"pie :niej. :e pr:e lanie kli. :, gdy·i.
druharnia będzie
ich potrzebwać
jui. tV najblii.s: ·ch tlniac:h. alei.ność
moi:P.
l • yĆ
uregulou·ana be:zuloc:nie albo pr:e: tutej :q k ie,garnę
Friedleina, albo
:11 pubrantem poc:totl'ym.
Kre 'lę
ię
: potoui.nniem
ła

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 6. Krak 28 Decbr 87. Brulion listu.
teh trm notha Kolberga: Angerer.

ud
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1372
K ar olin a
berga

K olb e r g•W ą s o w sk a

do

O

k ar a

K o 1-

Sandomierz, 8 I 1888
Kochany mój Stryju
ie mając
odpowiedzi na list mój, podziewałm
ię,
że
Stryj
Drogi wybierze ię do na na 'więta
- co zczególniej teraz, gdy
pociąg
dwa razy dziennie z Krakowa do Sandomierza przychodą,
nie przed tawia tak wielkiej trudno'ci; ja tą myślą
żyję,
by ię jak
najprędze
do Stryja zka Kochanego wybrać,
ale ten rok był
dla
na bardzo ciężk
- przeprowadzka pochłnęa
dużo
pienędzy,
potem choroba i śmierć
córki mego męża,
choroba yna, który mu·
l'iał
do wód wyjeżdać,
a nare zcie zapłceni
dług
za dwóch dłuż
nil· ów. za którymi mąż
zaręcł
w. zy tkie te nad podziewane wy·
datki mm zały
na i zmu zają
je zcze do odmówienia sobie tego
w zy tkiego, co nie je t Ie trict nćce
aire *, ale, da Bóg, na wiosnę
może
hęd
mogła
Stryja zka Kochanego uści
kać,
ucałowć
i upewnić
o moim niezmi nnym do
iego przywiąanu,
zanim
to jednak na tąpi,
przyjmij pro zę,
Drogi Ukochany Bracie, na
dzie1'i 7hli:.ająryc
ię
Twoich urodzin naj rdeczniej ze życzenia
zdrowia i urzeczywi tnienia w zy tl-ich zamiarów Twoich.
ie
wiem czemu, gdy my'lę
o urodzinach Twoich, zaw ze przypomina
mi ię mie zkanie na ze na owym Świec
i waza z pączkami
mu ialy to być
o talnie urodziny Twoje w gronie rodziny pędzo
n • - mój Boże,
od tego za u rozłąka
- rozłąka
z ukochanymi drugich urodzin już
babcia nasza najdroż
za nie doczekał,
i odtąd
pędza
z ten dzień
zaw ze w'ród obcych, którzy prawdopodobnie nawet nie wiedzą
o dniu urodzenia Twego, przepra zam Cię,
Drogi tryju, za te w pomnienia mutne, bole ne, al pomimo to
miłe,
bo na przeno zą w te chwile, gdy'my ię w zy cy do jednego
tak wznio ł go, tak zlachetn go tulili erca, erca, które dzi • tylko my dwoje w rodzinie naszej cenić
i czić
potrafimy, bo też
i my dwoje, bmiało
powiem, wyjątkoe
doznawali'my opieki, wy-
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przywiąan
do tej najdroższe,
najszlachetniejszej w
istoty.
Co porabiasz, Kocbany Stryju, jak Twoje zdrowie, Twoje oczy,
ni~
utrudzaj ich długim
pisaniem, ale donieś
mi o sobie, choć
słów
kilka, tęskno
mi do Ciebie, smutno pomyśleć,
że
nie mogę
Cię
pielęgnować,
że
nie mogę
Cię
otczyć
tą
troskliw
ś cią
i opieką,
o któ·
r ej dla Ciebie marzył
babcia, czy zawsze mieszkasz u W[ielmoż]
nej Jasińkej,
czy Ci tam zawsze jednakowo dobrze, serdecznie
1
, ale zapomniabardzo pragnęłbym
poznać
siotrę
p. Jasińkej
łam
, gdzie mieszka i jak się
nazywa, donie
ś mi o tym, Stryjaszku,
a nie omieszkam teraz, gdy nam tu już
jakoś
trochę
łatwiej,
wybrać
s ię
do niej. W alcia, chrz estnica Twoja, zdrowa i dobra dziewczynka, uczy się
dobrze i ma zdolnści
do muzyki. Tonię
uczę
teraz sama w domu, jak Ci to już
zapewne donsiłam.
Ukończeni
nauk gimnazjalnych nie przedstawia dla niej rzeczywistych korzy
ś ci,
brakuje mi tylko podręczników
do nauki języka
polskiego.
jak stylistyki, literatury, a w naszej księgarn
szumnie ten tyuł
nos zącej
znajdziesz rozmaite galanterie, mydełka,
zabawki, jednym
s łowem,
wszystko prócz książe,
nie wliczają
w to, rozumie się,
podręczników
szkolnych w języku
ros[yjskim]. Co do mnie cierpę
od dawna i coraz więcej
na newralgię
w szcęe,
która mnie czę
sto bardzo, bardzo nawet dokucza, i widocznie podać
się
muszę
operacji w Krakowie lub w Warszawie. Mój mąż
zawsze poczciwy
i szlachetny tak w postęwaniu
ze mną,
jak i z dziećm
moimi,
a jeżli
życie
moje ma swoje ale, to któż
jest od niego wolny, kto
nigdy nie widzał
burz, nie łam
się
z przeciwnośam;
tak dziś,
jak i przez całe
życie
nie błagm
Boga o dni lepsze, ale Go proszę,
aby mnie od gorszych uchronił.
Władzio
Illukiewicz po dwuletniej aplikacji dostał
nareszcie pos adę
telegrafisty na drodze Iwanagrodzko 2 -Dąbrowieckj
na stacji
Sosnowiec 3, biedny chłopi
e c nacierpł
si ę chłodu
i głodu
od czasu,
jak musielśy
Radom opuścić
, a i teraz dopiero pierwszy mies iąc
służy
za pienądz
e,
ż e by
mu tylko pensję
od razu zapłcil.
Z Warszawy nieczę
s te
miewam wiadomśc
o naszych starych
znajomych, bo ani Jadwinia, ani Mania nie spotykają
się
z nimi,
od Kretlówny jednak i Scbouppowej miał
list 4 listopada na
moje imieniny. Ale - Sobolewska pisał
do mnie kiedyś,
że
jej
jątkoweg

świec

31 -

Kore:;pond encj a t. 66
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wnuk Kozłw
ki, któremu (jak mi to dono ile" li townie) wyrabile • obiady bezpłatn
, umiera z głodu,
czy to prawda? Sądzę,
że
tu
jest coś.
czego się
domy'lam - l'imagination de cette vieille amie
de la familie Kolberg travaille toujours et invente Dieu sait quel
projet, pour atteindre on but**. Drogi, Kochan_ ·, ajukochait zy
Stryja zł u i Bracie, całuję
Cię
i 'ci kam erdecznie, a polecam iebie i moich pamięc
i ercu Twemu.
Kochają
Cię
niezmiennie
Karolina Wąsow
ka
Lola od 2 lat je t nauczyielką
w rodzinie niemieckiej pod Zgierzem, zrobiła
się
pracowitą
, bardzo rozsądn,
gospdarną,
ale poagu nic ma i więdnąć
mu i, jak wiele innych.
Pro zę,
Kochany Stryju, przyszlij mi wój adre , od nas czaem bywają
okazje do Krakowa, mógłby
się
ktoś
z Tobą
zobac
y ć,
zawsze h) loby mi miło
mieć
relacje o Tobie od kogo· , co ię z Tobą
widzał.

Co ię dzieje z Szopenem, pragnęłbym
go mieć
podobno cło
od obrazów naznaczone, i to do
'o, je.· zcze raz, Drogi Stryjaszku, całuję
Cię
wyraz. pozdrowienia
zacuoku od mego męża
czek od dziewczynek moich
yć

u siebie, a teraz
wysokie.
erdecznie, przyjm
i ucałownie
rąKaroli[na]

Ja
W[ielmoż]nj

dzięk

za
opiekę

i

iń

kiej o"wiadcz, pro zę , wyrazy erdecznej potarania, jakimi Cię
otacza.

Rkp. :ag Bib!. PAU 2030, t. I k. 283-286. Sandomierz 8 styt>znia 1888 r.
: : g lędnie
potr:ebne, •• tuyobraźni
tej starej pr:.yjaciólki rod:iny Kol* be:u
bergów pracuje ciągle
i wynajduje Bóg tcie jakie pom .• ly, b osiqgnł
•wój cel
1 Chod zi tu o Marczewką,
wepomniaą
już
w li"cie Kolb erga z dn. 6 marca
a nie 1iolłrę
Jasińkej.
1887 r. (li l 1326), kuzynę,
2 Iwano gród Dęblin.
3
os no" i e c, oeada fabryczna w po w. będzińakm
.
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1373
Oskar Kolberg do Antona Herrmanna

Kraków, 9 I 1888
Hoch Geehrter Herr Prof[essor]
Ihre Korrespondenzkarte vom 6. Dez[em]ber erhielt ich erst am
16. Dez[em]ber und sie fand mich krank und im Bette. Meine
Krankheit und die vielseitigen, keinen Verzug leidenden Beschiiftigungen nach Genesung, werden mich wohl entschuldigen, daB ich
erst jetzt zur Beantwortung Ihrer werten Schrift schreiten kann.
Zuforderst finde ich mich jedoch veranlaBt, Ihre Aufmerksamkeit auf die Art und Weise meines Sammelns, sowie auf die Zeit,
Dauer und die Zukunft meiner Publikationen zu lenken. Mein gesammeltes Material ist ~eistn
das Produkt vieler Reisen, Korrespondenzen und des eifrigen. Nachbliitterns in Zeitschriften u. entsprechenden wissenschaftlichen Werken. Friihzeitig, denn mit meinem 25 Lebensjahr, hab ich das Geschiift angefangen (bin anno
1815 geboren 1 ) und seitdem mit vielen Schwierigkeiten gekiimpft,
um das gewonnene Material durch speziell dazu bestimmte Publikationen zu verwerten. Meine Bemiihungen sind mir zwar en·
dlich d.h. nach vielen Jahren teils gelungen, allein die mir gebotenen Hilfs-Quellen sind Iange nicht so ergiebig, wie dies das viele
aufgehiiufte Material zum Druck zu [ ...] *· Bis dato also, hab ich
mit Hilfe wissenschaftlicher Gesellschaften (in Krakan und Warschau) 25 Biinde herausgegeben, dieselben enthalten jedoch nur
den Text von kaum der Hiilfte des ganzen, in meinem Besitze
[sich] befindlichen und zur Publikation bestimmten Materials. Sie
werden es daher wohl leicht begreifen, daB ich bei meinem Alter
und der fortwiihrenden sich darbietenden Ordnung und Sichtung
des noch vorhandenen Materials kaum die notige Zeit zum erschopfenden Studieren desselben, folgiich auch zur Beantwortung
spezieller ethnogr[aphischer] Fragen, iibrig haben kann,* trotz
der Zusprsche meines ehrenwerten Freundes Dr Krauss *.
Dieser Urnstand ist es, wenn ich auf das mir vorgelegte Thema
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der Vergiftungen (welche Studium ich iihrigen - wie Alle in
Ihrt"n ,.Mittheilungen" publizierte - mit dem regsten Intere se
verfolge), keine befriedigenden Antwort ertheilen kann, weil sie
er"t nach vielem Nach uchen moglich ware. ur o viel will ich bemerken, da3 Sie viele Varianten des von Ihnen zitierten slovakichen Liedes (in Kolar-s Zpiewanky) a uch in meinen W erken finden werden, wie z[um] B[eispiel] in Lud (Pieśn)
Serie I, Seite
116-132, Serie IV, Seite 49, Serie VI, Seite 176, Serie XII, S. 210,
Serie XVI, S. 291, Serie XIX, S. 150, Polmcie II, S. 41--45, Mazowsze I, S. 106 Nr 245, Mazowsze III, S. 275, Nr 387 2 •
Urn Ihnen diese Arbeit, und iiberhaupt alle Ihre kiinftigen Forclnmgen auf ethnolog[ischem] Felcle zu erleichtern, oll es mir zu
einem be onderen V ergniigen gereichen, der ehrenwerten Redaktion der "Ethnologischen Mittheilungen", ein Exemplar meiner hi her publizierten ethno[graphi chen] Werke zu offerieren, mit der
Bitte, die elben in Ihre Bibliothek giitigst aufzunehmen. Auch muB
ich Ihre Aufmerk amkeit richten auf die, eitens der hie igen Akademie der Wissen chaften publizierten 11 Ban de de Werkes:
"Zbiór wiadomśc
do Antropologii", welches hochst wichtige ethnolog[ische] Nachrichten ver chiedener poln[ischer] Autoren enthiilt, und da Herr Dr Kopernicki redagiert.
Zeichne mit besonderer Hochachtung
Wici< c Szanowny Panie Profesorze
Pańshą
poc:tówkę
z 6 grudnia otr:ymalem dopiero 16 grudnia, a zastł
mnie
ona chorego i w l6iku. Choroba moja, a po wyzdrowieniu różne
nie cierpą
zwłoki
:ajęci
niewątpl
usprawiedlą
mnie, że dopiero tera: mogę
pr:y·
tąpić
do napisa11ia odpotoiedzi na Pańskie
s:z:anowne pismo.
poc:uu'am ię
jednak do tego, by :wrócić
Pań
ką
uwagę
na
Na wstępie
merodę
:bierania pr:e::e mnie materiłów,
jak również
na historę
ich publi·
1.-arji ora: pr:ys::loU mego tcydawnictwa. Zebrany pr:e::e mnie materił
jest
po trięh.~:ej
c:ę'i
re:ultutem wielu podróży,
kore pondencji i pilnego wer·
towania c:asopi m i odpowiednich dzieł
naukowych. Wc:e.!nie, bowiem mając
25 lat, rozpcąłem
tę
pracę
(urodziłem
się
w 1815 r.) i od tego c:asa wał·
czJlem : tvieloma trudnościam,
aby :użytkować
:dobyty materił
w spe·
cjalnie na to pr:eznac:onych publikacjach. Usilawania moje wpratt·d:ie na·
się
udały,
jednaki;e dane mi do dyspo·
reszcie, tj. po wielu latach, tv c:ęi
::ycji iródła
pomocy nie są a: tak wydajne, jakby tego toymagł
ogrom ma·
terialu nagromadzonego do druhu. Do dnia d:isiej :ego zatem, : pomcą
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tou;ar:y tw nauhott· ch {w Krakowie i War :awie), u;ydalem 25 tomów, Taóre
:au·ierją
jednah tylko tehH połwy
:al dwie materiłu
znajduącego
się
w mo·
im posiadaniu i pr:e::.nac:onego do publilwwania. Zrozumie więc
Pan łatwo,
że
w moim tcie/;u i pr::.y tale koniecznym porządhu:ani
i przeglądaniu
posia·
danego jeszcze materialu nie starcza mi czasu na jego wyczerpują
•tudio·
wonie, a zatem i na udzielanie odpowiedzi na pytania pecjalne, dotycząe
:a·
gadnień
etnografic::.rtych.
Okolicznoki te są powodem, że na przedstawiony mi ::.a zachętą
mego c::.ci·
godnego przyjaciela, dr Kraussa, temat o otruciach {które to :re :tą
tudium,
jak 1 tv :ystkie inne publikacje w Pań
kich "lUitteilungen", 'led:ę
:: najwyź·
s::.ym zaintere owaniem} nie mogę
ud:ielć
Panu zadwljące
odpowiedzi,
taka bowiem była
moiliwa dopiero po wielu po :ukitvaniach. Chcę
jedynil'
tyle nadmieć,
że
wiele tcariantów cytou·anej prze: Pana pieini slowaclciej
w moich dziełach,
jak np.
( w .,Zpietvallkach" KallaraJ ::.najdzie Part również
w .,Lud.:ie" {pie.<ni} seria l s. 116-132, seria IV s. 40, seria VI s. 176, seria
Xll s. 210, seria XVI s. 291, seria XIX . 150, "Polmcie" 11 s. 41-45, ., la·
::.ow :e" l s. 106, nr 245, "Mazowsze" 111 s. 275 nr 387.
Aby ulatvić
Panu tę pracę,
jak w ogóle tv :ysthie Pana przy :le badania
na polu anologicznym będzie
dla mnie s:.cególną
przyjemnością
ofiarowanie
t·zcigodnej Redakcji "Etlmologi che Mittl'ilungen" jednego egzemplarza moich
dotą
publihowanych dziel etnograficznych, ::. pro 'bą
o łaskwe
przyjęcie
ic/1
do Waszej biblioteki. Chcę
takie zwrócić
uwagę
na opublikowane prze: tu·
tej~:q
Ahademię
Umiejętnośc
11 tomów cl:::iela "Zbiór Wiadomśc
do Antro·
pologii", zawierjącgo
bardzo ważne
taidomśc
etnologiczne różnych
pol·
shich autorów, a redagowanego prze::: pana dr Kopernickiego.
Kreślę

się

:::
glębocim

powaianiem

Rkp. :::ag. Bib/. P AU 2030, t. l k. 334. Krak. 9 Jannar 888. Brulion listu, nad
tel. tem nMha Kolberga: Dr A. Herrmann in Budape t, pod tek tem: paslłem
. er ie I-XX .. Lud", ... tazowsze" I, II, III, "Pokucie" l, II. iż ej, pod wc:e·
'niejszym ::apeume zapisem pieśn
ludowej notatka póżniejs:a
"Lud" ' l,
.. MazowRZe" IV, .,Pokucie" III.
• t
rhp. l~rah
dalszego ciągu
:::dania
• - • dopi ane na hońcu
brulionu, pratt·dopodobnie jako u:upelnieni•• t e o
:dania
1 Pomyłka
Kolberga trudna do wytłumaczeni,
wszystkie znane dokum t> nl)
pot" ierdzają
rok 1814 jako rok jego urodzenia.
z Kolberfr od la do wariantów ballady •. a p olu biały
kamień",
~Jzir
wy tępuje
mot}W otrucia brata na iędane
narzeczonego.
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Bóbrl-a, 10 I 1888
Kochany Panie Oskarze
Od marca prawie robiłem
tarania w celu otrzymania od Kasy
1
Mianowskiego fundu zu na rozpcęie
druku mojego Słownika
,
będącego
"Dopełnim
Lindego". Ponieważ
jestem znany tylko
jako literat, a nie autor dzieł
naukowych, przeto żądano,
abym
przed tawił
moją
pracę
w rękopise,
ponieważ
ze względu
na jej
rozmiary było
to absolutnym niepodbństwm, więc
ostatecznie
wydano decyzję
zakomuniwą
mi w tych dniach przez Ad. Ant.
Kryń
kiego 2, która brzmi: Ka a udzieli mi żądanej
pożyczki
na
wydanie Słownika
jęz[yka]
polskiego, "jeżli
przyslę
poręczeni
profe ora L. Malinowskiego, że praca łownika
w tym opracowaniu, jak je t przygotowana w rękopise,
odpowiada wymaganiom
naukowym".
Otóż
rękopis
mój skład
się
z kartek in 8° pomieszczonych w pudełkach,
z któr ch każde
zawiera ich 500 do 600; posyłać
to
pocztą
dla przed tawienia prof. Malinowskiemu je t niepodbńtwem, więc
o tatecznie, jeżli
nie da się
załtwić
inaczej, będ
mn iał
am przybć
do Krakowa. Aby jednak unikąć
wydatku,
na który nie tak łatwo
mi ię zdobyć,
chę
próbować
ino go spoobu, który, kto wie, czy się
nie uda za W a zym po'rednictwem i pod
'a zą
opieką,
do której ię uciekam, nie znając
o obi' ci e prof.
J falinow kiego. W tym celu po yłam
próbkę
moj j pracy, tj. kilka wyrazów z aroego początku
porządkiem
takim, w jakim po
obie na kartkach na pują
(A-ab) i takichże
kilka końcwyh
(Zy), na żądanie
za' mógłby
nade łać
na którą
bądź
iną
literę
i z którego bądź
miej ca, bo mam w zystkie kartki w porządku.
woją
drogą
nie ma dnia, żeby
mi nie przybło
kilka nowych, a czaem i kilkan a' ci e, co nie przeszkadza przy tą pieniu do druku,
ponieważ
je t to praca nieskończa
nigdy. Być
może,
że
na podtawie tych próbek dr Malinowski wydałb
mi żądane
~wiadecto,
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a gdyby za' to w żaden
sposób być
nie mogł,
to trudna rada
- musiałby
w takim razie am przybć.
Jako objaśnie
doaję
je zcze, że mam postanowienie (jak to
zancyłem
w podaniu do Kasy), drukować
nie inaczej, jak za poradą
i w kazówkami tegoż
dra Malinow kiego, a to w razie wątpli
woiici, których, nie będąc
pecjali tą na polu językonawst,
nie
'miałby
sam roz trzygać
(jak np. w załąconej
próbce, gdy mowa
o głoswni
A, przechodzenie tegoż
brzmienia w e itp.). Nadto, potanowiwszy nieodmiennie z wiosną
przeniść
się
do Krakowa, będ
mógł
korzystać
w bibliotece z mnóstwa dzieł,
których nie posiadam
w moim księgozbre,
a których liczny poczet mam wypisany; praca więc
, której próbkę
posyłam,
jest właście
niejako szkieletem
dopiero tego, co ma być;
redakcja ostateczna następowć
będzie
w miarę
druku. O tatecznie, mam kilanśce
tysięc
wyrazów nieznanych Lindemu, nowych lub niedostatecznie przeń
objaśni
nych, co, zdaje ię,
czyni pożądanym
dzieło,
jako materił
do przyzłego
wielkiego łownika
akademicznego 3 •
Zdaje mi się,
że
z załąconyh
próbek można
powziąć
dostateczne wyobrażeni
o całośi,
która w zystka na ten sposób jest obrobioną
- zrestą,
jak powiedzałm,
na żądanie
mogę
nadesłć
wypi y z jakiego bądź
innego miej ca. Może
więc
dr Malinowski zgomi żądane
'wiadectwo. W każdym
razie proszę
Was,
dzi ię wydać
Kochany Panie O karze, bądźcie
ła
kawi o rezultacie donieść
mi,
jak będziec
mogli najprędze,
bo to jest dla mnie ważn
kwestia.
Gdybym potrzebwał
(co nie daj Boże)
koniecznie sam przybć,
to
mu iałbym
wcze 'nie wiedzć
o tym. Być
może,
że
robię
Wam obiekcję
tym intere em, ale trudna rada. Udaję
ię
do Tego, w kim
mam zaufanie i na czyją
uczyno<ć
rachuję,
więc
jak w dym do
ponieważ
na pewno już,
zdaje ię, o iadamy na wioa. - zrestą
nę
w Krakowie, więc
osbi~ce
przeprosimy Was i podziękujemy
oboje - tymczasem zaś
prze yłam
choiaż
pozmone życzenia
najpomyślie
zego Nowego Roku. Bodaje'cie, cie ząc
ię
dobrym
zdrowiem, wydali jeszcze drugie 30 tomów takich amych jak te,
z których mam tyle do czerpania.
Ści

kam Was serdecznie, tary przyjaciel

J.
Blizń

ki
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Przy rozpcynająm
ię
roku nowym załącm
Kochanemu
Panu naj erdeczniej ze życzenia
- niech Bóg darzy zdrowiem najlepszym i zi zeza zaw ze najpomyślie
wszystko, czego tylko Kochany Pan zaprgnąć
może.
Pro zę
na s zawsze mieć
w pamięc
i przyjąć
erdeczne pozdrowienia
Bliz[ń
ka]
1{1.-p. :.ag. Bibl. PAU 2030, t. I k . 37- 38. Bóbrka 10 Stycznia 1888. Na końcu
listu Bli:.ńskego
dopisek jego :iony, Pelagii.
1 Materiły
słownike
Blizńek~go
nie ukazły
ię
druki~m.
W 1888 r .
Kasa im. Mianowskiego przynał
Blizń
kiemu pożyczkę
na dzieło
Pr:.ycr.ynki
polskiego w wyeokści
800 rubli, ale sumy tej nie wypła
do alownilm ję:.yka
cono.
2 Adam Antoni Kryń
ki (1844--1932) , językonawc,
w latach 1871-1906
był
nauczycielem w gimnazjum w Warezawie, później,
od r. 1908 profesorem
filologii elowiańskj
Uniwersytetu Lwowskiego. od r. 1915 profesorem filologii
pohkiej w Warszawie. Od r. 1889 był
członkiem
Akademii Umiejętno"c.
Przy
jego udziale powstał
ośmitwy
Słownih
ję:yha
polskiego (Warezawa 19001927). W końcu
r. 1883 został
członkiem
Komitetu Kasy im fianowsl<il'go na
miejs("e H. Sienkiewicza.
3 Opracowanie słownika
języka
polakiego było
jednym z zadń
utworzonej
w 1874 r. Komisji Językowej
Wydziału
Filologicznego Akademii miejętno
" ci.
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Krahów, 12 l 1888
Kocbana Jadwiniu

.-

erdeczne dziękt
za Twój li t z 22 grud[nia] z opłatkem
i ży
czeniami zdrowia i pomy'lno 'ci, na który ja takimż
amymi odpowiadam życzeniam.
Chwał
Bogu, że
Twoi malcy ą zdrowi, jak
i w zy cy krewniacy na i, i że
Roman po ciężkej
chorobie przydo zdrowia. A i za to Bogu dziękować
trz ba, że ogień
zecli także
w fabryce nie narobił
Wam zbyt dotkliwych zkód.
Co do mojej choroby oczu, o której w pomina z, to Ci tyle tylko powiem, że mocne zapalenie trapiło
mnie przez całe
lato i je-
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sień,
trzymając
jak na uwięz
w Krakowie, minęło
wreszcie - dzię·
ki ciągłej
i trafnej (w końcu)
kuracji w tutejszym Instytucie oftal·
micznym dra Marcisiewicza 1 ; jemu to zawdięcm,
iż
prawe oko
(które już
za stracone uważłem)
ocalonym został.
Możesz
sobie
wyobrazić,
ile cierpć
musiałe,
skazany na 4-miesęczną
bezczyność,
często
na bezsność
z bólem oka połączn,
siedzenie
przeważni
w ciemnym pokoju przez parę
miesęcy
itd. Do tego
wszystkiego ciągła
obawa o straę
chorego oka, na którym się
i wrzód zrobił,
oraz nadwerężi
drugiego, które już
się
mocno łza
wić
poczęł.
Wszystko to najczarniejsze przynosił
mi myśli
do gło·
wy, bo w moim połżeniu
literata strata oczu równałby
się
niemal
śmierc
- o chłodzie
i głodzie.
A tu jeszcze na domiar poruczono
mi pewne czynośi
przy tutejszej Wystawie rolnicz-pemysłwj.
których naturalnie spełnić
nie byłem
w możnści.
Dzięk
Bogu,
wszystko to przesło
i już
od miesąca
prawie wolno mi się
zaj·
mować
pracą
po dawnemu, ale zalecono mi oszcędać
się
(przy·
najmniej w ciągu
zimy) i nie narżć
zbytnio oczu - więc
pra·
cować
mam tylko przy świetl
dziennym, przy lampie zaś
tylko
w razie koniecznym, i to nie dłużej
nad parę
godzin.
Zresztą
nic się
w moim cichym trybie życia
nie zmienło,
wyją·
szy to, że jako coraz starszy, cora'z bardziej dbać
muszę
o swą
wygo·
dę,
lubo skromne moje potrzeby muszą
się
zastowć
do przychodów. Toteż
od trzech lat, jak jestem lokatorem pp. Jasińkch,
zubożałych,
jak wiesz, obywateli z Wielkopolski, trzymam ich się
stale,
bo za tanie pienądz
mam tu wszystko, czego mi potrzeba, ona
zwłasc
stał
się
prawdzią
przyjaciółką
i opiekuną
dla mnie,
czego dowiła
podczas ostatniej mojej choroby. Na miasto wycho·
dzę
przeważni
tylko za interesami moich wydawnictw, a lubo mam
tu mnóstwo życzliwh
mi znajomych, w ścilejszyh
jednak stosunkach żyję
tylko z domem prezesa Majera i domem dra Koper·
nickiego. Z Konopkami spotykam się
czasami na ulicy, po przy·
witaniu się
atoli i pożegnaiu
nader grzecznym rozchodzimy się,
Do Tadeusza wszakże
zachodę
niekiedy, a i on do mnie. Inni
członkwie
rodziny od 3 lat, jak mieszkam w Krakowie, wcale odwiedzć
mnie nie raczyli. Odwiezła
mnie tylko parę
razy i odwiedza p. Antonina, cytowana sprawczyni zerwania, raczą
zasięg·
nąć
wiadomśc
o moim zdrowiu, powodzeniu, niby to z wielkiej
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lecz unikając
przy tym starannie zapraszania mme
na krótkie tylko odwiedziny na wieś
do Modlnicy. A przecież
było
to miejsce, gdziem w ich kółu
wskutek ich własnej
woli
i chęi
najspokojniej (choć
niezbyt wygodnie} spędził
lat 12.
Od Karoliny miałe
list jeszcze w sierpniu 2 - właśnie
wtedy,
kiedy przy dręcząej
mnie dolegiwśc
ani odpisać
myślałe,
ani
mogłe
- lecz czują,
żem
się
w tym zadłuży,
dług
ten spłacić
jej wkrótce nie omieszkam.
Przypomnij też
Bronkowi o papierach pozstałych
po śp.
ojcu,
o Wiśle,
i czyby się
notaty te - jeżli
są
- nie dały
zużytkować
do stosownego artykuł
w jakim piśme
czasowym. Zapytywano
mnie o to w Akademii.
troskliwśc,

choćby

Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 163. Krak. d. 12 Stycz 88. Brulion listu.
Jedynym w Krakowie zakłdem
specjalistycznym chorób oczu była
wów·
założn
w 1860 r.
czas klinika okulistyczna Uniwersytetu Jagielońsk,
prof. dr Lucjan Rydel. Kolberg
W latach 1870--1895 jej kierownikiem był
użył
nazwy "Instytut Oftalmiczny" prawdopodobnie dlatego, że
tak nazywł
się
szpital okulistyczny w Warszawie, istnejący
tam od 1823 r. O lekarzu Fe·
!iksie Mareisiewiczu brak bliższych
informacji.
2 Kolbergowi chodzi tu o list z 20 VIII 1887 r. (1339), listu z 8 stycznia
1888 r. (1372) jeszcze nie otrzymał.
1
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Bóbrka, 12 l 1888
Kochany Panie Oskarze
Pisząc
pospiesznie mój ostatni list przesłany
Wam onegdaj wraz
z próbkami Słownika,
zapomniłe
o paru rzeczach, co dziś
uzupełniam.
• Żona
moja pamięt
zawsze o Waszej etnografii, zbierając
i notując
przydatne dla Was szcegółynie ma wszakże
swoich notatek w takim porządku,
żeby
je można
było
dziś
przesłać.
Wyjątkow
załącm
przy tym liśce
jeden szcegół
l, zdobyty świeżo

l

0
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nie wiem, czy znany Wam?), który chiał
wyrzuc1c z swojego repertoaru, a którego przynajmniej nie była
się
odważył
podać
Wam bezpośrdni
od siebie, bo ... nieprzyzwoity.
2°. Gdy się
zobaczycie z Estreicherem, powiedźc
mu, że nad
przysłowiam
pracuję
znowu, i to pilnie - i jeżli
nie przesyłam
mu owocu tej mojej pracy, to dlatego, że najdalej z wiosną
muszę
już
przybć
na stały
pobyt do Krakowa, a przy tym potrzebne mi
to jest pod ręką
z powodu częstyh
powtarzń,
jakie się
napotykają
w materiłch.
Co do mojego Słownika,
to zapomniłe,
zdaje mi się,
w dołączonej
próbce (w głosce
A) zamieścć
szcegóły
o brzmieniu ze
względu
na fizjolgę,
które mam o każdej
głosce,
ale to już
zostawiam na później,
gdy sam będ
konferwał
o tym przedmiocie przy
rozpcęiu
druku, uzpełniając
to, co już
zebrałm.
Mój Drogi Panie Oskarze, bądźcie
łaskwi
uwiadomć
mnie, jak
będziec
mogli najrychlej, o rezultacie Waszej rozmowy z dr Malinowskim- ho to jest sprawa bardzo ważn
dla mnie. Wszak nic
dziwnego, że pragnę,
aby owoc mojej kilkunastoletniej pracy nie
zmarnowł

się.

serdeczne
ny, stary przyjaciel
Łączę

i pozdrowienie od mojej
uścine

żo

J. Blizńsk
Czy mieszkacie jeszcze u pp.
szawska 4?

na Kleparzu, ul. WarJasińkch,

Rkp :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 39-40. Bóhrka 12 Stycznia 1888.
1

Nie udało
się

ustalić,

jaką

notakę

etnograficzą

dołączy

do listu Blizńsk.
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Kraków, 15 I 1888
Szanowny Panie
Mam Szanownego Pana [prosić]
graficznego podziału
polskiej ludności,

o pewne informacje co do etnoa ponieważ
od Nowego Ro·
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ku dla niedomagania me ychodzęw
wcale, przeto upra zam z[a·
nownego] Pana, aby ' zechiał
-jeżli
Cię
interes do drukarni za.
prowadzi - łaskwie
do mnie wstąpić.
Z prawdziwym szacunkiem
dr Ro tafińsk
Bibl. PAN 2185, t. 3 k . 86. Kraków 15 Stycznia 88 r .
1 Józef Rosłafińk
(1850-1928), botanik, profesor Uniwersytetu
kiego, członek
Akademii Umiejętnośc
, od r. 1886 przewodnicąy
Fizjograficznej. Autor wielu prac naukowych i cenionych podręczników
n y('h, zajmowł
się
również
wierzeniami ludowymi dotycząmi
roślin.

Jagiełloń

Komisji
szkol·
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Kraków, 26 I 1888
Ge[ehrte Herren]
Die bei lhnen am 29 Nov[em]ber v[origen] J[ahres] be tellten
Klichee , welche laut lhrer Korrespondenzkarte vom 2. Januar 1
d[ic e] J[ahres] schon d[en] 10 Dez[em]ber vorigen Jahre nach
Krakau an Friedlein abgeschickt wurden, erhielt ich er t am 12
Jannar d[ieses] J[alue ]. weil die elben wegen Mangel einer speziellen Adresse an mich n e ben der an Friedlein ( obgleich ich d och
der Besteller war) , von H[er]rn Friedlein da mit anderen dergiciehen Senduogen nach War chau expediert wurden, und von
daher durch denselben erst zuriick reklamiert werden musbten ,
welcher Urnstand einen Zeitverlu t von mehreren W och en und die
Entrichtnng doppelter Grenz-Zoll-Gebiihren u. Fracht [ verur·
sachte].
Da ich jedoch die Klichees nun in Banden habe und trotz
der fiir mich und H[errn] Friedlein entstandenen Unannehmlichkeiten keine weiteren Worte darliber verlieren will, so ersuche ich
Sic nur, mir gefalligst eine spezielle Rechnung iiber jeden Punkt
die er Arbeit (welche im allgemeinen per Postnachnahme wiirde)
zukommen zu lassen, da die der Ordnung halber fiir mich wichtig
i t.

Szanowni Panou•ie
Zamówione u Panów 29 listopada ub. r. klisze, które, jak wynika z kartki
pocztowej z 2 stycznia b. r., zostały
wysłane
jui; 10 grudnia ub. r. do Kra·
kowa do Friedleina, otrzymałe
dopiero 26 stycznia b. r., ponieważ
brak mo·
jego oddzielnego adresu oboh adresu Friedleina (mimo i;e ja byłem
przeciż
zamwijący},
spowdał,
że
pan Friedlein tvysłal
je wraz z innymi podob·
nymi przesyłkami
do Warszawy i stamąd
musiał
je dopiero wyreklamoć,
co opowodowalo kilutygodnwą
straę
czasu oraz oplacenie podwójnych
opłat
celnych i przewozowych.
Ponieważ
jednak mam już
teraz klisze tv ręku,
mimo nieprzyjmośc
wy·
nikłych
dla mnie i p. Friedleina, nie chę
już
więcej
wracć
do tej sprawy,
a tJroszę
Panów tylko o łaslwe
przesłani
szcegółow
rachunku (któr.r
normalnie zostałby
wyrównany za pobraniem), gdyż
jest to dla mnie ważne
dla utr:yma11ia porządku.
Rh p. zag. Bib l. PAU 2030, t. I k. 7. Krak. 26 J anuar 1888. Brulion listu, nad
tekstem notka Kolberga: Angerer.
1 Kartka pocztowa Angerera z 2 stycznia 1888 r. nie zachowł
się.
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Carl

Angerer

Goschl

do

Oskara
Wiedń,

Kolberga

28 I 1888

S[eine]r Wohlgeboren
Herrn O. v. Kolberg, Krakan
In hof[licher] Erledigung lhres Geehrten vorgestrigen, verneh·
men wir mit Bedauern die unliebsame Verzogerung. Allerdings
tragen wir an derselben theilweise Schuld, da es iibersehen wurde,
speziell Sie zu avisieren, doch haben wir annehmen miissen, dass
Sie das Nothige zur Dhernahme der Klichees veranlasst baben.
Wir iiberreicben lbnen anbei clie Rechnungskopie und
empfehlen uns Hochachtend
pr[ o] C. Angerer u. Goschl

l. Faktur
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lainie

Pan O. Kolberg,
Wielmożny

Krak6w
Z pań
. kiego
przedwc:oraj3:.ego pisma z pr:ykoicą
dowiadujemy się
o nie·
Istotnie i my jesteimy temu c:ęiow
winni, zapomniano
przyjemnej zt~loce.
bou.:iem specjalnie Pana zawidomć,
jednah tera: już
wiemy, że
załtwi
Pan tvs:ystko, co było
konieczne dla odebrania klisz.
Przesyłam
Panu w załąceniu
hopię
rachunku i polecamy sit;
: poważniem
:a C. Angerera i Goschla
l faktura
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. l k. B. Wie n, 28/1 88. Nad tekatern nadruk:
K. k. lloff-Photogr. Kunst-Anatalt. C. Angerer u. Giiachl. Ottokringerstruae 33.
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Oskar

Kolberg

do

Józefa
Blizń

kiego

Kraków, 29 I l 888
Kochany Panie Józefie
Listy Wasze, jeden i drugi, do zły
mnie razem w kilka dni dopiero po przyjściu
do Krakowa i za tały
w łóżku,
gdziem cały
ty·
dzień
przelżał.
Chorwałem
także
i w sam Nowy Rok i podcza
mrozów wcale z domu nie wychodziłem.
Teraz mam ię znów lenie wiem. Kontent o tyle by· mu zę,
że
piej, ale na jak długo.
przynajmniej oczy (na które tak długo
i mocno cierpałm)
ą
obecnie w porządku
i pra ować
mi po dawnemu pozwalją,
lubo
doktór kazł
mi ię o zcędać,
zwła
zeza w ciągu
długich
wieczorów zimowych przy ' wietle lampy, a choćby
i 'wiecy. Ale o tym
potem. Teraz za·, dziękując
a m i W a z ej Pani za pamięć
o mnie
i za życzenia,
które wzajemnie życzeniam
jak najpomy'lniej. zej
doli dla Wa odpłacm,
przy tępuj
do Wa zego interesu, który
mimo moich starń
na razie, a ądzę,
że
chwilowo tylko, do· ć niefortunny wziął
obrót.
Otóż
z Waszym li tem i wyciągem
ze Slownika chodziłem
parę
razy do prof. Malinowskiego, lecz nie za tawszy go, pozstawiłem
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to w jego domu na parę
dni, aby miał
czas rozpatyć
ię
w ręko
pisie i wyrzec o nim swoje zdanie. Gdym się
tawił
na czas oznaczony, miałe
dość
długi
z nim rozgowor, którego tre · ć tu podaję.
Powiedzał
mi tedy (a staram się,
o ile mogę,
wiernie odać
my'l
jego słów),
że
świadect
żądanego
- jak na teraz - wydać
nie
je t w możn'
ci, bo praca Wasza dotychczasowa, jakkolwiek pilnie
i skrzętnie
dokonana, nie jest do' ć gruntową,
więc
ma pewne wady i niedokłaśc,
które dopiero za pobytem autora w Krakowie
(bo dowiezał
się
z listu o przenosinach Wa zych tutaj na wio nę)
usnąć
by ię
dały,
przez osobi te ze specjalistami pogadanki
i konferencje oraz korzystanie z dzieł
odnśych
w tutejszych bibliotekach i k ięgozbrach
prywatnych. W określni
szcegółow
tych wad wdać
się
nie miał
czasu ani chęi,
lubo napomkął
o niektórych, a dotknął
silniej nieco jednej, którą
Wam tu powtarzam. I tak sądzi
on, że głoswnia,
więc
cały
wywód, jak się
gło
ka
A (i każd
inna) prowincjami wymawia i pochyla, i w ogóle w zelkie uwagi gramatyczne, nie są tu potrzebne, gdyż
przedmiot ten
(bardziej szcegółow
niż
u Wa ) już
opracowany przez lingwi tów,
zych gramatykach i rozprawach filologicznych Akademii
w więk
etc., obciążaj
zbytecznie dzieło
i tak niemałj
już
obiecują
być
objęt'
ci, był
bez istotnych dla nauki korzyści,
a przysołb
tylko wydatku Kasie Mianow kiego z ujmą
może
nawet ławy
załużoneg
skądin
autora, jakim je teści.
Radzi więc
ograniczyć
się
na łownikarte
(leksykografii) jedynie i na wywodach i c ·
tacjach w tycznośi
z nim zostającyh.
Widzicie zatem z tej relacji, Kochany panie Józefie, jak rzeczy
toją,
i pojmujecie, że
po tak kategorycznych argumentacjach
przyjść
Wam w pomoc, mimo u iłowań
z mej trony, nie byłem
w tanie, Lo wobec łów
pccjali ty w zelkie moje kontrowania i r pliki (jako nie-specjalisty) na nic by ię nie przydał.
Nie pozostaje Wam tedy nic innego, jak uzbroiw zy ,się
w cierplwo'ć,
oczekiwać
wio ny i przybć
tu z całym
aparatem Wa zym naukowym do
na do Krakowa, gdzie będziec
mieli po obno' ć uzpełnić
i dokonać
to, czego na wsi zrobić
nie możeci,
i doczekać
ię
rychlej
pomyślneg
kutku W a zych pragnień
i zabiegów. A tą d i podróż,
teraz i w tym jedynie celu podjęta,
była
bez kuteczną
i narżł
na niepotrzebne wydatki. Mówię
to w Wa zym interesie, bo Bóg wi-
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dzi, jak chętnie
jeszcze

bym Wa chiał
tu zobacyć
i u;ciskać.
Siedźc
do wiosny, a tymczasem uzpełniajc
Wasze
dzieło
wciąż
wyrazami, jakie W a m ię zdobyć
uda, i piszcie to, co
Wam bezpo'rdnią
i szybką
przynosi..pomoc.
O innych Waszych interesach (np. co do Bóbrki) nic mi nie pi·
zecie: daj Boże,
by te się
gładko,uży
prędko
i jak najkorzy t·
niej, abyście
już
raz przecie, i to na dobre, o ią · ć mogli w Krak o·
wie. A wnoszę,
że
muszą
one być
na dobrej drodze, koro z taką
tanowczśią
przemawiacie o wiosennych Waszych przenosinach.
Tymczasem ściskam
Was po dawnemu, Żonie
Dobrodziejce ca·
łując
rączki
i dziękując,
iż
raczy pamiętć
ciągle
o moich zbio·
rach. Proszę
też
oświadczyć
moje ukłony
pp. Sokłwsim
i wszyst·
kim znajomym. Wasz jak zawsze
O. Kolberg
więc

w domu

Wasz zatrymuję
u siebie, by nie pomnażć
kosztów
prze yłki
aż
do Wa zego przybycia. Gdybście
go jednak potrzebowali, to napiszcie słów parę
na korespondentce, a natychmiast
go W a m odeślę.
Rękopis

znajdowł

B. J. 6701, k. 395-396. Kraków, d. 29 Stycznia 1888.
1ię
w zbiorach Bibl. PAU 2030, t. I k. 41.
Oryginał

listu, brulion.
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Anton

Herrmann

do

O kara

Kolberga

Budape zt, l 11 1888
Hochverehrter Herr
Mit dankbarer Bewunderung habe ich lhre unschiitzbare Gabe erhalten. Solch kostbare Zeichen der Wiirdigung meines be cheidenen Bestrebens von der kompetentesten Seite ind mehr ais alle
anderen im tande, mir Kraft und Ausdauer bei meinem unsiiglich
chweren Werke zu verleihen. Ich werde iiber lhre mu terhaften
Publikationen in einer der ersten Sitzungen der - in Ent tehung

L~t<lwik

Kuha

J-.arol111a h..olhcrg
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begriffenen - Ethnol(ogischen] Gesellschaft fiir Ungarn 1 einen
Vortrag halten. Das II Heft meiner "Mittheilungen" erscheint in
einigen Tagen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung lhr dankharst
ergehener
A. Herrmann
Wielce Szanowny Panie
Z pełnym
wdzięcnoś
pocl:iwem otrzymałe
Pański
kic cenne dowody uznania dla moich skromnych usiłowań

nieoceniony dar. Ta·
ze strony osoby
tak hompetentnej bard:iej niż
wszystkie inne doają
mi sil i wytrałości
w mojej niewymownie trudnej pracy. O Pańskich
w:orowych publihacjach będą
mial wykład
podczas jednego z pierwszych posiedzń
tworząceg
się
wlainie
We,gicrskiego Towarzystwa Etnologicznego. Drugi zeszyt moich "Mittheilungen"'
ukai:e się
za kilka dni.
Z najwyższm
szacunkiem i wdzięcnośą,
oddany
A. Herrmann
Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 335 Budapest. 1/11 Attilautca 49. Kartka pocztowa z adresem: Herrn Oskar v. Kolberg, Ethnograph, Krakau, Friedlein'sche
Buchhandlung, nadawca: Prof. Dr Anton Herrmann, Redaction und Administra·
tion Jer ,.Ethnographischen 1\litteilungen aus Ungarn", Budapest.
1 Towarzystwo to założne
został
na początku
1888 r. pod nazwą
Gesellschaft fiir die Volkerkunde Ungarns. Anton Herrmann został
wybrany jego se·
kretarzem, a wydawane przez niego "Ethnologische Mitteilnngen" zostały
OrliSnem tego towarzystwa.
Ponadto od r. 1890 wydawano też
miesęcznk
.. Ethnographie", redagowł
go Ladislaus Rethy.
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W ydzi al K r a jow y we L w o wi e
her ga

do

O s k a r a K o 1-

Lwów, 3 Il 1888
W rozprawie nad ruh(yką]
VII wydatków preliminarza funduszów krajowych na rok 1888 uchwalił
Wys[oki] Sejm na posiedzeniu z dnia 20 stycznia 1888, jak następuje:
"Petycja l. 108/63 wniet;iona przez Oskara Kolberga o subwencję
na wydawnictwo dzieła
32 -

Korespondencja t.

66
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etnograficznego załtwioną
jest już
tym posobem, iż przez podwyższeni
dotacji krajowej na rzecz Akademii Umiejętno
· ci dostarcza Sejm tejż
funduszu większego
w ogóle na wydawnictwa,
, j e żeli
Akademia uzna to za
a przeto i na wydanie tego dzieła
stosowne" 1•
Krajowy
O tej uchwale Wys[okiego] Sejmu zawiadamia Wydział
W[ielmożng]
Pana, doając
dla wyjaśnie
tę
uwagę,
że
uchwałą
z tegoż
amego dnia przenacył
Wys[oki] Sejm dla c.k. Akademii
Umiejętno'
ci na r. 1888 subwencję
w kwocie 25 000 zł wa., tj .
o 7 000 zł wa. więcej
niż
w poprzednich latach.
Krajowy,
Marszłek

Członek

[...] *

Wydziału

zastępc

Kraj[owego]

[...] *
Bib l. P AN 2185, C. 3 k. 239- 240. Lwów dnia 3 lutego 1888. W lewym górnym
rogu nadruk: Wyd
z iał
Krajowy : dopiskiem L. 4717. Na odwrocie h. 240, któ·
ra b y ła jednoczcinie kopertą
listu, pieczę
pocztowe :e Ltoou.'a i Krakowa,
Kraj. Król. Galicyi i Lodom.
rozerwana owalna nalepka z; nadrukiem: Wydział
Krajowego do Wielmożng
Pana OskaJ.W.X. Kraków, oraz; adres: Z Wydziału
ra Kolberga, członka
korespondenta Akademii Umiejętno
· ci w Krakowie, k s ię·
p;arnia D. E. Freidleina w Rynku. Z urzęd.
L. 4717.
• podpisy nieczytelne
1 Subwencja Sejmu Krajowego dla Akademii Umiejętnośc
w latach 18861887 wyno ila 18 ty s. zł , uchwalę
z dnia 20 llycznia 1888 r. podniesiona zo·
stał
do 25 tys. zł.
Kołberp;
w 1888 r. otrzymał
od Akademii 1000 fi. jako
zuilek na wydanie Ludu, w poprzednich łatch
dotacja ta wynosiła
500 fi.
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O kar Kolberg do

Jana
Kleczyńskigo

Kraków, 7 II 1888
Szan[owny] Pa[nie] Ja[nie]
Szan[ownego] Pana o pie'niach góralskich 1 (z nutami) ,
rzesłanyp
drowi Kopernickiemu przez prof. Wrze'niow kiego 2
(jako
i przeznaczony do wydawnictw Akademii oddany mi został
Artykuł
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członkwi
Komisji Antropolog[icznej] do przejrzenia i opinii je zcze w roku ze złym
na posiedzeniu październkowym
, na którym
ię
nowe po iedzenie tej Korni ji pod przewodnictwem prez[ e a)
Majera odbył.
Z wnioskami atoli mymi wstrzymać
ię
mu iałem
aż
do d. 3 lutego. Otóż
na po iedzeniu tym mimo najpochlebniej zego
zdania, jakie wynurzłem
o Pań
kiej pracy, tyle dla etnologii poży
tecznej, nie mogłe
zamilceć
faktu, iż była
ona już
drukowaną
w "Echu Muzycznym" w r. 1884, tym bardziej że
preze Majer
prenumeruje to czasopismo, a zre ztą
i Pan sam w pomina z o tym
w swoim ostatnim li· ci e. Okoliczno· ć ta była
powodem, że
mimo zalet artykuł
nie zo s tał
on przyjętm,
gdyż
Akademia
wyraźną
ma w swych statutach klauzę,
żadnych
nie robić
przedruków.
Że
jednak artykuł
Pań
ki za ługje
na rozpowszechnienie, przeto
tawiam Szan[ownemu] Panu zapytanie. czy byś
ię
ni c zgodił
na
to. aby go zamieścło
w swoim " Pamiętnku"
Towarzystwo Tatrzń
Ekie 3 • Już
mówiłe
o tym z p. Elija zem \ któq zapewnia, że
to
na tąpić
może
za zgodą
Paitską
i byle nie spowdał
zbyt wielkiego nakłdu.
Czekamy więc
na decyzję
Pań
ką.
A tym
c za~
e m
zechciej przyjąć
wyrazy prawdziwego szacunku, z jakimi zaw ze
zo taję
.
. B . Co do korekty, to lu zną
by było
rzecą,
aby; ją sarn
Pan prowadził.
By jednak unikąć
prze yłek
do War zawy, mógł
b m i ja ię tym zająć.
zaręcją
, że
wiernie trzymać
ię
będ
Pańskiego
tek tu. Poprawki, o jakich Pan w pomina z w o tatnim
li' de, dotycząe
tonacyj (a które i ja uważm
za lu zne) będą,
jak
należy
. uwzględnioe.
Wzmiankę,
iż
Tatn znaczy po an krycku
trójką
, radziłbym
opu
ś cić
, chyba że
Pan może
z to porze
ć cytacją
z jakiego łownika
lub gramatyki 5 • Opu
~ cić
takż
wypadłob
kompaniament ba owy (fortepianowy) , do niektórych melodyj,
co prawiłoby
znaczne trudno· ci w drukarni (bo nuty tych me1
lodyj był
drukowane w'ród tekstu jak w moich dziełach
), tym
hardzi j że można
naturę
takiego ba u, o ile on wiej kich dotyczy
in trumentów, do' ć dokłanie
okre'lić
łowami.
Bib l. P A 2185, t. 4 k. 175. Krak. 7 Lutego 1888. Brulion listu, nad telwem
notka Kolberga: Kleczyński.
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1

Jan Klecz}Ó I..i Zakopane i jego pie'ni. "Echo Muzyczne" 188i nr 41--44,

46.
2 Au.;t· t Wrze'niowaki (1837- 1892), profesor zoologii i anatomii porów·
nawczej w Szkole Głównej,
później
w uniwer ytecie w Warszawie, członek
Ko·
mi ji Antropologicznej Akademii Umirjętnośc.
Poza pracami nauko ymi pu·
hl i O' ·al też
artykuł
na temat T tr. m. in. w "Pamiętnku
Towarzystwa Tatrzań
kiego". Prowadził
też
na Podbalu badania antropometryczne.
1 Artykuł
Kleczyńskigo
pod zmienionym tyułem
Melodye :ahopiń1ke
i pod·
ha/.•Ue ::ebral i opracwł.
wydrukowany został
w "Pamiętnku
Towarzyst·
wa Tatrzńskiego"
w 1888 r. na s. 39-102.
alery Eliasz był
członkiem
zarądu
Towarzystwa Tatrzńskiego.

5 Uwagę

tę

Kleczyński

opu'cił.

W .,Pamiętnku"
melodie drukowane aą po krótkim wstępie,
a po nich do·
piero uwagi o muzyce, w formie przypisów do pie'ni, dlatego akompaniament
fortepianowy w więkezoc
melotłi
pozo tal.
8

138!
Jan
Kleczyński

do

Oskara

Kolberga

bm., 24 II 1888
zcigodny Panie
Raczy Pan wybaczć,
że
me zaraz odpi alem. aprzód, je tern
bardzo zajęty,
po wtóre chiałem
już
co' zrohić
z tą .. Tatrą",
ale
nie mam czasu ię tym zająć
- i chyba później
zdążę
przy łać
jakie' obja'nienia. Tymcza m za~
zgadzam ię najchętie
na drukowanie artykuł
w ,Pam
iętnku
Tatrzń
kim" i cie zę
ię,
że
za lużył
na ła , kawą
przychlno'ć
Pań
ką.
Skrupły
Akademii rozumiem,
gdvż
jakkolwiek ten artykuł
miał
co do tek tu inne formy' , Echu
Muz ·cznym", w zakże
duch jego był
t n am, a i melodie, lubo nic
w Z) tkie, tamże
zamie zczane był.
Co do korekty, to zapewne, że mógłby
Szano(wnego] Pana obarczyć,
ale czy to się
godzi? Ko z t przesyłki
takiej jest bardzo niewi lki i pamięt.
że
tym spo obem odbierałm
niedawno odbitki
arku zy z tłumaczoneg
przeze mnie Katechizmu muzyki Lobego 1•
jednak na to żadnego
nacisku, gdyż
nie chę
rzeczy
ie kładę
utrdniać.
Więcej
mi żal
było
ba ów i w tej mierze chiałbym
ię

Wszakże
cały
artykuł
nie jest tak dlup - nie
go nadto umieszczenie paru więcej
wierszy nut.
Jeieli - jak przypuszczam - redakcja "Pamiętnk
Tatrz[łkiego]" przeznacza za każdą
pracę
jakieś
honorarium, to wolał
bym am ponieść
pewne koszta, byleby nie zmienać
już
i nie opuszcać
nic w mym artykule. Wszak i tak wiele melodii podałem
bez
basu.
Podając
te- kwestie pod światłą
rozwagę
Szan[owuego] Pana.
mam nadzieję,
że
za Jego łaskwym
pośrednictwm
dojdziemy bez
trudności
do jakiegoś
porozumienia. Oczekują
więc
łaskwej
odpowiedzi Pańskiej,
kreślę
się
z wysokim szacunkiem i czią
trochę.

obciążyl

potargwć
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najiższym

sługą

J.
Kleczyński

Bibl. P.4N 2185, 1. 2 k. 60-61. 24 Luteso 1888.
1 J. Ch. l.obe Katechizm muaylci. Z 22 wydania niemieckieso praełoiy
Jan
Kleczyóaki, Warszawa 1887. Praca ta była
wydana przez Gebetbnen i Wolffl
i drakowana u Aoczyca i Sp. w Krakowie.
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Oskar Kolberg do Karoliny
kiej
Kolberg-Wąsw

Kraków, 18 III 1888
Kocbana Karolino
Za list Twój z 8 tycznia i pamięć
o moich urodzinach najserdeczniejsze dzięk
. .Zyczeniami tymi obudziła·
dawne wspomnienia, które już
dzi • do hi torii tajnej naszych serc należą.
W i tocie, prócz
nikogo
Ciebie i Jadwini, nikt nie wie o urodzinach tych, a ja też
o tym informwać
nie my'lę,
nie pragnąc
bynajmniej banalnych powin zowań.
iadomo Ci, jnk długo
i dotkliwie cierpialem na oczy, i sądzę,
że
choroba ta do tatecznym będzie
tłumacze
długieo
mojego milczenia, które i obecnie chwilowo tylko przerywam. Prawda, że dziś
z oczami znacznie je t lepiej, ale pojmujesz, że kto przez trzy mie·
iące
chodził
do kliniki, a nie wolno mu było
przez ten czas ksią-
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ki ni gazety wziąć
do ręki,
wieczorem zaś
w ciemnym musiał
siedzieć
pokoju, ten i dzisiaj jeszcze rachowć
się
musi z każdą
godziną,
jaką
poświęca
na czytanie i pisanie; tym bardziej gdy jako literat zmuszony jest oklicznśam
do takich zajęć.
Więc
się
nie
dziw, że gdzie mogę,
to się
oszcędam
(a zalecił
mi to i doktór)
i nie pisuję
nawet listów, chyba krótkie i te, które pisać
muszę,
co
się
jednak - niestety - zdarza dość
często.
Co do mego połżenia
materialnego to ono sięzwłasc
skutkiem choroby - poleszyć
wcale nie mogł.
Więc
przy szcupłym
zarobku ani marzyć
mogę
o podróżach
gdziekolwiek (tym więcej,
że
już
i wiek mój na to nie pozwala), ani o jakichś
wydatkach, które
przechodą
miarę
najskromniejszych nawet wymagń.
Z listu Tweże
i Ty, poniósłzy
wraz z męże
tyle przeóżnych
koszgo widzę,
tów, wydatków i strat, nie możesz
puszcać
się
w drogę,
jakkolwiek
zachęłyb
do tego obecnie łatwość
komunikacji i mniejsze trochę
niż
dawniej oddalenie ode mnie.
Nie mając
zatem wielkiej nadziei, abyśm
się
rychło
osbiśce
zobaczyć
i uściskać
mogli, niechaj mam przyjnamniej tę pociehę
że
częste
Twe listy zastąpi
mi choć
w częśi
Twoją
nieobcść,
mimo że na takowe nader rzadko, dla wiadomych przyczyn - odPisuj więc
jak dotychczas o wszystkim, co się
bierasz odpwieź.
dotyczy Ciebie i naszej rodziny, miło więc
mi będzie,
jeżli
od czasu
przy tym i kilka słów
od Toni i Waluni, bo wiesz
do czasu odbirę
dobrze, że postęy
w naukach i w ogóle losy tych dziewcątk
leżą
mi zawsze na sercu, jakoby moich własnych.
A teraz
Twego zacnego męża
ściskam

moja droga - ucałj
i Twoje dzieoi i kochaj zaw[sze] ...
Cię

ode
mnir~

Kuzynka pani Jasińkejktórą
Ci zaleciłm
w przesłym
liśce,
p. Marczeska nie mieszka już
pod Sandomierzem - wyniosła
się
bowiem w jesieni do Rosji. Od Jadwini miałe
list na Boże
Narodzenie donszący
i o chorobie męża
Mani. Twój Szopen jest w Muzeum w Sukiennicach (zapisany tam jako Twoja własność).
Kupca
dotą
na niego nie ma. Spieszyć
się
jednak z odebraniem, jak sądzę.
nie ma potrzeby - tym bardziej że przesyłka
robiłay
mi trochę
ambarasu i pociągnęłaby
za sobą
pewne koszta, a może
i cło.
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 287-288. Krak. 18 marca 1888. Brulion listu.
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Hoff do
Bogumił

O kara

Kolberga

Warszawa, 19 III 1888
Kochany O karze
Syn mój donió l mi, że jestś
cierpąy,
bądź
zatem ła kaw napimi o tanie Twego zdrowia, jeżli
ból oczów Ci na to pozwala.
Ci regularnie nr "Wędrowca?
Adresuję
ich teraz
Czy dochzą
do k ięgarn
Friedleina.
Redaktor i wła
'ci ciel "Wędrowca,
pan Holewińsk
Wacłw
',
pro i Ciebie, za moim pośrednictwm,
o wyjawienie Twego zdania
co cło
terazniej zego kierunku "Wędrowca,
a szczególnie co do
pn. Początki
Wisły
i Wiślane.
Możesz
to uczynić
w
mego artykuł
formie listu do redakcji "Wędrowca,
czym ucieszyłhś
wielce Holewińskgo
- ale mnie nie o zcędaj,
tylko rznij prawdę.
Holewiń
ki, przejmuąc
na iehie "Wędrowca,
mu iał i mu i jeszcze dotąd
wiele dokłać,
ażeby
dźwignąć
jego wartość
i uzy kać
odpowiedniej liczby abonentów- więc
może
z ię trochę
przycnić
do
podtrzymania Holewińskg
w jego szczerych zamiarach.
Twój Cię
kochająy
druh
Bogumił
Hoff
sać

Bibl. PA.N 2185, t. l k. 269. Warszawa dn 19 f:arca 1888.
1 Wacłw
Holewiuaki (1844-1893), publicysta, w latach 1884-1889 był
wep6łlaicm
"Wędrowca,
którego redaktorem był
w6wczaa Artur Gruurki. Pod kierunkiem Gru zeckiego pi mo miało
profil bardziej ambitny niż
dawniej. Zwi~zan
z nim byli wtedy piaarze tacy jak Dygasińk,
Prua, Sygietń
ki. arty'ci: Gierym ki,
itkiewicz. W 1887 r. Gruszecki mu ial przedać
woją
kaięgrn
wraz z czę
' cią
udziałów
w "Wędrowcu.
Wrócono wtedy do dawne o wygl11du i kierunku .
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Julian

Zurkow ki

do

O kara

Kolberga

Kielce, 17 IV 1883
Szanowny i kochany Panie O karze,
Ojczulku mój i Dobrodzieju
Mieszkam już
za widzeniem,
Panu, przeto czynią

w Kielcach i nie mam zajęci,
a że umówili'my ię
o obie doniósł
Szanownemu i Kochanemu
to, ponawiam prośbę,
którą
u tnie wyraziłem,
że
pragnąłbym
po tarć
. ię o po adę
nadle 'niczego l uh w zwiąku
z la em będąc,
' więk
zych la ach Galicji, Ukrainy lub Podola,
gdzie jeszcze wielkie la y znajduą
ię
w rękach
ludzi możnych.
którzy starją
się
o podtrzymanie i y tematyczne pielęgnowa
i użytkowanie
z takowych. Otóż
mając
zupełną
kwalifcję
naukową
le'ną,
poartą
28-letnią
praktyą
jako podle'ny, a na~tępie
tar zy nadleśiczy
la ów rządowych,
mógłby
znacąe
odać
u ługi
na tym polu. Załączjry
ię
przy niniej zym wyciąg
z li~ty
tanu łnżby
i dowodów o obi tych 1, który w każdym
cza ie na
żądanie
może
być
poparty oryginalnymi dowodami i dolumentami. obja-'ni czytająego
o przebiegu łużby
mojej i zajęć.
Wiedząc
dobrze, że Kochany i zanowny Oj zulek Dobrodz[iej]
po i a da liczne to unki, znajomo' ci i wpły,
jako po w z ch nie c niony i szanowany przez ogół
poleczń
twa pol kiego a przez
zbyte rzną
kromnić,
wła
'ciwą
z re -.tą
ludziom prawdziwych załug.
nic przynając
obie takowych - udaję
ię
z najwięk
zą
pro 'lJ:! tlo Kochanego Ojczulka DoLr[ odzieja], ażeby
poróbwał
poru zyć
te . to unki i wpły
w moim intere ie. czy bym ni mógł
lo~tać
1=ię
w tamte trony, do zarądu
la ów więk~zych,
cz: to '·
Galicji. rzy na Podolu. krainie lub
ol_ niu, gdzie obecni ohco·
krajowcy. nie poddani ro ·j cy, nie mogą
zajmowć
t kich po ad.
jeżli
by takowa odkryła
ie dla mnie w Galicji, to bym zaraz potarł
ię
o pa zport. a j dnocze 'nie zrobił
tarania o przyjęcie
porldań
twa au triackiego. ~ takich wielkich majątkch,
jak hr. Eranici ich, Potockich, Sangu zków Sapiehów i innych, potrzebują
ludzi zdolnych i uk ztałconyh
fachowo - może
bym i ja był
tyle
ażehym
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zcę
'liwym, żebym
mógł
tam się
pomieścć
za łaskwym
poparciem Szanownego i Kochanego Ojczulka Dobrodz[ieja].
Otóż
więc
przedstawiwszy moją
prośbę,
czekać
będ
ła
kawego
powiadomienia mnie.
Cóż
więcej
mam donieść
Ci, Szanowny i Kochany Ojczulku, chyba
o żonie
mojej, że je t zdrową,
i reszta familii 1 naszej również,
że
sio tra moja Adela wyszła
w tym roku za mąż
za Kozłwskieg.
wdowca, do Warszawy, który pierwszą
żonę
miał
io trę
moją
cioteczną,
Wandę
Drotkiewczónę
, że
stary Drotkiewicz przy końcu
roku ze złego
umarł
w Starej Wsi 3 pod Warszwą.
Oto i wszystko.
za widzeniem się,
co daj Boże
najpręd
zym, opowiem.
a resztę
Oczekują
z niecrplwośą
paru słów
odpowiedzi Szanownego i Kochanego Ojczulka Dobrodzieja, pozstaję
z najwięk
szym szacunkiem i poważniem
dla Kochanego Ojczulka, jak również
od żony
mojej najserdecznej zy ukłon
i pozdrowienie zasyłm

Jul. Żurkowsi
Ja
W[ielmożnu]

ińskemu

ukłon

zasyłm.

Adres: Kielce
Ulica Alek andra
Dom Augustynowicza.
/Jibl. PAf\' :!185, t. 3 k. 304-305. Kielce dnia 17 kwietnia 1888 r.
1 Dokumenty, o których pisze Zurkow. ki, zostały
prawdopodobnie przez Koł
her~a
zwrócone.
z O wymienionych tn o ohach z rod:liny Zurkowakiego: jego żonie,
Adełi
Kozłwakiej
i jej mr.iu, Wandzie Drotkiewiczównie i jej ojcu brak bliższych
lit formacji.
3 tiej cowo<ci o tej nazwie jeet w okolicy Warszawy kilka, nie udał
o
u tałić,
o której 7 nich mo w a tutaj.

·
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O

kar Kolberg do Karola Deikego

Krahów, 25 V 1888
czył

Ponieważ

Komitet kasy pomocy im. dra Mianowakiego przeznami i w roku bicż[ąym]
zapomgę
na dal ze me wydawnictwo
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z legatu

z zaleceniem porozumienia się
co do
przesyłki
z Sz[anownym] Panem, przeto udaję
się
do Niego z proś
bą , ażehyś
raczył
kwotę
, jaka przypada z kuponu kwietniowego,
prz
es łać
mi zwykłą
drogą
pocztwą
na imę
księgarz
Friedleina,
po czym kwit z odbioru natychmiast przesłać
do Warszawy nie
omieszkam. Podhnejż
przesyłki
oczekiwać
także
będ
w listopadzie, co do kuponu październkowg.
śp.

Jaśkowsieg,

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 61 Krak. 25 maja 88. Brulion. listu, n.ad tekstem n.otka
Kolberga: K. Deike.
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K omi te t K asy
Kolberga

i m.

Mian owsk iego

do

Osk a ra

Warszawa, 25 V 1888
Sz[anowny] Panie
Porządkujc
naszą
bilotekę
znalłem,
że
brakuje nam t. l
i 3 Mazowsza. Wiem, że Szan[owny] Pan był
łaskw
nadesłć
nam
takowe, ale drogą
pożyczki
z rąk
do rąk
zapreściły
się.
Udaję
się
więc
do Szan[ownego] Pana z uprzejmą
prośbą
o łaskwe
obdarowanie nas raz jeszcze tymi tomami, najlepiej drogą
przekazu na
księgarn
Gehethner[a] i Wolffa w Warszawie - lub iną,
jeśli
ją
Sza n[ owny] Pan uzna za wygodniejszą
dla siebie.
Biuro nasze, a z nim i biblioteka przeniesione są obecnie w inne,
pewniejsze miejsce 1 i mam uzasdnioą
nadzieję,
że
podobny przy·
paclek nie powtórzy s ię więcej.
W roku bieżącym
Komitet Kasy wysła
rozmaitym bibliotekom
książ
wydane z zapomogi Kasy i będące
w dyspozycji Komitetu.
Listę
żądanych
dzieł
zarądy
hibl[iotek] wybierał
z drukowanego
katalogu, w którym było
pomieniane i Mazowsze.
Otóż
uważm
za wła
ś ciwe
podać
Szan[ownemu] Panu listę
tych
hibli[otek], które prosiły
o Mazowsze i naturalnie od nas go dos tać
nie mogły.
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W War zawie- Bihli[oteka] Ordynacji Zamoyskiej 2 - tom 3-ci
Biblioteka zkoły
Politecłnzj
we Lwowie 3 - 3 tomy
Biblioteka Polska w Paryżu
{6 Quai d'Orleans) - 3 tomy
Biblioteka Kórnicka 4 - 3 tomy
Roumanie, Ja sy- Mr le Dr Łukaszew
ki 5 - 3 tomy
Briti. h Museum, London, l\Ir Geo[rge] Bullen 8 - 3 tomy
Italia. Roma. R. Museo Copernicano et a tronomico 7 • Via Collegii Romano N 26 - 3 tomy.
Zawidmjąc
Sz[anownego] Pana o powyższm,
pozostawiamv
naturalnie w zupełności
do uznania Sz[anownego] Pana, czy zechce,
i komu mianowicie przesłać
w darze Swe wydawnictwo. Od nas po·
ylki był
ekspediowane na koszt odbierającg.
Przepra zając
za trudzenie Sz[anownego] Pana naszymi
prawami łączę
wyrazy poważni
i życzliwo'
ci
Konrad Dobrski
Bib/. PAN 2185, t. 2 k. 122-123. Warszawa d. 25 Maja 1888. Nad tekstem
nadruk: Kasa Pomocy dla osób pracująyh
na polu naukowem imienia J. Mia·
nowskiego.
l W 1888 r. biuro Komitetu Kasy im. Mianowakiego korzyatł
bezpłatni
z pomieszcń
w Banku Handlowym.
2 Biblioteka Ordynacji Zamoyskich powatł
w XIX w. przez ecalenie dwu
zespołów:
XVI-wiecznej biblioteki Jana Zamoyakiego i biblioteki Akademii Zamojskiej, które przewieziono do Warszawy. Ocalł
po zniszczeniach wojennych
cz ę' ć księgozbru
włączona
jest obecnie do Biblioteki Narodowej.
3
zkola Folitechniczna we Lwowie, pol ka wyższa
uczelnia techniczna, pow·
s tał
ze szkoły
realnej, po licznych przemianowaniach został
w 1877 r. zrównana w prawach z innymi szkołami
wyższmi
tego kierunku w Austrii i otrzymał
nazwę
Tecbnische Hochschule, którą
tłomaczn
Jako Szkoła
Politech·
niczna.
4 Bibliotek a Kórnicka , załoin
w 1817 r. przez A. T . Dzialyńskego
w Konar zewie i w 1829 r . przeniceiona do Kórnika, gromadził
publikacje naukowe,
z w la zeza źródła
historyczne, i prowadził
działno
· ć wydaniczą.
W 1953 r .
pr1eję
ta
przez Polską
Akademię
Nauk.
5 Julian Łukzew
ki (ur. 1835) , lekarz, ukończył
studia w Berlinie, do Rumuni i wyemi gro" al po upadku powstania styczniowego, w którym brał
udział
j ak o komisarz pełnomcy
Rządu
Narodowego w zaborze pruskim.
8 George Bullen b y ł kustoszem biblioteki Briti h Museum, największe
z biblio tek Wielkiej Brytanii, założnej
w 1753 r .
7 Obecnie Museo Copernicano ed A tronomico dell' Osservatorio Astronorni co d1 Roma. Muzeum to, udostępnie
w 1882 r ., założne
zo talo dzięk
wy•
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siłkow

dr Artura Wołyńskieg,
zapalonego zbieracza kopernikianów. W 1935
r. zbiory przeniesiono do Obserwatorium Astronomicznego na Monte Mario. (In·
formacje prof. dr Jerzego Remera}
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Oskar Kolberg

do

Konrada

Dobrskiego

Kraków, 3 VI 1888
Szan[owny] Panie
Stosując
się
do życzenia
Pańskiego
wyrażoneg
w liśce
Jego z d.
25 maja, zgadzam się
jak najchętie
na zastąpien
dwóch zagubio·
nych tomów Mazowsza nowymi, które doręczy
Panu księgarn
Ge1
, obejbethnera i Wolffa na mocy dołączneg
tu upoważnie
mującego
nadto pełnomcitw
do podniesienia na rzecz Kasy
Pornocy z tejż
księgarn
20 egzemplarzy każdego
z dotą
publikowanych tomów Mazou:sza, jak niemniej i tych, które publikowane
i tejż
księgarn
na skład
nadsyłe
będą
w przysłości,
a to celem
zużytkowani
dzieła
tego wedle potrzeb, widoków i uznania Komitetu Kasy. Naturalnie, że nie wchodzą
w tę rachubę
owe 2 egzem·
p l arze osobno przesyłan
dla biblioteki Komitetu i dla Szan[ ownego] Pana. Odając
do dyspozycji Komitetu te 20 egzemplarzy (a
nawet i więcej,
jeżli
Komitet tego zażąd),
mam tu na myśli
to,
co Szan[owny] Pan piszesz o zamierzonej rozsyłce
Mazowsza przez
Komitet Kasy do różnych
bibliotek i towarzystw naukowych zagranicznych mieć
je pragnącyh,
które wymieniasz, a których poczet z czasem zwięksyć
się
może.
Jakkolwiek wiadomo mi jest, że
niektóre z tych bibliotek nader hojnie są uposażne
w środki
do na·
bywania dzieł
służące
(jak np. British Museum), domyśla
się
jednak, że
zaopatrywanie ich przez Komitet Kasy dziełam
przeń
wydawanymi doknywałb
się
przeważni
drogą
wymiany na odpowiednie publikacje tych Towarzystw.
Wdzięcny
Sz[anownemu] Panu jestem, że podajesz nazwy owych
bibliotek, upominającyh
się
o Mazowsze, gdyż
i ja także
udzielam
ze swojej strony tutejszej Akademii Umiej[ętnośc]
pewną
liczbę
egzemplarzy Mazowsza wraz z obwiązk
liczbą
dzieła
Lud,
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na tenż
am cel, tj. na roz yłki
obok
w pieranego przez Akademię,
innych jej publikacyj do różnych
bibliotek i stowarzyeń
nauko·
wych, z którymi ona pozo taje w zwiąku
i kąd
odbiera wzamian
tamtej ze publikacje. Upominanie . ię wymienionych przez Sz[anoW·
nego] Pana bibliotek o Mazowsze u Komitetu Kasy jest dowodem,
że
Akademia Um[iejętnośc]
nic toi z nimi w zwiąku
lub dzieła
mego im wcale nie posyła.
o czym zrestą
łatwo
mi się
będzie
prze·
konać,
by unikąć
dwukrotnej prze yłki
dzieła
w jedno i to samo
miej ce.
się
o;mielam przy tej sp o obno 'ci
Wybacz Sz[anowny] Pan, że
upraszć
Go o dołączneg
kwitu z odebranych rub. r. 350 dor ęczeni
łaskwie
p. Deikemu.
Przy tej okazji nadmieniam, że i wydawnictwo dzieła
Lud po tę·
p uje naprzód. Do ofiarowanych i prze lanych zatem przed trzema
laty r omitetowi Ka y seryj 17, przybł
3 nowe, mianowicie erie
XVIII, XIX i XX, które również
Komitet za pośrednictwm
pp. Gebethnera i Wolffa odebrać
może.
Właśnie
dowiauję
się
w tej chwili, że Akademia nasza nie stoi
w tyczno'ci z wymienionymi przez Pana in tytucjami i bibliotekami, z wyjątkiem
dwóch, którym jednakż
Mazowsza nie po yła.

Bil;/. PAN 2185, t. 4 k. 71. Krak. 3 Czerwca 88. Brulion listu, nad telmem notka
K olbrrs a: K. Dobrsk•. na odwrocie, pod brulionem upoważnie
notatka: kwit
na otlehranie rub. sr. 3:i0 w d. l Czerwca 88.
1 Tekst upoważnie
zanotowany na odwrocie brulionu listu brzmi: ,,Kr.
'J rzerwca 88. WW Gebetner i Wolf. Upowa.iniam niniejszym W-go Konrada
Dobrakiego do podnie ienia na mój rachunek z księgarn
Sz. Pań
l\ a na rzecz
Komitetu Ka1y pomocy im. dr Mian[owakiego) l egzemplarza tomu l-go i 3-go
Ma:ows:::a, po 20 egzemplarzy ltfa:ou·s:::a wszystk ich 3 tomów. jak nicmniej i to·
mów nutępycb,
jakie w przyszlo'ci się
ukażą
i na aklad W. Państw
oddane
zo
laną

.

O. K."
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Oskar Kolberg

do

Anny Teichmannowej

Kraków, 15 VI 1888
Pani Dobrodziejko
Wielmożna

Ponieważ
w sprawie pp. Jasińkch
, i po przysięde
złożnej
przez Jasieńkgo,
Sąd
przynał
im kwestionaą
kwotę
fl. 25
wraz z procentem i kosztami 1 przeto mam zaszczyt prosić
WPani o nadesłi
mi przyadjące
z tego tyuł
kwoty w prze·
ciągu
dni 14 (jak o tym zawidomną
WPani zostałś,
wedle kwitu pocztowego w dniu 22 maja) -jako wierzycielowi tych Państw
już
od lat trzech, na satyfkcję
znacznie wyższą
jeszcze niż
wspomniona suma.
Przy tej spobnści
zasyłm
wyrazy prawdziwego sza·
cunku, z jakim pozstaję
zawsze dla obojga Państw
Profesorstwa,
sługa

O. Kolberg
nr 3.
Pędzichów

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k . 200-201. Kraków d. 15 czerwca 1888. Bru·
lion li1tu, nad tekstem notka Kolberga: profesorowa Anna Teichmann.
1 Por. pnyp. l do liatn 1266.
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K omi t et K asy
Kolberga

i m.

Mi a n ow sk i e g o

do

Oska ra

Warszawa, 20 VI 1888

łaskwe

Szanowny Panie
List z d[nia] 3 b.m. i r. debrałmo
i pospieszam podziękwać
zadośćucynie
naszym prośbm.
Księgarn
Gebeth[nera] i Wolffa dostarczył
mi:

za
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L po l egz. l-go i 3-go tomu Mazowsza na miejsce zagubionych
u nas.

l

2. 20 egz. t. l
15 "
t. 2
dla Bibliotek
20 " t. 3
Więcej
egzempl[ arzy] t. 2 me posiada.
3. Ser[ię]
XIX (Kieleckie cz. 2-ga) dzieła
Lud. S[erię]
XVIII
już
posiadlśmy.
Serii XX księgarn
nie ma od Sz[anownego] Pa·
na na składzie.
Prosimy więc,
aby Sz[anowny] Pan zechiał
łask
wie egzemplarz dla nas przeznaczony złożyć
u Gebethnera w Krakowie, celem doręczenia
mi za pośrednictwm
Gebethnera w W ar·
sza wie.
Przy okazji odbioru Mazowsza dowiezałm
się
u Gebethnera, że
tom 2 jest przez cenzurę
naszą
wzbroniony. Jest to dla nas okoliczność
zupełni
nieprzyjemna, gdyż
mogłaby
posłużyć
za przycekę
do Kasy, czego w obecnych oklicznś[ah]
wielce obawić
się
,
a więc
i bardzo strzec należy.
Prostym tego następwem,
że
natychmiast wypuścilm
Mazow·
sze . z katalogu książe
wydanych z zapomogi Kasy i uprzejmie
Szan[ownego] Pana prosimy o zupełn
pominęce,
przy druku to·
mów następych,
zwykłego
na okładce
dodatku: "z zapomogi itd.".
Ani Kasa, ani zapis Jaśkowieg
wymienione już
w tej sprawie być
ni e mogą
i nie powinny. Szkoda, ale niepodobno postąić
inaczej
wobec faktu przytoczonego, który Szan[ownemu] Panu musi być
znany.
A teraz w kwestii wysłki
Mazowsza do bibliotek. Lista bibli[ o·
tek], przesłan
Sz[anownemu] Panu, była
w moim ręku
unikatem.
Rozesławy
nasze nakłdy
i nie przyuscają
, że
Sz[anowny] Pan
za naszym również
pośrednictwm
Mazowsze posyłać
będzie
, zrobiłem
wykaz bibliotek żądajcyh
Mazowsza i wysłaem
go Sz[anownemu] Panu, nie zostawiwszy kopii. Jeśli
Pan nie posiada już
mojej notatki, będzie
bieda, bo nie wiem, czy księgarn,
która nam
wysłkę
uskteczniła
, zachowł
jeszcze żądań. oryginał
Jeśli
więc
lista bibliotek, o której mowa, znajduje się
w ręku
Sz[anownego] Pana, o zwrot jej spieszny uprzejmie proszę.
Co się
tyczy motywów, dla których posyłaliśm
nakłdy
bibliotekom, to chodził
o zaopatrzenie ich w książ,
które niewątpl-
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wie w małej
tylko czę
c1 był
kupiły.
W zakże
i taki fakt jest
pewnego rodzaju "pomcą
naukową",
którą
Ka a ma na widoku.
Tylko od Bib[lioteki) Kórnickiej otrzymali~
sporą
paczkę
jej
na ładów.
Inne ograniczył
ię
na podziękwanu
a Akad[emia]
Umiejętno;c
mogłaby
przeciż,
bez krzywdy, wciągnć
na na listę
in t. ·tucji, z którymi zostaje w tosunkach, [ ... ] * że wydawnictwa
jej bą nam bardzo potrzebne ze względu
na przyznawanie nagród
z zapi u Jakuba • atan ona 1 • Trudno, prosić
ię
nie będziemy.
~ to ·ownie do życzenia
Sz[anownego] Pana kwit dla p. Deikego
odałem.

Z
poważniem

i
zerą

życzliwo~ą

K. Dobr ki
Bibl. PAN 2185, t. 2 h. 124-127. Warszawa 20/Vl 88.
• nieczytelne
1 Jakub Natamon (1832-1884), chemil, w latach 1862-1866 profesor Szkoły
Głównej,
był
jednym z założyciel
Kasy im . .Mianowskiego. W 1883 r. przeka·
zał
Kaaie 30 tys. rubli na nagrody za prace naukowe. Co cztery lata procenty
od tej aumy miały
być
przeznaczone dla autorów dwu najlep zych prac nauko·
wych wydanych w języku
polskim.
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Sikorski

do

O kara

Kolberga

Zakopane, 28 VI 1888
ochany O karze
papierek, żeby
gaduł
two moje nie mo lo ię bardzo
i nie trapiło
cię,
wre zcie żeby'
więcej
znalł
czasu na
iedź,
której od ciebie pragnę.
Mówiłem
ci podobno, że mam po łać
do Londynu artykuł
o pie . ~
ni polskiej 1 • Z maj trowałem
go w W ar zawie, a tu zamierł
dorbić
mu ogon i przepi ać go. Odczytują,
com nabzgrł,
po·
trze gam, że
tu i ówdzie brak mi czego', czego obecnie, pozbawiony w zelkich podręczników
(prócz kulinarnych i niektórych leczniczych, oraz cenników na towary przeóżn},
nie mogę
dokłaBiorę

roz zerać
odpo'

mały

List W. Gcrsona
tło

O. Koib<'rg:o

List O. l olberga tło

Akademii Umiej~Lno5c
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nie okre'lić.
Idzie mi mianowicie o pie'ni z cza ów pogańskich
(naturalnie pol kie lub w ogóle !owiań
kie). Wiem, że kroniki jakieś
wspominają
pie'ni o Marzannie 2 (bogini śmiercprawda?), o Lelum Polelum (od czego oni byli bogami?) ", ale nic więcej
nie pami
ę tam,
prócz tego, że je t coś
je zcze w tym rodzaju w pomnień.
Z pi e~ni
historycznych wiem o pie'ni witające
Kazimierza !nicha \ o Ludgardzie ~. żonie
Przemysław*,
ale nie umiem okre~lić
daty tych pif''ni, bom do chronologii słabą
miał
pamięć,
a idzie
mi o oznaczenie nie tylko wieku, co łatwo,
ale roku, np. przyby6 • Procia Kazimierza do Polski i czasu panowania Przemy ław
z<; cię
o dotycząe
moich wspomnień
zcegóły,
bo niezawodnie
ma z i w pamięc.
a pewniej je zcze w k iążkach
jakich', to, czego
w artykule owym być
nie tyle wyczerpumi nie do taje. Chciałbym
jncy m. bo to niepodobne, al ści
łym,
ile można,
i je'li ię da, zaim
p onwać
Anglikom datami.
Liczę
na to, że mi tej pomocy nie odmówi~z
i że ci ona kłoptu
nie narobi - a ja za to ogł zę
angiel kiemu plemieniu, jakie są
twoje za ługi.
A zważ.
że
nie tylko europej ka Anglia czytać
to bę
dzi e, ale Ameryka, Indie W chodnic, Au tralia i w zelki człowiek
ro z umiejący
po angielsku, czyli prawie połwa
ludno'ci żyjące
ohecnie na ziemi, o ile zo tał
w staty tykę
ujęta.
Po lałem
do War. zawy twój adre , bo wiem, że córka (Jadwiga)
i żona
rade by cię
oglądać.
To pamiętj,
ty tary bałmucie,
nie:
hanlzo tam brać
ię
do moich kobiet, a zczególniej do żony
kochał
do 'mierci mojej lub twojej, jak cię
j .. ~I i chce z, bym cię
koeham żyjącego,
żyjąc,
i od lat chłopięy
niemal.

J. Sikor ki
Pa nna Urbanow ka pozdrawia
cię.

lli hl. PAN 2183, t. 3 k. 136-137. Zakopane 28 Czerwca 1888.
* 11a margine ie Kolberg dopi.<al:
'1 nr 119
się
ustalić,
do jakiej publikacji artykuł
ten był
przeznaczony
wydruko"·any w języku
angiel kim.
l \[owa prawdopodobnie o zapisanej w ' VI w. przez farcina Biel kiego pie·
' n i . mierć
się
wije po płotu"
(Kronika pol ha anok 1856 s. 70). Bielski ao·
1lnje, Źl'
~piewan
on a hyła
na w io s nę,
w cza ie ohrtędu
topienia kuły
zwanej

ie

c~ y

udało

został

!\farzną.
3

33 -

Imiona te pow
tały

Korespondencja t. 66

prawdopodobnie z pewnego rod zaju
przy~iewu

pow·
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tarzanego po każdym
lado", "lelum -

wierszu lub zwrotce ptesm, przysptew taki {np. "łado,
częsty
był
zwłasc
w tekstach starych pieśn
obrzędowych,
stąd
teoria, że
są
to imiona pogańskich
bóstw. Teorię
tę
ugruntowały
w XIX w. bardzo popularne, a mało
krytyczne opracowania Wójcickiego,
który np. w Pieśnach
ludu Bialochrobatów... (s. 20) pisze: "Wpatrując
się
w
pieśn
we~ln
każdej
oddzielnej prowincyi, dostrzegamy obraz całego
obrzędu,
dokłany
poemat. Wiele w nich został
pamięc
bożyszc
słowiańkch,
jak Łady
i Lelum Polelum".
4 O witaniu pieśnam
Kazimierza Odnowiciela wracjąego
do kraju (okł
r. 1038 !uh 1 039) pisał
Długosz
i inni kronikarze, jednak brak wskazówek, jakie to był
pieśn.
5 Ludgarda {ok. 1261-1283), żona
Przemysia II, z jej osbą
tradycja wiąże
pieśń
"Wyjechał
pan z chartami na pole ..." Kolberg odsyła
do tekstu opublikowanego w Kieleckiem cz. I (DWOK T. 21) nr 119). Więcej
wariantów znajduje
się
w Pieśnach
ludu polskiego (DWOK T. l) s. 84-115.
6 Przemysł
II (1257-1296), od r. 1277 był
księcem
poznańskim,
od r. 1279
księcem
wielkopolskim, w r. 1295 został
królem Polski. W tym czasie, gdy został
.zamordowana Ludgarda, był
księcem
wielkopolskim.
ładom")
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Dobrskiego

Kraków, 2 VII 1888
W li;cie swym z d. 28 piszesz mi Sz[anownyJ Pan o interdykcie,
jaki spotkał
2 tom Mazowsza ze strony cenzury. Jakkolwiek kaprysy jej znane mi są od dawna, to jednak nie przyuscałem,
żeby
w dziele tym * znalły
one dla siebie żywioł.
Ze zdziwieniem więc
dowi~1hałem
się
o tym od Wolfa, wspólnika Gebetnera jeszcze
w roku zt• · złym
, ale mi tenż
przyekł
przy sprzyjaące
ku temu
posbn
~ ci
pomówić
z cenzorem, jeśli
się
zakazu cofnąć
nie da,
radził
rzecz załgodić
(a raczej odmienć)
przez przedrukowanie
kartki z opuszczeniem lub odmianą
inkryminowanego frazesu lub
dwóch (boć
o krótkie jedynie chodzi tu ustępy)
i dodrukowanie na
tytule przeznaczonych dla Warszawy egzemplarzy wyrażeni:
"edycja druga", a wówczas rzecz przejdzie. ie umiał
wszakże
wskazć,
jakie to miej ca spowdały
zakaz, domyśla
się,
że
chyba początki pieśn
na str. 117 nr 265 lub na str. 161 nr 356 1, jakkol-
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wiek warianty tych samych pieśn
puszcał
już
cenzura w poprzedzającyh
tomach Ludu, i to właśnie
w błąd
mnie wproadził.
Czy Wolf w jaki sposób rzecz tę załtwi,
nie wiem, dotychczas
bowiem oczekiwanej od niego wiadomśc
nie otrzymałe.
Tymczasem też
ukończył
się
druk tomu 3·go z dewizą
Kasy, tak jak
dawniejsze, a ten znów uzyskał
aprobtę
cenzury, co by dowził,
że
nie ma ona bynajmniej zamiaru stawiania przeszkód Kasie jako
instytucji naukowej. W każdym
razie fakt zakazu choćby
jednego
tomu iną
nadaje rzeczy postać
i dlatego pojmuę
skrupły
Kasy
usnięca
figurowania w tym wydawnictwie, Kasy, której istnienia
jako instytucji tyle zasłużonej,
pewnie by nikt u nas na najmniejszy szwank narżć
nie chiał.
Więc
też
postąię
według
wskazówki Pańskiej,
opuszcają
w następych
tomach zwykłe
wyrazy
"z pomcą
Kasy" czy "z funduszu Jaśkowsieg"
itd., lubo i dla
mnie samego, równie jak i dla Kasy, jest konieczść
tego kroku
nader przyką.
Ufając,
że
rzecz pójdzie po dawnemu i zdrowie
także
mi dopisze, niech mi wolno będzie
zanieść
prośbę,
ażeby
w miejsce dotychczasowej dewizy zasiłkowej
postawić:
"Nakłdem
autora" lub jakiejkolwiek osoby, którą
Kasa wskaże,
ho tego wyma~
ustawa austriacka, wedle której winno być
wymienione nazwisko nakłdcy,
czy nim będzie
sam autor, czy księgarz,
czy jaka
korporacja 2 • A wreszcie zapobiegnie to różnym
komentarzom, jakie by z powodu nagłeo
na tytule znikęca
Kasy potwrzyć
się
mogły.
Obok tego dołżę
wszelkich starń,
aby interdykt ciąży
na tomie 2 został
cofnięty
po oczyszczeniu tego tomu w sposób
wllkazany przez Wolfa już
dla tego samego, by poparte już
wszystkie 3 tomy Maz[ owsza] zamieszczone być
mogły
w katalogach
Kasy.
Bo choć
l i 3-ci,

mam nadzieję, że
przebędą

czyśie

dalsze tomy równie szcęśliwe,
cenzurowy, gdyż
doświaczen
trudno, czy się
i w
lub złej
woli, który robiąc

jak
uczy

- mimo to przewidć
przysło
nie znajdzie cenzor bojaźliwy
z kozła
barana i na nowo rzeczy nie zamąci.
Listę
żądan
Bibliotek, którym Sz[anowny] Pan rozesła
nakłdy
Kasy (a które prosiły
i o Mazowsze), wypisuję
z listu Pańskiego.
który mam przed sobą.
W Warszawie Bibliot[eka] Ordynacji Zamojskiej - tom 3-ci,
ostrżnści

ści
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"c Lwowie Bibliot[eka] zkoly Politechnicznej - 3 tomy.
w Pozn[aniu] Biblioteka Kórnicka - 3 tomy.
w Londynie Britich Mu~em,
.Mr, Geo[rge] Bullen - 3 tOm),
Bibl[ioteka] pol-.ka, Quai d'Orlean - 3 tomy.
w Paryżu
w Rzymie R. fu eo opernicano ed astronomico, \ ia ollegio
Romano nr 26 - 3 tomy,
Roumanie. Jas ·y, :Mr Ie dr Luka zewski - 3 tomy,
t•rię
_
Ludu, jak i na tępne,
prze yłać
będ
Ka ie drogą
k ię
gar k ą przez Gebetncra.
o do Wbpomnianych przez z[anownego] Pana to unków Ka Y
z Akademią,
to pragnąłbym
równie gorąc
jak i ~ z f anowny] Pan,
ahy tukowe dla zobopólnej l orzy'ci jak najrychlej między
obiema
zawi
ą zały
się
In tytucjami. Nie wątpic
, że
to na tąpi,
!iądzę,
że
do t) chrza o wy tan anormalny je.' t jedynie kutkiem braku inicjaInne towarzyszenia naukowe. zwłasc
t wy porozumienia ię.
poi~J.e
przy rozpcęiu
wy ch ezynno;ci zgła
zały
ię
do Aka(lt>mii z prozycją
to m1ków i wzajemnej W) miany nakłdów.
l a
propozycjt• te nie wahł
ię nigdy Akad[emia] najprz chylniej zą
zaw•ze dawć
odpwi
e dź
i ama też
udawł
ię z podoimymi ofertami do wielu in tytucyj zagraniczny h. Gclyby Ka a już
' począt
kach i .. tnienia Akademii była
do niej w tym intere ie zapuk
ł a, to
OCZ) w~cie
rzecz od dawna i naj zcę
'li wiej była
już
załtwioną.
Prawtla. że mog
ł a hyła
to . amo uczynić
i Akademia. nie uczyniła
lego mo że dla tej samt•j przycz ·ny co i Ka a. Otóż
błędne
to kóło
zniknie natychmia t, jak t~ lko Kasa prześl
kilka łów
do Akademii
niekoniecznie z pro;bą
. ale po pro tu z życzenim
wej;cia z nią
w to•unki i zamiany zohopólne nakłdów,
cz go jak ' no•zę
z lini ucz . yniła.
czekają
może
na pier. tu z[anownego] Pann. dotą
w. zy krok ze tron_ Akad mi i.

·x

2185, t. 4 k. ";:!. Kr. 2 lipca 88. Brulion li tu, nnd tek tern notka
Ko[[,Nga' Dohr ki.
• . lo u• 1: " dziele tym kr~lone
l Zoh. przyp. 2 do li tu 128:;.
l i 5 tomie Mn:mn:a na odwr ocie karl) tyułowej
po<lana je t m for·
2 '\\'
ma ej a: .. nakłdem
autora ·•.
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Oskara
Poznań,

Szanowny i
Łaskwy

Kolberga

3 VII 1888

Panie

Zdziwisz się
Pan niezawodnie, odbierając
ten list ode mnie po
dwuletnim przesło
milczeniu. Wiem, że
moja, moja największ
w tym wina, boś
Pan ostatni do mnie pisał,
a ja jestem w dług.
Ale
racz mi WPan Dobr[ odziej] łaskwie
wybaczć
uporczywe moje
milczenie; miałe
albowiem w tym czasie t)'le zgryzot i kłoptów,
że
nie miałe
ani humoru, ani czasu do kontynuacji dalszej wzajemnych naszych korespondencji i relacji. Teraz zmusza mnie potrzeba do udania się
pod Pańską
protekcję
i prośby
o jego łaskwe
pośrednictw.
Rzecz się
ma, jak następuje.
Wskutek mego pensjonowania na W[ielka]noc r. 1884, albo raczej wskutek utraty współraconit
w "Kurierze Poznalt~kim"
d[nia] l lip[ca] 1886 dochody moje tak znacznie się
uszcpliły,
że
niepodobno mi opędzić
mych potrzeb i wydatków z mej emerytury. Prócz tego nie wiem, jak czas zapełnić.
Cały
dzień
czyta{
niepodobna, bo i oczy wypoiadją
służbę.
W krakowskim "Czasie'"
nie widzę
od niejakiego czasu korespondencji z Poznania. Dosyła
je, o ile mi wiadomo, dawniej dr Kantecki \ teraźnijszy
redaktor ,,Kuriera". Zaawansowawszy od lat dwóch na naczelnego redaktora "Kuriera", nie może
się
dalej zajmowć
tym rzemiosł.
Tym końcem
pisałem
do p. Ant[oniego] Kłobukwsieg,
red[aktora] "Czasu", pronując
mu, czy by mi tej funkcji powierzyć
nie
zechiał,
a w razie przychylenia się
do mych życzeń,
aby raczył
mi
donieść,
w jakich odstępach
czasu te korespondencje mam dosyła~.
za jakie i kiedy płatne
honorarium.
Mija temu już
tydzień,
a o odpowiedzi ani mowy. Jest to niegrzecność,
jakiej się
po redakcji "Czasu" nie spodziewałm,
ale
nie pierwsza. Już
przed kilku laty zgłosiem
się
do rzeczonej redakcji w innej sprawie i podbnież
mnie zbyto milczeniem. Zechciej przeto WPan Dobr[odziej] osbiśce
udać
się
do p. Kło-
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bukowskiego, ponoWic ustnie moją
prośbę
czy i o ile rzeczona redakcja do niej się
bowiem nie widzę.
Otrzymawszy rezolucję,
mowną,
racz mi Pan w krótkich słowach
go wstawienia się,
abym wiedzał,
czego

donieść
się

i donieść
mi łaskwie,
przychyla. Innej drogi
czy przychlną,
czy odo rezultacie swe·
mam trzymać
i czego

podziewać.

Oczekują
względom

rego
uniżoym

i przyjaźni
zacunku i poważni,
i powolnym

łaskwej

odpowiedzi, polecam ię
dalszym
Szanownego Pana, załącj
wyraz szczez którym zostaję
Szanownego Paua
sługą

M. A. Szulc
W[ielkie] Garbary nr 54,
kamienica tylna.
Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 205-206. Poznań
d. 3 lipca 1888.
1 Maksymilian Kantceki (1857-1889), historyk, pedagog, publicysta. Pracow gimnazjum w Srodzie, ale zagrożny
przeniesieniem w głąb
Niemiec zrez tej posady i zamieskł
w Poznaniu, gdzie od lipca 1886 r. objął
w ,.Kuriene Wielkopolskim" stanowisko, z którego zwolniono M. A. Szulca.
Redaktorem naczelnym ,.Kuriera" był
wówczas brat laksymiliana, k . Antoni
Kantecki. Gdy w 1887 r. ks. biskup Dinder przeniósł
Antoniego do Gniezna na
stanowisko penitencjariusza, aby uniemożlwć
mu pracę
w Kurierze", stanowisko
redaktora naczelnego objął
Maksymilian, pod jego kierunkiem pismo prowadzilo politykę
jeszcze bard7iej ugodwą.
wał

zygnował
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Sikorskiego

Kraków, 12 Vl/ 1888
api ałe'
do mnie niby to- karteczę,
ale zapisną
na wszystkie
być
dłużnym)
formalny list
4 trony tak, że i ja znów (nie chą
do Ciebie wy to ować
mu zę.
Ale mniej za o to, koro chodzi o waż
ne dla Ciebie rzeczy, bez względu
na Twoją
surmę
mając
gło
ić
moją
ławę
po świec,
a ja Ci się
w czymkolwiek przysłużć
mogę
- lubo przyznam Ci ię,
że
Twe żądani
narobiły
mi trochę
kło
potu i dlatego dzi' dopiero jako taką
(a pragnąłbym,
żeby
była
1
wystarczją)
odbierasz ode mnie odpwieź
•
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Z twoimi paniami widzałem
ię
na herbacie u Walickich 2 • Ciezyło
mnie mocno, że Twoja żona,
z którą,
. potkawszy się
po latach 18, miałe
dość
do gadania o War zawie, tak ię trzyma krzepko i je t bez porównania zdrow zą od swej córki, która, biedaczka,
przy bólu głowy
była
zmusoną
cały
dzień
za sprawunkami i intere~ami
biegać
po mieśc.
Zano ząc
im moje u zanowanie i serdeczne ukłony
jako
i p. Urbanowskiej, a Tobie życzą
zdrowia i dobrej fantazji do dorobienia ogona artykułowi
dla panny Janocianki 3 - w zy tkim za'
pogody tałej
w górach aż do koi1ca ezonu, ·ci kam Cię
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 299. Krak. 12 lipca 88. Brulion
Kolberga: Sikorski w Zakopanem.
li~ru,

nad tekstem notka

1 Odpowiedzi na pytania Sikorskiego doł1czne
był
do orginalnego listu,
brulion ich nie zachowł
się.
2 O rodzinie Walickich, mieszkającyh
w Krakowie, brak bliżuych
informacji,
3 Natalia Maria Janotha (1856-1932), pianiatka i kompozytorka, dehiuto·
wala w 1868 r. w Warszawie, po r. 1885 osiadł
w Londynie, gdzie otrzymał
tyuł
nadwornej pianistki. Przełożya
na język
angielski kilka polskich prac
o Chopinie. Nie udało
się
u talić,
czy zamówił
ona artykuł
u Sikorskiego, czy
też
po· redniczyła
tylko w pertraktacjach o jego druk, oraz w jakim wyda w·
nictwie artykuł
ten miał
być
drukowany.

1397
Marceli Antoni Szulc do

O

kara

Kolberga

Poznari, 12 VII 1888
~

zanowny Pa nie

kawemu Panu po·
a amprzód. nal ży mi jak najuprzejmiej Ła
za zapytanie redakcji " Cza u", czy zechce przy tać
nn
ucz
y nioą
przeze mnie przed kilku tygodniami prozycję.
Pań·
kiemu jedynie wdaniu ię zawdięcm,
że
nareszcie .,do tojni Potentaci" raczyli mi przed kilku dniami pi ' mieną
nade łać
rezolucję.
Lubo ona j t odmwną
"z ekonomicznych względó",
wiem
przynajmniej, czego się
trzymać.
ie pierwszy to przypadek, w któ·
rym p. Kłobukw
ki zbył
moje pi mo milczeniem. Przed kilku
lat[y] wydarzło
mi się
to samo.
dziękować
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Po drugie, wypada m1 prz)nać
~ię
do '~iny
i przepro ić Pana
za zerwanie kore pondencji. utrz)mpvanej tak piłnc
i tarannie
przez lat przesło
lO; al wierz mi Pan. że od kilku lat prze~ła·
dują
mnie losy tak zawięce
i rogo. ż mi życie
zbrydło
i ochota
mnie do wszy tkicgo ode zła.
ic mi ię nie wiedzie; otóż
jakb~
na
dowód w.:liznął
ię
żyd
* do tego li tu . .l a~mprzód.
pod względ
e m
ma te rial n _-m wiedzie mi ię jak najgorzej i w ciągłyh
je t cm ambara ·ach. Póki się
miało
w półracownit
w .,Kurierze"', h)ło
jako tako. Ale odką
mnie braci zel Kantcekiego wysadził
i ubyło
400 tal. dochodu. nie wiem (jak to mówią).
kąd
kozy gnać.
i c córki po. zł}
wbrew mej woli za mąż,
oh i c jak najgorz j .
.l aj tar~z
o iadł
z męże
w ~ rocła'
·i u, gdzie kompletnic zbankrutowali i wyfanto\\ani zo tali. wy. aw:.zy ze mnie eał)
.Ioehód
z .. Kuriera"'. Druga po~zła
za o tatniego łotra,
birbanta i nicponia,
który ją katuje i maltretuje. Z innymi dziećm
nie o wiele je tern
zcęśli,\
zy.
ieczyno~ć
ubija mnie. Cały
dziet"t przeciż
czytać
nie można,
bo oczy łzą
zachodą
i ledwo nic W)jdą
z orbitów.
Zre ztą
pragnąłbym
zatrudnienia, które by zwięksyło
szcupłe
moje dochody. Sam)<'h podatków i kłade
płacę
okł
130 tal.
• kądże
ię
tu ma wziąć
humor i chęć
do pi ania?
kąd
na re ze i e
preten ja nudzenia wych znajomych i przyjaciół
wymi jeremiadami? i e mlCJ mi, za n[ owny] Pan. przeto za złe
milczenia mego
i nie wii1 mnie o objętn·
ć i ozięben
w uczuciach, które za w ze
pozo taną
tymi amymi; ale koro życie
komu obrzydnie, ten zdziczeje o tatecznie i mimo woli tanie się
odludkiem, wiedząc,
że
drugim może
tylko kamieniem obrazy i przykrym towarzy z m.
Czytałem
też
o latnimi cza y artykuł
o Chopinie w "Przeglądi
Pol kim" 1 • Nie ma w nim ni a nic nowego, tylb..o bły
kotki tyl owe i zeza frazeologia. Kto t ż moż
b ć j go autor m?

n,\

Dziękując
z[anownemu] Panu je zez raz jak naj ·erde zniej za uprzejme po· r dnictwo i w ta wienie i ~t do Panów , Czau", życzę
jak najlep z go zdrowia i upra zając
przy wolnej chwili
o kilka . łów
wiadomo· ci o obie, zo taję
Szanownego Pana zezerym przyjacielem i powolnym ługą

M. A.
Wielkie Garbary nr 54.

zulc
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Bibl. PA 2185, t. 3 k. 207-208. Poznań
d. 12. 7. 88.
* kleks
1 A. I.L. [Anna z Mycieiskich Lisieck.a) FryderJk Chopin.
18lł
T. 2 . ·H6-454.

Pol ki"
"Przegląd

1398
h. o m i t e t K a s y
Kolberga

1

m.

•I i a n o w k i e go

do

O

ka ra

W' arszau:a, 15 VII 1888
~

z:mowny Panie
1

a list z d[nia] 2 lipca b.r. musiałe
w trz)mać
się
z odpowieaż
do porozumienia re p[ecti' ·] przyjazdu preze a Komitetu ,
dr Baranow kiego.
na dal~zych
tomach Mazow za, to, dopóki praCo do nagłówk
wa z cenzurą
T. II załtwioną
nie będzie,
wzmianka o Kasie Pornocy
munięta
z niego być
musi tanowczo.
Zdaje nam ię,
że"nakłdem
autora''
najlepiej odpowiada
i totnemu 'tanowi rzeczy, i dlatego ma Szan[owny] Pan ni zaprzeconą
wobdę
użycia
tej lub innej formuły.
to ownie do załąconeg
wykazu 1 księgarn
Gebeth[nera] otrzymali!imy po 20 egz. T. l i 3, a 15 egz. T. 2. Rozesłan
zo tały
w zy tkim bibliotekom, które ię o nie zgła
zały.
Re zta je t w na,.zym
zacho, aniu.
Co do dzieła
Lud, to k ięgarn
cb th[nera] uzpełnia
brakujące
nam tomy, a mianowicie [erie] , L i XX.
Co do zawiąn
to unków z kademią,
komuniwałe
tę
my'l preze owi. który jednak, ze względu
że
na za Ka a je t raczej in~tyucją
finan ową
z charakterem zapomogowym, a nie naukową,
niezbyt kwapiiwie ją podjął.
ądziłbym,
że
było
wła'cie,
gdyby zan[owny] Pan przed
końcem
roku nadesł
nowe podanie o zapomgę
na rok przy zły,
z całkowitym
obliczeniem przybliżonm
dotychcza owego wydawdzią

!
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nictwa 3 tomów i wyłu
zczeniem widoków na wydawnictwo tomów
na tępnych.
Z prawdziwym poważniem
Konrad Dobrski
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 129-130. Warszawa d. 15 lipca 1888. W lewym rogu
na polu naukowem imienia J. Mia·
nadruk: Kasa Pomocy dla osób pracująyh
nowskiego.
1 Pismo księgarn
Gebethnera i Wolffa zachowł
się
w Bib!. P AN 2185, t. 2
k. 128, z datą
16 VI 1888 r., tekst brzmi: "Wielmożny
Dr Dobrski. Przesyłam
z polecenia autora: 20 Kolberg Mazowsze T.1, 3; 15 Kolberg ltfazowue T.2."
Nad tekstem nadruk: "Gebethner i Wolff Księgarn
i Skład
nut muzycznych
w Warszawie, Krakowskie Przedmiśc
15", oraz adresy składu
fortepianów
i wydawanych przez tę firmę
czasopism: "Tygodnika Ilustrowanego" i "Kurie·
ra Codziennego".

1399
Oskar Kolberg do Marcelego Antoniego Szulca

Kraków, 23 VII 1888
Szan[owny Panie]
mnie Sz[anowny] Pan uradowł
listem woim z d. 3 lipca, pi anym po długiej
przerwie w naszej korespondencji. W powody tego milczenia wchodzę
najzupełi,
wiedząc,
z jakimi kło
potami masz ciągle
do walczenia, tym bardziej gdy i ja am także
(choć
celibatario z) w nie o wiele lepszym znajduę
ię
obecnie
połżeniu.
Od październk
howiem 1884 - a więc
od b li ko 4 la t
- w kutek nietaktownego (a prawie niepojętg
dla mnie) po tę
powania paru członków
rodziny Konopków (a głównie
starej panny A[ntoniny]) zmu zony byłem
opuścić
Modlnicę,
by zamie zkać
i żyć
o wła
nych siłach
w Krakowie. A wskutek tego tosnnki z całą
rodziną
(a głównie
z l\odnicą)
znacznie ochłdy
i tylko na banalnych grzecnośiah
ię
ograniczją
przy potkaniu. Pobyt w
Krakowie ułatwi
mi wprawdzie czynośi
przy wydawnictwach
(zetknięc
z biloteką,
drukanią,
księgarną
itd.), ale z drnWielcś
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g•eJ strony zmusza (jak i Pana) do pracy dla zarobku, gdyż
wszyst·
ko, jak wszędie
w mieśc,
gotówką
opłacć
trzeba. Pochłani
to
zatem zupełni
mój czas, boć
i prace etnograficzne {na które otrzy·
muję
ubwencję)
odłgiem
leżć
nie mogą.
Dodaj Pan do tego mój
wiek podeszły,
moją
słabowitść
{w roku ze złym
zapalenie oczu,
od grudnia uśmierzon,
nie dozwalł
mi przez pół
roku zupełni
zajmowć
się
literauą,
a nawet korespndcją)
- a utworzysz
obie z łatwo'
cią
obraz jednej mojej biedy, a jest ich więcej,
lubo
o nich rozpisywać
ię
nie chę.
Ale dosyć
już
o tym. Odebrawszy Pański
li t, poszedłm
do Klo·
bukowskiego, by powziąć
języka
co do Pańskego
interesu. Oświad
czył
mi on, że propozycji Pańskiej
redakcja żałuje,
iż
przyjąć
nie
może,
gdyż
już
ma dwóch stamąd
kore pondentów {nie wymienł
ich nazwisk), z których je t zupełni
zadowolony. I był
zaraz na
li t Pański
odpwiezał,
gdyby nie obwiązek
przedłożnia
tej
sprawy przed forum całego
składu
"Czasu", którego patronowie raz
na tydzieit zbierają
ię na seję.
Ponieważ
decyzja ich już
na tąpiła.
więc
odpwieź,
lubo nieprzychlą,
wygotał
i tego aroego jeszdo Poznania. Zapewniony więc
z jego strony,
cze dnia wypraił
że
o rezultacie zawiadomiony już
Pan zostałe',
nie spiezyłm
i ja
także
z moją
odpwiezą
na Pański
uprzejmy list i dla zajęć
dopiero teraz do kre~lnia
tych kilku słów
przystąić
mogę,
co mi
z[anowny] Pan zechciej wybaczć.
W chodzą
jednakż
w kłoptliwe
Pau ki e połżeni,
któremu
zezerze pragnąłbym
zardić,
'miem wy tąpić
z prozycją.
aby'
P:m zapukł
je zez e i do pi m war za wskich {lub lwow kich). Bo
lubo od 18 lat wy zedłm
już
ze w zelkich z War zawą
tosunków,
'\iem jednak od tutej zych kore pondentów, że
ar zawa płaci
honoraria owiciej i regularniej niż
inne mia ta - więc
może
by
ię
dało
tamąd
co' korzystniej zego wykołatć.
I oto wszystko, co na teraz Sz[anownemu] Pa[nu] po·
wi"dzeć
mogę.
Życzą
mu więc
jak najlepszego w tym intere ie uk·
ceou, a oraz zdrowia i pokoju, którego zwła
zeza przy coraz to bar·
dziej pomykając
ię
wieku tak bardzo pożąda
z i potrzebuje z,
pro zę,
abyś
mnie jak zaw ze w miłej
zachowł
pamięc
i przyjął
wyrazy życzliwoś
i poważni,
z jakimi zawsze pozstawłem
dla
z[anownego] Pana jako Jego zezery przyj[aciel] i sługa
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Bib l. P AN 2185, t. 4 k. 336-337. Krak. 23 lipca 88. Brulion listu, nad tekstem
notka Kolberga: Szulc.

1400
Oskar

Kolberg

do

Wojciecha

Gersona

bm., 30 VII 1888
Szan[owny Panie]
Przypominasz sobie Sz[anowny] Pan, że
rok temu w Sukienni·
cach, gdzieśmy
się
po 18 latach rozłąki
spotkali i gdziem dopiero po
uchyleniu na bok białej
Pańskiej
brody mógł
Pana poznać
jako
mego dawnego i serdecznego przyjaciela - raczyłeś
mi Pan obiecać
(a nawet zanotwłeś
to w swoim pugilaresie), że jeszcze w cią·
gu zimy wygotujesz dla mnie i prześls
za pośrednictwm
Gebethnera parę
obrazków do mego dzieła
- a mianowicie typy z okolic
Łomży,
Tykocina, Białegostku,
Suwałk
i (jeżli
się
da) Mazurów
pruskich, przedstawione w taki sposób i w tych rozmiarach, jak
dawniejsze wizerunki w kilku tomach mego Ludu. Ponieważ
ła·
skawa ta obietnica spełnioą
jeszcze dotą
nie został,
a ja typów
tych do dalszych moich, niedługo
pod prasę
iść
mającyh
publikacji rychło
potrzebwać
będ,
przeto ośmiela
się
prosić
ponow·
nie kochanego Pana, ażebyś,
o ile możnści,
zaraz zechiał
zająć
się
tą
pracą
i akwarele te nadesłć
mi najpóźie
w listopadzie luh
na początku
grudnia (osobliwie typy od Ty kocina, Białegostku
i Brańsk).
Przepasjąc
Sz[anownego] Pana po tysiąc,
tysiąc,
tysiąc
razy za
moje nowe natręcwo
(a wiesz, że je dyktuje zawsze miłość
do przedmiotu i wiara w łaskwą
Pańską
pomoc) i polecają
się
dalszym
Jego względom
i przyjaźni
[ ...]
Spodziewam się,
że
Pan już
jestś
w posiadaniu trzech tomów
mojego Mazowsza, gdzie figurją
także
i Pańskie
dawniejsze prace.
Jeżli
nie, to Gebethner i Spółka
wydazą
to dzieło
za ukazaniem
niniejszego listu, o co ich upraszam.

525
Nader była
mi
lub z Kaliskiego, jeżli
także

pożądan

Pan
takową

dostarczyć

akwarela typów spod Kalisza
mi możesz
i zechcesz.

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 87. 30 lipca 88. Brulion listu, nad tehstem notka Kol·
berga: Gerson w Zakopanem.

1401
Oskar Kolberg do Carla Angerera i Goschla

Kraków, 18 VIII 1888

Dem gegenwartigen Schreiben fiige ich eine Photographie Lei,
mit dem Ersuchen, mir davon ein Klichee in der Weise (anzufertigen], wie Sie dergiciehen friiher schon verfertigt und mir zugeschickt haben. Da dieses Bild zu einem unter der Presse sich befindenden W erke bestimmt ist - so mus s ich bitten, die Sache
haldigst und nach den hier erteilten Bemerkungen zu erledigen.
Namlich, l) das Format des Klichee bitte etwas zu vergrossern,
wie ich dies hier angebe, 2) zwei oder drei Manner der tanzenden
Gruppe sollen anstatt der Strohhiite Schafspelzmiitzen (schwarze
Widder) bekommen, wie dies der kleinc weise Fleck iiber ihren
liiiten bezeichnet 1 •
K ware mir erwiinscht, wenn ich das Klichee im Zeitraume von
etwa 14 Tagen bis 3 Wochen in Randen hahen konnte, wogegen
Ihnen Herr Friedlein den Betrag gegen Postnachnahme auszahlen
wiinle.
S;anmvni PanoU'ie
Do niniejszego pi.ęma
załącm
fotgraię
::: prośbą
o tt·ykonanie hliszy w taki
.<am sposób, jah to Ponowie robili i pr:esyłali
mi już
dawniej. Poniewai
ilu \/racja ta prze:::naczona jest do d:::iela znajduącego
się
pod prasą,
mus:::•:
wo
.< ić
o załtwien
tej sprawy jah najwcześi
i według
podanych tlL wsha·
zó1u·h. Mianowicie: I) format kliszy pros:;~
troci.Q powięl.szyć,
tal.: jak to
tlitaj podaję,
2) dwóch lub trzech mężczy:n
::; grupy taic:ąyh
winno mieć
c:::aphi baranie ( c:::arne baranki) zamiast l>apelus:::y slomhowych, tak jah
to u:<lra;;uje mały
biały
punkt nad ich hapelus:::ami.

526
Byłob
pożądane,
gdybym
godni, a pan Friedlein należość

Rkp. zag. Bib/. P AU 2030,
1 Rycina ta, Taniec "Kołmyjka,
cia (DWOK T. 31).

1.

mógł

otrzymać

klis:r;ę

za
nią

wypłaci

w przeciągu
14 dni do 3 ly·
Panom za pobraniem.

l k. 9. Kraka u 18 August 88. Brulion listu.
by la przygotowywana do III

ci Poku·
czę·

1402
Józef

Ziemba

1

do

Oskara Kolberga
Dąbrowa

Górnicza, 23
V~I

1888

Szanowny Panie
Od lat dwóch zajmuę
się
etnografią
kraju na zego, trochę
ma·
teriałów
zebranych przeze mnie już
ogłsiem,
re zta zaś
czeka na
uporządkwanie.
Powoli gromadzę
sobie bilotekę
ludoznawcą,
bez której obef ć się
trudno do studiów poważniej
zych. Dużo
już
mam dzieł,
odbitek, numerów gazet i pi m, gdzie był
rzeczy ty·
cząe
się
ludu i kraju, ale z dzieł
pomnikowych Szanownego Pana
nie mam ani jednego. Do nabycia ich stoi mi na przeszkodzie cena
wysoka. Za bardzo może
naiwnie postęuj
i śmiało,
pro ząc
naju··
przejmiej o łaskwe
wy łanie
mi takowych pod adre em powyżzym nie gratis, niechż
mię
Bóg broni, ale na płaty
miesęczn,
inaczej nie mogę
w żadnym
razie. Jeżli
więc
Szanowny Pan zgo·
dzi ię na moją
prośbę,
to pro zę uprzejmie donie' ćmi,
po ile bym
potrzebwał
płacć
mi e ięczne,
ażeby
w przeciągu
roku u i' eić
ię
z dług.
Miałem
już
raz sposobno' ć poznania Sz[ano~
n ego] Pana o o·
hi' ci e, ale nie śmiałe
Mu się
narzucć
bez polecenia osoby zna·
jomej. W Krakowie bywam do'ć
czę
to, prawdopodobnie będ
w
końcu
września,
złożę
Mu więc
moje uszanowanie i podziękwane
serdeczne za ła kę,
jaką
by mi Sz[anowny] Pan tym wyrządił.
Je'li Sz[anowny] Pan ła kaw, to prosiłbym
o zjechanie do mnie
do Dąbrowy,
tutaj znajdzie Sz[anowny] Pan oh zerne pole do stu·
diowania melodii, których ja nie badam z prostej przyczyny: mało
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jestem muzykalny, a właście
nawet wcale, dopiero się
uczę.
Co
prawda, mam jeszcze do' ć czasu do nauki, zbyt stary nie jestem liczę
dopiero 20 lat. Będzie
u mnie także
pan Z. Wolski 2 z War zawy, który specjalnie (!) zbiera rzeczy drażliwej
natury: pluga twa
wszelkie. Skromny dom Ojca mego będzie,
sądzę,
dość
wygodnym,
zrestą
tarć
się
będziemy
o wygody. Ja, młody,
przywcaiłem
się
i przyzwyczajam do znoszenia wszelkich niewygód i dobrze
mi z tym.
W tym czasie w Krakowie będzie
pan Sroka 2, inżyer
cywilny,
z polecenia mego do W[ielmożn]g
pana mec[ena a] St. Abłamo
wicza 3 w prawie cygar szwajcarskich, przez tego więc
dałbym
Szanownemu Panu pewne informacje co do marszruty. Tymcza em,
prosząc
o podbiznę
fotgraiczną
dla rekognoskowania Sz[anownego] Pana na stacji, więc
łączę
wyrazy winnego szacunku dla nauki, zasług
obywatelskich i osoby Sz[anownego] Pana, wierny sługa
J. S. Ziemba
P. S. Proszę
uprzejme o odpwieź,
a również,
jeśli
to nie zrobi
Sz[anownemu] Panu różnicy,
i o statut Tow[arzystwa] Oświaty
Ludowej 4 z Galicji, i spis dziełk,
wydanych dotychczas przez toż
Tow[arzystwo].
Hi bł.
P AN :!185, t. 3 k. 248-249. 23 Sierp ma 88. W lewym rogu nadruk: Józef
Stefan Ziemba, Dąbrowa-gónicz,
St. Dr. Zel. W.W. Król. Polakie.
1 Józef Stefan Ziemba, autor kilkunastu artykułów
na tematy etnograficzne
i językowe
publikowanych w latach 1887-1890 w "Pracach Filologicznych",
" Wi
ś le"
i in.
2 Z. Wolski, [ ... ] Sroka, po taci bliżej
nieznane.
3 Stanisłw
Abłamowicz
(1844--1901), adwokat, po powstaniu 1863 r. skazany na 7.sylkę,
w 1870 r. wróc
i ł do kraju i osiadł
w Krakowie. W 1874 r.
ukończył
tudia prawnicze i od 1881 r . prowadził
własną
kancelrię
. Był
wykonawcą
o łatniej
woli Kolberga .
ł Towarzystwo Oświaty
Ludowej w Krakowie został
założne
w 1882 r ..
prezesem był
ks. dr Józef Pelczar. Celem Towarzystwa było
organizowanie bezpłatnych
wykładó
popularnych i czytelni ludowych, w 1838 r. prowadził
on o
razem księgozbór
licząy
19 860 tomów.
tym cza150 czytelni posiadjącyh
sie nakłdem
Towarzystwa nie ukazywł
się
żadne
publikacje poza spra.,.ozdaniami jego zarądu,
dopi ero w 1891 r. zacęto
wydać
"Rzemiślnka
Polkiego".
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Kraków, 29 VIII 1888
zan[owny] Panie
Li t Pański
z d. 23 ierp[nia] odebrałm
i cieszy mnie to mocno,
w Pauu poznaję
o obę
zajmuąc
się
gorliwie etnografią,
to je t
przedmiotem do yć niewdzęcym,
który ja sam od tylu lat uprawiam. a mamy obaj, jak sądzę,
dość
je zcze oh zerne u nas do podobnych tudiów pole. Przyjechać
jednak do Dąbrowy
na ła h.awc
zapro unie Pań
kie nie mogę,
gdyż
od czterech już
lat z powodu
wieku, braku cza u i innych trudno'ci z Krakowa wcale nie wyjeżdam.
Zresztą.
po cóż
bym tam jechał,
koro Pan sam w zbieraniu materiłów
do skonale zastąpić
mnie może
z, a co do muzyki,
to przypuszczam. że
ię
znajdzie ktoś
tyle muzykalny, iżby
mógł
do pi ywanych przez Pana pieśn
dopi ać
i słyzaną
z u t ludu
iż

melodię.

ie dziwi mnie to bynajmniej, że
pracują
w dziedzinie etnografii, gromadzi. z P:m potrzebne ku temu materiły
i k iążk,
które by mu w kazły,
co już
na tym polu zrobiono i co i jak zrobić
je..,zcr:e należy.
Dzieło
moje chętnie
po zniżoej
cenie od tąpię,
a mianowicie każdy
tom, idący
w handlu po 3 zł rei1., oddam za
2 zł reń.,
jednakż
w pakowanie i przesyłkę
jego, zwła
zeza za granicę.
wdać
. ię nie mogę.
Ponieważ
Pan, jak pi ze z, dość
czę
to
bywa z w Krakowie, więc
my'lę,
że
naj to owniej było,
aby' za
każdą
taką
bytno'cią
nabył
i zabrł
ze sobą
po parę
tomów, które
od brać
będzie
z mógł,
za złożenim
za każdy
tom w kazanej wy·
żej
hvoty, w k ię "' arni
Friedleina, gdzi to owne do wydania Panu po tej ceni dam polecenie. Poznać
też
o ·obę
Pań
ką
będzie
mi
miło
i powin zować
.Mu, iż
ię
tak mozolnej pracy, jaką
przed tawia etnografia. tak chętnym
podjąć
chce z urny Iem. Co do prze... yłki
. tatutu Tow[arzy twa] O'w[iaty], to wybacz, że dla braku cza... u zająć
ię
tym intere em nie je:tem w tanie.
Z rzeteln)m zacunkiem
Bibl. PA .V 2185, t. 1 h. 362. Kr. 29. Sierp. 88. Brulion li tu, nad tek rem notka
Kolberga : Ziemba.
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Kraków, 2 IX 1888
Szanowny Panie
mi
Nadesłny

wca r[oku]
ciem.

zeszyt
łaskwie

b[ieżącgo]

odebrałm

"Wisły

1

z kwietnia, maja, czeri z wielkim odczytałem
zaję·

Nasamprzód, wypada mi Szan[ownemu] Panu, p. Gruszeckiemu 2
, powinszać,
że
się
Wam udało
myśl
wydawnictwa
i komu należy
pisma podobnego, a tak u nas pożądaneg,
przywieść
do skutku. Bę
dzie ono skarbnicą
wiadomśc
równie dla etnografii pożytecz·
nych, jak je daje "Zbiór Wiad[omśc]
do Antropol[ogii]" krakow·
ski. W dotychczasowych zeszytach są artykuł
pierwszoędnj
dla
nauki wagi. Nader mnie to cieszy, że Szan[ownemu] Panu powie·
rzono pisma tego kierownictwo.
Życzą
"Wiśl
e " jak najobfitszych plonów i jak najszerszego rozp owszechnienia, żałowć
mi tylko przychodzi, że
sam czynnej do
rozwoju pisma przyłożć
nie mogę
ręki.
Prace bowiem nad wła·
snym zbiorów uporządkwaniem
i wydawnictwem - a zbiorów tych
jes t j eszcze pod dostatkiem - tak dal ece czas mój pochłaniją,
że
go dla innych pism już
nie starczy. Więc
ograniczyć
się
jedynie
bę d ę mógł
na nadsyłiu
od czasu do czasu krótkich wiadomśc
i uwag, jakie mi s i ę przy czytaniu "Wisły
na s tręczą.
Owoż
tedy, prz eg
lądajc
ostatnie jej zeszyty, nadmieć
muszę,
że
wiclec mnie zainter
es ował
nowa a tak dokłan
wersja pieśn
o bitwie pod Wiedniem, świ
e żo
odkryta przez p. Grabowskiego s
mi tu wypada,
i znakomitym jego opatrzona komentarzem; doać
że
i melodia o wiele oryginalejszą
i wyższą
jest od tych, które
ja w swoich umieścł
zbiorach.

na str. 439 "Wisły
o zwyczaju ścięa
Śmierc
w Jedlińsku
\ podana przez "Gazetę
Radomską"\
wyjętą
jest z mego
Ludu ser. XX str. 305, o czym, jak sądzę,
"Gazeta" nadmieć
była
powinna 6 • Podane przez tęż
"Gazetę
Szczodraki w Radomskiem 7
Wiadomść

34 -
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ciekawy wariant opisanych przeze mnie w ser. XX na str. 90.
N a der szcę
'liwym p omy łem
jest po tanowienie umie zczania
w szpaltach "Wisły
wycinków z gazet, czasopism, broszur itp.,
w jakimkolwiek z etnografią
pozstającyh
zwiąku
- a to w celu
skupienia w jedno ognisko materiłów
rozpro zonych po tylu róż
norodnych pismach, gdzie nierzadko one dla nauki marnieją.
A wszak i ja toż
samo robię,
dając
w przypisach do wydawnictw
moich takie wyjątki
i wycinki, dla celów porównawczych. Po iadając
pewien ich zapas w moich tekach z dawniejszych cza ów,
mógłby
niejednym ciekawym szcegółm
za ilć
redakcję
"Wi ły"
- a sobie oszcędić
w przysło'
ci przedruku tych rzeczy w moim
dają

Ludzie.
Jeszcze kilka uwag. Sądzę,
że
do rzędu
materiłów,
jakie za3
mieszcać
ma Biblioteha (czy nie lepiej Teka?) "Wisły,
kwalifikowałby
się
zbiór nazwi k włościan,
mieszczan i drobnej zlachty.
Posiadam całe
szeregi takich nazwisk i chętnie
bym je udzielł
na
żądanie.
Próbki ich podałem
w serii IV str. 315, w er. VIII tr.
337, w er. XVII str. 218. Równie ważną
była
i nomenklatura
różnych
częśi,
z jakich się
skład
wie' lub o ada, np. pól, uroczy k, nieużytków,
gajów, la ów, strumieni itd., jak np. w serii V
na str. 143, lubo na te rzeczy zwraca także
uwagę
i Słownik
geograficzny.
Przyznam się
otwarcie, że
wyraz (neo-angiel ki?) "folklore"
("Wisła,
II str. 84) 11 , oznacjąy
wła'cie
u nas ludogadactwo,
ludowiedztwo (a po dawnemu: guślar
two), lubo w wielu krajach
już
przyjęt
- jest mi dosyć
w tręnym,
już
dla tego samego, że
nie da ię on gładko
adptowć
(przyswoić)
do organizmu na zego języka,
a nawet u Francuzów, Włochów,
Hiszpanów itd. uży
ty, prawi a wra:lcnie jakiej' niemłj
kakofonii, jakiego· gwałtu.
atomia t gło
owalbym chętnie
za wyrazem demotyka, proponowanym przez portugal kiego autora Braga 10 •
Tyle na teraz. Racz Szan[owny] Pan przyjąć
wyrazy rzetelnego poważni,
z jakimi zo taję
Jego sługą
O. Kolberg
B. N. 2973, k. 30-31. Kraków, dn. 2 Września
1888 r. Oryginał
listu, brulion
:najduje się
w zbiorach Bibl. PA.N 2185, t. 4. k. 162. Brulion ten opublikowany
zoJtal w: Z. Jabłoński
"Korespondencja Oskara Kolberga z Janem Karłowiczem
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:; lat 1877-1890". "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krahou:ie"
1959) &. 305.
1956 (druk Wrocław
1 ,.Wi la", miesęcznk
geograficzno-etnograficzny, wychodził
w Warszawie.
Pierwszy zeszyt ukazł
się
w kwietniu 1887 r. Początkw
wydacą
i redakto·
rem był
. Gru zecki, od 1888 r. Karłowicz.
2 Artur Gru zecki (1852-1929), powie· ciopisarz, publicysta i wydawca. Za·
łożyciel
.,Wisły"
którą
wraz z księgarną
sprzedał
1. Arctowi. Ambitny program,
jaki starł
się
realizowć
w działlnośc
księgarn
i czytelni oraz w redagowanych cza opismach nie zapewnił
sukcesów finansowych i w 1888 r. Gruszecki
został
zmuszony do sprzedania firm}. Z 7ainicjowanych przez niego wydawnictw
jedynie "Wisła
nie obniżyła
poziomu, stając
się
jednym z najlepszych pi m etnof!;raficznych.
Grabowski (1841-1900). hi toryk i tłumacz
literatur słowiań
3 Broni ław
skich, etnograf i literat. Po ukończeni
studiów uczył
w jednym z gimnazjów
war zawskich, za używanie
języka
polskie!(O w szkole został
przenie iony w drodze dyscyplinarnej do Czę
tochowy. Z .,Wi Ją"
w półracow
od r. 1888. Tu
mowa o jego artykule Pieśń
d:iadotvsha o bittt'ie pod Wiedniem r. 1683 . .. ~i
la"
1888 s. 350--357.
4 Jedliósk. osada, dawniej miastec7ko w pow. radomskim.
5 ,.Gazeta Radomska" założn
został
w 1883 r. przez Teofila Rewolió~kiego,
od r. 1887 wydacą
i redaktorem był
Henryk Hugo Wróblew ki, uka·
zywał
się
dwa razy w tygodniu.
8 W roku 1888 "Wisła
wproadził
nowy dział
Wycinhi z czasopism i k ią·
iek. a . 439-410 przedrukowany z o tal z .,Gazety Radom kiej" 1888 nr l 3
artykuł
cięe
'mierci. "Gazeta Radom ka" przytoCZ) la dosłwnie
tek t zamiesuzony w Radomsldem Kolberga (zob. DWOK T. 20 s. 305), a zatylu·
łowany
Ostatni tvtorclc. Kusaki. Opi tego zwyczaju Kolberg zacerpnął,
jak
sam podaje, z .,Gazety Codziennej" 1860 nr 50.
:c:odrahi w Radom. kiem. "Gazeta Radom ka" 1888 nr ~. w .•Wi'łe"
prze·
druk w tym samym roku, s. 438
39.
s Program Biblioteki "Wisły
przed tawiony został
w artykule Od retłahji
w ,Wi'łe"
1888 . 243. Biblioteka .,Wisły"
miał
zawierć
źródłowe
material •
cza opismo, w którym Karlowic7
folklory&t}czne i etnograficzne. ahy odciążyć
chiał
więcej
miejsca po'więcć
rozprawom t oretycznym i opracowaniom . .:eria
ta wycbodz1ła
w Warszawie nakłdem
i pod redakcją
J. Karlowicu od r. 1888,
ukazło
ię
15 tomów. Tom pierw 7Y zawierł
pracę
l. Fedorowicza Lud okolic
tar eh , ieu·ier:a i Pilicy, c z. I.
8 J. Karłowicz
Fołklre
. . ,Wisła'
1888 1. 81.
10 Teófilo Braga (1843
1921), portugał
ki poeta, krytyk literacki i polityk.
Od 1872 r. Lył
profe orem literatury współcu
nej na uniwersytecie w Lizbonie.
Terminu ..demotyka" użvł
w pracy O Pot·o Portugues nos seus Costumcs, Crrn·
ras e Tradir;oes (Lizbona 1886). O pracy tej wspomina W. Lutosław
ki w artykule
Folklore tV Hiszpanii i Portugalii, "Wisła
1888 . 400.
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Graz, 5 IX 1888
Wielmożny

Panie Dobrodzieju

Wybaczy W[ielmożny]
Pan, że po znajomści
Ojcow kiej o'mielam ię trudzić
W[ielmożng]
Pana małą
prośbą.
Zbieram obecnie
materiły
do życiorsu
śp.
Emila Korytki, , kazanego w r. 1837 na
W}gnanie do Lublany za udział
w prawie Zaliw kiego 2 • Tam zajmował
ię
bardzo gorliwie etnografią
słoweńką
i zebrał
'liczny
zbiór pie;ni ludowych słoweńkich,
który utrwalił
jego nazwisko
w literaturze słowei1
kiej. Prócz tego zostawił
jeszcze kilka etnograficznych zbiorów i rozpraw, które po jego przedwczesnej 'mierci,
nie wydane, rozpro . zył
się
na wszystkie strony, tak że
je trudno
od zukać
. Otóż
znany etnograf południ
łowiańsk,
p. S. Krau ,
w pomina w ,.Mitteilungen der ntropologi chen Gesellachaft in
Wien'' w tomie XVI (nowej erii VI) w III i w IV zeszycie z r.
1886 na str. 157, że W[ielmożny]
Pan pożyczł
mu nieznany dotą
rękopi
Emila Korytki, zawierjący
zbiór 500 przysłów
łoweilkirh, z których p . S. Kraus przy tej spo obno ' ci 4 cytuje 3 • Był
bym więc
W[ielmożnu]
Panu bardzo wdzięcny,
gdyby W[ielmożn.]
Pan był
tak łaskw
pożyczć
mi wspomniany rękopi
śp.
Emila Korytki na kilka miesęcy.
Jednocze'nie pro iłbym
W[iclmożn
e go]
Pana o ła kaw e wyj a' nienie, od kogo W[ielmożny
J Pan
4
• Objaśnie
do tal w pomniany rękopi
to je t dla mnie dlatego
ważne
, że
mi może
da w kazówę,
gdzie by można
odnaleźć
dwa
inne ręko
pi y ·p. E. Kor} tki. W li' ci e bowiem cytowanym przez
M. Wi.;zniew kiego (w Hi storii literatury polshiej, T. l . 189) ;,
w ·pomina śp.
Emil Korytko o woj ej pol ki ej rozprawie O poezji gminnej, która nie wiadomo, gdzie się
podział.
Prócz tego zebrał
on zbiór 60 ubiorów ludowych łoweń
kich 8 • Z tych 20 ogłiła
lubań
ka gazeta .,Carniola" 7 , pozo tałe
40 nie wiadomo, gdzie
ię
podziały,
gdyż
"Carniola" prze tał
wychodzić
w r. 1812. By ł -
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bym W[ielmożnu]
Panu bardzo wdzięcny
za ła kawą
w kazówgdzie by można
od zukać
w pomniane prace śp.
Emila Kor) tki. W[ielmożny]
Pan Seweryn Korytko, jedyny je zcze żyjąc
brat
'p. Emila K[orytki] , przyekł
mi za uprzejmym pośrednictwm
W[ielmożng]
Pana Stanisłw
Korytki przysłać
wszy tkie jego listy do rodziny do wyjazdu ze Lwowa do Lublany. W czę'
ci ło
weńskij
pomaga mi młody
sloweń
ki literat, p. Bogumił
Krek, syn
sławnego
slawisty, profesora Grzegorza Kreka 3, sam dobry znawca
pieśn
ludowych i podań
łoweń
kich. Przy tak korzy tnym zbiegu okoliczno' ci chiałbym,
żeby
życiors
'p. Emila Korytki był
możliwe
dokłanym.
Jednocze'nie chiałbym
wszy tkie jego dotą
nie
drukowane je zcze prace albo drukiem ogł
ić,
albo przynajmniej
dokłanie
tre'cić.
Dlatego ośmiela
ię
pro ić W(ielmożng]
Pana o ła kawe pożyczeni
rękopisu
Zbioru przysłów
słoweńkich
~p.
Emila Korytki i o uprzejme udzielenie mi znanych W[ielmożnu]
Panu bliż
zych zcegółw
o jego życiu
i rękopisach.
W nadziei, że W(ielmożny]
Pan przychyli się
łaskwie
do
mojej pro 'by, pozo taję
z głębokim
zacuokiem W[ielmożng]
Pana ługą
Mak ymilian Gumplowicz
stud[io u ] iuri
Graz (Styrja) Mandeli traBe 26
P.S. Łączę
ukłony
od Ojca dla W[ielmożng]
Pana.
kę,

Rkp. z:ag. Bibl. PAL 2030, t. I h. 330 ·331. Grac ( tyria) 5. IX 1888.
1
laksymilian Gumplowicz (1864---1897), syn Ludwika, po nzy,kaniu stop nia doktora nauk prawnych w Grazu studiował
w 1888 r. we Lwowie, póinif'j
pracowł
w uniwersytecie wiedńskm.
Prace łowianzce
t Gumplo ·icza
się
du.i:ym zaintere owaniem w półez
nych.
Królestwa na cz Ie o ' mioW 1833 r. Józef Zaliweki '\Yrtl z ~ ł z Galicji cło
osobowej grupy partyzantów. Była
to jedna z prób wzniecenia pow tania w zaborze ro yj kim. organizowana przez ~mi
sriuszy z emigracji popowstaniowej.
Wyprawa Zaliwskiego z góry skazana była
na niepowodzenie. czestników tej
i innych grup partyzanckich rozbili Rosjanie i Au triacy. Proce Zaliwskoiego
rozpcął
1ię
we Lwowie jesiną
1833 r. i zakońcył
się
w czerwcu 1836 r.
s W artykule reća.
Glilck und Schick&al um Volk&glaube der Siiddaven.
"Mittheilungen der Anthropologischen G e ellschaft in Wien" 1886 s. 102· - 162.
4 Zob. list O. Kolberga do F. S. Kranasa z 17 XI 1886 r. (1291.).
5 VI tomie I Hi&torji literatury polskiej (Kraków 1840), omawijąc
zbiory
slowiań
kich pieśn
ludowych, Wi zniewski podaje też
wydanie Korytki i w
cieszył

2
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przyplSle dodaje: "Wydawca o!iwiadcza, iż
[ ...] c Pieśn
te składją
dwa tomy.
Rozprawa o poezji gminnej jest po pol ku napisana, ponieważ
ja [tj. Korytko]
innym językiem
nie piszę.
Spodziewam się
4 do 5 tomów zebrać
• "·
Rozprawa,
której szukał
Gumplowicz i o której wspomina Wiszniewski, miał
być
druko·
wana jako wstęp
w drugim tomiku pieśn.
Rękopis
jej wraz z zapisami pieśn
nabył
po śmierc
Korytki wydawca z Lublany, J. Blaznik.
6 Ryciny strojów ludowych rysowal Korylee lobański
malarz Goldstein, był
on e przeznaczone do seryjnego wydawnictwa. Ilość
rycin podawana jest różnie
(od 60 do 80) . Po śmierc
Korytki zakupił
je dr Crobath i 12 rycin, dla któ ·
rych uprzednio już
Korytko uzyskał
aprobtę
cenzury, opublikwał
w czaso·
piśme
"Carniola" z objaśniem
L. Korde§a . Wtedy gdy Gumplowicz zukał
informacji o tych rycinach, znajdowły
się
one w posiadaniu Luizy Pesjakovej,
córki Crobatha, później
zostały
zakupione prze?. Wydział
Krajowy w Loblanie
dla muzeum Rudolfinum.
7 "Carniola", cza opismo poświęcne
krajoznawstwu, folklorowi , archeologii
itp., wychodził
w Lublanie w latach 1838--1844 (a nie do r. 1842, jak pisze
Gumplowicz ) nakłdem
i drukiem J . Blaznika. Redaktorem był
początkw
L. Korde§, od r. 1840 F. Herman von Hermanstahl, od r. 1843 ponownie
Korde!l.
8 Chodzi tu zapewne o Jerzego Kreka (1804-1905) , słowiańkeg
języko·
znawcę
. Od r. 1864 był
on profesorem w Hradcu. O jego synu, Bobumile, brak
błi i
zych informacji.
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Warszawa, 5 IX 1888
Kochany O karze
Równocze'nie z li tern niniej zym wy yłam
pod Twoim adre em
2 egzemplarze mojej pracy pod ogólnym tyułem:
Lud cie zyński,
a część
pierwsza: Początki
Wisły
i Wiślane.
Odbitki te są
dosyć
nędzie
drukowane, zczególnie obrazki ą
nie do poznania. Lecz cóż
robić
- gdzie nie ma wla nych fundu·
szów, tam każd
pomoc zdaje się
być
dobrodziejstwem.
Jeden z przysłanch
egzemplarzy je t dla Ciebie i wybacz, jeż·
li dziełko
nie dorówna jeszcze Twoim drogocennym pracom na tym
polu. Lecz porawię
się
na przysło·
ć jeżli
Bóg na to pozwoli
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i Ty mi dopmżesz
radą
- wtedy uzpełnię
nie tylko i pomnożę
wydanie z okolic początków
Wisły,
a następie
i opracuję
po
kolei i całe
Cieszyńk.
Je t to zadanie niemał
- lecz wola jest
dobra, więc
i coś
się
zrobi. Jak znakomity przykład
daje z Ty mnie
pod tym względem.
Postanwiłeś
bowiem opracwć
całą
Polskę
i zapewnie dokonasz swego dzieła
- a cóż
to za ogrom w porównaniu do tego małego
zakąt,
do którego tak przylgnąłem.
Drugi Ci przysłan
egzemplarz bądź
łaskw
odać
do Akademii
Umiejętnośc
i tłomaczyć,
że
to niedołęstw
jest początkiem
dopiero i przy Twoich wskazówek będzie
kiedyś
lepszym.
Dziękując
Ci jeszcze serdecznie za przyjacielskie opiekowanie się
moim synem, który przechodzi do szkoły
specjalnej
do Wiednia, całuję
Cię
Twój Bogumił
BilA. PAN 2185, t. l k. 270. Warszawa dn. 5
Września

1888.

1407
Jan
Karłowicz

do

Oskara

Kolberga

Ojców, 8 IX 1888
li t Szanownego Pana z 2. 9. zastł
mię
na wyjezdnym do
tochowy, Ojcowa i Kielc; zabrłem
go ze sobą
naprzód dlatego,
aby nim ię podzielć
z Br. Grabowskim w Czę
tochowie, gdyż
o nim
tak życzliw
ustęp
zawiera; po wtóre, aby skorzytać
z pierw zej
wolnej chwili i obszernie odpisać,
dziękując
Zacnemu Panu za ło
wa zachęty,
tak ważne
i przyjemne dlatego, że od iego pochdzą.
Żałuję
erdecznie, że Szanowny Pan odmawia nam czynnej wej
pomocy; była
ona dla nas i zascytną,
i skuteczną;
pojmuę
jednakże,
że
przy ogromnej pracy nad olbrzymimi zasobami, zgromadzonymi przez Pana, nie zo taje wiele czasu na dzielenie ię spotrzeżniam
i poglądami
z poczynająm
pisemkiem naszym. Przesyłam
jednak dzięk
i za to, co nam Pan ofiarwć
raczy. Ma ię
rozumieć,
że
z udzielonych nam "wycinków" najchętie
skorzytamy; a zbiory nazw ludzi i miejscowo· ci pomieścy
w tomikach
Miły

Czę
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Biblioteki "Wi

ły",
uwazjąc
je za ważny
przyczynek tak do ludowiedztwa, jak i językonaw
twa 1 •
Dziękuj
za w kazanie źródła,
z którego wy zła
wiadomo· ć
o "Ścięu
'mierci". Moja to wina, żem
na łow
uwierzył
"Gazecie Radom ki ej". Przyczyna za· jej jest na tęp na. Lud W a z czytam,
a raczej tudiję
powoli, czynią
notatki lingwi tyczne i mi to logiczne; układm
bowiem od lat dwudzie tu oh zerny słownik
gwar polskich 2 i zbieram za oby do napi ania mitologii pol kiej '. W ten
spo óh. oprócz innych dzieł
źródłowych,
zbadłem
kilanśce
to·
mów Ludu, ale Radomskiego, Kieleckiego t. 2, Lubelskiego i Po·
kucia jeszcze nie zdążyłem
wyzskać.
Tym to sposobem zapiska
o ·cięu
Śmierc
w erii XX u zła
mojej uwagi.
Zdanie Pań
kie o rogato'ci, że
tak powiem, wyrazu folklore w
zupełno;ci
podzielam; przyjęli'm
go jako złe
niezbęd
i jako
na 'ładownie
indygenatu, udzielonego mu w innych literaturach.
Z proponowanych przez Pana dwóch: ludowiedztwo i demotyka
pierwszy wydaje mi ię wcale zcęśliwym
i po taram ię go pu c1c
w obieg; drugi ma tę zaletę,
że
je t krótki i giętk,
ale razi wą
obczyną.

Bibliote/w

prze zła
już
ogł
zenia i cenzurę,
trudno więc
mi już
zmienć
nazwę
jej na "Teka'', zdaje mi się,
że
niewielka różni
ca oddziPla oba te orzeczenia.
Do tej Bibliotelii nagromdził
ię
w krótkim cza ie poro za. o·
hów. Widać
, iż
chwila obecna odpwieną
je t dla zbiorów ludoznawczyth. bo rQkopi. ów po iadam już
na tomików prz<;ło
dwadzie;cia. Pierw zym za parę
tygodni służyć
Panu będ.
Ułożn
jest on na wzór I.udu Pań
kiego i opi uje okolice iewierza.
"Wisły

11. I ·. 88. "ar zawa - 1 ie mogł
więc
dzi iaj w domu tego
koirzyć.

m w podróży

li tu tego flo-

dopt•łniam.

potrzeby zbierania nazw miej cowo'ci nie ob
wykazami, a więc
łąk,
pól, gór, pa twi k itd.,
chiałem
powtórzyć
odezwę
tego rodz ju Towarzy twa Przyj[aciół]
4
auk poznańskieg
Już
była
zło·
• dobrze zapewne Panu znaą.
żona
do ze zytu I "Wi ły",
ki dy, ku wielkiemu zdziwieniu mojemu.
cenzura mi jej nie puściła,
a to dlatego zapewne, że wyszła
z Po·
Przejęty

jętych

pilno'cą

zwykłmi
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znania. Po upływie
pewnego cza u powtórzę
ją.
ale już
od iebie,
w zer gu .. Po zukiwalt" 5 •
Ze zyt III "Wi ły"
drukuje ię obecnie; wyjdzie w pierw zej połowie

październk.

na tępny
przyodbić
portretem i życior
em Szanownego Pana. Pro zę więc
pokornie o w kazanie, dopełni
lub
prostowanie materiłów
do biografii Wa zej, a także
o najśwież
zy
najdokłieszy
fotogram 8 •
rąk
Pana rocznik I .,Wisły"
oraz ze zyt l tomu II?
Czy do zedł
Raz je zcze dzięk
erdeczne za pamięć
o m me i życzliwo'
ć dla
Pragnęliby<m

"Wisły.

Pro
zy
najżyczliw

zę

przyjąć

zapewnienie

zczerego

zacunku,

J.

ługa

Karłowicz

Chmielna 31.
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 32-33. 8. 9. 88. Ojców. Pierwodruk w: Zbigniew lablori·
ski .,Korespondencja ..." s. 307, zob. metr)ka li, tu 1404.
ta nie został
spełnioa.
ze· ciotomowy Słownik
gwar polshich J. Karłowicz
ukazł
ię w Krakowi e
1911. am Karłowicz
wydal dwa pierwsze tomy, tom 3 uko1iCL) li
w latach 190
autora H. Łopacińsl.
i W. Taczanowski, a tomy 4--6 J. Lo'.
IH<llug materiłów
3 Zainteresowania mitolgą
zajmowł)
jedno z ważniej
zych mirj c w "iełn·
tronnf'j pracy naukowej Kartowicza, nie zo lały
jednak wyrażone
w o ohnej
prac}, poza referatem W}głosznym
na zjeźdi
orientalistów w Sztokholmie
w 1889 r.,' powtórzon}m na zjeźdi
lekarzy i przyrodników w 1891 r. w Krakowie, a oglo z onym pt. litologia i filozofia w K. ięd:e
zbiorowej ku c:ci
A. ll'H;tochowshiego (Lwów 1899).
nio ek o podjęcie
badń
nad ludowymi nazwami topograficznymi z~:lo
ił dnia 2 . "I 188:i dr Łehińsk
na p osiedleniu wydziału
hi toryczno-litf'ruklf'!:O
Towarzyltwa Przyjaciół
auk w Poznaniu. 30 listopada wnio ek został
jf'dnomy !.ue przyj<:! i korni ja w
ładzie:
Ł biń
ki, Kohler i Eu.eplti miał
uj1ć
i· opracowaniem ankiety i jej wyników.
5 f'o. :::ukiu;ania był
to specjalny dział
"Wisły
prowadzony od 3 zenytu
' r. 1887. Ogła
zano tam wt:ższe
lob szer ze kwe tionariu ze i pojedyncze pytania, aby wysiłek
amatorów-zbieraczy w terenie kierować
na rzeczy aktualnie potrzebne naukowcom.
r. 1889 na s. 372 podany jest w Pos:uhiwaniach kwestionariusz . Ci1Zew kiego dotyczę
toponomastyki.
8 Portrel Kolberga, wraz z informacji! o jeso pracach naukowych piora J.
Kartowicza, ukazł
się
w "Wiśle
w 1889 r. 1. 468-483 z okazji juhileu zu
Kolberga.
1 Zapowiedź
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1408
Oskar Kolberg do Maksymiliana Gumplowicza

Kraków, 20 IX 1888
Szan[owny] Pan[ie]
List Szan[ownego] Pana z d[nia] 5 b. m. odebrałm
i wycztałem
w nim zamiar Pań
s ki
napisania biografii śp.
Korytki. Zamiar ten
wielce pochwalam, bo rzecywi
ś cie
był
to człowiek
zasługjący,
aby
pamięć
jego wdzięcne
u Słoweńcó
była
zachowną,
a stąd
aby
i w szerszej przesła
Słowiańszcyźne.
Upraszasz Pan o udzielenie
Mu szcegółw
jego życia,
jeżli
jakie posiadam. Otóż
wszystkie.
jakie o nim mogłe
powziąć
wiadomśc,
a był
one dorywcze tylko, zanotwłem
w Kołmyi,
notakę
tę
posłaem
p. Kranesowi
do Wiednia, który z niej utworzył
artykuł
do "Mitteilungen" 1 • Wię
cej szcegółw
o Korytce nie zebrałm
i zaręcyć
nawet nie mogę,
czy wszystkie podane są dokłane,
bom je wedle ustnej relacji rÓŻ·
nych spiywał
osób. Biorąc
udział
w wystawie etnograf[icznej]
w Kołmyi
w r. 1880, odwiezłm
też
i ciotkę
Korytki, wiekoą
już
wówczas panią
Korytkwą
ze wsi Piadyki pod Kołmyją,
i tam
to skreśliłm
szcegóły
posłane
później
p. Kraussowi, a nadto prze·
pisałem
owe 500 przysłów
z drukowanej kartki pochdząej
z ja·
kiegoś
kalendarza starego, wydanego nie wiadomo w którym roku
w Lublanie czy też
Cerovcu 2, którą
mi pokazano, a które Korytko
chiał
zapewne wcielć
do większego,
jaki zamierł
wydać,
zbioru.
Czy jednak sam był
tych 500 przysłów
zbieraczem, czy kto inny,
powiedzć
nie umiem. Otóż
te przysłowia
dostały
się
p. Kraussowi,
który mi je następie
odesła
do Krakowa na powrót; a ja znów
doręczyłem
ten rękopis
wraz z pieśnam
Korytki, drukowanymi
w 5 tomikach, p. Estreicherowi dla Biblioteki Jagielońskj.
Otóż
wszystko, co o pracach i życiu
śp.
Korytki powiedzć
mo·
gę.
Nie pozostaje więc
Sz[anownemu] Panu nic innego, jak wedle
tej wskazówki przejć
udzielone Bibliotece przeze mnie, a odnośe
do tego książecz
(lecz nie za moim pośrednictwm,
gdyż
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ja dla braku czasu i zdrowia absolutnie już
w te sprawy i rzeczy
wdać
się
dziś
nie mogę)
lub odnaleźć
owe stare kalendarze,
a nadto trzymać
ię
obietnicy p. Seweryna Korytki, który przy do·
brych chęia
najlepszą
podobno da informację,
co do szcegółw
żywota
'p. Emila.
Zyczą
Panu w zelkiego powodzenia w tym przed ięwzcu,
jak
w ogóle na polu etnografii, które sobie, jak widać,
obok studiów
prawniczych, zawodowych obrałeś
za przedmiot zczególnego swojego upodobania - i za yłając
wyrazy uszan[owania], naj erdecz·
niej zej przyjaźni
dla Szan[ownego] Ojca Pana, miło
mi zapewnić
Pana o rzetelnym zacunku, z jakim dlań
pozo taję.
Rl.p. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l h. 332. 20 wrzes 88. Brulion listu, nad tehstem
notha Kolberga: Gumplowicz.
1 Nie był
to artykuł,
ale przypis (do cytowanych w dziale Glilckssprichworter
przysłów
słoweńkich)
treści
następujące:
"[Emil Korytko] Geboren 1810 bei
Kołmea.
1834 kann er ais politischer Fłichtlng
nach Laibach in Krain.
Dort lernte er hałd
Slovenisch und samełt
Vołksiberfung.
Erschienen
ind von ibm fiinf Biindchen slovenischer Vołksliedr.
Herr Oskar Kolberg bat
mir Korytko's Sprichwiirtersammlung die 500 ummern ziihlt, freundłichst
znr
Benutzung iberłasn
wofiir ich ibm auf's Herzłichst
danke." F. S. Krauss
Sreća
... (zob. przyp. 3 do listu 1405).
( Przekład:
Emil Korytko urodzony w 1810 pod Kołmyją.
1834 r. przybł
jako uchodźa
połityc~n
do Lubłany
w Krainie. Tam wkrótce nauczył
się
języka
słoweńkig
i zbierał
teksty ludowe. Ukazło
się
pięć
jego tomików
pie,;ni ludowych. Zbior przysłów
Korytki, licząy
500 tekstów, przekał
mi la·
skawie do wykorzystania pan Oskar Kolberg, za co mu tutaj najserdeczniej
dziękuj).
Kra u
za Kolbergiem podał
błędną
datę
przybycia Korytki do
Luhlany (zob. przyp. l do listu 1292) i mylnie nazywa go uchodl('ą,
zamia t
n · Lu1cem.
2 Cerovec, miasto w Słoweni,
dzi · Kłagenfurt
w Austrii.
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O kar Kolberg do

Jana
Karłowicz

Kraków, 23 IX 1888

rałeś

zan[owny Panie]
Jaka szkoda, że
się
Pan, a

będąc
może

w Ojcowie, tak bli ko Krakowa, nie stanie zdołae'
przedo tać
się
do tego mia-
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sta. Miałbym
był
wówczas, oprócz szcę'
cia bliższego
poznania Pań
skiej osoby, spobnść
rozmówienia się
i porozumienia w wielu
kwestiach dotycząh
etnografii i "Wisły.
Ale pojmuę
trudno· ci
tej przeprawy przez granicę
bez paszportu, więc
mam za wytłuma
czonego każdego,
kto przebijać
swą
głową
owego chiń
kiego muru nie pragnie. Zresztą
droga listowna zawsze pozostaje dla na
otwarą.

Do niniejszego listu załącm
obiecany spi nazwi k ludno · ci
z kilku wsi wielkopol kich. Jest to tylko mał
cząstka
tego, co
nade 'lę
później.
Sądzę,
że
korzystniej będzie
drukować
te rzeczy
wówczas, gdy się
ich więk
za nazbiera kupa, aniżel
czą
tkowo, więc
w rozdrobnieniu.
Dzięk
stokrotne za la kawe przysłanie
mi pierw zego półrocza
tomu 2 "Wisły
(ze zyt l i 2) - natomia t brakuje mi je zcze
rocznika z 1887.
Daruj, Szan[ owny] Pan, że na wezwanie tyle dla mnie pochlebne
dostarczenia Mu szcegółw
biograficznych i fotogramu mojej o oby na teraz je zcze odmwną
mu zę
dać
odpwieź.
Jakkolwi ek
wdzięcny
W a m je tern za oznaki pamięc,
uznania i w półczuia.
jakimi mnie darzyć
raczycie, mam jednak to przekonanie, że w pi ··
mie przez Wa redagowanym chodzi prz ede w zy tkim o rzecz, nie
o o obę
, więc
pragnąłbym
, aby wła
·nie tej rzeczy b ło tam najw
i ę
cej, załtwien
e za' wszelkich praw ubocznych pozo tawmy dal zemu cza ow1.
Widzę
też
w zpaltach .,Wi ły ' ' typy rozmaite w chromolitografiach i drzeworytach, wykonane ą tarannie, lubo w ry unku wi e1
bniaczki żmudzkiej
połwa
podnia wydaj e mi i ę zanadto wielką
i dostanią
w porównaniu do połwy
wierzchniej. * Po iadam całą
kolecję
typów z Poznań
kiego , pi ę knie
wykonany h prz z p. Bogumiła
Hoffa jeszcze w r. 1872. Akwarele te chętnie
bym za n[ o wnemu Panu] od tąpił
, jeżli
z nich chce z użytkować.
Ze jednak
ą to unikaty, więc
wolałbym
je udzielć
z rąk
do rąk
, niż
powierzać
trzeciej o obie, a nawet poczcie *.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 163. Krak. 23 wrześ.
1888. Brulion li tu, nad tekltem
notka Kolberga: Karlowicz. Pierwodruk tv : Zbigniew ]ablońsci
,.Koresponden·
cja .. .'" s. 308, por. metryka li~tu
1404.
wersja: Załęczm
tu z mojej kolekcji dwa popier·
• - • obok inna, skreślona
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sia ze wsi Morownicy pod Szmiglem, które wykonał
w r. 1872 p. Bogumił
Hof!.
że
się
Sz. Panu przydaą.
1 Rysunek Wojciecha Gersona Wieśnac:k
:: potv. Nowoaleksandrotvskiego,
w r. 1888.
zamieszczony w drugim tomie "Wisły
Sądzę,

•
1410
J(zcf Sikorski

do

Oskara Kolberga

Zakopane, 2 X 1888
We czwartek, d[nia] 4 h. m., zjawimy się
w Krakowie, podobno
o 4-tej po południ.
Wieczorem będziemy
u Wallekich (Gertrudy 1 14), gdzie może
zechcesz przybć,
o czym już
zapowiedź
pos zła.
Myślę,
że
będziemy
tam już
o 6-tej. Pisałem
do Hotelu Europejskiego. żeby
nam przygotowali mieszkanie. Wieczór piątkowy
pom
ożesz
nam tam spędzić.
W sobtę
jedziemy dalej. Do widzenia.
J.S.
Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 138. Zakopane 2-go Paźdz
Oskar Kolberg w Krakowie,
resem: Wielmożuy
y ń s ki e go.
l Obecnie ul. L. War

.
Pędzichów

1888. Kartka pocztowa z ad·
N. 3.

1411
Os kar

Kolberg

do

Ludwika

Kuby

Kraków, 14 X 1888
Szan[owny] Pan[ie]
W liśce
swym z roku ze s złego
zapowiedl
ś Sz[anowny] Panie,
p odacie moją
biografą
do " Osvety" . Odebrawszy obecnie zeszy t, w którym takową
umieszczono, czuję
się
w obwiązku
serWam za tyle pochlebnych dla moich prac i dla
decznie podziękwać
mojej osoby wyrazów - aż
nadto pochlebnych na moją
dotychcza
s ową
działlność,
którą
dopiero z czasem, przy sprzyjaąch
oklicznśah
i mnożącyh
się
wydawnictwach, za istoną
dla
że
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kraju za

W biografii tej jednakż
zna'mi m zwrócić
uwagę.
I tak: powiedziano tam, że wyjechałm
do Berlina w r. 1835, a po·
wróciłem
do kraju w r. 1840; gdy w rzeczywisto'ci udałem
ię
tam
w r. 1834, a po uóciłem
w r. 1836. Pornoc także
udzielana mi
przez Akademię
od r. 1872 była
znacznie więk
za, niż
w pomniale ·. wyno ił a z początku
fi. 300, a dopiero od r. 1878 począwsy
fi. 500 (w roku bieżącym
podnie iono ją do fi. 1000); za' z K.a y
na ten cel okł
750 rubli rocznie.
:\1ianow kiego odbierałm
Za la kawe prze łanie
mi dal zych ze zytów Slot·enstt'a kładm
uprzejme dzięk
i widzę
z wielką
rado ' cią,
że
Pan w tej tak pięk
nej i pożytecznj
pracy nie tylko nie ustaje z, ale z coraz bardziej
ro nącym
bierze z ię do niej zapłem.
Do najcenniej zych też
me·
lodyj i bardzo oryginaln ch zalicyć
mu zę
pań
kie wła
ne. tj .
te ze zbioru, które· Pan sam notwał
w cza ie podróży
wej do Maloro ji i znakomicie takowe opra owal.
Ja także
w zajęcih
moich etnograficznych nie ustaję
* i p opy·
cham moją
taczkę
dalej , więc
i nowy Panu dzi' prze yłam
mat
e riał
1
do obróbki , z którego może
z wybierać
w przy złości
,
o i ę bę
dzie podbał
i co najlepiej przyadć
będzie
do smaku puhlicz·
ności
czeskiej.
i o dawniej zych moich
W biografii mojej czynisz Pan wzmiankę
kompozycjach. Poza granicami kraju nie ą one i nie potrzebują
być
znane; by jednak dać
próbkę
tylu, w jakim niegdy' pi alem,
po yłam
Panu arię
z Króla pasterzy.
lovanstva wycztuję,
że
różne
fir·
W doniesieniach na okładce
my nakłdowe
w Pradze wydają
zbiory tańców,
· piewów i innych
utworów muzycznych. Jeż
li Pan ądzi
z, że
warto je t zaponć
a zą publiczno~ć
z moją
tarą
muzą,
to mogę
łużyć
wydawcom
różnymi
mazurami, kujawiakami, oberta ami itp. (na wzór tu dołączoneg
mazura) , ni żądajc
za to honorarium, prócz kilku eg·
2
zemplarzy grati owych, jeżliby
chciano z mojej oferty korzy tać
•
Je t to tylko życzeni
moje o obi te, do urzeczywi tnienia którego
zr ztą
niewlką
przywiąuję
wagę.
Oczekują
z niecierpliwo· cią
nowych ze zytów W a zego lovenstva - prze yłam
Wam , kochany Panie. przyjaciel kie pozdrowienie i wyrazy rzetelnego zacunku, z jakimi pozo taję,
Wa z
lazłem

pewną

ługę

poczytwać

będ

niedokła'ć,

mógł.

na

którą
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Mazur tu dołączny,
skomponowany już
był
przed 40 laty i krą
żył
w lichych manuskryptach. Dopiero w r. 1863 wydał
go Kratzer
bezimiennie w swoim zbiorze Mazurów różnych
autorów, ale wydanie to jest przekstałcon
i pełn
błędów.
W ostatnim numerze {nr 301) "Tygodnika Ilustrowanego" war·
szawskiego napisł
S. Ciechornski 3 artykuł
Z krainy tonów, gdzie
jest mowa i o waszym Slovenstvie, które autor - i to jak najsprawiedliwiej, bardzo wysoko podnosi i towarzystwom muzycznym naszym zaleca.
Rkp. :ag. Bib l. P AU 2030, t. II k. 262. Krak. 14 Paźdz.
1888. Brulion listu,
nad tekstem notka Kolberga: Kuba, pod tekstem: Posyłam
"Lud" XXI, "Mazowsze" IV, " Pokucie" III. Aryę
z "Króla pasterzy" i mazur (d-moll).
* nie ustaje- w rkp. skreślon
1 Tzn. trzy tomy wydane w 1888 r.: część
II Radomskiego, III Pokucia i IV
Mazotvs:::a (DWOK T. 21, 27 i 31).
2 Kompozycje Kolberga nie był
publikowane w Czechach.
3
Stanisłw
Ciecbomski (1853-1900), krytyk muzyczny, w "Tygodniku Ilu·
strowanym" prowadził
dział
recenzji muzycznych Z (,rainy tonów.

1412
Ludwik

Kuba

do

Oskara

Kolberga

Podibrady, 19 X 1888
Velecteny Pane
Dnes dostal jsem pohracovaru Vaseho Vzacneho dila i specbam Vam vysloviti svuj nejsrd~i
dik za tak skrostny dar.
Spolu nemobu utajiti svuj obdiv, ze s takovou energii dosud pokracujete ve svem velkolepem dile, za nez Vam vsichni Slovane jsme nesmirne vde~ni.
Kez byste dilo sve i stastne a ve zdravi ku zdarnemu konci dovedl!
Za opravy biograficke sve stati srdecne dekuju. Co nejdfive
poenu vydavati souborne sve stati z oboru slovanske hudebni
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-etnografie, v nichz umistim i tuto stat dle Vasich udani skorrigovanou. Omył
racte prominouti; prevzal jsem je z polskych
casopisu.- Promin te tez, ze zivotopisny clanek o Vas nedovedl
jsem zdarileji napsati. Obsirnejsi byti nesmel. Myslim vsak pri
roz5ifenosti casopisu "Osvety", ze i tak dovi se obecenstvo nase
asponz male casti o velkolepych zasluhach Vasich o slovanSkou
vedu.
Ohledne Vasich koroposie a jejich vydani nemobu mnoho slibovati aniz mohu velke nadeje ve Vas vzbuzovati. Marne
v Cechach jedineho nakladatele hudebniho, totiz Urbanka 1 , jehoz vydane veci jste cetl ve Slovanstvu. Je to pfuozene pfi hudebni produktivnosti naseho naroda, ze ma Urbanek priliS mnoho nabizenych rukopisuv a ze tudiz i mnoho vybira, zejmena,
aby byly to veci co nejvice moderni. Ja vsak nicmene bud s nim
osobne v Praze pohovofim (brzo tam pojedu) nebo mu o tom
dopisu a vysledek Vam sdelim. Ma osoba Vam- zel Bobumnoho pomoci nemuze, ponevadz s Urbankern V uprironem
pfatelskem styku nejsem. Drive rrme ignoroval - po cela 4
leta- pak poznał,
ze by mne mohl pro svuj casopis "Dalibor" z
potrebóvati. Sam ke mne priSel. Ja vsak ndrzuju s nim styk na
tolik, nakolik mi to muze byti prospesnym.- Jak pravim vsak
reknu mu o tom a mozna, ze se prani Vase splni, coz by mne
vice nez Vas potesilo.
Dostal jste prosim moji Novou zberku luziskou, kterou jsem
Vam pred rokem poslal? - Ai; vydam I tom svych etnografickych stati, poslu tez.
Solv anstvo vychazi vytrvale, avsak zapasim tezce se strankou financni. Mam pres 6000 zl. mezi svym odberatelstvem na
dluzich! Nic mene doufam, ze vse stastne pfevedu ke konci,
jem nadejde asi v 60 sesite. - Dekuju za pochvalne uznani
Vase, jez je ponekud vsak uprilisneno.
Od tech dob, co jsme se nevideii, byl jsem jeste jednou v Rusku a letos v Krajne a Pfimori. Na Jih budu muset patrne jeste
nejmene 3 krat. Letos dostal jsem na cestu nepartrnou podporu
150 zl.
Hlavne mne vsak tesi, ze Vas nalezam zdraveho a Cileho, ze
vidim Lud statne pokraeovati. Pfeju Vam zdravi, mnoha leta
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a jasnou mysl, abyste svuj narod i nas ostatni Slovany oblaZiti
mohl dilem cely-m, stastne ukon~ey-m.
Vas v ucte svrochovane oddany
Ludvik Kuba
NB l. Państwu
Jasińkch
się
klan~m.
NB 2. Dil pol.sky prodavam tez samostatne asiceza 2 zl. ao kr.
Mohl byste to prosim ozmamiti V nekterem casopise.
NB 3. Noticku "Tygod. !lustr." jsem necetl.
Wielce Szanowny Panie
cennego dzieła
i spieuę
wyrazić
dar. Równoczelnie nie mo&ę
ukryć
swego podziwu, że
z taką
enrgią
pracuje Pan stale nad ncoim wieko·
pom1•ym dziełm,
za które my wszyscy Słotviane
jestśmy
Panu niezmierni"
wdzięcn.
Oby powidł
się
Panu dzieło
swe szcęśliwe
i w zdrowiu dopro·
wadzić
dv pomyślneg
l>ońca!
Dziękuj
również
serdecznie za biograficzne poprawki w moich rozprawach.
Już
w najbliższym
czasie zacnę
wydać
zbiór moich artykułów
z dzieclziny sło·
wiańskej
etnografii muzycznej. Proszę
wybaczć
omyłki;
przejąłm
je z cza·
sopism pol&kich. Proszę
również
wybaczć,
że
nie potrafiłem
lepiej rwpisać
artykuł
biograficznego o Panu. Nie mógł
być
obszerniejszy. Sądzę
jednaT,, że
przy dużej
poularnści
czasopisma "Osveta" i tak dowie się
nas:z:e społeczń·
stwo choć
trochę
o wichoponmych Pań!lkich
zasługch
dla rwuki słowiań!lkej.
W sprawie Pańskich
kompozycji i ich toydania nie mogę
Panu wiele przyrze·
kać
ani też
robić
wielkich nadziei. Mamy bowiem to Czechach tylko jednego
nakłdcę
myzykaliów, mianowicie Urbanka, którego wydawnictwa czytal Pan
w "Słot
> enstvi".
Wobec wrodzonej Czechom produktywnści
muzycznej je.d
rzecą
zupełni
naturlą,
że
Urbanek ma zbyt wiele zaoferowanych ręko·
pisów, a stąd
i bardzo przebiera, dbając,
aby to był
rzeczy ja/; rwjbardziej
uowoczesne. Mimo to porozmawiam z nim w Pradze (wkrótce tam pojadę)
albo
mu o tym napiszę
i zawidomę
Pana o wyniku. Niestety, przypwzczam, że nie·
wiele będ
mógł
Panu w tym dopomóc, ponieważ
nie jestem z Urbankiem w bli:i·
szych, przyjacielsT.ich stosunkach. Dawniej mnie ignortvał
- przez cale 4 lata
do przekonania, że mógłby
mu się
przydać
do jego cza·
- potem przysedł
Ja utrzymję
z nim sto·
<opi.,ma "Dalibor". Wtedy sam do mnie przysedł.
sunki o tyle tylko, o ile to może
być
dla mnie korzy!ltne. Powiem mu wszak·
::e 0 tym - i być
może
- spełni
się
Pańskie
życzeni,
co by mnie więcej
jeszcze niż
Pana uradowł.
Nie wiem, czy otrzymał
Pa" moją
,,Novou zberku luźi!ko",
którą
Panu przed
rokiem posłaem.
Gdy wydam pierwszy tom moich rozpraw etnograficznych,
rciwniei: je Panu poślę.
"Slovanstvo" wychodzi wytrwale, jednalż
ciężko
zmagam się
::.e stroną
fi·
Dziś

moją

35 -

otrzymałe

naj!lerdczisą

dalszy
podzi~kę

Korespondencja t. 66

ciąg

Pańskiego

%a tak

wspaniły
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Mam olcolo 6()00 ::l długów
wiród swych odbiorców. Mimo to mam
:i:e wu:y1tko doprwazę
szcęiwe
do końca,
który nastąpi
gd:iei
przy ueićd:sątym
::eu:ycie. Dziękuj
Panu ::a łaskwe
uznanie, kaóre jest
jednak ::byt wygórowane.
Od czasu nauego ostatniego •potkania bylem jeszc::e ra: w Rosji, a w tym
rohu w Krajnie i 114 Przymorzu. Na poludnie będ
musiał
zapewne pojechać
jes::c::e co najmniej trzy razy. W tym roku dostalem nie::nacmy ::a ilek na
podróż
w sumie 150 ::l reń.
Pr:r.ede wazystkim jednak cieuę
się,
:i:e :r.drowie i siły
Panu dopisują,
:i:e
wid::t: "Lud" s:cęiłwe
dalej wychodzą.
tyczę
Panu du:i:o ::drowia, długich
lat życia,
aby mógł
Pan swój naród i nas, innnych Słowian,
u1:r.cęilwć
całym
Swym d::ielem pomyllnie ukończnym.
Łączę
wyra:ry najglębs:eo
szacunku
Ludwik Kuba
NB l. Ukłony
dla państw
Jasińkch.
NB 2. D:r.ial polski 1pr:.edaję
też
osobno, a mianowicie po 2 :l reń.
BO centów.
Może
był
Pan laskaw podać
to do wiadomoici w jakimi c::asopiimie.
NB 3. Notatlei z "Ty!od. !lustr." nie czytałem.
nasową.
nadzieję,

Rkp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 263-264. Podl\brady 19/10 88.
i wydawca, od r. 1871 posiadł
l Franti§ek Urbinek {ur. 1842), ksiągar
w Pradze firmę
wydaniczą.
2 .,Dalibor", tnodnik poświęcny
musyce, wychodził
w Pradze od r. 1858.
Od r. 1873 redaktorem był
Otokar Hostińk;
pismo odegrał
dużą
rolę
w propagowaniu utworów Smetany.
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F r y d e r y k.
herga

Salom on

K rau

8 8

do

Wiedń,

Osk ar a

K o 1-

20 X 1888

Vrlo cijenjeni gospodine
Miodragi m.oj poocime
Vrlo me obradovaste krasnim podarkom - trima novima
knjigama. Vi ste baś
celebija *,da Vam nadaleko nejma premca! Neumornoga ste rada, da je upravo po nas mladiće
sramotno, kako smo malo mi vrijedni privrijediti. Cast Vam i slava!
Doiduće
nedjelje biće
gotova moja knjiZica o Hrvackoj 1

5-!7
2
i Hoernśva
o Bosni. Obje će Vlam, mojim nalogom, knjiZar
3
otpremiti. Zimus ću
guslarske pjesme o Cuprilć-vez
sastaviti u 'knjigu, na njemacki prevesti i protumaciti. To su najdivotnije pjesme moga zbornika.
Rad bi znati, kako će Vam se svidjati moja pjesma prijevod
pjesme o Vti.d Zeravici \ u III sveski "Ethnol[ogische] Mitt[eilungen]". Vi mi, molim Vas, pisite, je li onako zgodno, jer ja
sam nakanio onakoi unaprijed prevadjati.
Budite mi zdravo i veselo i da bi.ste mnogo godina jos radosno
unapredjivali :nasu dicnu nauku!
Zbogom! Vlas, Vas postivajuci posinak

Friedr. S. Krauss
Wielce Szanowny Panie
Najmiluy mój Ojcze przybrany
Bardzo mnie Pan ucieazył
przeięknym
prezentem: trzema nowymi kaiąż·
kami. Jest Pan w całym
tego słowa
znaczeniu celebija, któremu chyba nigdzie
równego nie znajdzie. Jest Pan tak gorliwym w pracy, że
my młodzi
powin·
niimy się
wu,·dzić
że
tak molo jestśmy
warci i tak drobne są nasze przy·
czynki. Czcić
i alwić
Pana należy.
W pr:yszlym tygodniu będzie
ukończna
moja książecza
o Chorwacji, a też
i Hoernesa o Bośni.
Na moje zlecenie przeile je Panu księgarz.
W czasie nad·
chodząej
zimy ułożę
tv calość pieśn
gęślarskie
o wezyrze Cuprilć,
dokonam
ich przekładu
na język
niemiecki i opatrzę
objaśniem.
Są
to najpiękesz
pieśn
mojego zbioru.
Chciałbym
się
dowiezć,
jak się
Panu &podoba moja pieśń,
tj. przekład
pieśn
o Widzie Zerawicy, wydrukowany w trzecim tomie "Ethnologi!ch•
Mitteilungen". Bardzo proszę,
niech mi Pan napisze, czy przekład
jest dobry,
gdyż
w taki właśnie
sposób mam zamiar wykonać
dalsze przehłady.
Niech Pan się
trzyma zdrowo i w zadowoleniu, i pr:ez długie
lata radoinic
t v zwyż
prowadzi naszą
chlubną
naukę.
Do widzenia. Oddany Panu i uanjący
Go &yn przybrany
Fryd. S. Krauss
Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 221- 222. W i en VII. Neustiftg. 12 am 20/X
1888.
1 Prawdopodobnie Krausa pisze tu o pracy Die vereinigten Konigreiche Kro·
atien und Slavonien, która ukazł
się
w Wiednin na początku
1889 r. w po·
nłaro·ukwej
serii K. Graesera Die Liinder Osterreich·Ungams in Wort
und Bild.
2 Morit'l: Hoernes (1852-1917), austriacki archeolog, profesor prehistorii na
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uniwersytecie w Wiedniu. W 1888 r. wydał
w Wiedniu pracę
pt. DiTUJrnclle
Wanderungen.
J Wezyr Cuprilć
(Koprili), namiellnik sułtan,
bohater wieln pieśn
botiniackich.
4 F. S. Krausa Das Burgfriiulein von Prcssburg. Ein Guslarlied der bosnisches
Katlaoliken. "Ethnologiache Mitteilungen aua Ungam" 1887-1889, 3 zeszyt
s. 238-258, 279-291.
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Oskar Kolberg do Konrada Dobrakiego
Kral~ów,

10 XI 1888

Sza n[ owny] Panie
Ukończyws
druk 4 tomu Mazowsza, po lałem
przed tygodniem
za pośrednictwm
Gebethnera dwa egzemplarze tego tomu do W ar·
sz[awy] (tj. dla Kasy i dla Szan(ownego] Pana) oraz 2 takież
egz(cmplarzc] mające
być
przedłożnymi
w cenzurze. Wybacz Sz[anowny] Pan, że przy tej spobniŚc
o!Smielam się
upraszć
o ry·
chłe
nadesłi
drugiej raty przyznanej mi reskr[yptem] Kom[i·
tetu] z d. 15 grud[nia 18]87 nr 76 zapomogi na rok bieżący,
do której to pro'by znagla mnie kurs rubla, stojący
je zcze na początku
listopada dość
wysoko, lecz obecnie spadć
zacynją
niemal
z każdym
dniem.
Stosując
ię
do wskazanego mi przez Sz[anownego] Pana regulaminu Kasy, przesyłam
na Jego ręce
podanie o zapomgę
na rok
przy zły,
wraz z wykazem odebranych dotychczas kwot i poczy·
nionych z nich na wydawnictwo w datków oraz pro'bą,
aby' raczył
podanie to porzeć.
Pornoc ta s łuż yć
ma na wydanie tomu
5-go. Dalsze zaś
tomy, jeżli
wydanie ich przyjdzie do skutku, zajmować
się
będą
Mazurami pruskimi oraz podazą
wierzenia, gu ła,
powieśc
itp. Całość
ta, jak sądzę,
obejmwać
będzie
tomów 8 lub 9.

Bibl. P A.N 2185, t. 4. k. 73 Krak. 10 listop. 88. Brulion listu, nad tekHem notka
Kolberga: Dobrski.
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Osk ar K olber g do K omi t et u K asy

1

m. M i a n o w s-

ki e g o

Kraków, 10 XI 1888
Do Szan[ownego] Komitetu Kasy im. dra Mian[owskiego]
od d. 12 grud[nia] 1883 począwsy,
łaskwie
udzielaną
mi pomoc na wydawnictwo etnograf[icznego] . dzieła
o Mazowszu, ośmiela
się
prosić
o takową
i na rok 1889, w którym zamierzam wydać
tom 5 zawierć
mający
zwyczaje, pieśn
itd. ludu okolic Łomży,
Tykocina, Augustowa itd.
Otrzymując,

Przy niniejszym podaniu mam zaszczyt złożyć
szcegółowy
rachunek 1 z obrotu funduszów dotychczas na ten cel z Kasy Komitetu
wyznaczonych.
Bibl. PA.N 2185, ł. 4 k. 73. Bm. i d. Brulion listu, kł6rego
oryginał
Kolberg do li$tU do Konrada Dobr~kieg
: dnia 10 XI 1888 r.
1 Brulion tego rachunku, zanotowany na odwrocie, brzmi :
dołączy

Przychód
8 stycznia 1884
18 maja
5 stycznia 1885
5 lipca
9 listop.

"

20 czerw.
28 lot.

1886
1887

otrzymałe

.

.

kupon pazdz. 83
kwiet. 84
pazdz. 84

.

ruh. er. 370
375
370

..
"

1115.-

kwiet. 85
pazdz. 85

."

370
350

kwiet. 86
pazdz. 86

"

.

336
350

"

340
340

720.-

.

28 czerw.
15 grud.
l czerw.

"
1888

"

686.-

"

kwiet. 87
pazdz. 87
kwiet. 88

680.350.ruh. er. 3551.-
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Rozchód
Tom l Ma:owua druk
Tom 2
"
ryciny do 2 tomów
druk
Tom 3
"
ryciny

El.

..

.

890.60
170.-

720.10
926.30
291.-

1060.60
Tom 4

druk
ryciny

874.65
52.-

n. reńa.

926.65
3924.65
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Oskar Kolberg do

Wojciecha Gersona

Kraków, 10 XIIBBB
Szan[owny] i koch[any] Panie Wojciechu
W imę
dawnej naszej znajomści
i przyjaźni,
upraszam znów
Kochanego Pana, abyś
raczył
przychlić
się
do mojej zaniesionej jeszcze w Sukiennicach do Niego prośby
dostarczenia typów z Łom·
żyńskiego,
Augustowskiego i Prus (mazur kich). Mając
Pańską
obietncę,
pisałem
o tym jeszcze w końcu
lipca do Zakopanego,
gdzieś
się
Pan wówczas znajdowł,
i sądzę,
że
list mój odebrał.
Wybacz, że znaglony potrzebą
posiadania tych typów, wznawiam obecnie mą
prośbę
i przypominam ową
ła
kawie udzieloną
obietncę.
Akwarele mogą
być
prze lane (je'li można
~tym
jeszcze mie iącu)
przez Gebethnera lub też
wprost do mnie (adres: Księgarn
Friedleina).
Sci kam serdecznie
Bibl. P A.N 2185, t. 4 k. 87. Kraków 10 listopada 88. Brulion listu, nad tekstem
notka Kolberga: Gen on w W araz.
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i m.

K omitet K asy
Kolberga

Mian owskiego

do

Osk a r a

Warszawa, 13 XI 1888
Szanowny Panie
Mam zaszczyt przesłać
przy niniejszym Sz[anownemu] Panu mb.
sr. 355 jako procent za drugie półrocze
od funduszu Jaśkowsieg,
przeznaczonego decyzją
Komitetu na zapomgę
Sz[anownemu]
Panu.
Prosząc
uprzejmie o nadesłi
odpowiedniego pokwitowania
z odbioru powyższej
sumy, pozstaję
z prawdziwym szacunkiem
Kar. Deike
Bibl. PAN 2185, t. 2 k . 131-132. Warszawa, d. 13 Listopada 1888. Nad tek·
stem nadruk: Kasa Pomocy imienia Dr Medycyny JózeEa lilianowekiego dla
osób pracująyh
na polu naukowem.

1418
Konrad Dobrski do Oskara Kolberga

bm., 15 XI 1888
Szanowny Panie

być

Poświadczją
odbiór listu Sz[anownego] Pana i podania do Komitetu Kasy z d[nia] 10 b.m. i r., donszę,
że
bezwłocni
zaekscytowałem
kasjera o wysłanie
pienędzy.
Podanie przedstawię
na
grudniowym posiedzeniu i nie sądzę,
aby niepomyśl
załtwione
miało.

Z wysokim
poważniem

Dobrski
Bibl. P AN 2185, t. 2 k. B3. 15/XI 88.
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Oskar

Kolberg

do

Karola

Deikego

Kraków, 27 XI 1888
Przy niniejszym mam zaszczyt przesłać
Szan[ownemu] Panu pokwitowanie z odebranych ty[ułem]
pomocy z Kasy im. dra Mianowakiego ruh. sr. 355 na dal ze wydawnictwo dzieła
pod tyt[u·
Iem Mazowsze.
Pozstaję
z winnym uszanowaniem
Bibl. P A.N 2185, t. 4 k. 62. Krak. 27 lis top. 88. Brulion li1tu, nad tekstem not·
ka Kolberga: Karol Deike, Dyr. Banku Handl.
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Muzeum Przemysłow
Oskara Kolberga

Miejskie we Lwowie do

Lwów, 3 XII 1888
Zarząd
Muzeum Przemysłowg
Miej kiego we Lwowie ma za·
Wielmożnu
Panu O karowi Kolber·
azczyt niniejszym wyrazić
gowi uprzejme podziękwane
za łaskwie
ofiarowane do biblioteki
naszego Muzeum Jego cenne dzieło
etnograficzne pt. Lud, jego zwy·
etc. Zarząd
uwiadamia przy tym, że dar i Imię
czaje, !po!ób życia
ofiarodawcy do urzędoweg
Inwentarza Muzeum wpi ane zo s tały.

Z
poważniem

Zarząd

Muzeum Przemy łoweg
Miej kiego
Za t. Preze a: Zima
Ku to z: Władysw
Rebczyński

Rkp. :ag. Bibl. P A. U 2030, t. III k. 42-43. Lwów, dnia 3 Grudnia 88. L. 111.
Nad tek1tem nadruk: :Muzeum Przemysłow
Miejskie we Lwowie.
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1421
Wojciech Gerson do

Oskara Kolberga

W anzawa, 4 XII 1888
Szanowny i Kochany Panie Oskarze
Najszczersze i najserdeczniejsze moje względem
Pana chęi
te·
raz dopiero choiaż
w częśi
spełnić
zdołam
i prawdopodobnie w
tym jeszcze tygodniu poszlę
Panu kolorowe rysunki z Tykocińse
go - podług
notat zrobionych podczas podróży
mej w r. 1851.
Z Augustowskiego mam także
i będ
się
starł
wkrótce je dla Kochanego Pana z notat przeobić.
Ale co do Mazurów spod Elka, to
tych nie mam jeszcze i nie wiem, jak się
do fotografii z na·
tury lub innych źródeł
dobrać.
W każdym
razie jednak i co do tego
starania poczynię.
Ubiory spod Tykocina nie są może
tym, czego Panu koniecznie
potrzeba, bo jest to sam kraniec Łomżyńskieg,
ale ponieważ,
jak
to z moich notat z r. 1854 przekonywam się,
ten sam ubiór kobiet
sięgał
aż
po Pułtsk,
przez całe
Łomżyńskie
w kierunku ukośnym
od południ-zach
na północ-wshd,
zatem można
go uważć
za przeciętny
łomżyński.
Co do ubioru mężczyn,
to różnica
w nim
ta tylko zachodzi, że
bliżej
Narwi i za Narwią
i Bugiem, jak to
wskazuje rysunek ubiorów ze wsi W oj ski \ który Pann poszlę,
kapoty są bure, tabaczkowe, gdy pod Pułtskiem
szare z niebieskimi
pętlicam.
Notaty tych wariantów mogę
także
Kochanemu Panu
dołączyć.

Z Augustowski ego mam ubiory przeważni
z Mariampolskiego,
także
z r. 1851.
Proszę
przyjąć
zapewnienia najszczerszych moich dla
Kochanego Pana, a dawnego przyjaciela, chęi
- wraz z serdecz·
nym uścinem
W oj ciech Gerson
Oboźna
nr 5
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I. k. 309-310. Warszawa d. 4 Grudnia 1888 r.
l

Wojska,
wieś

w

pow. brzeakim.
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14%%
Bogumił

Hoff do Oskara Kolberga

Warszawa, 12 XII 1888
Kochany Oskarze
Już
z pół
roku, kiedy wy lałem
pod Twoim adresem dwa egzemplarze dziełka
mojego pt. Lud cieszyńk
z prośbą
o złożenic
jednego egzemplarza do Akademii Umiejętnośc
i drugi zachowć
dla Siebie, o co w dołącznym
liśce
prosiłem.
Otóż
od tego czasu nie mam żadnej
odpowiedzi ani wiadomśc
od Ciebie.
Jakże
Twoje zdrowie i jak Ci się
powodzi, czy byłeś
łaskw
oddać
moją
broszukę
Akademii Umiejętnośc?
Ponawiam moje prośby
o wiadomść
o Ciebie.
Co do nas urządilśmy
się
tak, że żona
został
w Wiśle,
ho jej
Warszawa nie służy,
i dla uniknienia choroby, w jej wieku już
niebezpiecznej, zdecyowaliśm
się
na tymczasowe rozłąceni,
lecz
odwiedzam ją często.
Jest ona teraz zupełni
zdrowa i gospodaruje
1
•
na ,Bożymdarze"
Wyszł
w dalszym ciągu
Twoje prace Lud itd., widzałem
wprawdzie w oknie u księgarz
- lecz u Gebethnera daremnie zapukłem
o wydanie mi je na mocy dawniejszego Twego polecenia.
Proszę
zatem o odnowienie tego polecenia, tak żebym
mógł
skompletować
zbioru Twego wydawnictwa.
Życzą
Ci wesołych
świąt
i wszelkiego powodzenia z nowym rokiem, całuję
Cię
serdecznie, Twój
Bogumił

Bibl. PAN 2185, t . l k. 271. WariZawa dn. 12/12 1888.
1 .,Bożymdare"
nazwł
Hoff awój dom w Wiśle.
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1423
K omi t et K asy
Kolberga

i m.

Mi anowski ego

do

Osk ara

War$Zawa, 12 XII 1888
Wielmożny

Oskar Kolberg w Krakowie

W odpowiedzi na podanie W[ielmożng]
Pana z d[nia] 10 listopada mam zaszczyt Go zawidomć,
że
na posiedzeniu w d[niu]
7 b. m. i r. przyznane Mu zostały
procenty od funduszu wieczy·
stego imienia J. N. Jaśkowieg
za rok 1889, jako zapomoga bez·
zwrotna na wydawnictwo dalszych tomów dzieła
pn. Mazowsze.
Człon~k

Prezes: dr Ignacy Baranowski
Komitetu, Sekretarz: K. Dobrski

Bibl. PA.N 2185, t. 2 k. 134. Wanuwa. d. 12 Grudnia 1888 r. W lewym rogu
nadruk: Komitet zarz11dzajllcy Kae11 pomocy imienia Dra Medycyny J6zefa Mia·
nowekiego dla oe6b pracnjllcych na poln nankowem.

1424
Konrad Dobr ki do

OskaraKolberga

War.!zawa, 12 XII 1888
Szanownego Pana
po pie zam zawidomć,
że
przyznano Mu na rok 1889 procenty
od zapi u Ja'kow kiego.
Gebethnera odebrałm
4 tom Mazowua i 3-ci Po·
W k ięgarn
hucia dla icbie i dla Komitetu Kasy. Najuprzejmiej za nie dzię·
kując,
nadmieniam jednak, że T. l i 2 Pokucia nie posiadam i że
w ten posób być
może
zdekompltwał
egzemplarz, sam także
kompletu nie po iadjąc.
Z poważniem
K. Dobr ki

55(11
Bibl. PAN 2185, t. 2 Ie. 135-136. Warszawa d. 12/XII 1888. W lewym rogu
nadruk: Kasa Pomocy dla o1ób pracująyh
na polu naukowem imienia J. MiaI i II tom "Pokucia" dla
nowskiep;o. Pod tekstem notlca Kolberga: Posłaem
Kauy i dla Dobnkiego.

1425
Jadwiga Wernerowa do Oskara Kolberga

Warszawa, 22 Xll 1888
Kochany Stryjaszku
Zwyczajem corocznym piszę
do kochanego Stryja, przesyłając
z serdecznymi życzeniam
zdrowia, w myśli
tylko łamiąc
się
tym opłatkiem,
tak jak to bywało
przed wielu laty.
Jak zdrowie Stryjowi dopisuje? Czy cierpienie oczu zupełni
usunięte
został,
to musiało
być
dla Stryja, który zawsze jak mól
szpera w papierach i spisuje swe cenne dzieła,
musiało
być
okropne! Pewno też
teraz musi Stryjaszek ograniczć
swój czas pracy, by
nie nadużywć
wzroku.
My chwał
Bogu zdrowi; Józio od dwóch miesęcy
jest w Rydze, gdzie od Nowego Roku do gimnazjum ma uczęsać,
a teraz
się
do egzaminów przygotowywa; ho tam wykład
niemiecki, a on
był
słaby
bardzo w tym języku.
W ogóle szkoły
tam wyżej
stoją
jak u na , a i postęwanie
profe orów z uczniami zupełni
inne
jak tutaj. Dziś
Józio na dwa tygodnie przyjedzie. Jurek jest zdrów
i duży
chłopak,
a miły
i dobry bardzo. Bronek był
w lecie w Busku 1, bo na reumatyzm mocno chorwał
- teraz dopiero wczoraj
Ja z dziećm
lato w Otwocku, niedaleko Warszaz robót powrócił.
wy, na letnim mieszkaniu pędziłam,
a Mania parę
tygodni w Nałęczowie,
gdzie wody piła
i kąpał
się.
Całując
rączki
Stryjaszkowi, proszę
choć
o słów
parę
dono zącyh
o zdrowiu i gdzie lato Stryj spędził.
Kochają
bratanka
Jadwiga
Mąż
uszanowanie swe dołącza.
Bronek i Mania rączki
całują.
opłatek
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Rlcp. :ag. Bibl. PA.U 2030, t. II k. 164-165. Dnia 22/12 1888 r. Warezawa.
1

Bu.ko, o1ada w pow. ltopnickim, ze
ałonym

zdrojem mineralnym.

1426
Pelagia
Blizńska

do

O kara

Kolberga

Bóbrha, 1888
Szanowny i Kochany Panie
Jeżli
dotą
nic nie dono il~my
o obie, to dlatego, że
każdej
chwili spodziewali· my się,
że
połżeni
się
zmieni i będziemy
mogli
wyproadzić
ię do Krakowa. Tymczasem jakiś
fatalizm prześladuj
nas i dotą,
pomimo u ilnych tarń
na w zy tkie strony, sprzedać
nie mogli'my. Dzi' może
ię
nasze losy roz trzygną,
mówię:
może,
ho tak przywkłam
do ciągłyh
zawodów, że już
nie umiem sobie
cokolwiek obiecywać,
choiaż
każdy
na moim miej cu uważłby
ten interes za pewny. Jeżli
więc
Bóg da, że dzi~
sprzedamy, wkrótce zobacył
na Kochany Pan w Krakowie, a wtedy opowiedzieliby' my w zy tkie na ze utrapienia. Dzi · nie mam cza u na li t oh zerdo Kochanego Pana, nie w swoim inte·
niej zy - pi zę z prośbą
resie, lecz ks. Szulakiewicza t, a raczej jego córki Emilki t, która
wyszła
za mąż
za Bejstra 1• Brat 1 owego Bej tra je t księdzem
ła
ciń
kim, był
wikariuszem w Lisku, dzi' je t w Ko inie S, a teraz stara ię o probostwo - * gdzie·, ale moja Zona nie wie gdzie?
W woj ej filantropiezoo 'ci tak ię zapędił,
że
nie zebrał
potrzebnych materiłów.
Otóż
krótko węzłoat:
k ·iądz
nazywa się
Beiter, je t obecnie wil...ariu zem w Ko inie należącj
do ordynacji
przewor ki j - wakujące
probo two je t w Wojutyczach, czy co'
podobnego, należącyh
do pp. Kraiń
kich, do których kazano nam
protegwać
przez p. Edmunda z Le zezowatego, który je t obłżnie
chory - żona
podjęła
ię
tego nie wiedzć
po co * - proszono
mnie o to, więc
zado yć tej pro'hie czynię;
idzie o to, aby Sz[anowny] Pan był
la kaw przemówić
za tym księdzem
do p. Kraiń
kiego,
który jest bratankiem p. Edmunda - n[ota] b[ene] jeżli
Pan go
zna. Oto i wszystko, polecam Panu tę sprawę,
niech Kochany Pan

558
zrobi, jak będzie
chiał
- ja tylko wyiązuję
się
z tego, o co mnie
proszono. Tak jestem dziś
rozdażni,
tak mam głowę
zajętą
naszym interesem sprzedaży,
że
słow
Kochanemu Panu daję,
że
z trudnością
myśli
zbieram przy pi aniu tego listu, wybaczy mi zatem Sz[anowny] Pan, że już
zakońcę,
bo nawet i czasu nie mam,
serdecznie od nas obojga prze yłając
drogiemu Panu pozdrowienie.
Mąż
mój dziękuje
bardzo za przysłaną
książę,
skarby to są do jego
słownika
- biedak bardzo poduał
na zdrowiu - powinien ko·
niecznie do Karlabadu jechać,
a te interesa nasze tak mu nie dozwalją.

Blizńska

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 28-29. Bm. i d. List ten umieuczono na
r. 1888, ponieważ
w tym roku Blizńacy
1pr:~edali
B6brkę
i pr:enieili &ię
do Krakotva, brak jednak dokłanej
daty tej pruprowad:ki•
._. ręką
}6:efa Bli:ńskego
1 K1. Szulakiewicz, Emilia Szulakiewicz, jej mąż
Bej8ler (Beieter)
jego
brat, postaci bliżej
nie znane.
2 Koaina, wieś
w pow. łańcukim
.
J Wojutycze, wiei w pow. umobonkim.
końcu

1427
Leon Magierowaki

do

Oskara

Kolberga
Wesoła

Wielmożny

1

,

3 I 1889

Panie Dobrodzieju

Na amprzód przepra zam mocno Pana, że ' miem trudzić,
jednak
w sprawie, którą
Pan gorliwie się
zajmuje.
Oto mam w miej co wo' ci, w której jako nauczyciel od prze zło
3 lat pozstaję,
nagromadzonego nieco materiłu
etnograficzn go,
a mianowicie: połżeni
z nazwami częśi
tej wsi, wiele zabobonów.
nieco o rolnictwie, opis obrzędu
we elnego, obrzęd
pogrzebowy
z drukowaną
a tutaj używaną
"Egzortą
nad umarły",
jako też
podanie o początku
tej wsi, kilka pi e' ni i zagadek.
piszę

559
Będąc
w seminarium, miałe
spobnść
czytać
etnografię
Pana 2, w tych dniach czytałem
Sprawozdanie Komisji Antropologicznej w "Gazecie Lwow[skiej]", w której i Pan przychodzi 3, w Iwow4
ustęp
umieszczony w felietonie pt. Rośliny
u
likim "Przeglądi
5
ludu , gdzie autor wyjmuje z pracy Pana niektóre rzeczy. Otóż
wnio kując
z tego wszystkiego, a o ile mi wiadomo, w tej miej cowo ·ci nikt jeszcze poszukiwań
etnograficznych nie czynił,
więc
udaję
się
do Wiel[możng]
Pana z zapytaniem, czy nie mógłby
Mu
6
nimi łużyć
i czy nie mogłyb
zużytkowane? bć
Ła
kawą
odpwieź
proszę
adresowć:
w Wesołj,
pocz[ta) Barycz 7 •
Przepasjąc
jeszcze raz za śmiałoć,
kreślę
się
uniżo
nym sługą
i zostaję
z winnym szacunkiem
Leon Magierowaki
nauczyciel

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. lll Ie. 16-17.

Wesoła,
d. 3. I.1889 r.
wiei w pow. brzozowskim.
l Tj. publikacje etnograficzne Kolberga.
1 Mowa o donie1ienin .,Gazety Lwowskiej" z r. 1888 w nr 298 (• 30 XII)
informujący
o posiedzeniu Komi1ji Antropologicznej Akademii Umiejętnol
odbytym 14 XII 1889 r. Głównym
przedmiotem debaty było
sprawozdanie
a podróży
I. Kopernickiego wzdłuż
Karpat od Popradu do Czeremoezu, pnedsięwztej
w celo badń
etnograficzno-antropologicznych wśród
Górali rnakich.
Między
nazwiskami dylkotautów nad tym sprawozdaniem wymieniony jelt również
Kolberg.
4 "Przegląd
Polityczny, Społeczny
i Literacki", dziennik wychodz,cy we Lwo·
wie w lataeh 1885-1907. W r. 1889 wydał
i redagowł
go Ludwik ltułowki.
l Artykuł
Roiliny u ludu, napisany przez E. Kolbuszewskiego, zamieazczony
był
w "Przeglądi
Politycznym, Społecznym
i Literackim" w nr 298 z r. 1888
aię
trzykroti w nr l z r. 1889. W cz. I rozprawy (w nr 298) autor powłuje
nie na dzieło
Kolberga przytacją
pie
· ń
o rozmarynie z Kieleckiego, dwie
wielkopolekic pieśn
weselne oraz realia zwiąane
z weselem wielkopolskim.
1 1ateriły
zebrane przez L. Magierawskiego w Wesołj
wydane zolały
w
"Zbiorze Wiadomśc
do Antropologii Krajowej" z r. 1890, T. 13, na 1. 1-12
w rozprawie pt. Kilka wiadomoici o ludzie polshim ::e wsi Weaolej w pow.
l

Wesoła,

brzo::owskim.
7

Barycz, wiei w pow. brzozowakim
graniczą

z
Wesoł,.
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1428
Wojciech

Gerson

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 4 I 1889
Szanowny Panie Oskarze
Dopiero teraz mogę
Panu posłać
żądane
rysunki. Jeden spod Tykocina 1, a jak mówiłe,
zgodny z tymi, jakie pod Pułtskiem
(w r.
1
do1854) znalłem
i zanotwłem,
drugi spod Białegostku
daję
- w tym ostatnim, oprócz innych oryginalśc
i odrębnści,
jak wiązane
chu tki kobiecej, bardzo oryginalna jest stodła
w głębi.
Mazurów spod Ełku,
jak to w poprzednim liśce
pisałem,
nie mam
3
; postaram się
i dostać
dotą
nie mogę
jednak jeszcze. Za przysła
nie 3 tomów Mazowsza uprzejmie dziękuj.
Łączę
wyrazy poważni,
z serdecznym uścinem
Wojciech Gerson
Zwyczaj jest w okolicy, z której zbiory
cina, ry owane w r. 1851), że dziewcęta
mają
wianki zielone, które kładą
na głowę,
wychodzą
w ogóle, nawet małe
to praktyują,
wianki są
pochdzą

(spod Tykow chacie na kołu
na ulicę,
na dwór
z liśc
sztucznych 4 •

5.
Oboźna

Rkp. :a6. Bibl. PAU 2030, t. I k. 311-312. Warezawa d. 4 Stycznia 1889 r.
1

Ilustracja wedlu~
rysunku Gereona, przedstawijąc
ubiory ludowe epod
Tykocina, pt. Od Zambrowa, Łomży
(zasięg
występoani
tego atroju omawia
Gerson w liśce
z 4 XII 1888 r., zob. nr 1421) opublikowana został
przez
Kolber~&
w cz. V Ma:owua (DWOK T. 28) po 1. 36.
2
Ryaunek ten nie zachowł
się
w zbiorach Kolberga, nie jest też
publikowany w cz. V Ma:owua dotycząej
tego terenu.
3 O trudnościah
zwiąanych
z ozyakaniem tego ryaunku piani Genon takie
w liśce
a 4 XII 1888 r. (zob. list 1421); wzmiankuje o nich również
w liśce
z 14 III 1889 (zob. liat 1441). Prawdopodobnie nie został
on wcale wydany.
4 Informacja ta lEOstał
wykorzystana przez Kolberga przy opiaie ubioru ludowego 1pod Łomży
i Tykocina w formie przypisu w cz. V Mazowua (DWOK
T. 28) na a. 37-38.
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1429
K ar olina
berga

K o l b e r g •W q s o w s k a

do

O 11 k a r a

K o 1-

Sandomierz, 15 11889
Drogi, Ukochany Stryju
Jak zawsze tak i tym razem od dawna zbieram się
na pogawędk
Ż Ukochanym i często
w pominanym Stryja zkiem - nie tylko przeze mnie i dzieci, al e i przez mego męża,
który mi zaw ze obiecuje,
że
do Krakowa dla odwiedzenia Stryjaszka pojadę,
to na jesiń,
to
na wio nę,
ale rozmaite troski i kłopta
wykonać
tego nie dozwalają.
Ostatnie półrocze
1888 r. było
dla na bardzo ciężke
i kłopt
liw ; przy końcu
maja naj. tar zy yn mego męża,
jak to już
Stryjowi clono iłam,
dostał
melancholii i do dzi~
pozostaje w szpitalu
1
Jana Bożeg
go odwiezć.
A ponieważ
i ja
; w czerwcu byliśm
od dawna cierpałm
na newralgię
w zcęe,
wyrwano mi 8 zę·
bów: ból jednakż
e w zupełno
~ci
nie został
u unię
ty. W lipcu przy·
jechali na wakacje wnuki męża
po zmarłej
córce 2, Lola i jedna
z córek męża
ze swoim męże
\ który u nas dostał
kro t w ro·
dzaju zkarlatyny. Parę
tygodni był
chory i jeszcze nie opuszcał
łóżka,
gdy najmłodszy
wnuczek dostal ciężkego
bardzo tyfusu.
Prze ilenie nastąpiło
dopiero 23 dnia; do lO listopada pozo tawł
je zcze w łóżku.
Do zwięksena
kłoptów
przycniła
ię
i niezbędna,
nie dając
iQ odłżyć
re tanracja domu, w którym miezkamy; dwa pokoje zajmowali chorzy, w trzech innych stare drew·
niane c1any za tępowan
nowymi, jeden zajmowł
mąż
na kancelarię;
pozo tał
nam więc
jeden pokój, w którym o iem zdrowych
o ób mi c' cić
się
mu iało.
Wobec takich oklicznś,
potŚród
rozmaitej wrzawy, o pisaniu li tów i mowy być
nie mogł.
W połwie
li topada mąż
mój, wróciw zy z objazdu, nagle zachorwł;
dzięl
·i
Bogu i przytomnści
doktora niebzpcństwo
wkrótce przesło,
ale do dawnego swego humoru i zdrowia w zupełności
je zcze nie
wrócił.
Na święta
zjechał
się
znów rodzina, gdyż
w trzecie święto
odbył
się
u nas wesele córki męża,
Wandy, z wdowcem po zmar3d -

Kor

e ~ pondecja

t.
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łej

córce

wy

zacęliśmy

u nas Dziękwnucąt.
Bogu rok no·
a ojcem bawiącyh
spokojniej, państwo
młodzi
z dziećm
odjechali, po·
zostały
się
nam tylko długi
do płaceni
aptece, kupcom, modniar·
kom. Mimo to odetchnęłam;
taki nieład,
niepokój, hałs
spowodował
mi jakiś
dziwny szum, huk w głowie,
którego w zupełności
jeszcze się
dotą
nie pozbyłam,
mimo lekarstwa, jakie używam.
Starość,
Kochany Stryju, szybkim zbliża
się
krokiem - inaczej, są
dzę,
wszystko to nie było
tak na mnie odział.
Prawda, że opi·
sując
te wszystkie kłopty,
trudno wyliczać
tysiączne
przykości,
jakie mimo najlepszych chęi,
zamiarów i po&więceń
z mej strony
doznać
od strony przeciwnej musiał.
Dziś
już
o tym wspominać
nie warto, powiem Ci tylko, że najzajadliwsza opuściła
obecnie dom
3 , prawda,
nasz i Bóg .zapewne tak zrądił,
że
sama jest macohą
własnych
siotrzeńców,
ale i ci nie bardzo byli do niej przywią·
z ani.
Dzieci moje zdrowe; Tonia już
dorsła
panna, Walciajest w drugiej klasie i dobrze się
uczy.
Przyjm, Kochany Stryjaszku i Bracie, serdeczne życze
nia na ten rok nowy, w którym, mam nadzieję,
ujrzeć
Cię
i uściskać
będ

2
,

mogła.

Niezmiennie Cię
kochają
Karolina W ąsowka
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 289-290. Sandomierz, d. 15 Stycznia 1889 r.
Szpital Jana Boże~
był
znanym szpitalem psychiatrycznym w Warszawie,
się
przy nl. Bonifraterakiej 12. List, w którym Karolina donsiła
Kol·
o chorobie W ąsowkieg,
nie zachowł
1ię
.
2 Postacie nie zidentyfikowane.
a Mowa o Wandzie W,sowskiej.

1

mieścł
ber~owi
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Antonina Kolberg do

Oskara Kolberga ·

bm. i d.
Kochany Stryju
Od dawna już
mam obiecane,
schodzi, a ja bym chiał
jak najprędze
że

do Krakowa
uściskać

pojadę,
ale czas
Kochanego Stry·
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jaszka, pogawędzić
z nim o najdroższym
·. p. Ojcu moim, po stracie
którego nigdy pocieszyć
się
nie będ
w stanie, a choć,
gdy zmarł,
byłam
dzieckiem, pamięt
go dobrze i prawie co dzień
przenoszę
się
myślą
do owego czasu, gdy żył
i pieścł
ię
z nami. Ale dosyć
już
tych tak dla nas obojga smutnych wspomnień,
pocieszam się
myślą
zobaczenia się
z Tobą,
drogi i kochany mój Stryju. Nauki me
mniej więcej
zbliżają
ię
ku końcwi,
w tym roku chę
zdać
egzamin na nauczyielkę
i pracowć
na swój kawłe
chleba, choiaż
mnie do tego nic nie nagli, ho mój przybrany ojciec ani myśli
mnie
puszcać
ze wego domu, jednakż
i Jemu trudno jest utrzymać
tak
liczną
rodzinę,
więc
chiałbym
ulżyć
Mu, a tym samym i Mamie,
czymkolwiek. Walcia je t w tutejszym progimnazjum w 2-giej klasie, uczy się
bardzo dobrze i często
wspomina drogiego jej, choć
niewiele znanego, Stryja.
Byłob
dla mnie wielkim zcę'
ciem, gdyby Stryj był
łaskw
choć
kilka słówek
do mnie napisć.
Całuję,
wraz z Walcią,
rączki
kochanego tryja i pozolitaję
zawsze kochają
io trzenicą
Antonina Kolberg
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. 11 k. 23-24. List be: miejsca i daty. Na umieuczenie go w :biorze be:poirednio po liśce
Karoliny : 15 I 1889 r. po:~wal
po·
wtar:ajqce się
tu •twierdzenie, że Walentyna jear uc::ennicq drugiej klasy ora:;
wyrażone
w obu lutach plany odwied:enia Krakowa.
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Bogumił

Hoff

do

O

kara

Kolberga

Warszawa, 17 l 1889
Kochany Oskarze
Już
trzeci piszę
li t do Ciebie, nie mogąc
ię
doczekać
odpowiedzi 1 • W pierw zym donio łem
Ci, że wy lałem
pod Twoim adresem
2 egzemplarze mojej pracy etnograficznej pt. Lud Cieszyńk
jeden dla Ciebie i jeden dla Akademii Umiejętnośc.
W drugim wyraziłem
Ci moje życzenia
na nowy rok i teraz pro-

564
Azę
o wiadomo· ć, co się
z Tobą
dzieje? Czy· może
chory? Pi z mi
czym prędzej.
Nie pamiętsz,
czy był
umieszczane w poznańskich
V tomach
opisy wła~cio
Hazaków 1 ? Do "Wiły
(kwartalnika wychodzą·
cego w W ar za wie pod redakcją
Karłowicz)
mam przygotwać
3
artykulik o Hazakach z odpowiednimi typami. Co zatem wie ' z
o nich, bądź
la kaw mi udzielć,
a z moich akwarel wybrać
obrazki
Hazaków i przysłać
mi, adresując
do k ięgarn
Ar c ta w W ar za·
wie, ho inaczej cenzura zabrły.
Przede wszy tkim chodzi mi o wiadom
ś ć Twojego zdrowia.
Jak Ci już
donisłem,
żona
moja bawi ciągle
w Wiśle
i jak do·
tąd
z wielkim pożytkiem
dla jej zdrowia.
Byłem
u niej w świętach
Bożeg
Narodzenia, gdzie zjechałm
się
z synem, bawiącym
teraz w Wiedniu w szkole sztuk pięknych.
Zapoznł
się
mój syn z Rybkowskim, malarzem, w Wiedniu i bardzo jest zadowolony z tej znajomo· ci, która mu lu żyć
może
i za
rekomndację.

Całuję

Cię,

Twój
Cię

kochająy

drug
Bogumił

Hoff

Bibl. PAN 2185, t. l k. 273. Warezawa dn 17 Stycznia 1889.
1 Mowa o listach Hoffa z S IX 1888 r. (1406) i z 12 XII 1888 r. (1422).
1 Kolberg odpwiezał
Hoffowi, odsyłajlic
go do cz. II W. K1. Po:nańskieg
(DWOK T. 10) na a. 155 (zob. liat 1434).
1 Artyknł
Hoffa poświęcny
tej tematyce nie ukazł
się
w "Wiśle.

1432
Oskar

Kolberg

do

Wojciecha

Ger ona

Kraków, 18 I 1889
Serdeczne dzięk
za łaskwe
przesłani
mi ubiorów spod Tykocina i Białegostku,
z których korzy · tać
wkrótce nie omieszkam, tak
jak są
przedstawione. Nadmienć
tylko mu zę,
że
na pierwszej
siedzący
na stołku
nie ma wła
~ci wie ko tiumu
z nich mężczyna
na sobie, tylko roboczy kaftan, na drugiej za· jest kobieta bez ko·
stiumu, ale jakoby w negliżu
- ale mniejsza o to. Bardzo bym był
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gdyby jeszcze w miesącu
bieżącym
lub na początku
lutego można
od Was dostać
Mazura pruskiego, bo chiałbym
już
za jedną
drogą
posłać
te akwarele do Drezna do litografii Raua.
Mazura takiego może
by Wam do tarczyi pastor który, np. Manitius, bo wiem, że ci Mazurzy za przybyciem do Warszawy nieraz
się
do niego zgłasją;
zrestą
może
on mieć
różne
broszury, gdzie
typy takie są w druku przedstawione. Ubiór ten zrestą,
jak mi się
zdaje, niewiele ma charakteru i mało
się
pewnie wyróżnia
od ubioru
chłopów
niemieckich. Toż
samo i ubiór kobiet; Kętrzyński
opi uje go i dodaje, że
one chustki (ciemne, czarne) na głowie
wiąż
w spo ób zczególny, tak że
końce
ich wystają
przy głowie
jak
dwa skrzydła
motyla\ a w podobny sposób ubierają
się
też
i Warmiaczki, i kobiety spod Gdańsk.
Prosząc
Was, koch[any] p[anie] Wojc[iechu] - o taki obrazek
lub o rychłe
zawiadomienie mnie na przypadek, gdyby' cie go dostarczyć
nie mogli, zostaję
jak zawsze najżyczliwsm
przyjacielem.
Bardzo by mi się
także
przydał
akwarela ubiorów (zwłasc
w grupie) pod Kalisza lub z Kali kiego 2 • Zdaje mi ię, że w dawnym Waszym albumie widzałem
niegdyś
coś
podobnego, jako też
i grupę
wie'niaków na jarmarku w Kaźmierzu
nad Wisłą.
Cieszy mnie, że Gebethner wydał
Wam 3 tomy Mazowsza, ale
powinien był
wydać
i czwarty, który pewnie już
ma na składzie.
wdzięcny,

Rkp. z.ag. Bibl. P AU 2030, t. I h. 313. Krak. 18 Styczn. 89. Brulion listu.
trój mazurski, kobiecy opiauje W. Kętrzyński
w pracy O Mazurach (Poznań
1872), na 1. 8. Kolberg wykorzyetal ten material przy opracowywaniu monografii o Mazurach i sporządił
z tej pracy wypisy. Opi1 ten wszedł
do tomu
Kolberga Mazury Pruskie (DWOK T. 40) jako kolbergoweki wypie ze źr6del
i zamieiZczony jeet na 1. 16.
1 W monografii Kaliskie (DWOK T. 23) znajduje eię
po 1. 38 jerlna tylko
iluetracja Od Skulska i Slesina. Nie wiadomo j~dnak,
czy była
wykonana we·
dług
przysłanej
Kolbergowi akwareli Genona.
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Oskar Kolberg

do Leona

Magierowskiego

Kraków, 19 I 1889
Z prawdzią
przyjemnością
wycztałem
w liśce
Pańskim
z d[ni a]
zbieraniem szcegółw
etnogra3 stycz[nia] r. b., iż zajmujesz się
ficznych z okolicy mało
nam dotą
jeszcze znanej i że takowe pragniesz mi doręczyć
do właściego
[wykorzystania]. Materiły
staraniem Szan[ownego] Pana nagromadzone, o ile takowe okażą
si~
nowymi i oryginalnymi, nie omieszkam przedstawić
Akademii Umiejętn[
ości]
z prozycją
ich druku w wydawanym przez nią
"Zbiorze Wiadomśc
do Antropologii", w osobnym artykule, w którym miło
mi [będzie]
* nazcyć,
iż
pochdzą
one od Pana i przezeń
dla Akademii przeznaczone zostały.
Ze łów
listu Pań
kiego
wnosi się,
że
zebrane materiły
wiernie i w języku
ludowym spisałeś,
bo to jest głównym
użyteczno'
ci tego rodzaju pism warunkiem
- jak Pan sam to przyznasz, a stąd
najlep zą ich do druku kwalifikacją.

Oczekują

więc

tej prze
yłki,

załącm

wyrazy praw-

dz[iwego] szac[unku]
Adres:
O[skar] K[olberg]
Kraków
Księgarn
Friedleina
Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. III k. 18. Krak. 19 Stycz. 89. Brulion listu. Nad
tekstem notka Kolberga: Map;ieroweki.
• pi rwotnie Kolberg napi at ni0 omieszkam, potem M?yra:y te skreilil nad·
"Uujqc powyżej
wersję
znajdujqcq się
w liicie.
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Oskar Kolberg do

Hoffa
Bogumiła

Kraków, 23 l 1889
Koch[any]
Na list Twój ostatni po p1e zam donie •ć Ci, że
zdrowie moje,
o które się
tak troskliwie dopytuje z, je t, dzięk
Bogu, w dość
po.
mylnym stanie mimo wieku mego. Tylko oczy i nogi mi nie
dopisują,
jak dawniej, i dlatego muszę
się
mieć
na bacznośi
i wystrzegać
częstyh
i długich
korespondencji, jak i spacerów po Krakowie, zwłasc
w zimie. Wszak i tak nie zbywa mi wcale na robocie w domu, jak o tym wiesz najlepiej.
do której podążyłeś
na święta
BoCieszy mnie, że Twoja żona,
ż[ego]
Nar[odzenia], jest obecnie zdrową
na nowym gospodarstwie.
tak było,
proszę
Cię
oświadczyć
jej moje życze·
Oby jak najdłuże
nia i ukłony.
Dobrze, że syn Twój poznał
ię w Wiedniu z Rybkowtam niosącym
każdemu
rodakowi artysczną
pomoc.
kim, chętnie
Przesłany
mi drugi egzemplarz Twego dziełka
o Wiśle
i Indzie
cieszyńkm
złożyem
zaraz po odebraniu go wedle Twego polece·
nia do biblioteki Akad[emii] Umiej[ętnośc].
Co do Twego projektu napi ania artykuł
o Hazakach, jaki dać
chcesz Karłowicz
do jego "Wi ły",
tyle Ci tylko powiedzć
mogę,
że
wspomniałe
o tej ludno· ci w serii X! Ludu na tr. 155,
i posyłam
Ci odpi z mego dzieła,
ponieważ
relacja ta jest krótą.
Akwarelę
prze 'lę
pod ad re em k ięgarn
Arcta podług
wskazówki
Twojej.
2yczą
ci zdrowia i powodzeni , pozstaję
jak zawsze,
Twój O.
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 120. Krak. 23
Styczeń

89. Brulion li! ta.
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Leon Magierowaki

do

Oskara

Kolberga

Wes ola, 27 I 1889
Panie
Wielmożny

Prze yłając
Panu zebrany materił
etnograficzny z Wesołj,
uprazam o łaskwe
uwiadomienie mię
w każdym
razie, czy i o ile materiał
przeze mnie przesłany
będzie
mógł
być
zużytkowan,
w razie
- czego bym sobie nie życzł
- ale gdyby nie mógł
być
zużytko
wany, w takim razie będ
prosił
o zwrot niniejszego materiłu.
Egzortę
drukowaną
załącm,
tej właśnie
używa
wyproadzjąc
U·
marłych,
w niej odpowiednio uwidocznłem
język
ludzi weselskich.
Oprócz tego mam jeszcze zebrany zasób wyrazów 1, jeżli
by Komisja Antropologiczna chiał
przyjąć,
w takim razie z przyjemnością

będ

służy.

rzecz
Polecają

Jego
staję

uniżoym

łaskwej

pamięc

Pana, zoWielmożng

aługą

L. Magierowaki
Rkp. :::ag. Bibl. PAU 2030, r. 111 k. 19-20.
1

Zadnych materiłów
językowch,
&ki w "Zbiorae Wiadomoici do

d. 27 I 1889.
gwary wsi Wesołj,
Antropologii Krajowej" nie
Wesoła

Magierow·

dotycząh

opublikwał.
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Oskar Kolberg do

Jadwigi Wernerowej

Kraków, 29 I l 88Q
Kocha[na] Jadwiniu
List Twój z życzeniam
wesołych
Świąt
i opłatkiem
odebrałm
i dzieląc
się
nim a dziękując
za pamięć,
życzę
Ci i mężowi,
i całemu
Twemu Domowi wszystkiego dobrego, jakiego tylko człowiek
w tym
życiu
zaprgnąć
może,
a przede wszy tkim zdrowia i wolnej głowy

569
od kłoptów.
Że
zdrowie to nie zawsze i nie n wszystkich w kwitną
cym jest stanie, dowodem *, iż corocznie robisz wycieczki do jakichś
wód, choć
przynać
muszę,
że
i oderwanie się
na czas jakiś
od warszawskiej dusznej atmosfery nie zawsze wpły
na te jazdy
wywiera. Ja przeciwnie, siedzę
już
od kilku lat jak zaklęty
na krakowskim bruku i na wieś
nawet w lecie wcale się
nie wymykam.
Przycną
tego jest nie tylko wiek mój podeszły,
do wycieczek już
nie tak skory jak dawniej, ale i brak czasu, bo wydawnictw opóźnić
nie mogę,
a z powodu osłabineg
wzroku i dla oszcędani
jego
nie mogę
pracy mojej doknywać
i załtwić
tak szybko, jak ona
tego wymaga i jakbym sam tego pragnął,
a nadto stosunek mój do
pp. Jasińkch
(zrujnowanych obywateli, jak wiesz} jest tego rodzaju, że oddalenie moje kilomesęczn
uszcpliłoby
i im nieco dochodu z mej miesęcznj
płacy
pochdząeg
- wreszcie i moja
własn
bieda, na chleb codzienny pracowć
mi nakzując.
Dobrze, żeś
syna odał
do szkoły
do Rygi, bo istotnie może
mu
to wyjść
na korzyść
- choiaż,
jak o tym słyzę
i czytam, mają
i tam wkrótce szkoły
niemieckie, podobno jak u nas niegdyś
pol1
skie, zamienć
na rosyjskie • Życzą
Ci pociechy z Twoich dziatek
i całują
serdecznie męża,
Bronka, Manię
itd., pozstaję
jak zawsze
Twym kochająym
Cię
stryjem.
ulica
Długa

12

RJ,p. zag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 168. Krak. 29 Stycz. 89.
* w rkp. bylo pierwotnie: wnoszę
z tego, potem wersję
1 W r. 1889 w Rydze istnało
5 gimnazjów, w tym 3 z językiem
niemieckim oraz dwa nowoutworzone z językiem
wykładom
formacji o wprowadzeniu języka
rosyjskiego jako obwiązujce~
we wszyełkich
szkołach
nie udało
aię
w prasie odnaleźć.

Brulio!ł

tę

luta.
Kolberg skreślił
.

wykładom

rosyjskim. Inwykładocó
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Hoff do Oskara Kolberga
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Warszawa, 5 II 1889
Kochany Oskarze
Twój list z dn[ia] 25 stycznia otrzymałe
i dziękuj
Ci serdeczmnie trochę
- mówię
trochę,
ho z listu widzę
,
nie, że uspokiłeś
że
niezupł
jestś
zdrów. Powineś
szanowć
się,
zachorwć
łatwo,
ale odzyskać
znowu zdrowie to już
trudniej nam przychodzi
w naszym wieku. A Twoje życie,
jakie ono jeszcze potrzebne dla
nas. Prawda, że ten nadmiar Twojej pracy przyczynia się
do zużytkowani
sił
fizycznych; powineś
przynajmniej w lecie pomyśleć
o pokrzepieniu się
na świeżym
powietrzu, i to w górach.
Odnawiam zatem moje zapro szenie do Wi s ły, gdzie z otwartymi rę
koma przyjmiemy Cię
i czym chata bogata - to dla kochanego
brata.
Również
otrzymałe
notakę
i l akwrelę
o Chazakach, za które Ci też
dziękuj,
lecz zdaje mi się , że było
2 akwareli, oprócz przysłanej
jeszcze inna w codziennym stroju, o ile pamięt,
młó
cąyh
w stodole. I o tę prosiłbym
bardzo. Koszta wysłki
chęt
nie Ci zwrócę.
Prawda, że
lepiej bym był
zrobił,
gdybym był
umieścł
moją
pracę
etnograficzą
w "Wiśle,
lecz wówczas, tj . kiedym zacął
drukować,
je zcze "Wisła
nie istnał
.
Następne
tomy zapewnie za po ś rednictwm
redaktora "Wisły

1
• Na to zbieram starannie materiły
Karłowicz
- wyjdą
.
Całuję
Cię
set·decznie
Twój
Bogumił

Bibl. PAN 2185, t. l k. 274--275. Warszawa dn. 5 Lutego 1889.
1

Dalsze tomy pracy Hoffa o ludzie
cieszyńkm

nie
ukazły

aię

.

571

1438
Franciszek

Krcek 1
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Lwów, 9 II 1889
Wielmożny

Panie

Przed iesącm
zawiąło
ię
w łonie
Czytelni Akademickiej 2
"Kółko
Krajoznawcze", które sobie za cel postawił
poznawć
kraj
swój i lud, i to teoretycznie i praktycznie. Praktycznie spełniać
ma
ono cel swój przez urządanie
wycieczek w różne
strony kraju, do
teoretycznego poznania posłużyć
mu mają
rezultaty dotychczasowych pracowników na tym polu. Wielmożny
Pan, który w tym kierunku największe
połżyeś
zasługi,
mógłbyś
nam wielce zadanie
nasze ułatwić,
a to łaskwym
udzieleniem naszemu Kółku
wydanych
przez się
prac w tym przedmiocie (których już
XX-ta seria wyszła
w r. 1887), a oraz wstawieniem się
do Akademii Umiejętnośc,
by
ta raczył
wydane swym nakłdem
prace Pańskie
nam udzielć.
To ostatnie doaję
dlatego, gdyż
dotychczas, mimo iż w sprawozdaniu Zarządu
tejż
Akademii aż po rok 1887 włącznie
figuruje
Czytelnia Akademicka we Lwowie, jako otrzymująca
jako dary
wszystkie wydawnictwa Akademii Umiejętnośc,
żadne
z tych wydawnictw od r. 1881 do biblioteki towarzystwa naszego nie weszły.
Ponieważ
w tej amej sprawie piszę
równocześi
do Zarządu,
śmie
upraszć
Wielmożng
Pana o łaskwe
ujęcie
się
za nami
w Zarządie
i uwzględnie
powyż
zej prośby,
o ile to możliwy.
Tusząc,
że
Wielmożny
Pan łaskwie
przyjmiesz to moje pismo,
kre 'lę
się
z winnym szacunkiem
Franciszek Krc~k
bibliotekarz Czytelni Akademickiej
Lwów, Rynek 24
Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 230-231. Lwów 9/2 1889.
1 Franciszek Kr~ek
(1869-1916), filolog, atudent wydziału
filozoficznego
uniwersytetu lwowskiego, bibliotekarz Czytelni Akademickiej. Później,
w la·
tach 1893-1896, atudiowł
językonawt
w Pradze, Lipsku i Berlinie. Od
r. 1893 był
nauczycielem gimnazjalnym. Od r. 1908 wykład
na uniwersytecie
lwowakim filogę
ałowińk1
jako docent. Autor prac z zakreau językonaw-
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1twa i literatury polskiej pomieszczanych m. in. w ,.Kwartalniku Historycznym",
"Lud7ie", "Muzeom", ,Pamiętnku
Literackim".
2 Czytelnia Akademicka we Lwowie założn
został
w 1867 r. jako agenda
i jedna z form działn
Towarzyltwa Akademickiego we Lwowie. Prowadził
1Zerok11 działlność
kultrano·iwą.
Posiadł
wlun11 bilotekę.

1439
Konrad Dohrski do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 26 II 1889
Szan[owny] Panie
Uprzejmym podziękwanem
poświadczm
odbiór T. l i 2 Po·
kucia w jednym egz[emplarzu] dla Bihl[iotek.i] Ka y i w jednym
dla mnie.
Z
poważniem

K. Dohrski
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 137. 26/II 89. Waruawa. Kartka poc::towa z adre1em:
Kraków, przez

Friedleina, dla W. O. Kolberp;a.
Księgarn

1440
Stefania

Konopkowa

do

Oskara

Kolberga

Mogilany, l III 1889
Szanowny Panie
Odebraw zy list Pań
ki 1 o tyle zasmucił
się,
że
nie mogę
obecnie zadosyć
uczynić
pro'bie Pana.
Wla'nie wiek podeszły
i wygody, jakich Pan potrzebujesz, przy
teraźnijszych
sto unkach na w i, braku sług
odpowiednich, utrud·
niają
nam życie
coraz więcej.
Spokoju, którego Pan tak pragniesz,
nie znalłhyś
też
u mnie, gdzie trudy codziennego, mozolnego gospodarowania niejdą
kwa· ną chwilę
nam przynosą
- a do tego
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w zy ktiego córka moja, Massalska, owdiał',
wraz z córką
wą,
po wypu zczeniu Kurdwanowa w dzierżawę,
przybwają
na tały
pobyt do Mogilan. Grzybowska Romcia nie może
przywcaić
ię
do dużego
miasta, jakim je t Wiedń,
gdzie obecnie mieszka z mę
żem,
ma przybć
na Swięta
i już
na całe
lato pozostanie. Z tych powodów i wielu je zcze tu nie wymienionych nie mogę
obiecywać
tego, czego z mej trony trudno było
z godnścią
i prawdziwym
zadowoleniem Panu dotrzymać.
Pro zę
więc
Szanownego Pana
darowć
mi i przebacyć,
że
jestem otwarą
i nie chę
Pana narażć
na niewygody w swym domu - wolę
zatem z dala przypominać
obie w mym podeszłym
wieku te lep ze błogie
czasy za ży
cia 'p. męża
mego, nieraz w towarzystwie Szanownego Pana spę
dzane, i zcyić
ię
zaw ze nader miłą
mi przyjaźnią,
z jaką
zaw ze
- a prze yłając
pozdrowienia wraz i od Dzieci moich,
pozo taję
łączę
wyrazy szacunku i poważni
Stefania Konopkowa
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 181-182. Mosilany d. 1/3 889 r. Pod listem
- brak tylko tych kilku wyrazów:
homentar: Kolberga : Wszyalko to piękne

z

tych powodów i wielu jeiZCZe innych nie mono Pana przyjąć
do aiebie
na stałe,
miło
by mi jednak było
ze względu
na dawną
naszą
przyjaźń,
widzeć
Pana od czasu do cza1u w mym domu, czy to w iwęto,
czy w niedzlę
jak,,
o ile byi przybć
zechiał,
i chętnie
bym wówczu przysła
syna po Sz[anownego] Pana.
1 List ten nie zachowł
się
.
2 Daty imierci Władylw
Maiulakieso nie udało
się
ustalić.

1441
Wojciech Ger on do

O kara

Kolberga

Wars.:awa, 14 II l 1889
Szanowny Panie O karze
Załączm
Sz[anownemu] Panu przy tym li'cie ubiory z Augustowskiego, a •ciślej
mówiąc
z Mariampol kiego - rysowane na miejcu w r. 1851 i podług
ówcze nych notat w tym kształcie
zamic z-
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czone w zbiorze, który niegdy' (w r. 1855) wydał
był
Dazziaro 1 •
dwie ą oryginalne rzeczy: ko zule bardzo dłu
W ubiorze mężczyn
gie, bo sięgające
do kolan, i na nogach przy robocie trzewiki o drewnianych podeszwach lub nawet saboty drewniane. Przepasywanie
się
sznurkami wełniaym,
zakońcnymi
frędzelkami,
a raczej kutasikami, i obwiązyane
spodni takimż
u ko tki było
podówcza
w pow zechnym użyci.
Sznurki te był
kręcone
z wełny
mieszanej, szafirowej z pąsow.
Ubiór dziewczyny na głowie
no zony podobny jest do noszonego
na Podlasiu, jest to krąże
łubniowy,
owinęty
kolorowym perkalem. Na to idzie owinęce
głowy
podwiką,
noszone powszechnie
na Litwie i Żmudzi.
Nogi obuwane bywają
łapcim.
Rysunek ten mam gotowy od miesąca
przesło,
ale tak mi się
między
papiery zasunął,
że
dopiero teraz, znalł
zy go, posyłam
niezwłoc,
aby mi drugi raz tego samego figla nie wypłat.
Co do Mazurów pruskich, tych do tego czasu jeszcze nie dostałem,
natrfiłem
jednak na źródło,
z którego mam niepłoą
nadzieję
otrzymać
bądź
fotografie, bądź
rysunki, a bodaj i jedno, i drugie.
Proszę
przyjąć
erdeczne pozdrowienia i ufać,
iż
wszelkie życzenia
Pańskie
spełnić
zawsze jestem gotów
Wojciech Ger on
5.
Oboźna

Rkp. :ag. Bibl. PA.U 2030, c. l k. 314-315. Warszawa d. 14. Marca 1889 r.
1

Ryaunek ten nie zachowł
aię
w zbiorach Kolberga. Gereon opublikwał
go
potem pt. Wloicianie : okolic Mariampola w "Wiśle
1894 T. 8 przed a. 645
towraz z opisem Ubi6r wloician 1pod Mariampola, zamieazczonym w tymże
mie "Wiały
na a. 873. Poszczególne elementy ubioru wymieniane w liicio po·
krywaj Ił aię
z opiaywanymi w ,.Wiile"; w publikacji podał
jednak Geraon informacje azcegółows
o czterech polłacih
ryaowanej grupy. Do zbioru W. Geraona Ubiory ludu polskiego, tablic 14, (wyd. prze:a Dazziaro), Warezawa 1855,
nie udało
aię
dotrzeć.
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Ksawery

Konopka

do

Oskara

Kolberga

Kraków, 20 III 1889
Szanowny Panie
Lubo zupełni
Szanowny Pan o ulicy Gołębiej
ja, gdybym nie był
mocno zasłb,
dawno byłm
zapomnił,

jednak
Szanownego Pana

odwiezł.

Jubileusz Oskara
zaparciem się
zupełnym
pracująego
na niwie ojczystej, w zawodzie etnograficznym,
nadzieją
jedyną
Polski! Lud Polski nam tak żywo
malując
- na
czasie, i ten człowiek
zasługje
na uznanie i uczczenie za Zycia.
Ponieważ
już
z hrabią
Cieszkowakim 2 porzumiałe
się
i myśli
my ten Jubileusz obchdzić
przedstawieniem, koncertem 3, co by
mógł
przynieść
gotówkę,
bo na bankiecie, spodziewam się,
nic Szanownemu Panu nie zależy.
Otóż
proszę
uprzejmie Szanownego Pana o udzielenie nam Swoich utworów, aby część
muzykalna tylko Pańskie
utwory w obie
mi e' ciła
i oryginalą
była
w woim rodzaju, jak całe
przedstawienie -na tle ludowym wyłącznie'·
Bardzo by było
dobrze, gdyby Szanowny Pan z całą
otwarścią
udał
się
do hrabiego Cie zkowskiego, któren tyle łaskw,
że
w tym
Pańskim
intere ie ze mną
ię
porzumiał
i był
u mnie wczoraj.
Miło
mi przesłać
Szanownemu Panu wyrazy szacunku,
przyjaźni,
ukłony
od moich dzieci.
Obchodzą

jubileu ze, zdaje mi

różne

Kolberga

1

-

z

mrówczą

pracą,

się,

że

poświęcenm,

Sługa

Gołębia

najżyczliw
zy
Ksawery Konopka

5.

Rkp. :.ag. Bibl. P A. U 2030, t. II k. 179-180. Kraków 20/3 1889.
1 Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Oakara Kolberga obchodzony był
w K.rakowie 31 maja 1889 r. Ksawery Konopka był
prezeaem Komitetu obchodu jubileuszu.
2 Chodzi o Zygmunta Cieazltowakiego.
3 Koncert jubileuszowy odbył
aię
w Krakowie 31 maja 1889 r. w uli Strzeleck.iej o godz. 19,30. Poprzediła
go uroczyatić,
w cz81ie której wręczon
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Kolberr;owi wieńc
pamiątkowe
oraz dyplomy honorowe od azerego towarzyatw
naukowych, a także
od deputacji chłopekij
z Modlnicy, oraz odczytano teler;ramy i adreey, jakie nadeszły
dla Kolberga z całego
kraju i zagranicy w licz·
bie okł
30.
4 Pror;ram koncertu obejmowal następujące
utwory: Polonez Zelńs.ir;o
na
orkiestę,
Romans Rózi (fragment opery Kolberga Król pasterzy) odśpiewany
przez Rytę
Andrzejkowicz, Niedzlę
Moniuszki i Posylkę
Zelńskigo
wykonane przez tę eam11 śpiewaczkę,
Baśń
tęc:owq
Asnyka deklamowną
przez Siemaszkową,
Jagódkę
Lenartowicza w tym enmym wykonaniu, Fantzję
na temata
pol!kie Chopina odegraną
przez Franciszka Bylickiego z towarzyszeniem orkieatry, kilka chóralnych utworów odśpiewanych
przez wlo"ciańk
chór bierzanoweki oraz Rondo ci la Mazur Chopina odegrane również
przez Bylickiego. Zob.
ryc. pn:ed a. 353.

1443
Józef Sikorski do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 20 III 1889
Kocbany Oskarze
Z listu W alickiego dowiauję
się,
że
masz Kraków opu' cić
dla zamieszkania na wsi u Konopki któregoś.
2:al by mi było,
gdybym w przejźdi
przez Kraków, jebli do
niego przyjdzie, jak tego pragnę,
nie mógł
się
z Tobą
zobacyć,
nie wiedząc,
gdzie cię
szukać.
Więc
bądź
tak dobry i zawiadom
mnie o miej cu twego wówczas pobytu i o tym także,
czy będzie
cię
można
nawiedzć
na przypadek, gdyby mi przy zło
być
w Krakowie
w jeden z tych dni, w których ty tego miasteczka nie będzies
nawiedzał.
Bo zapewne, jak to bywało
dawniej, tylko w niektóre dni,
_tale oznaczone, będzie
z przyjeżdał.
Wiedząc
o nich, mógłby
ię
z moim do Krakowa przybyciem odpowiednio urządić.
Gdyby nie
ty i nie W alicki, to bym pewnie zajrł
tam co najwięce
raz tylko, albo jadąc
w góry, albo, co prawdopodobniej, wracją
z nich.
O twojego pobytu miej cu dowiezć
bym się
mógł
u Friedleina lub
gdzie indziej, ale wolę
nie dopytwać
ię,
bo może
dogodniej byłoby
dla mnie wiedzć
z góry, gdzie i l tórędy
do ciebie trafić.
Swoją
drogą,
tak mnie ucieszyła
wiadomść
o nawiązu
z Ko-
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nopkami,

że
wolałbym
ię
wyrzec widywania z tobą,
bylem wieci życie
mniej kłoptliwe
płynąć
będzie,
jak my'lę, że
będzie
i totnie.
Czy do podróży
mej przyjdzie tego roku, zaręcyć
nie mogę,
choćbym
był
pewny, że dożyję
wła
'ci w ej pory i do yć zdrów będ,
zatem zdolny do podróży.
Finanse mocno mi tego roku nie dopisują.
Gdyby nie one, byłm
w tej chwili i od dwóch mie ięcy
we
Wło.
zerh południwych,
gdzie może
bym doznał
nieznanego mi
wrażeni,
trzę
ienia ziemi 1 • Jest je zcze drugie nieznane mi wraże
nie: mak ostryg, których nie tylko nie ko ztowałem,
ale nawet
nie ·widzałem,
jak je kto łyka.
I podobno przyjdzie mi wynie
.~ć
ię
do lali bez doznania obojga tych wrażeń,
koro dłużnicy
nie odają
pienędzy,
za które mógłby
obie prawić
oba bale. Czuję
ię
od
kilku mie ięcy
mocno o łabiony,
a rozka zlany je tern okrutnie.
Dzieci gwałtem
mnie do Włoch
wy yła
i gotowe był
złożyć
iP.
na tę moją
wyciezkę
- ale na takie warunki ja przy tać
nie mogłem.
Je'li mi flota dopi ze jako tako, to chiałbym
sobie urozma2
,
icć
nieco zwykłą
marszutę
w góry - albo drogą
Nadwiślt
ką
a potem wozem w kiernoku Lwowa, albo przez Ojców, a prędzej
je zcze przez Jaworze · kąd
do źródeł
i:;ły
niedaleko, a potem
przez Biel k ku górom. Czy tak, czy inak, ominąłby
Kraków i dopiero wracją
do niego zajrł.
Ze jednak nie wiem, jak się
co
tanie, \\i c pragnę
wiedzć
z góry o tobie co~
bliższego.
U umie w zystko, jako było,
tylko ię ku taro· ci bardziej po·
chyliło.
W ogóle zdrowi niby jeste ~my,
ale za w ze co; komu~
dokucza. ie dziw, je t na piękna
gromadka. Panna Urbanowska czę
to kwęa
na głowę,
a przypi uje to woje cierpienie nerwowemu
roz. trojowi po zgonie rodziców\ Ot, rodzi ię czło,~iek
i nie ie
obą
kłopty
dla ludzi; żyje,
a rzadko nie kłopcze
ię
kto~
o niego; umiera - i znów kłopt
komu' czyni. Czyż
nie lepiej ni rodzić
ię wcale? Po co je t co;, czemu racz j nie nico· ć?
Pytam ię niby,
a odpowiedzi nie czekam, bo jej nikt dać
nie może.
koro jednak
je te~my,
możey
ię
u~ci
nąć,
choćby
na papierku tymcza em.
dział

że

J.
iepewny, czy je zcze na Pędzichowe
Fri dleina.
37 -
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Rkp. :ag. Bib l. P AU 2030, t. 3 k. 139-140. Warszawa d. 20 Marca 1889. Mar·
153.
1 Na początku
1889 r. przez kraje śródziemnosk
przeszla fala watrząó
aej1micznych, które jednak większych
szkód nie wyrządił.
Silne trzęsiena
ziemi notowano od końca
stycznia do polowy marca w poludniowej Azji Mniejszej, Grecji i innych krajach bałkńsich,
we Włoszech
i w Auatrii (poludnio·
wy Tyrol). Aluzja Sikorakieso dotyczy tych właśnie
wydarzeń.
2 Mowa tu o linii Nadwilńskej
Drogi Zelaznej, łączej
m. in. Waruawęz
Kowlem.
3 Jaworze, mialto na Sląsku
Cieszyńkm
w pow. bielskim.
' Daty zgonu rodziców Urbanowakiej, Wincentego i Katarzyny z Mycielskich,
nie udało
się
ustalić.
azłkow

1444
Wanda
Żelń

ka

1

do

O kara

Kolberga

bm.
Szanowny i wielce
ła

d.

kawy Panie

Zechce Pan łaskwie
udzielć
nam pewnych danych o życiu
wym
nie znajdzie w Eni karierze artystycznej oraz o pracach, czego się
cyklopedii. Są
to rzeczy bardzo potrzebne do poruszenia w arty·
kułach
porzedającyh
ogłszeni
o jubileuszu 2• A może
już
kto
nas uprzedił
i szcegóły
te wypi al podług
opowiadania Pana?
Łączę
wyrazy prawdziwego poważni,
zezerze życzliwa
W. elńŻ

ka

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 265. List be: micj<ca i daty 'a umie5:c::l'nie
o jubileu5:u Kol·
go w ::bior:c pr:ed li tem 1445 po:n·ala :apou·icdi ogl5:cń
berga, którl' list na5tępy
pottderd:a. Adre5: Wielmożny
Pan Oskar Kolberg,
Długa
o 3, w mieszkaniu W. Ioderskich.
1 Wanda 7 Grabowskich Zelńska
(1841-1901), uczennica arcyzy Zmichow·
skiej, żona
ładysw
Zelńskigo.
Brał
czynny udział
w życiu
kulturalno·
-społecznym
Krakowa.
2 Pierwsze informacje o jubileuszu zamieścły
m. in. ,.Czas" 1889 w nr 81
(z 11 IV) "' Kronice miej5cowej i zagranicznej, ,.Gazeta Lwow ka" 1889 w nr
84 (z 12 1\) w Kronice oraz "Tygodnik Ilustrowany" 1889 w nr 330 (z 27 IV)

579
w rubryce Silva rerum. Obezerniejuy artykuł
biograficzny o Kolbergu napisany
przez I. Kopernickiego ukazł
aię
w "Nowej Reformie" 1889 w nr 107 (z 10 IV)
- 109 (12 IV) oraz w po taci osobnej odbitki. W daluych numerach wszylt·
kie wymienione czasopisma galicyjskie donsiły
szcegółow
o przygotowaniach
do nroczyatśi
i organizacji obchodu.

1445
Antonina

Kolberg

do

Oskara

Kolberga

Sandomierz, 6 V 1889
Kochany Stryju
Dowiedziawszy się
z gazet o zbliżającym
się
jubileu zu kochanego
Stryjaszka, postanwiłyśm
z Mamą
jechać
do Krakowa, by powinszować
i uściskać
Kochanego, a tak dawno nie widzianego Stryja.
Zrobiły
nam Stryjaszek wielką
przyjemność,
gdyby był
łaskw
napisć
choć
w kilku słowach,
którego dnia ma się
odbyć
ów wie·
czór muzykalno-deklamacyjny, by'my na niego zdążyć
mogły.
Nie
rozpisuję
się
więcej,
bo w z ak tylko kilka lub kilkana' ci e dni nas
rozdziela.
Całuję
wraz z Mamą
i Walcią
rączki
drogiego Stryja zka
i pozstaję
kochają
sio trzenicą
Antonina Kolberg
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 27-::!8. Sandomierz dn. 6 maja 89 r.

1446
Bogumił

Hoff do

O kara Kolberga

Warszawa, 18 V 1889
Kochany O karze
Obchodzisz jubileusz Twojego wydawnictwa, uznanie ogółu
Two·
jej niezmordowanej pracy i Twojego poświęcena
w tworzeniu
dzieła
tak donio lej wartości,
jakie mało
który naród w równej
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·ci łolic
i wszech tron no· ci po iada. Przed nami roztacza ię praca, na którą
w innych narodach składć
ię
mu zą
najrozmait ze
siły
i specjaW ci, tę pracę
Ty am jeden rozpcąłeś
i bez wytchnienia prowadzisz dalej, a Bóg la kawy doda Ci siły
i pozwoli
skończyć.

Przyjmij zatem i od Twego ucznia na tym polu powin zowania
najgorętsze
w dniu uroczy tym Twojej sławy.
Oby Bóg
użyczł
Ci najlep zego zdrowia, którego tak potrzeba do uzpeł
nienia rozpcętej
pracy.
I teraz powtórzyć
mu zę moją
pro "bę
- przybywaj do kochanej
na zej Wisły,
pokrzep ię tam silnym, zdrow)m i ożywczm
powie·
trzem i pro toą
ducha zacnego Górala Wi;lana.
Co do mnie, przybęd
tam już
w pierwszych dniach czerwca r. b.
i pozstanę
tam tylko 4 tygodnie, bo na dłuższy
urlop władz
mo·
ja pozwlić
nie może.
Cie zyłbm
ię
zatem bardzo, gdyby Cię
u"ci~kać
tam mógł
Twój zawsze do iebie przywiąan
i wdzięcny
drugi ucr.ń
Boguwił
Hoff
i życzenia

Bibl. PA.V :!185, t. l 1>. :!76- 277. Warszawa dn. 18-go Maja 1889.
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Kolberg do Oskara Kolberga
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Kochany Stryju
Gdy kraj cały
uczić
chce uroczy to· cią
Twą
pracę
i za ługi.
nie
mogę
i ja dłużej
odkłać
mą
wdzic:czno · ć za pamięć,
jaką
la kaw
je te~
mnie obdarzć.
Rad bym również
być
koł
Ciebie, lecz teraz
dopiero dowiauję
się
o projekcie, a pa zport mógłby
dopiero za
dwa mie iące
uzy kać.
Je tern obecnie na czynno"ci pod lwangrodem, więc
nawet oddalenie ię kilkodniowe zwróciłoby
uwagę
mej
władzy
i narziło
na nieprzyjemno· ci, gdybym inaczej chiał
ię
urządić.
Jeżli
wcze"niej roboty kończym,
to koniecznie po taram ię do Krakowa zawitć.
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na tym amym miej cu iedzę,
niewielkie ono, ale przyię.
a przy skromnych mych wymaganiach rok po roku
spycham, wydając
tylko tyle, co mogę,
i z d oświadczen
widzę,
że
przy malych środkach
można
być
względnie
szcęśliwym,
trzeba
tylko umieć
na tym amym poziomie się
utrzymać.
Czynno 'ci me trochę
i zdrowiu memu zaskodiły,
jaki' czas na
oczy byłem
słaby
i reumatyzm mnie dręczył,
byłem
w zesłym
roku
w Bu ku, ale niewiele mnie pomógł,
obecnie używam
wiślanej
ką
pieli, na 'ładując
Stryja.
Papiery pozstałe
po Ojcu o Wi'le zanuję
i o nich pamięt,
są
to po większej
czę
' ci
luźne
notaty, wiele rzeczy [ ...] dru ·owanych. w każdym
razie jako materił
cennych; z obecnym mym naczelnikiem imieniem Tyszka 2 przeglądamy
je i umyśli,
jaki najbędzie
można
z nich zrobić.
O Wernerach, Mani i Wilepszy użytek
lusiu z li tów Jadwini masz pewno wiadomśc;
Wiluś
w zimie był
nam bardzo chory, była
obawa o chorbę
umysłową,
szcęśliwe
jednak okazł
to ię wynikiem zapalenia płuc
i tyfusu. Z nadzieją,
że
w tym roku ię zobaczymy, żegnam
Cię,
Drogi Stryju, niechaj
Bóg opiekuje ię Twym zdrowiem. da Ci długo
jeszcze siły
do
ukończenia
Twej pracy i odpoczynku następie.
zezerze Ci przywiąan
i kochająy,
ręce
Twe całuje
Ciągle

zwycaiłem

Bronis}a,• K.
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 38-39. dn. 21 faja 1889. Rogów nad
1

2

Rof"Ów, wie' w pow. nowoaleksandryj kirn
Postać
bliżej
nieznana.
(pu

Wisłą.

ławskim).

1448
Oskar Kolberg

do

Konrada

Dobrakiego

Kraltów, 28 l' 1889

łanie

Sz[anowny] P[anie]
iniej zym mam za zczyt upra zać
najuprzejmiej o la kawe przepierw zej raty (kwietniowej), przyznanej mi przez Komitet
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na przed tawienie Sz[anownego] Pana, zapomogi z procentów
'p. Jaśkow
kiego; druk bowiem 5-go tomu Mazow za JUZ na po·
1
; wkrótce też
czątku
marca rozpcętym
został
i zamówione ilutracje zapłcić
trzeba będzie.
Oczekują
rychłego
nade łani
pienędzy
drogą
zwykłą
na ręce
księgarz
Friedleina (tym bardziej, gdy kurs rubla spadć
poczyna),
załącm
wyrazy poważni,
z jakimi pozstaję
Sz[anownego]
Pana ...
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 74. Krak. 28 maja 889. Brulion listu. Nad tekstem notka
Kolberga: Dobrski.
4 Cz. V Ma:owsz;a (DWOK T. 28) ukazł
się
w druku w Krakowie w 1890 r.

1449
Ludwik

Gumplowicz

do

Oskara

Kolberga

Graz, 29 V l 889
Do
Oskara Kolberga
na dzień
31 maja 1889.
Z ojca Niemca i francuskiej matki,
ierny Ty synu polskiego ludu,
Socjologicznej kluczem jeste' zagadki,
Ludzkiej natury wyja'nieniem cudu;
Wiedzy na zej wypełniając
lukę,
Życiem
woim gło
i z nam naukę:
Że
człek
rodowód z ducha bierze
I tym ię odradza, co ukocha zczerze.
Ludwik Gumplowicz
Rkp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 329. Grac d. 29N 1889. List ten publikowany
Lyl te "Nowej Reformie" 1889 w nr 126 to artykule :dającym
sprawę
: przebiegu
uroczystśi
jubileusz;owej pt. "Uczczenie zasług
Oskara Kolberga", wraz : 23
telegramami, przesłanymi
dla Kolberga i odczytanymi prze: Miec::yllawa Paw·
likowshiego podczas uroc::ystoici w dniu 31 maja.
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1450
Izabela

Bayerowa 1

do

O kara

Kolberga

bm., 30 V 1889
Szanowny Panie
Jako Polka- pozwól, by wspólnie z inymi prze łać
Ci w dniu jutrzej zym "Bóg zapłć"
- a jako 20-letnia znajoma ośmiela
ię
dłoń
Twoją
z erdczną
przyjaźnią
uścisnąć,
pozo tając
z głębokim
szacunkiem
Izabela Bayerowa
Bibl. PAN 2185, t. l k. 6. d. 30 Maja 1889 r.
t Prawdopodobnie ktoś
z rodziny Karola Bajera.

1451
tani
ław

Krzemiń

ki

1

do O kara Kolberga

Warszawa, 30 V 1889
Czcigodny, w zystkim nam
Miły

i Kochany Panie

Przy ługi
wyśiadczone
przez Autora Ludu Polskiego etnografii,
literaturze, a po 'rednio i samemu życiu
narodowemu, są tak wielkie i trwałe,
że
każde
serce pol kie wita dzień
Twego Jubileu zu,
jak prawdziwe 'więto,
jak w zy tkim wspólną,
dla w zy tkich
upragnioą
i w zy tkich w jednym uczuciu ze pałjąc
uroczy to· ć.
Polakiem je tern, i z czym inni 'pie zą,
na to i ja zdobyć
bym ię
pragnął.
Z młodych
lat jeszcze zapmiętłe
ten urok, jaki mi na
po tać
Twoją,
Czcigodny Panie, rzuciły
wędróki
Twoje po kraju.
Odbywałe'
je z gorącym
zamiłowne
ludu i jego karbnicy pie'niar kiej, z uczuciem Polaka kochająeg,
co pol kie, ze zmyłem
hi torycznym, pragnącym
uratowć
prze złość
od zagłdy
niepamięc,
z uchem wsłuchanym
w tajemniczą
głąb
piersi ludowej .
Przez pół
wieku nułeś
nieprzerwane pa mo zlachetnego, bez-
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intere owoego trudu, nie pożądajc
nawet rozgłsu,
nie dobijaąc
się
nawet o słuznie
należ
Ci prawa. Przez pół
wieku umiałeś
pracowć
w ciszy, powadze i wytrało;ci,
wyższm
tylko umysło
wła<ciej;
umiałe'
pracowć
w'ród braków, prze zkód i przeciwno· ci, które by każdą
labą
wolę
złamy.
ale Twojej tylko coraz
wy-ż
zego doawły
hartu.
Z zasiewu Twego już
od dawna umysłowić
polska zbiera plon
obfity, a dziś
za tę
łużbę
pracy i miło·
ci, przez życie
ale tak
wiernie pełnioą,
na znojne czoł
starca rzuca promień
pow zechuznania, z rzewnym uczuciem wdzięcno
<ci we
nego a gorące
wszystkich, z czią
synowką
w tym młod
zym pokoleniu. l tóre
już
wielu pieśn,
wielu radości
i smutków, wielu wspomnieil i marzeń
Ludu Pol kiego z u t Jego własnych
nie u ły zy i Tobie tyli o.
Czcigodny Panie, zawdięcć
będzie
to, że co znikęło
w życiu.
to
żyć
nie prze tanie w pamięc
i samowiedzy pol kiej.
Dwadzie'cia kilka tomów zebranych zwyczajów, obyczajów. form
życia,
wszechstronnych znamion etnograficznych z całego
obszaru
Rzeczypo politej; przesło
iedem ty ięcy
pi e' ni i melodii, wydobytych żywcem
z ludu, zgromadzonych w jedno miejsce i uwiecznionych przez druk - zancją
'lady Twoje na tej ziemi, którą
jak Matka ukochał
e·, w której ma z Żywicelkę
swej d u zy i pocie zycielkę
serca, i źródło
zarazem a cel nadziei i cierpń
od duszy polskiej nieodłączyh.
A od tej świętej
"arki przymierza między
dawnerui a nowemi laty" wiek najpóźie
zy oderwać
Ciebie nie zdoła.
Sędziwo·
ć nie odbiera Ci energii, nie łamie
woli dalszego wzbogacania karbnicy
pi'mienniczej narodu. Po iedmzsąty
roku życia
marzy·z jezez o nowych wydawnictwach, a po i a da z do nich zasoby i· ci e
zdurni wające.
Niechaj Ci Duch Swiata pozwoli jak najdłuże
z nich
korzy tać
dla upragnionego celu i jak najwięce
z nich przy złym
pokoleniom -a rodu wraz z Imieniem swoim prz kazć.
Racz przyjąć,
Czcigodny Panie, t wyrazy za łożneg
hołdu
od człowieka.
który Ci je t nieznanym, ale chiał
Ci dać
poznać
uczucia woje. Je~li
to by-ło
zuchwalstwo. przebacz.
tani
ław

Krzemila l i
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Bibl. PA.N 2185, 1. 2 k. 224-225. Wanzawa, d. 30 Maja 1889 r. Pod li~em
n otatha Kolberga: Krzemińsk.
Zob. także
aneks 14.
Krzemińsk
(1839-1912), pianrz i publicysta, działc
w ruchu
l Stanisłw
narodow)'m la t 1859-1864, członek
Rządu
Narodowego. Był
współraconikem
i współredaktom
wie lu czasopism polskich, m. in. "Kuriera Warszawskiego"
(1869-1876), " Bluszczu" (1871-1895), "Kłosów
(1871-1890), "Gazety War·
szawskiej" (1884--1893), ,,Prawdy" (1895-1906), "Dziennika Poznańskieg"
(1894--1898), "Nowej Reformy", był
także
redaktorem "Przeglądu
Biblioteczne·
go'" oraz współredaktom
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, Złotej
Przędy
i Stu lat myśli
poskiej. Autor prac: 25 lat Rosji u1 Polsce, 1863-1888 {Lwów
1895), Zarysy lirerachie (War zawlł
1892), Listy z zaboru rosyjshiego (Poznań
1895) i in.

1452
Ak ademi czne
Kolberga

Bractwo

"L w i w"

1

do

O kar a

Lwów, 31 l' 1889
nad piznaniem naszoho Ludu. wnykajuczy w jeho
i zberehajuczy jeho zołtu
pisniu, zdobuw Ty sobi zahalne
hluboke poważnie,
kotre Tobi zajawlajem serdecznym prywitom
w piadesiati rokowynu twoji praci
Akademiczne Bractwo .. Lwiw''
Trudiaczyś

żytie

Pracują

od
Ci
toyrażm

niepamęc

nad poznaniem naszego Ludu, tonihajqc w jego życie
i zachott'lljqc
jego zlotq pieśń,
zdob)lei sobie ogólne, głębokie
poważnie,
htóre
serdecznym pozdrowieniem tv pięćdze
iqlq rocznię
Twojej pracy
Akademickie Bractwo ,.L" iw"

Rh p. ::ag. Bib l. P AU 2030, l. l k. 56. Telegram :: liczbą
porządkw:
4673, ad·
Odebrano dnia 31/5 o godz. 9,40 i adresem: Pan Konopka, Gołębi•
3, Kraków. Pieru·odruk w "Notvej Reformie" 1889 nr 126, zob. metryka do li·
SIU 1449.
1 O stowarzy zeniu tym brak bliższych
dan)ch.
notacją:
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1453
Władysw

Bełza

do

Oskara Kolberga

Lwów, 31 V 1889
Jubilatowi Oskarowi Kolbergowi wyrazy czci i serdecznych
prze yła
czeń

Włady

ław

ży

Bełza

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l /,, 16. Telegram z liczbą
porządkw:
4511, adOdebrano 31/5 1889 o godz. 8 min 29 i adre&em: Kraków, redakcja "Nowej Reformy". Pierwodruk w "Nowej Reformie" 1889 nr 126, :ob. metryka do
listu 1449.
notacją:

1454
Czytelnia Akademicka do Oskara Kolberga

Lwów, 31 V 1889
Geniu zowi pracy, który pięćdze
ięcoletną
działlnoścą
cihą
a wytrałą
zbudował
gmach krajoznawstwa polskiego, by w nim
nierozerwalnie połączyć
w jedną
pokrewną
duchem rodzinę
w zy tkie prowincje dawnej Pol ki, imieniem młodzieży
uniwer yteckiej we Lwowie w dniu jego jubileuszu skład
hołd
czci i uwielmu równego powodzenia
bienia "Czytelnia Akademicka", życzą
w dal zej pracy dla dobra i ławy
na zej ojczyzny.
Imieniem towarzy twa
Ła
zow ki 1
przewodnicą

Danielak 2
sekretarz

Krcek
bibliotekarz
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 120. Telegram : adnotcją:
Odebrano dnia
31/5 o godz. 12 min. 20 i adre1em: Oakar Kolberg, jubilat, Kraków. Pierwodruk
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w "Nowej Reformie" 1889 nr 126, zob. metryka do li&tu 1449. Ponadto tekst
tego telegramu opublikowany został
w "Sprawozdaniu Wydziału
C:ytelni Aka·
demickiej we Lwotoie :a rok akademicki 1888/1889", Lwóto 1889, na s. 57.
t Zygmunt Łaszow1ki,
po1tać
bliżej
nieznane. Funkcję
prezesa Czytelni
Akademickiej pelnil od 31 III 1889 r., tj. od dnia wyborów nowego zarz11du
czytelni na rok 1889.
2 fichal Danielak (1865-1918), adwokat, studiował
prawo na uniwersytecie
lwowskim, gdzie doktryzwał
1ię
w r. 1896. Jak o student brał
czynny udział
w życiu
społeczn-kultraym
Lwowa, był
m. in. inicjatorem Towarzystwa
Szkoly Ludowej. W latach 1890-1894 współraco
z ,.Nową
Reform11"·
Autor szeregu artykułów
pomieszczanych w czasopismach. Sekretarzem Czytel·
ni Akademickiej był
od 31 III 1889 r.

1455
"D z i e n n i k

P o l s ki"

do

Osk ara

K olber ga

Lwów, 31 V 1889
iezmordowanej pracy mężowi,
ludowej poezji, który uczy na
hołd
i cze' ć

który
poznawć

od zatraty zabytki
Lud i kochać
go,
ocalił

"Dziennik Pol ki"
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 127. Telegram :: lic::bq por:qdkowq: 4685,
Odebrano dnia 31/5 o godz. l min. 45 i adresem: Konopka, Kraków,
i ' l na 3. Pierwodruk tv ,,Nowej Reformie" 1889 nr 1:!6, :ob. metr)1•a do listu
H49.
adnotcją:

1456
"D z i e n n i k

P o z n a i1

ki"

do

O kara

K olber ga

Cze<ć

Poznari, 31 V 1889
i uwielbienie dla jubilata O kara
- redakcja "Dziennika Poznań

kiego"
Dobrowol ki

588
Rkp. :;ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 128. Telegram :;; adnotcją:
nadano 31/5 1889
o 12 min. 10, odebrano dnia 31/5 o godz. 9 min. 35 i adresem: Konopka, Krakan. Pierwodruk w .,Nowej Reformie" 1889 nr 126, ::ob. metryka do listu 1449.

1457
,,G a z e t a N ar o d o w a''

1

d o O ska r a Kol b er g a

jąc

Lwów. 31 V 1880
Temu, co ukochał
gorącym
sercem Lud pol li i ruski, co, badaniezmordowanie jego zamierchłą
przesłość,
zwyczaje, obrzę
dy i 'pi ewy, budzi miło'
ć
woich i obcych dla naszych rzeczy ojczystych, prze yła
słowa
czci w dniu jubileuszu
.• Gazeta Narodowa"
Platon Ko tecki 2 , Juliusz Starkl 3 , Lilierat Zajączkow
ski \ Zygmunt Fryling 5 , Stanisłw
Rossowski

6

Odebrano dnia 31
Ukp. :::ag. Bibl. PAU 2030, t. l k. 299. Telegram z adnotcją:
V 89 o godz. l min. 29 i adresem: Oskar Kolberg, adres: Ksawery Konopka,
Kraków, Gołębia
3. Pierwodruh tv .,Nowej Reformie" 1889 nr 126, zob. metryka
do listu 1149.
we Lwowie w latach 1862-1915.
l ,.Gazeta Narodowa'', dziennik wychodzą
2 Platon Kostecki (1832-1908), pi arz, poeta i publicysta. Pisal w języku
pol kim i małoruski.
Od r. 1854 do r. 1855 redagowal ru kie cza opismo
,.Zorja Hałyck".
Później
w pólpracowal z "Dziennikiem Literackim", z którego
powstal potem ,.Dziennik Pohki''. Redagowal także
"Ruch Literacki". Redakcję
"Gazety 'arodowej" przejął
w r. 1869.
3 Juliusz Starki (18-t0-1918). pi arz, poeta i publicysta lwowski. Od r. 1865
był
reolaktorem ,.Dziennika Literackiego", gdzie pomieszcał
artykuł
o literaturze powszechnej.
4 Libera t Zajączko"·i
(1810-1901), literat, założyciel
lwow, kiego czuopisma humorystycznego .. zczutek'' oraz współzaożyciel
Towarzystwa Dziennikarzy
Galiryj kich.
5 Zygmunt Fryling (1854-1931), publicysta i dziennikarz lwoweki.
6 Stanisłw
Rossowski (1861-1940), lwowski poeta, nowelista i dramatopi&arz. Wydał
m. in. 2 tomy Poe:::ji (Lwów 1886 i 1892) oraz rozpawę
Pan Tadeus:::. Rozbiór s:c:;;ególowy (Lwów 1929). Był
także
autorem podręcznil.ó"
szkolnych, redagowł
.,Gazetę
Lwoską".

589
1458
P o l k a"

,.G a z e t a

do

O

kar a

Kol b er g a

W'ars:au:a, 31 V 1889
Cze' ć Jubilatowi!
Redakcja "Gazety Pol kief' war-zaw,kiej
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I Ie. 300. Telegram : adnotcją:
Nadano 31/5
188Q o godz. 12 min. 42, odebuno dnia 31/5 o godz. 12 min. 45 i adresem:
Kraków, 29 Karmelirka, Pawlikowski, dla Kolberga. Pierwodruk to .,.'Vowej Re·
formie" 1889 nr 126, :ob. metryka do listu 1449.

1459
K onserwa torium
b erga

L w o w s k i e1

do

O kara

K o 1-

Lwów, 31 V 1889
pi e ~ń pol ką nade wszy·
Oskarowi Kolbergowi, temu, co ukochał
qko, poświęcają
jej wą
wy oką
wiedzę
i półwiekoą,
pełną
trudów działno
· ć, grono pro fe o rów kon erwatorium lwow kiego
kład
łowa
najży'
szej czci.
Kozłw

ki 2, Lang \ Linke 3, lali zowa \ iewiadomski \
chwarz \ Sladek 3, łomkw
ki , Siero ław
ki 7, Szyr·
8
8
ma', Wolf thal , W. zelacyń
ki , Wy ocki Franci zek' .
Wy ocki Walery 't, Zellinger 3 •

Rl·p. :.ag. Bib[. PAU 2030, t. II Ie. 187. Telegram : lic:bą
por:ątlhwq
1061,
Odebrano 31/5 89 i adresem: Wny Konopka, Kraków Gołębia
3.
Pieru·odruk to "Notvej Reformie" 1889 nr 126, :.ob. metryka do li1tu 14l9.
1 Konserwatorium
Lwowskie założne
został
w r. 1880 z inicjatywy
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Powstał
ze szkoły
muzycznej, utrzy·
mywancj przez Towarzystwo ·w. Cecylii, założne
w r. 1810 przez A. Mozarta,
syna Wolfganga Amadeusza.
adnotcją:

590
2 Karol Kozłwaki
skiego. Koncertwał
3 Pouacie

(184~90),
skrzypek, profesor konaerwatorium lwowm. in. w Petersburgu i na Węgrzech.
bliżej
nieznane.
4 Staniłw
Niewiadomaki (1859-1936), kompozytor, pedagog, krytyk
publicysta muzyczny. W latach 1887-1914 wykład
w konaerwatorium lwowskim historę
muzyki, kontrapunkt i harmonię,
a także
uczył
gry forteptano·
wej. Od r. 1887 był
kierownikiem artystycznym Opery Lwowakiej. W r. 1919
przeniósł
się
do Warszawy, gdzie w latach 1920-1928 był
profesorem konaerwatorium. Był
też
założycielm
i prezesem Stowarzyszenia Piaarzy i Krytyków Muzycznych (zał.
w r. 1926), pierwszym przewodnicąym
Sekcji Współ
czesnych Kompozytorów Polskich (zał.
w r. 1925), współraconikem
radia,
filharmonii, opery oraz szeregu polskich czasopism muzycznych i dzienników.
6 Rudolf Schwarz (183-1-1899), pianista, dyrygent, organista i pedagog.
Od r. 1874 uczył
gry fortepianowej w Szkole Towarzystwa Muzycznego we Lwodyrektorem konaerwatorium i Towarzystwa Muwie, w latach 1887-1899 był
zycznego we Lwowie. Połży
duże
zułgi
dla rozwoju kultury muzycznej
Lwowa, organizując
chóry i orkieatę.
6 Franciszek Słomkwsi
(1849-1924), akrzypek, dyrygent i kompozytor.
Od r. 1870 był
dyrygentem Operetki w Teatrze Skarbka we Lwowie i równocze 'nie skrzypkiem koncertmistrzem orkiestry teatralnej. Od r. 1872 prowadził
klaeę
fortepianu i uczył
harmonii w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznel!o
we Lwowie.
7 foze Józef Sieroslawski, pedagog i teoretyk, autor Podręc:nika
do nauki
ipiewu, ułożneg
dla 1zk6l (Kraków 1887) oraz pracy piew rzymsko-katolic·
T.iego T.olciola od początku
ery chr:eśijańsk
aż
po nas:::e c:::asy (Kraków

1900).
8 [ ... ]

koncertmistrz opery lwowakiej.
Wolfsthał,

Bliższych

danych o tej po-

llaci brak.
Wszelacyńki
(1847-1907), piani ta, kompozytor i pedagog,
i dyrektor Towarzyatwa Muzycznego w Tarnopolu (1876), od r. 1887
hył
nauczycielem gry fortepianowej w konserwatorium lwowskim.
1 Franciazek Wysocki, artysta dramatyczny, wykład
w lwowakim konser·
"a loriurn deklamcję.
Jl
aJery Wysocki (1836-1907), śpiewak
operowy (bu). Koncertwał
m . in.
w War zawie, Odes ie, Mediolanie (La cał}
i Turynie. W 1868 oaidł
we Lwoaię
pracy pedagogicznej.
lwowakim konaerwatorium uczył
wie i poświęcł
od r. 1885. tworzył
łasn1
metodę
nauki ' piewu, w której kład
naci k na
8 Władysw

założyciel

porawną

°

dykcję.

591
1460
Izydor

Kopernicki

do

Oskara

Kolberga

Warszawa, 31 V 1889
Cze· ć

, życzenia!

Kopernicki
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. Jl k. 186. Telegram : lic:bą
porządkw:
1186,
: Nadano 31/5 89, 2,30, Odebrano 31/5 2,42 z Warazawy i adresem:
Kraków, Oskarowi Kolbergowi.
adnotcją

1461
.. K u r i e r W a r s z a w s k i"

do Osk ar a K olher ga

Warszawa, 31 V 1889
erdeczne
życzenia

hołdy

kładmy

Czcigodnemu Jubilatowi.
"Kurier War zawski"

adnotcją

Rkp. ::ag. Bibl. P.4U 2030, t. 11 k . 2il . Telegram :: lic:bą
por:ądkt
1287,
:
z Warszawy nadany 31.5.1889 godz. 2,55, odebrany 31.5.89.
3, dla Oakara Kolberga. Pier·
i adresem: Kuwery Konopka, Kraków, Gołębia
tcodruh w ,.Nowej Reformie" 1889 nr 126, ::ob. metryka do listu 1449.

1462
"Ku r i e r

L w o w ki"

1

do

O kara

K olher ga

Lwów, 31 V 1889
Niestrudzonemu autorowi Ludu, badaczowi, który światłem
przelanym na stosunki i ducha ludu zadanie demokracji pol kiej i ru·
kiej znakomicie ułatwi
, zasyłm
wyrazy czci najgłęb
zej i życze·

592
ma gorące,
w jak
najdłuż

oby działno
ze lata

· ć jego
trwał

na
chlubę

nauki pol kiej

Redakcja "Kuriera Lwow kiego"
3
Henryk Rewakowicz 2, Bole ław
Wysłouch
, Iwan Franko\
8
5
,
dr Edward Lilien S, Jan Kasprowicz , Stani ław
Błotnick
5
Hilary Jaworow ki S, Jan Rewakowicz

Rlcp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 2:-0. Telegram : liczbą
porządkw:
4556,
odebrany o godz. 11,15 3l.V i adresem: Konopka, Kraków, ul.
Gołębia
3. Piertoodruh to "Nowej Reformie" 1889 nr 126, zob. metryka do listu
1449.
1 ,,Kurier Lwowski", dziennik wychodzą
we Lwowie w latach 1883-1926
pod redakcją
L. Masłowikeg
i H. Rewakowicza.
2 Henryk Rewakowicz {1836-1907), polityk i pubłicylta
lwowski, założyciel
i długoletni
redaktor .. Kuriera Lwow kiego".
3 Bolesław
Wysłouch
(1855-1937), polityk i publicysta. Redagowł
we Lwo·
wie ,..Przyjaciela Ludu" {od r. 1889), .,Przegląd
Społeczny"
{od 1886 r.) oraz
był
współredaktom
,.Kuriera Lwowskiego".
4 Iwan Franko (1856-1916), ukraiń1
pisarz, publicysta, uczony i działc
połeczny.
Założyciel
cza opisma "Literaturno· ankowyj Wi tnyk", współzao
życiel
"Switu", i " arodu", organu radykoli tów ru ińskch,
współraconik
wielu czasopism, m. in. "Prawdy", ,Przeglądu
Tygodniowego", ,.Druha", ,.Dila"
oraz w latach 1887-1897 "Kuriera Lwow&kiego". Autor ~biorków
poetyckich,
poematów, nowel, opwiadń
i dramatów, oraz wielu artykułów
i rozpraw
publicystycznych, pisanych po polsku i po ro1yj ku. Tłumaczy
na jc;zyk ukraiń
ki IZereg arcydzieł
literatury światoej,
m. in. Gogola, Do tojew kie o,
Goethego, Heinego, Twaina. Jak o badacz f ołklru
ukraińsego,
ta rej lite·
ratury apokryficznej, piśmenctwa
starolwiń
k1ego i staroruskiego publikował
wiele prac o wysokiej wartości.
Był
działcem
ruchu narodowego w G •
partii radykalnej.
licji oraz jednym z założyciel
1 Postacie bliżej
nieznane.
1 Jan Ka prowicz o iadł
we Lwowie w r. 1889
w tym umym roku za.
czął
pracowć
w redakcji "Kuriera Lwow1kiego".
odntacją:

593

1463
.,L u t n i a" lwowska

1

d o O ska r a K o l b er g a

Lwów, 31 V 1889
złoteg
O karowi Kolbergowi w dzień
rodwą
"Lutnia" Lwowska wzno i
Niech żyje!

wesela Twego z pieśną

na-

gorące:

Prezes: Lukas
Dyrygenci:
Cetwińsk

3

2

i Niewiadomski

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III ''· 13. Telegram :: adnotcją:
Odebrano dnia
31 goclz. 6,30 i adresem: Wielmożny
Konopka Kraków, Gołębia
3. Pierwodruk
w " .Vowej Reformie" 1889 nr 126, :::ob. metryka do listu 1449.
1 Lwowska "Lutnia", stowarzyszenie śpiewacz
(chór męski),
założne
we
Lwowie w r. 1880 przez R. 1\Iakarewicza, W. Bogdańskie
i S. Cetwińskgo
.
m. in. w Warszawie w r. 1885.
.,Lutnia'' koncertwał
2 Postać
nie zidentyfikowana.
3 Stani law Cetwińsk
(1848-1927), śpiewak,
zasłużony
organizator chórów,
pra
co wał
jako urzędnik
magistratu we Lwowie, współzaożyciel
lwowskiej ,,Lut·
ni'. K omponowal pieśn
aolowe i chóralne.

1464
Lwow s kie Towarzystwo Muzyczne
Kolberga

1

do Oskara

Lwów, 31 V 1889
O karowi Kolbergowi, Czcigodnemu Jubilatowi, wyrazy
•7 j czci szle
y ~two
Muzyczne
Lwow ·kie Towarz
najgłęb

Prezes Czaykow b..i :
Dyrektor Schwarz
Rkp. :ag. Bibl. PAU :!030, t. III k . 205. Telegram : lic:bą
por:ądkw
4663,
Odebrano dnia 31/ 5 o godz. 6 min. 30 i adresem: Wielmożny
Ko·
nopka, Kraków, Goł~bia
3. Pierwodruk w ,,Nowej Reformie" 1889 nr 126, zob.
metryka do listu 1449.
adnotcją:

38 -

Korespondencja t. 86

594
Galicyjakie Towarzyetwo Muzyczne założne
zoetalo we Lwowie w r . 1858.
]an EuzebiuiZ Czajkoweki (1811-1897), Iwoweki polityk i działc
społeczny,
prawnik. Był
prezeaem Izby Adwokackiej. Połży
duże
załugi
dla rozwoju kultury muzycznej Lwowa. Prezesem Galicyjakiego Towarzyatwa Muzycznego był
od r. 1889.
l

2

1465
Lwowski e T o w. Orki e
O kara Kolberga

tra l n e "H a r m o n i a"

1

do

Lwów, 31 V 1889
Oskarowi Kolbergowi, Najzacniej zemu Jubilatowi, niestrudzonemu pracownikowi na niwie pieśn
ojczystych, hołd
swój skład
Lwowekie Towarzystwo Orkiestralne - "Harmonia"
Prezes Roszkowski 2
3
Dyrektorowie: Niewiadomski i Sklepińs

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. lll k. 207. Telegram : liczbą
por:::qdkowq: 3662.
odebrano dnia 3115 o godz. 6 min. 20 i adre5em: Wny Konopka ,
Kraków, Gołębia
3. Pierwodruk w ,,Nowe; Reformie" 1889 nr 126, :ob. metryka do li5tu 14-~9.
l ,.Harmonia, towarzystwo dla muzyki orkiestralnej we Lwowie", pow tało
w r. 1875. Poaidł
własn~ukolę.
z Guataw Roazkoweki (ur. 1847), prawnik. Studiował
prawo w warazowskiej
Szkole Głównej
. Docent prawa międzynaroweg
na Uniwersytecie 1agieloń
ekim, potem osiadł
w Warezawie jako adwokat. W r. 1879 zoetał
powłany
na
katedrę
prawa międzynaroweg
uniweraytetu lwowskiego. Autor prac z dziedziny hiatorli i filozofii prawi.. Prezeaem ,.Harmonii" był
od 12 III 1889 r .
3 Karol
kłepiń
, po ta ć bliżej
nieznana . Zo tal dyrektorem adminlłr
cyjnym ,.Harmonii" również
12 III 1889 r .
adnotcią:
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1466
[ ...]

Neus er owa

[ ...]

Ja

i
ń

8

1

ki

do

O

kara

Kolberga

Lwów, 31 V 1889
i graj, Wuja zku Jubilacie, jeszcze lat 50!
Żyj

Neusserowa, Ja
adnotcją

iń

ki

Rkp. z.ag. Bibl. P AU 2030, t. III k. 46. Telegram z. lic:bq por:qdkowq: 4080,
: Odebrano dnia 31/5 o godz. 9 min. 55 i adresem: Kraków Konopka
Gołębia
3, Kolberg.
l Prawd opodobnie kto· z rodzi ny Romana J uińskego.

1467
Wanda Niegolew ka

do O kara

Kolberga
Poznari, 31 V 1889

Czcigodny, Szanowny i
Dzi ·, kiedy Pol ka

Łaskwy

Panie

kła
da Ci hołd
wdzięcno·
ci za półwieko
w Imię
Boże
dla dobra ludu pol ·kiego
i na zej pol kiej literatury - niechaj i dawna znajoma przypomni
ię Szanownemu Panu, kiedy w Morownicy u ' p. Męża
mojego zbierałeś
ziarna do Twej szlachetnej pracy. Wiem, jakby to radowł
, ię
'p. Mąż
mój i z swymi życzeniam
~ pieszył
do Krakowa. Dzi~
Jego wdowa, po niezapomnianej tracie Jego, kład
Czcigodnemu
Panu wyrazy hołdu
i pamięc.
Szcę'ć
Boże
, w najdłuż
ze lata. Z najszczer zym powawą

Twoją

pracę

,

cał

podjętą

żaniem

W.
Bib l. P A.

2185, t. 3 k . 8.
Pozn1ń,

31/5 1889 r. ul.

iegolew ka

ty Marcin 58.

596
1468
Felicja

Rekowska

1

do

O

kara

Kolberga

bm. i d.
zanowny i Zacny Panie

Z całej
duszy cieszę
ię,
iż
mogę
tymi krótkimi słowy
dołączyć
ię do ogólnego hołdu,
jaki Szanownemu i Ła
kawemu Panu kład
całe
społeczń
two nasze. Może
sobie zanowny Pan nawet mnie
wcale nie przypomina, ale w pamięc
mojej i postać
Pana, i gra
Jego prze'liczna, i opowiadania i o legendach na zych, i o Chopinie
- wszystko został
na zaw ze jednym z najmilszych wspomnień
morownickich z cza ów moich wio ennych. l."!iech by dobry Bóg
raczył
udarzyć
Szanownego Pana pełnim
Jego własnych
prag·
nień,
w których się
pewno mie'ci lepsza dola narodu na zego, którego przesłość
tak bardzo Zacny Pan ukochałe
' .
Z serca tego życzę
z głębokim
poważniem
ię
kre~ląc

Felicja Rekow ka
Bib/. PAN 2185, t. 3 k. 9. List ten ma charahter do pi. ku do listu Wandy Nittgoleto kiej, co pozwala na umieszczenie go bezpoirednio po nim.
1 Felicja Rekoweka, córka Konatantego i Magdaleny z Niegolewekicb, siostry
Włady
ław.
Kolberga pamiętł
zapewne z czasów jego pobytu w Morawnicy
u iegolewekich, czyli z lat 1868, 1869, 1872, 187:>.

1469
Redakcje cza
Kolberga

opi

m war

zaw kich do O kara

Warszawa, 31 V 1889
W imieniu trzydzie tu dwóch redakcyj cza'opi m war zaw kich
prze }łam
Czcigodnemu O karowi Kolbergowi wyrazy czci i uznania za drogocenne owoce półwieko
j pracy
1
Adam Pług

597
Rhp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 79. Telegram ;:; liczbą
porządku:
1172
Odebrano 31/5 o godz. 12 min. 50. Nadano 31/5 o godz. l min. 20
i adresem: Kuwery Konopka, Kraków, Gołębia
3. Pierwodruk to .,Nowej Re·
formie"' 1889 nr 126, zob. metryka do listu 1449.
1 Antoni Pietkiewicz, pseudonim Adam Pług
(1823-1903), pisarz i publicysta. Był
najpierw nauczycielem na Podolu, w Zytomierza i Kamieńcu
Podolakim. W r. 1874 osiadł
w Warezawie, p;dzie w tym eamym roku zoatal w pólredaktorem "Kłosów.
W r. 1879 przejął
ich redakcję
po Wójcickim i prowadził
do r. 1890. Był
także
redaktorem "Wędrowca
(1894--1899), "Kuriera
W arezawskiego" (1899) oraz Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda.
Autor wielu utworów literackich (opowiadania, gawędy)
pomieszczanych w cza~opismach
warszawskich oraz tłumacz
m. in. poezji angielskiej.
adnotcją:

1470
•. KuRe d akcje "Ty g o d n i k a Ilu trowanego··
r i e r a C o d z i e n n e g o" d o Oskara Kolberga

Warszawa, 31 V 1889
Redakcje "Tygodnika Ilustrowanego··.
,.Kuriera Codziennego"
prze. yłają
Jubilatowi wyrazy czci i
hołdu.

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 210. Tel e.~ ram z liczbą
porządku
q: 1231,
Nadano dnia 31/5 1889 o godz. l min 23, odebrano dnia 31/5 o go•lz.
l min. 25 i adresem: Kraków, Pawlikowski, Karmelicka 29. Pierwodruk w ., "o·
trej Reformie" 1889 nr 126, ::ob. metryka do listu 1449. Zbiorotce wptąien
obu redakcji spou·odowane b)lo faktem, :ie toydawcą
obu c::asopi rn byla firma
Gebethner i Wollf.
adnotcją:

598

1471
,.S o k ó l"

1

lwowski

do

Osk a r a

K olberga

Lwów, 31 V 1889
Prawdziwemu znawcy i
razy czci i uznania.

ludu na zego
miło'nkw

wy·
przesyłam

Czołem

"Sokół

lwow ki

Rkp. :;ag. Bibl. PAU :!030, t. III k. 167. Telegram :: lic:bą
por:ądkw
4827,
Odebrano dnia 31/5 o godz. 9 min. 42. i adresem: Komitet Jnbiłe·
uszu Kolberga, Kraków. Pierwodruk w "Nowej Reformie" 1889 nr 126, ::ob. me·
tryka do listu 1449.
1 ,.Sokół"
organizacja aportowa o charakterze społeczn-wyham,
za·
łożna
we Lwowie w r. 1867 (7 II). Pierwotna nazwa "Sokół-Maciers
utrzymał
się
do r. 1869, później
przyjęta
został
krótsza "Sokół.
Organizacja kułtywo·
wał
ideę
odrodzenia Polaki poprzez podniesienie kultury i tężyzn
fizycz·
nej, wydał
włany
organ: "Przewodnik Gimna tyczny", założny
przez Ta·
densza Zulióakiego. Od r. 1885 towarzystwo miało swoją
siedzbę
we własnym
gmachu przy ulicy Sokła
2.
adnotcją:

1472
Stowarzyszenie Polaków
OskaraKolberga

w

Budapeszcie

1

do

Budapeszt, 31 V 1889
ie trudzonemu etnografowi pol kiemu, znakomitemu muzyko·
wi i miło'nkw
naszej pie'ni ludowej prze yłają
Polacy zamie z.
kali na ziemi węgier
kiej wyrazy czci i uwielbienia oraz hołd
poszanowania dla 50-cioletniej pracy za łużoneg
męża
i patrioty pol ·
się
z krajem całym
i poważnym
Gronem Jubileu zokiego. Łącz
wym ucze tników, tajemy przed czcigodnym jubilatem z życze
mem erdecznym: niech żyje
na chwałę
na zej pie'ni rodzinnej.
narodu i ojczyzny jak najdłuże!
Stowarzy zenie Polaków w Budape zcie
2 , preze
Ludwik Sterupiń
Jerzy Pułjanow
ki 3 , ekretarz

5519
Rkp. z.ag. Bib l. PA. U 2030, t. III k. 170. Telegram z. licz.bq por:qdkowq: 1156,
Nadano dnia 31/5 1889 o sodz. 10 min. 50, odebrano dnia 31/5
o sodz. 11 min. 40 i adresem: Ksawery Konopka, Krakau. Golembia 3. Pierwodruk w "Nowej Reformie" 1889 nr 126, :ob. metryka do li&tu 1449. Informacje
:awarte w pr:ypi&ach do tego lUtu pochod:q od p. Pawł
Domb&kiego i u:y•·
kane :a poirednictwem Oirodka Lengyel Kultura w Budapeucie.
1 towarzyazenie Polaków w Budape1Zcie powstał
l X 1886 r. Miało
charakter organizacji 1poleczno kulturalnej.
2 Ludwik Stempiń
(1837-1904), mistrz krawiecki pochdząy
z Gorlic. Na
Węgry
przybł
w 1854 r., w r. 1856 o iadl w Budapeszcie, gdzie w r. 1867 założy
własny
zakłd
krawiecki i cieszył
się
elaw11 wybitnego fachowca. Był
założycie·
Iem .,Stowuzyszenia Polaków w Budapencie" i jego prezesem od chwili założe
nia do śmierc.
1 Po tać
nie zidentyfikowana.
adnotcją:

1473
Stani
b erga
ław

R ó ż a S z a w ł o w s c y d o O s k a r a K o 1-

Lwów, 31 V 1889
Życzenia
najdłuższych
lat w najlepszym zdrowiu przesyłają
zacniej zemu panu w dowód głębokiej
czci i szacunku

i
Stanisłw

Róża

Szawło

najcy

(Lwów}
Odebrano dnia
Rkp. :ag. Bibl. P A. U 2030, t. III k. 189. Telegram : adnotcją:
31/5 o godz. 12 min. 15 i adre&em: Wielmożny
Pan Oskar Kolberg, Kraków,
Gołębia
3.

T o w. M u z y c z n e
berga

1

m. M o n i u

z ki 1 d o O s k a r a K o 1-

Kołmyja,

31 V 1889

Towarzy two Muzyczne im. Moniu zki przesyła
ze stolicy Pokucia, ziemi na zych braci Rusinów, wyrazy czci i uwielbienia czci-

600
godnemu O karowi Kolbergowi, pol kiemu pi arzowi, w 50 rocznicę
jego działlnośc
literackiej.
Marian Rybczń
ki~.
prez
Adam W roń
ki, dyrektor i kompoz) tor
Rh p. :ag. Bib l. P A. U 2030, t. III k. 206. Telegram ;: adnotcją:
Odebrano dnia
31/5 o godz. 9 min. 20 i adresem: Ksawery Konopka Gołębia
3, Kraków. Pier·
wodruk w ., Vowej Reformie" 1889 nr 126. :ob. metryka do listu 1449.
1 Towarzystwo Muzyc zne im.
. l\loniu zki istnało
w Kołmyi
od r. 1870.
Dyrektorem Towarzystwa był
w latach 1886-1896 Adam Wroński,
który zorga·
nizował
orkiestę
symfoniczą
i chór. Za czasów jego kierowania Toworzyst·
wem odbył
się
16 koncertów symfonicznych oraz ponad 100 innych imprez
muzyczn) ch.
2 farian Rybczński,
postać
nie zidentyfikowana.

1475
T o w a r z y · t w o "S t a s z y c"

1

doO

kara Kolberga
Poznań,

31 V 1889

Czcigodnemu Jubilatowi, naj krzętniejsmu,
najzsłużeńm
i najlep zemu pracownikowi na niwie literatury ludowej i etnografii ojczy tej, najserdeczniej zemu przyjacielowi pieśn
i poezji naszej, skład
z wyrazem głębokiej
czci i wdzięcno·
ci najserdeczniejsze życzenia
Towarzy two ,Sta zyc" w Poznaniu
Rkp. :ag. Bibl. PA 2030, t. 111 h. 209. Telegram ::; a1lnotacjq: • "aclano dnia
31/5 1889 o godz. 5 min. 28, Odebrano dnia 31/5 1889 o ~odz.
6 min. 30
i adresem: Oskar Kolberg, Kraków, Ogród trzelecki. Pierwodruk w ., oweJ
Reformie" 1889 nr 126, zob. metryka do listu 1419.
1 Towarzy1two ,.Stasz c" założne
zo tało
w Poznaniu 21 l 1889 r. przez
Ignacego Klateckiego, Józefa tarkowakiego i Franciszka Krysiaka . Propago·
wało
huto wychowania społeczng
w duchu ideologii t. Staszica. Prowadził
działno
•ć kultrano-ysczą,
wyrażjąc
się
m. in. w organizowaniu odczytów, wykładó,
wycieczek naukowych oraz w kultywowaniu muzyki, 'piewu
i deklamacJi.

601
1476

K . [ ...]

Walent a

1

do

Osk a r a K olb er ga
2

Grzymałów

,

31 V 1889

Jubilata Kolberga, chór polski na Podolu 'piewa
Czcą

pie'ń

chwały.

K

Walenta (Grzymałów)
proboszcz
iądz

Rhp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 320. Telegram z lic:bą
porządkw:
4890.
Odebrano dnia 31/V o godz. 12 min. 35 i adresem: Wielmożny
Ksawery Konopka, Kraków, Gołębia
3. PienvodruT. tv "Vowej Reformie" 1889 nr
126, :ob. metryha do listu 1449.
adnotcją:

l Postać
nie zidentyfikowana.
ie
chóru pisze do Kolherga Walenta. Może
niu przeno ·nym.
2 Grzymałów,
miasteczko w pow. skałecim.

udało

się

też

wyraz chór

ustalić,

użyt

w imieniu jakiego
tu został
w znacze-

1477
"L u t n i a"

1

war szawsk a do Osk a r a K olb er ga

Warszawa, 31 V 1889
ajza
przesyła

zbieraczowi ludowych pie'ni w dniu jubileu zn
łużeńszm
życzenia

ar za w ka "Lutnia"

adnotcją:

Rhp. z.ag. Bib/. PAU 2030, t. 111 k. 14. Telegram z. lic:bą
por:ądhw
1166,
Nadano dnia 31 1;) 1889 o godz. 11 min. 20, Odebrano dnia 31 j
o godz. 11 min. 30. Pierwotlruh w ,, otvej Reformie" 1889 nr 126, z.ob. me·
tryh11 do listu 1449.

l "Lutnia" warszawska, towarzystwo śpiewacz,
założne
w Warszawie w r.
1887 przez Piotra Mas?.yńkiego
(1855-1931}, kompozytora, pedagoga, Or@:anistę,
dyrygenta i krzewiciela 'picwu chóralnego. Pod jego kicrunkiem oaiągnc:·
la wyaoki poziom artystyczny i zasłuży
aię
dla krzewienia kultury muzycznej.
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1478

W e r n e r o w i e,

J a si

s c y,
ń

sławiHenrykKolbg

M a r c o n i o w i e, B r o n ido Oskara Kolberga

Warszawa, 31 V 1889
Serdeczne
życzenia

z powodu jobiluszu
zasyłm

Emilowie Werner, Romanowie Jasiń
cy,
Władkowie
Marconiowie,
Bronisław,
Henryk, Wilhelm Kolberg
Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, e. II k. 169. Telegram : liczbq porzqdkowq: 1288,
adnotacjq: Nadano 31/5 1889 o 1,25, Odebrano 31/5 o 2,44. i adresem: Kraków,
Rynek, Friedlein, dla Kolberga.

1479
"W i s ł a"

do

Oskara

K o l b er g a

Warszawa, 31 V 1889
Redakcja i współraconiy
Jubilatowi powinszowania,

"Wisły
życzenia

przesyłają
Szanownemu
zdrowia, lat setnych.
Karłowicz

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. III Ie. 238. Telegram : lic:bq por:qdkowq: 1177,
Nadano dnia 31/5 1889 o «odz. 12 min. 10, Odebrano dnia 31/.>
o «odz. l min. 4{) i adresem: Kuków, 01kar Kolberg. Pieru:odrul' w "Nowej
Reformie" 1889 nr !26, :ob. metryka do listu 1449
adnotcją:
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1480
Z ak ł ad N ar odowy
Kolberga

1

m. O s s o l i
ń

kich do Oskar a

Lwów, 31 V 1889
Imieniem Zakłdu
Osoliń
kich przesyłam
Czcigodnemu Jubila·
towi, Oskarowi Kolbergowi, wyrazy serdecznych życzeń
i wy okie·
go uznania dla jego pięćdzescoltnh
trudów na polu etnografii
krajowej
dr Małecki
dr Kętrzyń
ki
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 260. Telegram :: adnotcją:
Odebrano dnia
31!5 1889 o godz. 9 min. 45 i adresem: Kraków, redakcja ,.Nowej Reformy".

1481
Jan Zachariasiewicz

do

1

O

kara Kolberga

Radymno
Lud
ukochał

-

karby jego
zebrał

-

2

,

31 V 1889

dla siebie nic nie
wziął!

Jan Zacharyasiewicz
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 259. Telegram : adnotcją:
Nadano 31/5
dnia 31/5 o godz. 4 min. 15. Pierwodruk
1889 o godz. 4 min. 40, przyjęto
w ,.NotVej Reformie" 1889 nr 126, ::ob. metr,·ka do listu 1449.
1 Ja n Zacbariuiewicz (1825-1906), powie· ciopiaarz, Ruein z pochodzenia.
W r. 1844 oeiadl we Lwowie. Był
najpierw wap6lpracownikiem .,Gazety Lwow·
kiej", potem redagowł
.,Tygodnik Polak.i". W r. 1854 zacął
z Janem Dobrzań·
l.im wydać
,.Nowiny", z których powitał
potem ~zienk
Literacki" (1856).
Na kresach (Lwów 1860), Swięty
Do najbardziej znanych jego powie·ci należą
lur {Lwów 1862}, W przededniu (Lwów 1863), Czerwona c:apka (Poznań
1869),
Zahryte karty (Lwów 1871).
2 Radymno, miasteczko w pow. jarosłwkim,
miejsce urodzenia Zachariuie·
wicza.

604
1482
P ozna
berga

ki e T o w. P r z y j. N a u k
ń

do

O

k a r a K o 1-

31 V 1889
Poznań,

Zarząd

Poznań

łożnemu

znania
półwiekoj

kiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk przesyła
zaetnografowi pol kiemu, O karowi Kolbergowi wyrazy upracy.

Cie zkow ki 1
Benzel tjcrn Enge trom

ki
Jażdew

2

3

Łebińsk

Rh p. :ag. Bibl. P AU 2030, t. III /,. 208. Telegram :; liczbą
por:ądktv
1304,
Nadano dnia 31/5 1889 o godz. 3 min. 40, Odebrano dnia 3115
o godz. 5 min. 10 i adre5em: K awery Konopka, Kraków Gołębia
No 3. Pier·
tvodruk w "Notvej Reformie" 1889 nr 126, :ob. metryha do listu 1449.
1 August Cieszkowski, jeden z współtrc
Poznańskieg
Towarzystwa
Przyjaciół
auk, był
jego preze1em od r. 1872.
2 Władysw
J ażdewki
(1835-1895), prawutl.. , archeolog i numizmatyk,
członek
Komisji Archeologicznej Towarzyltwa. W latach 1887-1890 wydał
wraz z Erzepkim .. Zapiski Archeologiczne".
3 Włady
ław
Łebińak
(1840-1907), pi arz i wydawca, członek
Zarządu
Po·
znańskiego
Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. W latach 1867-1871 redaktor .,Gazety Toruńskiej".
W r. 1871 przeniół
1ię
do Poznania, gdzie dział
w Towarzystwie Czytelni Niedzielnych oraz w Radzie Miejskiej. Od r. 1869 redagował
•.Dziennik Poznańki".
Autor artykułów
z :zakre u hi1torii i językonaw·
adnotcją:

&twa.

H83
Literacko-Arty
O kara Kolb rga
Koł

tyczne

we

Lwowie

1

do

Lwów, V 1889
Czcigodny
nią

Koł
rocznię

Mężu

Arty tyczno-Literackie we Lwowie przesyła
Ci w 50-letTwej działno
'ci literaci iej wyrazy czci i uwielbienia
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za półwiekoą
i niczym nie zrażoną
pracę,
której plon zawarty
w 27 dotychczas wydanych tomach, obejmuącyh
etn
o grafię
9-ciu
prowincyj, stanowi dla nas nabytek, jakim w żadnym
kraju, w żad
nym narodzie nie ob darzył
nauki praca jednego człowieka.
Ogarnia z nią
całe
życie
ludu naszego, jak myśli,
czuje i ~piewa.
Zebrał'
podania, które są
duchem opiekuńczym
ludu, a nieraz
o przysłch
jego lo ach stanowią,
przy łowia
owoc cierpliwego jego doświaczen,
pieśn,
w których się
z uczć
i kłon·
c1 woich spowiada, mowę
niezgłęboą
karbnicę
naszego
ducha - i ów tajemniczy, a zroumiały
głos
natury, który śpiewm
jego do nas przemawia. Zebrałś
jego zwyczaje, obrzędy,
gusła,
tań
ce - ' łowem,
wszy tko, co stanowi odrębn
' ć naszego narodu.
złąconeg
tyluwiekoą
prz e złością.
My ludu naszego nie znamy. Zapatrzeni w cudze kwiaty, stroim
i ę
często
pożyczanmi
wdziękam,
podob ni do niespokojnych
oczów, które we wszy tko patrzą,
tylko siebie zobacyć
nie mogą.
Skarbnica pracy Twej mieszcąa
dzieje naszego ludu, jego teraźniejszo
' ć i przesło
' ć,
skarbnica, która łączy
nasz naród w jedną
pokrewną
duchem rodzinę
, stanie ię
dla nas ożywczm
źród
łem.
Gdy wejdziem w szary grunt myśli,
uczć
i klonuści
ludu.
nabierzero z ziemi rodzinnej więcej
ożywczh
soków i siły,
praca
na za z rodzinnych na i on własną
rozkrzewi się
dzielno' cią,
wła
snym zazieleni się
li ś ciem
i zakwitnie szeroko. I czyn, i słow,
pieśń
i ztuka znajdzie otldźwięk
w piersiach milionów; z oliżyr
się
do
celu, którego ha Iem: J edna ziemia, jedno powietrze i jeden duch
w narodzie!
Oby Ci ę Bóg w najdłuż
ze lata na p ożyt
e k
ojczyzuie
zach

ował

.

/.1~
t publikowany na podstawie pieru:odrulm 10 ,)iolt·ej R eformie" 1889 nr 12-J
w " Kronice" {Kraków, 29 maja}, brulion : nietvielkimi różnicam
redah cy jnymi
zachowł
aię
w zbiorach Z O 12923/ll k. 35.
1 Kolo Artyatyczno-Literackie we Lwowie zo talo założne
jako Kolo Litera ckie w r. 1880 (l X). lialo na celu ożywien
ruchu literacko-naukowego
pop rz ez działlność
wydawnicz11, odczytwą,
spotkania i wycieczki naukowe itp.
Pierwuy zarąd
skład
się
z nutępjącyh
osób: K. Liskego (prezesa), A.
Fredry (wiceprezeea), W. Belzy (sekretarza) i B. Gołdman
(skarbnika).
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1484
Fryderyk Salomon Kraus

do Oskara Kolberga
Wiedń,

Oskar Kolbergu!
Davor gusle, davor dobro moje
i gudalo pero simSirovo!
Zagudite jedno po drugome,
a na slavu i diku velilru
Osmanbega Kolbergvića;
jer je dedo krilo od krajine,
telebija od naul':enjaka
u polja~k
zemlji plemenitoj.
Ja kakav je dedo kahrimane!
Bijela mu i glava, i brada,
broji ljeta sedamdeset i pe,
a pedese izbrajino ljeta,
te on sitno gradi knjige mudre,
sto pjevaju kolo l igrajuć,
sto gataju domu boraveći,
sto prićaju
stvari od starine;
od staraga vakta i zemana
ispisao knjiga dvajes devet,
sve u slavu roda poljatkoga.
Bas ga nejma u sve sedam kralja,
ni u osmoj zemlji ćesarovj,
ni devetoj sultan carevini,
do Bagdada grada karnenoga
i Misira Troglav-Arapina,
i Maltije bana Maltijskoga,
i do Moskve kralja moskovskoga;
te je bolje narod izućo,
izućo

duś

proući,

a i sebe ljepse proslavio,

V 1889
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na vjekove ime ostavio,
ko je jedna Osman celebija.
Cestit bio i ko ga rodio!
Cestita mu sofra i dolija,
~estia
mu i glava, i brada!
Pero mu se alemoro kitilo!
Sva mu lita u srebro salita,
a ovo mu u zlato kovato!
Imao se rasta i roditi!
Z Bogom!
Dr Friedrich S. Krauss
Do O!kara Kolberga!
Ej:e gęśli,
: iyciem skarby moje,
Ej:e smyczku - pi6ro buhszpanotcel
Zaśpiewjc
i jedno, i drugie,
i na sławę
wielką
A na chwalę
Osmanbega Kolbcrgovica;
Bo mq:i ten to chluba swej :iemi,
Ten tak świetny
a wielki uc::ony
W datcnej ::icmi, w polskim kraju pięknym.
Bohaterem jest nas:: sławny
mq:i!
siwa broda jego
Siwa głowa,
A łat
lic::y siedmząt
i pięć,
Z nich pięćd:e
iqt lat on przeacowł
l uczenie pisał
mądre
księg
.
Tańc:q
"kolo" - księg
te ipiewajq,
K ięg
wr6iq, m6wiq o pr:eu!ości,
[6wiq one o dawnych pr:ygoda ch,
O modlitwach i o dawnych c:a. ach.
Ksiąg
napisł
dwazieśc
i d:ietcęć,
Ws:ystkie ku c:ci narodu pol kiego.
'l11kiego jak on siedem hr6leslto nie ma
l nic ma go 6sma ziemia carska
Ni d:iewiqta ziemia 1ultanowa,
Do Bagdadu grodu kamiennego,
Do Egiptu Araba tr6j·glowcy
I do Malty władcy
maltńskiego,
I do Moskwy kr6la mo1kiew1kiego.
On sw6j nar6d :badł
wielostronnie,
Zbadł
dobr:e i elucha :roumiał,
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A samego siebie bard:o toslawił
l na wieki sław
mu :ostanie,
Tak jak był
Osmunem przesławnym.
Rodzice jego szacunku godni!
Pod dostatkiem niech on ma ws:ystkiego.
Cz:e.ić
i chwał
tej głotvie
i brod:ie!
Pióro jego klejnotem się
:dobi!
Pióro to kute, a w ~reb:
kute,
Lec: raczej w zlocie niech kute będ:ie!
Bo do czynów się
'wietnych urod:ił!
Z Bogiem!
Dr Friedrich S. Krauss

nkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 228-229. W Be~u.
Oryginalny utwór Kraussa tłumaczony
pr:e: doc. Z.
miary wiersza ludowej twórc:o.ici serbochorwackiej.

mjesaca svibnja 1889.
Kawecką

: zachowaniem

serbochorwacka nazwa zespołwg
tańc
ludowego, przeważni
pa·
l Kolo rzyltotaktowego, różniącego
się
nazwą
oraz techniką
taneczą
u po zczególnycb
narodów jogslwiań
kich, wykonywanego w kole przy wtórze śpiewu
i int ru mentów ludowych lub bez akompaniamentu.

1485
O

kar Kolberg do Fryderyka Salomona Krau ·

a

Kraków, l VI 1889
zan[owny] Panie
Z prawdziwym W.lru zeniem odebrałm
tak pochlebne łowa
przyjaźni
i pamięc
w tak pięknej
wiązanej
mowie przez W a na
ez~ć
mojej mało
za łużonej
o oby napi ane. 1 'ie dziwi mnie, że do
wylania wych uczć
używacie
formy wyrażni
tyle upow zech·
nionej w południwej
łowian
zc[yźnie],
więc
łatwiej
niż
zwyczajna proza nadjące
ię
do wypowiedzenia wszy tkich uczć
i my'li.
Z wdzięcno'ą
najżyw
zą
przyjmuę
ten objaw Wazego [ ...] *
. ympatii, żałując,
że
natura odmówiła
mi daru poezji, by Wam godnienaWa zą apo trofę
odpwiezć,
kazł
na użycie
najzwyczajniej zej naszej prozy, którą
się
tedy obecnie po ługję,
dziękując
za Waszą
miłość
i posynow ką pamięć.
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Chciałem
li t mój wypraić
je zcze przed koncertem jubileu zowym. ale wstrzymałe
się
z tym, bo mi chodził
o donie ienie o rezultacie tego koncertu. Otóż
koncert wczoraj zy wypadł
dla mnie
(jak na Kraków) wcale pomy'lnie i 'wietnie.
Przy yłane
mi przez W as ła kawie książ
odbieram regularnie
(a o tatnio Kroatien und Slavonien.- i Gesiihnte Grabschiindung 1).
Z nich to uczę
ię
coraz lepiej poznawć
lud ** południw-s
wiańsk,
nieodrodny pod wielu względami
od naszego. A mam nadzieję,
że
i Wy z dzieł
moich coraz lepiej poznacie i pokochacie
na. z lud pol ki.
Z tym życzenim
bywajcie mi i zdrowi, i zcę'liw
i pamiętajce
łaskwie
o Waszym poojczymie.

Rh p. za g. Bibl. P AU 2030, t. 11 k. 223. Kr. l Czerw. 89. Brulian listu. Nad tek·
stem natka Kolberga: rauss ora:: adres: Wien VII Neustiftgane 12.
* toyraz niec::ytelny
*-* obok dopisek: i pokchać
1

Pracy tej nie
udało

się

zidentyfkować.

1486
Adam

Mi.inchheimer

do

O kara

Kolberga

Warszawa, l VI 1889
l

·ajezcigodniej zy Panie O karze

Korzy tam kwapliwie, aby z okazji Twego jubileu zu, Kochany
i Zacny Panie Oskarze, prze łać
Ci erdeczne powin zowanie wraz
z zapewnieniem czci i niezmi nnej kol ·żeń
kiej przyjaźni,
jakie
żywię
dla Pana.
Oby W zechmocny długie
je zcze lata dozwlił
Panu pracowć
w dobrym zdrowiu na pożytek
ogółu
a chwałę
narodwą!
Gorący
wielbiciel i przyjaciel
Adam Miinchheimer
Bibl. PAN 2185, t.!? h. 323-324. WariZawa d. l Czerwca 1889.

39 -

Korespondencja t.

56
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1487
Lucjan

Kra

zewski

1

do O kara Kolberga

Tyszowce

2

,

4 VI 1889

Szanowny Panie
Daruje mi, Szanowny Pan, że nie wiedząc
dokłanie
o dniu obchodu Jubileuszu, trochę
późnioe
prze yłam
Mu ż czenia i powinBóg, żeby'
długie
lata jeszcze, cieszą
ię
zdroszowania. Dałby
wiem, mógł
tak pożyteczni
pracowć
dla kraju na zego i literatury.
Przyjm przy tym Panie wyrazy czci i prawdziwego ·zacunku od ługi
swego
L. Kra zew kiego
d. 4 Czerwca 188') r .
Bibl. P A. N 2185, t. 2 k. 220-221. P. Tyszowc~-Hniat<'7e
1 Lucjan Kraszewski, brat Józefa.
2 Tys7owce, od r. 1868 osada miejska, przedtem miaat!'c7ko w pow. tomaazowskim; Honiatycze, wie' w pow. tomaszow kim, odległa
od Tyszowiec o 1,5
mili, wla ność
Rulikow1kich.

1488
Ludwik Kuba

do

O kara

Kolberga

Podebrady, 6 VI 1889

Velevazeny Pane
Pfijel jsem pfedevcirem do Prahy a probiraje se polskymi casopisy, vzal jesem do ruky krakowsky "Czas" ' V nemz jesem ku
svemu prekvapeni ł: e tl Jubileusz O. Kolberga 1 • Byl jsem velice
rozmrzen, ze jsem drive o tom nezvedel, abych byl tez mohl
prispeti ku vyznamnemu jubileu Vasemu- a nevedel jsem ani,
na koho se vice mrzeti, ~i na nase casopisy, ~i na spatnou organisaci a nedostaću
bedlivost Panu arranzeru. V zadnem
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casopise nebylo ani zm.inky o chystane slavnosti a nebyti toho, ze jsem byl V Praze, nevedel bych dosud ni~eho.
Nasledkem toho myslim, ze mne laskave omluvite posylam - li
Vam techto par radku dodateene, "post festum" doslovne vzato.
Za to jsou slova moje tim upfimneji minena, vyznam-li Vam
svuj obdiv nad Mje~nou
Nnnosti Vasi, nad duchaplnosti, jiz
dila Vase se vyzna~uji,
nad zar~nou
a neumornou svezesti
ducha, s jakou dotud pracujete, nad vzacnou skromnosti, jez
ven~i
ducha Vaseho, nad sebezaprenim, vytrvalosti vubec nad
vsemi etnostroi jimiz v tak hojne mire vynikate!
Pojim skrovnou gratulaci svoji k ostatnim a preju Vam
z hloubi srdce sveho, abyste se teSil jeste dlouha leta zdravi svemu, abyste monumentalni dilo svoje mohl doknćit
ku cti Sve
a ku slave i prospechu naroda polskeho i veskere rodiny slovanske.
Nesmirne lituju, ze hlas muj nemohl se pripojiti k velkolepemu akordu, v nemz Vam vde~ny
narod city svoje vyjadroval, lituju toho, ponevadz skromny muj hlas o samote znejici
tim chudeji vyzniva. Tesim se vsak blahou nadeji, ze uz, vazeny
pane, ra~ite
byti davno presvd~n
o moji nejuctivejsi oddanosti
k Vam, o me hluboke ucte, a ze tudiz list tento pfijmete s tou
uprimnosti, s jakou Vam byl poslan.
Prosim jeste jednou tedy o laskavou omluvu meho opozdeneho listu, a prosim Prozfetelnost, aby Vas jeste mnoha leta zachovala pri hojnem zdravi, vesele a svezi mysli, vytrvalosti
a pevnosti ducha, aby velkolepa budova obdivuhodnou rukou
Vasi po~at
a v rukopise skoro jiZ dovrsena, i v tisku dokn~ei
sveho doziti mohla. To z nejuprimnejsiho srdce preje Vam, narodu polskemu i vśemu
slovanskemu.
~eskm

Vas nejuctiveji oddany
Ludvik Kuba
NB. Pri uzavirani tohoto listu dosel mne od p. Edvarda Jelinka, znaneho ~eskho
polonofila a odborneho spisovatele ve
vecech polskych list 2, jejz pfikladam na dukaz, ze V Cechach
nejsem to ja sam, jenz k jubileu Vasemu svoje uprimne bła
hoprani pocituje. Pan Jelinek, jenz Vas velroi dobre zna (ne-li
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osobne, toz literarne) si Vas ode vzdy nesmirne vazil, jak jsem
z jeho fe~i
poznał.
Hovofivali jsme o Vas velice casto. List jeho je
dokłaem
spatneho arrangementu, nebot' ani p. Jelinek o nicero
nevedel, a prece on je povazovan nejen se strany ceske, ale
i polske za jakehos polskeho konsula, nebo sekretafe pro zalezitosti polske u nas. Je pravda, ze co padl jeho "Slovansky Sbornik" ma mensi spojeni se svetem slovansk)rm, ale sam interesuje se zejmena o polske veci se starYm zajmem. Tedy i p. Jelinek byl prekvapen jubileem Vasim! - Nebyti okolnosti,
jsem byl predevcirem V Praze, byl bych to zvedel tepry z dopisu p. Jelinka!
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:anou·1ty Panie
przyjechałm
do Pragi i przeglądajc
pohkie czasopisma, w:ią·
Iem rio r~h
krakuws/;i "C:a '', w htórym Iw swemu :dziwieniu wycztałem
arty/;rtl pt.: "}ubileus:: Oakara Kolberga". Było
mi bard:o markotno, że
nie
dou•ied::.ialem się
o tym wcześnij,
by móc się
równie: pr:ycnić
do uświet·
niwia Pańskiego
wainego jubileuszu - nie wiedzałm
nawet, na kugo się
wic:cej gniewać,
czy na nas:e czasopisma, c:y też
na uJadliwą
organizcję
i nie·
doxateczną
czujność
Panów organi::atorótv. W :iadnym c:asopi'mte cze1kim
nie by/o nawet u•:mianhi o przygotowywanej uroc:y tości
- i gdyby "ie to,
:e bylem w Prad:e, nie tvied:ałbym
dotą
o niczym. Wskutek tego - sądzę
::e mni•• Pan u prawiedliwi, jeżcli
pr:ekai.ę
Panu dodathowych parę
wieruy
do<lou·nie "past festum".
Zn tu tym .,erdec::.niej u·y łau•ię
myśli
moje, je'/i uda mi ię wyra:ić
Panu
<li'ÓJ pod:iw dla Pańshicj
tvprosi legendarnej d:iałlno.·
ci, dla wielkiej idei,
d:.icla, dla nie:u·ykłj
i nie:moi.onej 'wieżoc
ducha,
htórn pr:eniha Pańshie
: jaką
Pan dotą
pracuje dla nic:lt'yldej skromnści,
htóra zdobi Pańs/;ą
osobot$ć,
dla pełnj
aamozaparcia u·ytnvałości
- w ogóle dla tos:elhich zalet,
l<tórymi tak hojnie jest Pan obdarzony.
Panu :: całego
serc!l,
Dulqc:am moje shromne gratulacje do innych i życ:ę
llv Pnn w t!lugie je :.c:e lata cie :yl się
jak najlep ::)·m :drot~iem
i mógł
we
monumentalne dzieło
doprwazić
do hońca
na swoją
c:dć,
na chwałę
L po·
rodziny łotciań
·hiej. lałuję
bard:o, ie glo•
in' uh narodu polsieiego i całej
mój nic mógł
się
przyłącć
do wspaniłego
akordu, jahim oddany Panu naród
tC') raił
s n· e uczucia - żałuję
tego, ponicwa: tera: mój skromny głos,
od:y·
wojqcy . ię samotnie, tym .łabiej
rozbrzmiewa. Pocies:am się
jednak błogą
na·
d:ieją,
:e :anowny Pan jest już
dawno pr:eświadcony
o moim dla iego naj·
s:c:er :pn. przywiąanu
i głębokim
s::acunhu - jak rótmiei tym, :e list mój
przyjmie Pan : rótvn.ą
s:cerośią,
:: jahą
był
on do Pana shierowan.y.
Pro,:ę
tedy raz jes:c:.e o la hawe usprawiedliwienie mego spóźnioeg
li tu
i JI'O':I' Opatrzność
Bożą,
by Pana długie
jes:c:e łat
:achotvł
przy dobrym
l'r:ch~.oaj
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:dro~·iu,
darzył
radością
i świeżocą
my'li, wytrałością
i
cha. ażeby
to wspaniłe
d:ieło,
rozpcęte
godną
podziwu ręką
purwie już
wykończne,
mogł
doczekać
się
ucego uwieńczna
z głębi
1erca życzę
Panu, narodowi polskiemu i całej
Słowiańs:czyne.
S:c::er::e Panu oddany
nieugęto'cą

du·
i w rękopi
ie
w druhu. Tego

Ludrl'ih Kuba
tego listu otrzymałe
list od p. Edwarda Je·
l\·.8. Jrli. po ukończeni
liuka, znanego czeskiego polonofila i tvytrrvalego pisarza w dziedzinie praw
polskich; list ten załącm
na dotoód, że w Czechach nie tylko ja . am chcia·
Panu &erdeczne życzenia
z ohazji Jego Jubileuszu. Pan Jeline/;, któ·
Iem złożyć
rx Pana bardzo dobrze zna (jeśli
nil' o. obi'cic, to z literatur))- jah to :: ro::·
mou:y z uim wywnioshowalem - ::au·. ::c mial dla Pana wielhi :acunek .•Uówi·
li.<m) 11 Panu bardzo często.
List jego stanowi dowód u·adlitcej orgcrni::acji, bo
11au·et i'· Jelineh o niczym nie wiedzał,
a przecic:i on jest uwa=.any ui tylha
pr::e:: C:c>rhóu·, ale i prze: Polahów :a jakiegoś
pol kiego kon. ula c::y ekre·
tar:a do spraw polshich u nas. To prawda, :.e po upadhu jego " łorviań
hiega
Sborniha" ma on mniejszy konta/a ze światem
lotviańskm,
ale · mt :ujmuje
się
prawami polldmi :: dawnym zaintere owaniem. Tak więc
i p. Jelineh był
:.askoc:ony Pańskim
Jubileuszem. Gdyby nie oklicznś,
że
bylem pr:edtt·czo·
raJ w Prad:e, byłm
się
o tym dorł'ie:al
dopiero od p. Jel.nka.

P AU 2030, t. II /,, 265-266. Podebrady 6/6 89.
ten ukazł
się
w nr 126 "Cza u" z r. 1889 (z 2 VI).
w rozwi·
2 Edward JeJinek (1855-1897), czeski pi arz, publicysta, zasłużony
janiu kontaktów polsko-czeskich. Publikował
prace w języku
polskim i cze·
skim, m. in. Idea slowiań
ka w Czechach (1881), Bibliografia przekładów
:: pi·
śmienctwa
polskiego na język
cze ki (1884), Bibliografia dziel, rozpraw, ar·
tykulów czeskich, dotycząh
rzeczy pol. kich (cz. I-III, 1879-1887). Zało
żył
i redagowł
w Pradze w latach 1881-1886 miesęcznk
poświęcny
zagad·
nieniom Iwiata ałowińskeg,
"Slovanakij Sbornik". Był
współraconikem
licznych cza opism polakich i czeskich (m. in. "Tygodnika Ilustrowanego", "Kłoów", "Przeglądu
Polskiego"), członek
ielu towarzystw naukowych i literackich w Paryżu,
Lwowie, Pradze, Rzymie. Li t E. JeJinka do L. Kuby z 3 VI
1889 r. znajdowł
się
w zbiorach Bib!. PAU 2030, t. l k. 375-376. Zob. aneka
Rkp. :ag.
l

15.

Artykuł

Bibł.
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K o m i t e t T o w a r z y t w a M u z y c z n e g o w W a r s z a·
wie do Oskara Kolberga

Warszawa, 7 VI 1889
Do
Wielmożng

O kara Kolberga w Krakowie

Komitet Towarzy twa Muzycznego w uznaniu wielkich za ług
dla kraju i sztuki, jakie W[ielmoż]ny
Pan połżye'
w pięćdze·
ięcoletnj
pracy na polu muzyki, etnografii i zbioru pie~n
na·
zych ludowych, na po iedzeniu odbytym w dniu 5 czerwca r. b.
mianowal W[ielmożn]g
Pana Członkiem
Honorowym War zawkie o Towarzystwa Muzycznego.
Komitet, mając
za zczyt zawidomć
W[ielmożng]
Pana o tym
wyróżnieu,
tak oględnie
udzielanym dotą
przez Towarzy two,
uprzedza Go, że
wła'ciy
Dyplom Honorowy na tępnie
Mu prze·
'Ie 1 • Komitet niniejszym uprasza W[ielmożn]g
Pana o nadesłi
Jego fotografii, w formacie gabinetowym, celem pomieszczenia w
Albumie pamiątkowy
Towarzy twa, a zarazem o oddzielenie kilka
takt ów muzycznych J go utworu, wła
noręczie
napi anych z datą
i podpi em, dla wklejenia również
w powyżej
wymienione
!hum 2•
Komitet jednocze ·nie z powodu pięćdzescoltng
J ubileu z u
przesyła
W[ielmożn]u
Panu życzenia
naj erdeczniejsze, aby
W[ielmoż]ny
Pan długo
je zeze pracowł
na pożytek
kraju i ztuki
poLkif'j.
Sekretarz Kornit tu
Prez<'
3
Wł.
~ iślck
" I. Karnicki
/JiM. l'A.V 2183, t . 3 k. 217-218. dma 7 Czerwca 1889. Sadruk: Komitet To·
warZ) twa luzycznego w 'l ar zawie. Lic:ba d:iennika: 127 t
1 Dyplom członka
honorowego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie nie
:rarho al sit: w zbiorach Kolberga.
2 • 'ie wiadomo, jaka fotografia i jaki rękopis
Kolberga zo taly zamieszczone
w
!bumie pamiątkowy
Towarzystwa, gdyż
zaginął
on w czasie wojny (według
informacji War zawskiego Towarzystwa Muzycznego).
3 Michał
Karnicki był
prezesem Towarzystwa w l. 1888-1890. Bliższych
informacji o tej postaci brak.
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O kar Ko l berg do Karola Deikego

Kraków, 9 VI 1889
z[anowny Panie]
W d[niu] 28 maja r. h. pi alem do p[ana] Dohr kiego pro ząc
go o la kawe nade łanie
pierwszej, tj. kwietniowej raty przyznanej
mi zapomogi z legatu śp.
Jaśkowsieg.
Powodem mej pro'hy był
wzgląd
na kur , raczej na spadek rubla u na , który wówcza tal
na fi. 1.28 a dziś
już
spadł
na fi. 1.20.
Ponieważ
pienądz
nie zostały
mi dotą
przy lane, a obniżka
rubla nie ustaje, przeto ośmiela
ię
dla unikęca
dal zych z powodu kur u strat upraszć
Szan[ownego] Pana o ła kawe a rychłe
nadesłi
przeznaczonej mi kwoty zwykłą
drogą
na ręce
księga
rza D. E. Friedleina.
Łączę
wyrazy pow[ażni]
Bibl. PA.V 2185, t. 4 k. 74. Krak. 9 Czerw. 89. Brulion li tu. Nad tekstem
notl.a Kolberga: Deike.

1491
W ł a tl )
ł

aw

Wi
ś

li cki

do

O kara

K olherga

War zatca, 11 VI 1889
zanown) Kolego i Przyjacielu
a m wiadomo' ć o mianowaniu Was Członkiem
Honorowym Towarzy twa Muzycznego w War zawie, muszę
wyja'nić,
dlaczego późnil'my
się
z mianowaniem i nie byli gotowi na dzień
W a. zego Jubileu zu. Otóż
po iedzenie Komitetu, dla wielu wzglę
dów, nie mogł
ię
wcze'niej odbyć,
a bez uchwały
całego
Komitetu
kwe tia nie mogła
być
załtwion.
W każdym
razie, choiaż
po
terminie, nie wątpcie,
że
Komitet Towarzy twa je t przejęty
dla
Przesyłając
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Wa głęboką
czią
i uznaniem Wa zych kolo alnych za ług
na polu
krajowej muzyki. Od 19 lat i tnienia Towarzy twa je te'cie dopiero
5-tym Członkiem
Honorowym, co jak widzicie, że nie bardzo zafujemy tyułami,
pozo tawijąc
tę
godnść
jedynie prawdziwie zasłużonym.

Mu zę
także
objaśnić,
dlaczego nie dołączamy
natychmiastowo
dyplomu do naszej odezwy, a to z powodu, że
nowe zupełni
dyplomy ą w robocie i dopiero po ich ukończeni
będziemy
mogli
przesłać
wła
·ciwy dyplom. Po ta rajcie się,
o ile można,
piesznie
prze łać
waszą
fotgraię,
adre ując
wprost do Warszawskiego Towarzy. twa Muzycznego, zarazem upra zam o Wasz dokłany
adres
w Krakowie, teraźnijszą
bowiem kore pondecję przesyłam
na
1
ręce
dyrektora Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego •
Załtwi
zy się
z kwestią
Towarzy twa, pragnę
jeszcze od iebie wyrazić
Wam szczere uczucia uwielbienia i przyjaźni,
jakie
zaw ze miałe
dla dobrego i zacnego druha i tyloletniego współ
pracownika na jednym umiłowany
przez na polu. Spodziewam
ię
być
w lipcu r. b. w Krakowie i o obiśce
wypoiedzć
Wam
moje uczucia; oczekują
tej drogiP.j dla mnie chwili, pro zę Wa
o przyjęcie
obecnie zapewnienia wy okiego szacunku i zczerej
przyjaźni.

Wasz
Władysw

Wiślck

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 216. Warezawa d. 11 Czerwca 1889. Nadruh: Wars:z:awakie Towarzystwo Muzyczne.
1 Tj. Wiktora Barabaua, kt6ry
w Krakowie od r. 1886.
był

dyrektorem Towarzyllwa Muzycznego
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K omi tet K asy
herga

1

m. M i a n o w s k i e g o d o O s k a r a K o 1-

Warszawa, 11 VI 1889
Szanowny Panie
Przy niniejszym mam zaszczyt przesłać
rubli trzysta czterdi
ś ci
p ięć
(345) jako pierw
s zą
tegorczną
ratę
z zapomogi, przyznanej
Szan ownemu Panu z zapisu J.Naśkowsieg,
i zarazem prosi
ć
o nadesłi
jak zwykle pokwitowania z odbioru powyższej
sumy.
Za małą
zwłokę
, której powodem była
nieobc
ś ć moja w W arsza wie, przepraszam Szanownego Pana i pozstaję
z
poważniem

Kar. Deike
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 138-139. Warszawa d. 11 Czerwca 1889. Nadruk: Kasa
pracująyh
na polu naukowem imienia J. Mianowskiego.

Pornocy dla osób

1493
Oskar

Kolberg do

Karola

Deikego
hm. i d.

Do niniejszego listu mam zaszczyt dołączyć
kwit 1 z odebranych
z Kasy Pornocy ruh. sr. 345. Przy tej spobnści
niech mi wolno
będzie
zanieść
prośbę
o wcześnijs
niż
zwykle nadesłi
raty następnej
, październkowj,
a to dla przyczyn, jakie w poprzednim
wymienł

liśce.

Z rzetelnym szacunkiem
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 74. Brulion listu bez m'eJsca i daty. Na lokaizcję
w :biorz.e pozwala zwiąek
treściowy
z listem poprzednim: Kolberg kwitując
tu odbi6r raty swej zapomogi z Kasy Mianowskiego realizuje prośbę
Deikego
w yr a : on ą w liśce
z 11 VI 1889 r.
·
1 Pokwitowanie to nie zachowł
się
w brulionie.

J
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Fryderyk Salomon Kraus

do Oskara Kolberga
Wiedń,

Premili maj

13 VI 1889

po~ime

Primio sam s veseljem Vas listak knijige bijele i vrlo mi je
drago, da su Vam se moji stihovi dopadali. U mene je, i Bog zna,
malo pjesni~koga
dara, al' pri ovakvoj priliki, samo po sebi, nizaće
se stih uz stih, a budći
da rije6 od dna srca dolaze- eto
pjesma gotova!
Veseli me, da su Vas zemljaci Vasi po~astil,
al' mi se ~in
da je svota od 480 fr., sto je polu~iste
\ osobito malena prama
Vasim golemim zaslugoma. Kad promotrim kaka Poljoci-bogalasi, ovdje u Be~u.
na godinu na hiljade i hiljade forinti u ludo
razbacaju, mu~no
mi je, sto su pram Vama toliki nezahvalnici.
Da ste kudi kamo za Nijemce toliko zavrijedili bolje bi Vas bili
odlikovali. Nazivljete me profesorom, a ja profesor nijesam, no
privatan ~ovjek-niz,
ko i Vi. Ja sam traZio tri godine
dana u ministra da mi dozvoli, da se na univerzi habilitiram,
parne i on i univerza suzibiSe, sto ja uradih, da znanast ne
vrijedi.
I bolavao sam dosta od jada, a moja siatka majka je od zalosti umrla, jer je vidjela maju nevolju, a spasa odnikale. Opet
sam se oporavio, te sada kojesta piSem i u~im,
a najviSe radim
na originalnom djelu: Der Volksglaube der Sildslaven 2 , te sam
lmjigu već
prodao. Ako Bog da reć
i zdravlja, biti će do godine knjiga stampana.
Iz Vasijeh lmjiga ja se nau~ih
silesija, te će mi vrijediti, kadno budem stao jedanput vjerovanja i obi~aje
nau~ejki
sravnjivati. Vasi poslovi vrijeda neizmjerno nauci.
Svrsio sam knijzicu Orlović,
der Burggraf von Raab', ein Mohamed. Slavisches Guslar"Emlied aus der Hercegovina s. Uvod
duboka i progolem, prijevod umjetno izradjen, a tuma~enj
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strana. Ljepse pjesme jos nijesam ni jedne prigotovio. I sami
ćet
se ł!udit,
koliko sam u nauci rnapredovo.
Sto nijeste umah primili Kroatien u[nd] Slav[onien] - to je
knjiiar kriv, te me je varo, da Vam je je otpremio davno.
Trgovci su ljudi łakomi,
pa hoće
ł!ovjeka
bezałnog
prevariti.
Profesor Dr I. Kopernicki mi je pisao 24/V.89: "Zresztą
po
niemiecku nie umiejąc,
trudno mi bylo odpwiać
na odezwy
niemieckie." Ja mu srdzbe ne razumijem, budł!i
da ja ljude
ne razlikujem po jeziku, kojim govore i pisu, već
po iskrenoj
dusi i ćudi;
ni po vjeri, ni po strił!evćma,
već
po pravdi Boga
istinoga.
Budite mi zdravo i veselo i javite mi se opet skorije!
Vas ljubi od srca, Vas vijerni posinak.
Friedrich S. Krauss
'ajmiluy mój o,c:e przybrany
W:elką
radoić
sprau·il mi Pana piękny
li t i bardzo ię cie zę,
że
ię
Panu
mojt• tviersu spodbały.
Ja mam - Bogu to wiadomo - bardzo nikły
dar
u·ier~:
:a tvierszem - a ponieu•a:
poPI) ck i, ale przy takiej okazji nu je się
- ot i wiersz; gotowy.
lou·u z serca płyną
Bard:o się
z tego cieszę,
:i:e rodacy pań
cy uc:cili Pana, ale :daje mi się,
:i:e
/m ot a 480 f r., htóre Pan otrzymał,
jest uderzająco
nikłą
tvobec olbr:ymich Pana
:a ;lug. Kiedy patrzę
na to, jak tu w Wiedniu bogaci Polacy rok w roh trtvo·
uią
bc:myilnic tysiące
i t) • siące
guldenótv - to pr:yhro mi jest, że
w stol niw dv Pana okazują
ię
takimi niewd:ęrzham.
Gdyby Pan tah dla 'iem' 0 1· • J•racotval, lepil'j by Pana od:nar.:yli.
l'urt mnie tyułje
profesorem, ja nim nie je tem, jestem po prostu c:lou iekiem pr)tvatn ·m, pra cott·nikil'm pióra, pi ar:em, ja/;: Pan. Pr:ez trzy lata
na uniwer ytecie.
pr-l'dkladall'm mini trou:i tcnio /,i o zezwolenie na habiltcję
odAli' tak mini ter, jak i unitver ytet, odrzucili moje u.·nio hi, motycują
mott ę tym, :i:e :i: adna moja praca nie ma najmniejszego :nac:enia dla nauhi.
11acierpialem z tego powodu, a moja słodka
matka umarł
z 'ialu
Do;L się
nar[ moją
niedolą,
z htórej nie ma tvyjicia. Ale ię otr:ą
nqlem z tego wszyst·
hiet;t• i obecnie to i otvo pis:ę
i studiję,
a najwięce
cza u poświęcam
mojej
or)ginalnej rozprawie "Der Volksglaube tler iidslat·en". Otrzymalem ju: za
nią
honorarium. Jak Bóg szcęśia
i zdrotvia użyc:,
to :a rok uhaie się
ona
dtlllill'm.
E Pana dziel nauczyłem
&ię
bardzo dużo,
a pr:yda mi się
to zwłasc
wrezabiorę
do pracy naukowej porównawczej wierzń
i obyczajów. Pra·
d,., gtly się
ce Pana są niesłycha
dla nauki cenne.
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Ulcońzyem
książeczę
pt. "Orlović
der Burggraf von Raab, ein 'Mohamed bardzo ob :er·
Slavisches Guslarenlied aus der Hercegovina". Opatrzylem ją
nym wstępem
i dokłanymi,
:ródlowymi obja$nieniami. Jah dotą
- pięknej·
s:ej pidni jes:cze nie opracwyłem.
Sqd:ę,
że
Pan u:na moje po~tęy
w pracy naukowej.
Temu, :e Pan natychmiast nie otrzymał
,.Kroatien und Slavonien." tvinien
je t księgarz,
który mnie ohlamytt•al, że dawno Panu to dzieło
pr:eslal. KupC)
są
chciwi i be: trudu oszukją
łatwoierng
c:lowieka.
Prof. dr I. Kopernicl•i napi al do mnie 24 maja 1889, co następuje:
"Zres:tą,
po nil'mil'chu nie umiejąc,
trudno mi było
otlpciadć
na ode::.u:y n.iemieckit".
Sie rozumiem potoodu jego irytacji, bo ja nie oceniam ludzi u:edlug języka,
htórPgo uż
rvają
tak to mowie jak w piimie, ale toedlug s:czerośi
i charakteru.
Sigdy według
religii, c:y też
pochod:cnia, ale według
sprawiedlośc
Boga
flruu;dziwego.
NiPch Pan będ:ie
:tlro~y
i zadowolony i niech Pan znótv do mnie napis:e.
Kocha Pana z całego
serca, oddany syn przybrany,

Fryderyh S. Krauss
Rkp. ::::ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 224-225. W
1889.
Be~u
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1 :lródła
informacji Kranssa nie udało
się
ustalić.
Prawdopodobnie cho·
tlzi tu o dochód z koncertu jubileuszow"go na cze · ć Kolberga. O wy1oko ·ci
6umy i jej przeznaczeniu na rzecz Kolberga brak jednak informacji. Nie wia·
domo też,
dlaczego Krausa podaje ją
we frankach. B)ć
może
błąd
odpi u;
mogł
chodzić
o floreny.
• F. S. Krauss Volksglaube und religioser Brauch der Sudslaven. Mtinlter
u. Wien 1890.
3 F. S. Krauss Orlotić,
der Burgraf von Raab. Fryburg 1889.

1495
O kar

KolLerg

do

Ludwika Kuby

Krahów, 25 VI 1889
Szanowny Panie

Li t Pań
ki z tak gorącymi
życzeniam
zdrowia i powodzenia jak
i powin zowaniem mi jubileu zu 50-letnich (w i tocie do'ć
mozolnych, a nader mało
zyskownych) prac moich odebrałm
z prawdziwym zadowoleniem i serdeczne za Waszą
mi ł ość
kładm
Wam d:rię·

621
ki 2e życzenia
te nadeszły
po t fe tum, nie Wa za w tym wina;
bo wiedzć
o jubileuszu nie mogli' ci e, koro żadne
z pism c ze kich
o tym nie w pomniał,
a mnie też,
jako jubilatowi, nie wypadło
clono ić o tej uroczysto' ci choćby
i najbliż
zym moim przyjaciołom.
tym bardziej gdy nie ja am, ale inni la kawi moi znajomi
i koledzy byli uroczysto' ci tej inicjatorami.
iemniej przeto jestem przekonany, że mi równie szczere i z głę
bi . erca wypłające
kładcie
życzenia,
jak i w zyscy ci, któ·
rzy, wiedząc
z góry o jubileu zu, łatwą
mieli spo obuść
wynurzenia mi przyjaciel kich wych uczć.
Dziękując
Wam, pro zę W as, abyście
raczyli podziękwane
moje
czy to li townie, czy za bytno 'cią
W a zą w Pradze, udzielć
także
zano[wnemu] dr[owi] Jelinkowi, który - jak to z li tu jego
widzępodobnie jak i Wy, mocno żałow,
iż wcze'niej o jubileu zu znikąd
nie będąc
zawiadomiony, nie miał
możn'
ci przesłani
mi la kawie woich życzeń.
Dary, wieńc,
adresy i telegramy, jakie przy tej po obno'ci
otrzymałe,
wzru. zył
mnie do głębi,
bo był
wymownym dowo·
dem uznanych mych dobrych chęi
i zajęć;
najw panial zym z tych
darów był
wieniec rebrny od literatów war ·zawskich m1 nade ła 
ny. najrzewniej zym - w[ieniec] z kwiatów polnych od wie~na
ków.
A teraz bywajcie mi zdrowi, kochany p. Ludwiku. 2yczą
i Wam
także
jak najwięk
zego, z każdym
rokiem wzra tającego,
powodzenia Wazego Slovcn tva i aby'cie równie jak i ja doczekali szcę
'liwie 50-letniego jubileu zu prac Waszych, i to w daleko lep zym
niż
u mnie zdrowiu i majątku,
pozo taję
na zaw ze Wam życzliw

Rlcp. zag. Bib/. P AU 2030, t. II k. 267. Kraków 25 czerw. 1889. Brulion listu.
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1496
Kamila
Ruździńska

1

do

Oskara
Poznań,

Kolberga

Wielmożny

26 VI 1889

Panie Dobrodzieju

Przepraszam stokrotnie, iż o'mielam się
trudzić
Go listem, ale
niestety smutne i krytyczne połżeni,
w jakie poadłm,
zmusza mnie do szukania obie pomocy. Zapewne raczy Wielmożny
Pan
Dobrodziej obie przyomnieć,
jak był
u mnie w Ostrowie pod
Wieleniem 2 razem z Pauliną
Wiłkoń
ką;
nie odważyłbm
się
nigdy
narzucć
Mu z pro'hą,
ale poznawszy Jego zacny i szlachetny cha·
rakter, jako też
i w paniłomyśle
serce, udaję
ię
z tym więk
zym
zaufaniem do Niego, tusząc
tę nadzieję,
że
może
Wielmożny
Pan Dobrodziej mnie wysłuchać
raczy. Śp.
mąż
mój, Ksawery Ruździńsk,
przehyw zy lat 19 w zakłdie
dyrektora Schwarzhacha, przeniósł
ię
do Poznania i założy
pensjonat dla tudentów 3 • Zajęcie
to nie
poleszył
wcale na zych finansowych stosunków, a 'p. Paulina
Wilkońsa,
widząc
krwaą
i ciężką
pracę
męża
mego, ch c iał
ulżyć
mu na staro
ś ć i zapisł
mu resztę
swego majątku.
Mąż
mój
przyjął
spadek ten pod prawem dobrodziej twa, ale adwokat zaniechał
tej czynno· ci i wproadził
na przez to w rozliczne pro
ec~
a .
ponieważ
dłużnicy
Pauliuy żądali
od na zaspokojenia swych należytości.
My, nie mogąc
ich od razu w zy tkich za . pokić,
popadliśmy
w najrozmait ze proce a, a najhardziej przycnił
się
do tego
pan Serafin Zychlii1ski 4 • który szykanowł
na do tego stop nia, ż e
zni zcył
na zupełni.
Rozmaite kłopty
i zmartwienia, jako t e ż
i uciążlwa
praca, zniwecył
wre zcie iły
męża
mego , poadł
w
ciężką
7-miesęczną
chorbę
nerkową,
a parliż
na wielki mózg po łoży
ostatecznie tamę
życiu
jego 5 • Doktór i lekar twa na ratowanie jego wyczerpał
o tatek za obów moich, zo tałm
opuszczo na,
bez żadnego
utrzymania, z dwoma ynami. Na dobitkę
nawiedzł
i mnie Pan Bóg ciężką
chorbą
oczną
, grożąc
mi katr
ą , t ak
że
żadnej
trudniej zej pracy podjąć
się
nie zdołam,
a utrzymanie
dawły
mi dotychczas te kilka gro zy, które przez zastaw albo

623
przedaż
niektór ch przętów
zdobyć
obie zdołam.
Je tern w najokropniej zym połżeniu,
nie mam znikąd
ratunku i nie pobieram żadnej
pen ji, a yn mój star zy był
już
2 1/2 roku na uniwer ytecie i nie ma tyle, aby tudia we medyczne ukończyć,
młod
zy
yn za~
jest w prowincji sa ki ej, gdzie uczy ię kupiectwa. Rozpacz więc
mnie ogarnia, nie umiem obie poradzić
i pro zę pokornie Wielmożng
Pana Dobrodzieja, czy by nie raczył
przyj' ć mi
z jaką
pomcą
i czy by nie raczył
wpłyami
Swymi wyjednać
co~
dla yna mego na ukończeni
u którego z magnatów. Bóg za tę
la kę
owicie wynagrodzi, a ja biedna, opu zezona i nie zcę'liwa
wdowa za w ze Go o w zelką
pomy~ln
• ć dla Pana Dobrodzieja gorąco

błagć

będ.

a koniec o'mielam się
jeczcze pro ić Wielmożng
dzi eja, czy by nie raczył
mi o dpi ' ać,
czy odebrał
pra zając
Go raz je zcze, iż o< mielła
ię
z najgłęb
zym zacuokiem i u zanowaniem

Pana Dobroli t mój, a przeMu narzucić,
zo taję
uniżoa

Kamila z
Walknow

~ kich

Ruździń

ka

Rh p. ::ag. Bibl. P AU 2030, t. li I k. 218-219. Poznań
d. 26 czerwca 89 r . Górna
Wilda o 26.
1 Kamila z Wałknowich
Ruździńska,
postać
bliżej
nieznana.
z Kołbt-rg
był
w Ostrowie pod Wieleniem w drugiej połwie
roku 1869 na
7Bproszenie i z inicjatywy Pauliny Wiłkoń
kiej (zob. Kore5pondencja cz. l li ty
192, 22·1. i 229) . Prawdopodobnie wówczas poznał
Kamilę
Ruździńsk1.
3
łt · k ander Schwarzbach (1813- 1891.), syn pruskiego urzędnika,
młodść
• pę dził
w Płocku,
ar zawie, Chełmni
e i Bydgo zczy. W Berlinie udiował
filogę
i t'olgi~.
W r. 1852 założy
układ
wyrhowawczy w Ostrowie po<l
' it'łen~m.
Kształri
się
w nim synowie ziemań
cy. Zakłd
przygotwał
•lo
wyz zych kl:t gimna1jłych
i dawł
uprawnienia do jednorocznej ełul:h
wojkowej i atopnia oficer kiego. K awery Ruidzń
ło.i
był
zapewne nauyriełm
w IJ m zakłdie.
O pt'n jonacie jego w Poznaniu brak informacji.
erafin Zychliń
ki (zm. 1893), kupiec, uczestnik powstania t czniowego,
z 7 a miłowa
zbierał
num izmaty, broń,
ko ztowno' ci.
5 Daty zgonu Ksawerego Ruździńskego
nie udało
się
ustalić.
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1497
Czytelnia Akademicka do O kara Kolberga

Lwów, 28 VI 1889
Czytelnia Akademicka we Lwowie
poczuwa
wdzięcno·

się

dzielć

do
ci za

raczyłeś

ulgę,

miłego

wej naj zczerszej
jakiej towarzy twu na z emu Wielmożny
Pan
w nabyciu dzieł
Pań
kich:
obwiązku

wyrażeni

Lud, jego zwyczaje, spo ób życia,
mowa, podania, przysłowia,
obgusła,
zabobony, pieśn,
muzyka i tańce,
seryj 21, Pokucie.
Obraz etnograficzny, tomów 3, Mazowsze. Obraz etnograficzny, tomów 4,
jako też
za łaskwą
obietncę
udzielenia nam wyrć
je zcze mającyh
tomów pod tymi samymi warunkami.
Wpisano do inw[entarza] pod l[iczbą]
6063, 6064 i 6065.
rzędy,

Zygmunt

Franci zek Krcek
bibliotekarz

zow Ła

~ ki

przewodnicąy

Rkp. :as. Bibl. PAU 2030, t. II k. 232- 233. Lwów, dnia 28 czerwca 1889. I\'a·
druk: Czytelnia •Akademicka we Lwowie.

149
.,L u t n i a"

war szaw k a

do

O kara

K olbe rga

War zawa, 30 VI 1889
Do O kara Kolberga
Towarzy two Śpiewack
"Lutnia"f za krajem cał}m
uroczy Cle
Twój, Dostojny Mężu,
jubileu z. By wedle możn
~ci
na z ej
uczić
za łużoneg
uczonego, arty tę - zbieracza melodyj i pie ' ni
ludowych, na dorocznym Zebraniu Ogólnym, w dniu 21 czerwca r.
b. odbytym, jednogłśi
postanowiono zapro ić Cię
na Członka
Ho'więcło
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norowego Towarzy twa Śpiewackgo
"Lutnia". Racz rzyjąćp
Ci należy
i oby nazwi ko Twe, pierw ze na czele ja~nieąc,
rz lo zranki za tępu
dobrze krajowej nauce i ztuce za
Preze : Adolf
Członek

Zarządu,

hołd

otwołużonych.

Pepłowski

Sekretarz: W. Przybylski

Btbl. PAN 3209, k. 19-20. Warszawa, d. 30 Czerwca 1889 r. Nadruk: Warszaw·
akie Towarzystwo Spiewackie "Lutnia". Liczba dziennika: 49. O podpisanych pod
listcm c:lonkach

"Lutni" brak informacji biograficznych.
zarądu

1499
O kar Kolberg

do
Włady

ław

Wiślckego

Kraków, 2 VII 1889
zanowny Panie
Włady

ławie

"a li. t
a z tak przyjaciel ki
erdeczny, oznaJmiący
tyle
za zczytne dla mnie odznaczenie wraz z obietncą
rychłego
Wa zej
o. oby ze mną
potkania ię i u <ci.' nienia koleżń
kiego w Krakowi~,
co mnie wielką
przejmuj rado;cią,
teraz dopiero dać
Wam mogę
odpwieź
z powodu łabo'ci,
która mnie prze zło
tydzień
trzymał
w łóżku,
jak i niewykoliczenia u fotografa potrz bnych dla
Wa~
wizerunków mojej tarej już
dzi' i dziadowskiej fizjognomii.
trzymaw zy wre zcie żądane
fotografie, prze ylam am z nich
dw i c, w dwóch pozach, do wyboru. ądzę
(a ą tego zdania i inni
moi znajomi), ż
odpowiedniej z do Albumu była
ta z toliki m i k iążkam.
bo więcej
(jak utrzymją)
moją
fizy przypomina.
ni:i; druga w popier iu. A w takim razie przyjmijcie ode mnie
tę
drugą
jako upominek, z za trzeżnio
pozwolenia użytkowa
nia z niej Tow[arzy twu] :Muzycznemu na przypadek, gdyby wła
, nie tę wybrało
do Albumu. Dołączam
i żądan
kompzycję,
jako
próbkę
mojej iel kiej muzy 1 •
Dziękując
Wam za pamięća pamięt
i ja też
dobrze życzli
we i la kawe mi przez Wa wy'wiadczone u ługi
podczas koncertu
40 -

Korespondencja t.

SS
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będ
nade łani
obiecanego
dla mnie danego w r. 1881- oczekiwać
dyplomu i zarazem i Wa zego przybycia do na (a może
przybę
dziecie razem z dyplomem). Tymcza,em przyjmijcie wyrazy rzetelnego szacunku i zczerej życzliwo'
od Wa zego szczerego zawze przyjaciela.
Za kilka dni wyprowadzam się
i mi zh.ać
będ
w domu dra Kopernickiego przy ulicy ławko
kiej, trzeci dom, idąc
od plantów
ku miastu. Zre ztą
adresują
w.zyscy do mnie li ty już
od wielu lat:
Kraków, k ięgarn
Friedleina w Rynku.

Bibl. PA
Pod
fragment
1

2185, t. 4 k. 350. Krak. 2 Lipca 1889. Brulion listu.
brulionu Kolberg zanotwł
10 taktów
Towarzystwu kompozycji. Wyglądał

teks~m

przesłanj

_:rłtf
~Y:i

zapewne
stanowiącyh

one

'T tfU H l t:;~

lJrn
~h.

~t

n

następuj~co:

t,.;~
6! 1 •· ~

1500
Ludwik Kuba

do

Oskara

Kolberga

Podebrady, 6 VII 1889
Słovutny

a
vełazny

Pane

Diky nejsrdeenejsi Vam składm
za laskave mi zasłne
pamatky na Vas v}rznamny jubilejni den a dik nemensi za preła
skavy dopis, jehoz tim vice si cenim, ze jste na mne pamatoval
V dobe, kdy podobne zdvotilosti na Vas z tetnych stran vazne
nalehaly zajiste v mnoistvi velikem. A Vy prece jste nezapomnel v tomto navalu na moji nepatrnou osobu, jez Vasi pozornosti si nitim nazaslouzila, Ieda tim, ze je k Vam vazana
velikou vdećnosti
a neskonalou uctou - a pak jeste tim, ze s
k jubileu Vasemu dostavila- pozde!
Bohuzeł
nedostava se mi tasu, abych se vice rozepsal. V ne-
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kolika dnech odeberu se v cili studia hudeb. etnografie do Charvatska na ~tvr
roku, a mam jeste mnoho nejen priprav, ale
i rumych povinnosti!
Se Slovanstvem se mi nyni dari smutne. Na jihoslovansky
dil 1 zbylo pouze 300 odberatelu! • Pracuju nyni s obrovskym
deficitem, a jedine nadeje, ze na podzim se stav ten zlepsi, mne
vede k dalsimu vydavani. Nesplni-li se vsak nadeje ta, jsem
zni~e!

Pfeju Vam, hluboce vazeny pane, zdravi nejhojnejsiho a jasne mysli, jez Vas stale dosud provazela tiroto slzavym udolim.
Ratte sdeliti moji paklonu państwu
Jasińkch.
V nesmirne ucte v :. m vsecek oddany
Ludvik Kuba
IJ 'ie

i Wielce
lmożny

:rmowny Parrie

Sl.ladam Panu u·yra:y naj.~crdzieJ
podzięk
:a prz y lane mi las/;au·it>
pamiqthi Pańshicgo
jubileuszu i ni1• mniej. :e pod:ięktvane
:a tah miły
li~t.
/itórJ tym bardziej sohic cenię,
że
pamiętł
Pan o mnie to chwili, grly po·
dulme uprzeJmo!ci :: wielu tron w ogromnej :apeu·ne ilośc
do Pana dochn·
tl:i/,. Pan jednak w tym nawale jubilcus:ou·ym nic zapomnił
o mojej skromnej u ubir•, laórtl niczym nie :a /użyła
sobie na Pańshq
u·agę,
chyba tym, że
j1•.•t : Pan••m :tri<l:ana uczuciem wd:ięczno;
i niezmiennego szacunku, u nadna jubilrruz Pari. hi spó:nila.
to tym, :.e się
Niestety brah mi czasu, bym mógł
się
ro:pisać
szerzej. W najbliższych
dnir~ch
m11m zamiar 1rybać
sit; na 3 micsiqce do Chorwacji dla studiuu·ania mu::,.f:i
ler:: tal•ie i u·icle
clrorwacUt•j, a mam jcuc:e nic tylko duio pr:ygotu·ań,
ró::nych obort'iq::kóu•.
?e " lou·iaristwem" id::ic mi tera: marnie. Na c:ę'ć
poludniwst:ń
lciJ
znala:lu się
tyU.o 300 odbiorców. Pracuję
tera: :: olbr:~·mi
defic:,-tpm i jP.dynic nad::iPja, iP to jesieni stan ten pol rp.•:\' . ię,
:arhęc
mnie do d11l :e l( o
u~·dani.
}e'li się
ta nadzieja nie spplni - jestem ::rUJnou:any!
Zyc::P. :anowncmu Panu najleps::ego zdrouia i dobrej rny'/i, kt6ru l'ana
talP dotqd prowadził
na tym Ie: padole.
Pro5zP, pr:chać
laskawie ul.lony pmistwu }asiń.
hi m.
Z tt·yrazami najgłębszeo
uacunhu to fJclni oddany
Ludtl'ih Kuba

Rh p. ::ag. Bibl. P AU 2030, t. II k. 268-269. Podehrady 6/7 89.
* tu Kuba dal odsyłac:.
i pod tekstem dopisał:
pravim ti'i ata! ( lotmie tr::y·
llllf)
1 Pieini

1:

połdniwej

Słowiańzcyn

zawarte był

w dziale \lowiańst·.
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Był
to: kaięs
VII Slovin1ke, 123 pieśn
w 8 zenytach wydanych w 1890 r.,
w 1890 r.,
k1. VIII Cernohorske, 70 pieini w 4 zeezytach wydanych również
ka. IX Chrvauke, 62 pieśn
w 4 ze zytach wydanych w 1892 r., ka. X Pisne
pieśn
na język
Dalmatske, 47 pie'ni w 4 zeszytach wydanych w 1893 r. Tełtiy
czeski przełoży
B. Dadourek. W latach 1923-1929 wydane zostały
następe
k ięg:
XI Srbske z królovstvi, XII Bosenskohercegovske, XIII Ze 1tarehu
przełoży
J. Hudec.
Srbska, XlV Makedon ke i XV Bulharske; tełay

1501
Ignacy Krasicki

1

do

O kara Kolberga

Chyrów ', 24 VII 1889
Czcigodny Panie
Łudziłem
się
dotychczas miłą
nadzieją,
że
jeżcli
nie w dniu jubileuszu W a z ej działno
'ci, uczynionym przez cały
naród, to wkrótce potem hęd
mógł
o obi· ci e złożyć
Kochanemu Panu wyrazy mej
czci i crdcczne życzenia
- nie tety straciw zy tę nadzieję,
nie pozo taje rui jak pi'miennic wyrazić
Panu moją
najgł
b zą cz'ć
i uzanowanie, życzą
Czcigodnemu Panu z głębi
du zy: aby Ci Bóg
pozwlił
jak najdłuże
je zcze pracowć
dla na ;; zcgo tyle biednego kraju, do którego 'wictnoś
nawet w niewoli i ciężkej
nie·
ceną
pracą
tak hojnie ię przyczynia z. Zabrano nam
doli Twoją
byt polityczny i wolno' ć mówienia , a prawic i my'lenia; może
by
o na zapomniano, gdyby nie prace mężów,
Tw j, Panie, miar ..
Niechż
Cię
Bóg jak najdłuże
zachowa zdrowym i silnym do dal~zcj
pracy - zachowaj nam prze złość
tym więcej
ceną,
że
przyzło·

ć

może

groźną

będzie.

Przyjm, Czcigodny Panie, wyrazy
nowania Wa zego powolnego sługi
najgłęb

zej czci i u za-

I. Kra icki
Rkp. zag. Bib!. P.A.U 2030, t. II k. 188-189. Cbyrów 24.7.89.
1 Ignacy Krasicki (ur. 1839), ziem1anin, eyn Edmunda, z którym Kolberg
korespndwał
w 1884 r.
2

Chyrów, miuto

w

pow. ltaromiejakim.
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1502
Leokadia

Pruska

1

do

Oskara

Ruda
Kościelna',

Kolberga

22 VIII 1889

Panie Dobrodzieju
Wielmożny

Jestem biedna wdowa, znajduę
się
w bardzo smutnym połżeniu,
na kawłe
chleba, ale od maja już
jestem chorą,
nie je tem
w stanie pracowć.
Mam córkę
małoletnią,
której nic w nauce dopomóc nie jestem w tanie, ma wielkie zdolno' ci do muzyki i już
tak daleko jest, że na rok jeden gdyby mogła
iść
do kon erwatorium
muzycznego, mogłaby
patent dostać.
Dlatego ja, sły
ząc
o godności
serca W[ielmożng]
Pana Dobrodzieja, że młody,
pracującym
na kawłe
chleba, nigdy nie odmówi z Swej pomocy, o ~mi
elam się
prosić
najuiże
W[ielmożng]
Pana Dobrodzieja o lakawe wspomżeni
mnie. Proszę
chciej łaskwie
W[ielmożny]
Pan
Dobrodziej przyjąć
pro'bę
moją
do serca Swego.
pracuję

Uniżoa

Leokadia Pru ka
Sumlennie
biednym połżeniu,
robą

zaświdcm,

jako pani Leokadia Pruska jest w bardzo
pracuje na kawłe
chleba, a obecnie jest cho·

złożna.

Ks. Klima zew ki

3

Rkp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 12-13. 22.8.89. Ruda Ko'cielna pod Ostrowcem, Gub. Radomska , Powiat Opatowski, Królestwo Pohkie. Pod tekstem dopisek ks. Klimas:::ews!.iego, datowany: Ruda Kościelna
23.8.89.
1 Leokadia Pruska, osoba bliżej
nie znana.
2 Ruda Ko 'cielna, wieś
i folwark w pow. opatowakim, blisko miasta Oatrowca.
3 Ks . Klimuzewski, postać
bliżej
nie znana.
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1503
K a r oli n a -K o l b e r g
berga

Wą sowska

do

Osk a ra

K o 1-

Sandomierz, 2 IX 1889
ukochany mój Stryju
Trzeci upływa
już
miesąc
od ostatniego naszego widzenia, a ja
dotą
na pogawędk
z Drogim Stryjem zdobyć
się
nie mogła.
O,
bo jakby w zamian za te miłe
i wesoł
dni z Tobą
spędzone
- po
moim przyjeźdi
same spotkały
mnie nieprzyjmośc
i kłopty.
Jak to już
wspominał
Stryjowi przy bytności
mojej w Krakowie. mieszkanie nasze, na które wydaliśm
dużo
pienędzy
i w którym wycierplśm
tyle niewygód - zanim doprwazilśmy
go
do jakiego takiego porządku
- zabrano nam bezprawnie na kwaterę
dla naczelnika straży
ziemskiej, bo tak chiał
jego żona
mająca
protekcje. W chwili przeprowadzki męża
wysłano
za czynno·
ścią
rządow,
oskarżn
nas wprawdzie do sądu,
że
mieszkania opuścić
nie chcemy, gdy jednak sędzia
oświadczył
prywatnym
sposobem, że
magistrat przegra, sprawę
cofnięt
i wyrzucono na,;
się,
jak mogła,
telefonospo!>obem administracyjnym, broniłam
wałm
do gubernatora, do prokuratora- wszystko na próżno,
stracili;my wydanych pienędzy
146 rub. sr. a nie mając
żadnego
innego locum, przez kilka tygodni korzystaliśm
z uprzejmie uży
czonego nam lokalu przez W[ielmoż]ną
Jasieńką\
która wyjechał
do swego majątku,
ale rzeczy złożne
mielśy,
że
się
tak wyraże,
na kupę
w innym miej cu, nareszcie dzięk
Bogu wcale niespodzianie odkrył
się
lokal po jednej rodzinie opuszcająe
Sandomierz,
który wziąć
musielśy,
mimo że
dla nas niewygodny, nie mając
nic do wyboru. W przeciągu
więc
6 tygodni przeowadilśmy
się
trzy razy - co mnie to wszystko kosztwał
zdrowia, ile użyłam
trosk i niepokoju. opisywać
Stryjowi trudno. Potem miał
znów
wielkie zmartwienie z Lolą,
która obecnie na kuracji jest w Warszawie.
Ledwie urządilśmy
się
cokolwiek, poczęt
rozgłasć,
iż
trans-

631
lokują
na do O pa to w a, miej co wo· ci o 4 mile odległj
od Sando·
mierza, mężowi
robią
rozmaite przykro 'ci, które ja je zcze więcej
jak on odczuwam, rozumie ię,
iż
pogł
ka o przenie ieniu była
nieprawdzą,
pu zeoną
umy'lnie, aby na niepokć,
ądzę
dlatego, abyśm
cicho i dzieli i prawiecliiwo 'ci nie zukali u wła
dzy wyż
zej.
tygodniu znów Tonia padł
ze schodów, z całego
W prze złym
piętra.
i mocno ię potłuka
- mu iał
leżć
w łóżku
i do dziś
je·
szcze nogę
arniką
olładć
potrzeba; jak widzi Stryj, ciągle
jakieś
kł opt.·
i troki, ale dzięk
Bogu żadnego
nieszcę'a.
Z Tonią
w pominamy czę
to na z pobyt w Krakowie, dobrć
Stryja, ta nieoceniona życzliwo
'ć
dla na , to przywiąane,
jakim na otaczł,
erce rwie ię,
by Go ujrzeć
znowu, tę kną
my;lą
goniemy chwile razem pędzone
- ale kiedy się
znów u'cinąć
hędziem
mogli - Bogu wiadomo, podróż
taką
nie tak łatwo
przed ięwząć,
gdyby choć
Kochany Stryj chiał
nam po'więcć
chwilk wego drogiego cza u a donieść,
co z Jego łychać
zdro·
wiem - czy ię już
znajduje u W[ielmoż)nych
Kopernickich 2 ,
czy zadowolony ze 'wego mie zkania, czy ma te w zy tkie wygo·
- jednym łowem,
w zystko, co Stryja doty·
dy. o których my'lał
cze. jaki był
dal zy ciąg
owacyj dla pracy Jego, czy rzeczy·
3
w zy tko, co w owej
zebrać
w jedną
k iążkę
wi ·ci zamierją
pi ane i omówione, we w zy tkich życior
. ach
tryja
chwili hyło
w pomnienie matki nie daje wła
~ciwgo
o niej, o jej cnotach, wpły·
w1 moralnym i umysłow
do tatecznego pojęcia
- uczyniono
kiedy włn~cie
Polką
była,
pragnęłbym
har·
z nirj Francuzkę.
dzo. aby to kto' pro tował
i obraz jej odmalwł
wierniej •.

13 wrz

ś[nia).
I znów dzie ięć
dni upłyn
ło . jak li t mój napi an
ode łani
, Kochany
tryj może
my'li, że'my
objętne,
zapominamy o nim, ale tak nie je. t, powodem opóźniea
mego
li tu była
choroba i śmierć
Lli kiej na zej ą'iadk,
córka jej, nie
mając
nikogo tar. ze go w domu, do mnie przybiegał
po radę
i opie·
kę.
całe
więc
to nie zcę
·cie mutny wpły
na mnie wyarło,
my ' l mimo woli zwraca ię do o obi tego połżenia.
O! ho i cóż
by
ię
tało
z moimi córkami, gdyby Bogu podbał
ię
powo·
łać
mnie do iebie. Lecz dajmy pokój tym smutnym myślo,
cie z·
czekał
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my ię chwilą
obecną,
pro ząc
tylko Boga, aby przy zło·
ć nic gorszego dla nas nie przenacył.
Mąż
mój zdrów, pracuje od rana do nocy, Władek
Illukiewicz
jeździł
do Rosji szukać
po ady, ale nic nie znalł
zy, powrócił,
jest u nas, pornoga trochę
mężowi,
zre ztą
w zy tko inne dawnym kółiem
się
toczy, taż
ama praca, też
same tro ki i zawody,
jak to w życiu
każdego
człowieka.
Kochanego Stryja serdecznie całuję,
pro ząc,
aby do na
wkrótce napisł
i o'wiadczył
wyrazy u zanowania i zacuoku W[ielmożny]
Kopernickim, Mącze,
Konopkom.
i
Kochają

wdzięcna

Karolina
serdecznie pozdrawiam, a czy odebrał
które jej natychmia t odesłam.
W[ielmo]żną

2

Jasień

reński,

Paniekę

ką

całuję.

K.
Rkp. ::ag. Bib!. PAU 2030, t. l k. 291-293. andomierz d. 2 Wrze'nia
postać
bliżej
nie znana.
l [ ... ]J uieńska,
2 U Kopernickicb, przy ul.
1889 r.
3 Publikacja taka nie ukazł
ł Zob. list 1509.

29, zamieskł
Sławkosiej

18~

r.

Kolberp; w lipcu

1ię.

1504
Antonina Kolberg do O kara Kolb

rga

Sandomierz, 2 IX 1889
Kochany Stryja zku
Poni waż
Mama nie pozwala na dłuż
zą
pogawędk,
list chce zaraz wysłać,
ograniczam się
na ucałownie
chanego tryja zka, z niecierpliwo· ci11 oczekują
że

z powodu
ko·
chwili, w której
rączek
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Bóg pozwoli mi to
nieniem tych mile spędzonych
Kochają

uczynić

tymczasem cieszę
się
wspomw towarzystwie Stryja dni kilku.
siostrzenica
Antonina Kolberg
osbiśce,

Rkp. zag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 294. Bez miejsca i daty. List
listu matki, datowanego 2 XI 1889 r.

do
dołączny

1505
Stanisłw

1

Czasyńki

do

Oskara Kolberga

bm., 13 IX 1889
Panie Dobrodzieju
Wielmożny

Panu Dobrodziejowi,
hrabiemu, otrzymałe

Zaświdczm

oddane
JW[ielmożn]u

Z

że

obrazki

które

2
,

i

mają

być

takowe.
doręcz

poważniem

Stanisłw

Czasyńki

Rh p. zag. Bibl. P AU 2030, t. l k. 115. 13/9 89.
postać
bliżej
nie znana.
mowa tu o rycinach poż~rznycb
Edmunda Krasickiego.

St.

1

2

Być

Czasyńki,

może

Kolbergowi w 1884 r. przez

1506
O ska r Kol b er g d o

J [ ... ] H [ ...] G [ ... ]

Raua

Kraków, 30 IX 1889
Mit dem gegenwarhgen Schreiben ist es mir angenehm, lhnem
aufs neue ein paar Blatter Aquarellen 1 zuscbicken zu konnen, die
ich in der namlichen Weise wie die friiheren in Farbendrock ausgefiihrt zu haben wiinsche. Unter der Bedingung jedoch, daB die
Preise nicht bober wie die in lhrer letzten Rechnung gestellten ver-
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an cblagt, und die ganze Be tellung spate teos zu Weiboacbten
d[ie e ] J[ahre ] mir fertig an Ort eiogeliefert wiirde. Die Au gabe
oll 620 Exemplare hetragen. Papier und Format wie hei den fruheren Be tellungen. Die Zahlung erfolgt sogleicb oach der Einlieferung an die bie ige Friedlein'sche Buchbaodluog.
lo der Hoffnuog von lhneo eioe haldige Antwort zu
erbalten zeichne mit Hochacbtung
'filo mi pr:y niniej3zym pi "mie móc pr:esłać
Panom znoum kilka akwarel,
/.tth·e pragnąłbym
mieć
tvykonane w druku barwnym w taki sam 3po3ób, jah
oblic:one nie wy:iej
poprzednie. Jednakie pod warunkiem, :ie kouty .:o3taną
ni: u 03tatnim rachunku Panów i :e rale zamówienie :o tanie mi dostarc:onc
IWJIIói.niej do gwiazdki tego roku. Naldad ma wynosić
620 eg:emplar::y. Pa·
{l il'r i format jak w poprzednich zamówieniach. Zaplata będ:ie
uiszczona na·
ty t· hmiaH po dostarczeniu przesylhi do tutejszej księgarn
Friedleina.
Spodziewając
3ię
rychlej odpowiedzi Panów, kreślę
się
.: powa·
ż.unieł

.

Bib!. PA ,V 2185, t. 4 k. 276. Krak. 30 Seplember 1889. Brulion listu.
1 Ilustracje te był
przygotowywane do tomu Mazows:e cz. V (DWOK T. 28
ryc Od Zambrowa i Łom:iy
po 1. 36) i Kaliskiego cz. I (DWOK T. 23 ryc .
po 1. 38).
O <l lwl3ka i Śle3ina

1507

J [... ] H [ ...] G [ ...] R a u d o O k a r a K o l b e r g a
Drezno, 11 X 1889
Herrn O. von Kolberg in Krakau
D.E. Friedlein' che Buchbandlung
Im Be itz lbrer ge chatzten Zeilen vom 30 v[origeo] .M[onats)
danken wir Iboen he ten fur die Zu endung lhrei werten Auftrags, den wir analog lhrer letzten Be tellung au Oczerober 1886
herechnen und in schwarzen Konturen u. 5- 6 Farben au fiihren
wiin chen.
Nun mochten wir Sie freundlich t hitten, un die Lieferfri t doch
mn einige Wochen zu verlangern, da die Zeit Li Weihnachten doch
~chr
knapp heme en i ·t.
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\\ir hitten urn lbren gefiilligen rechtbaldigen Be cheid, um al dann unverziiglich an die Au fiihrung gehen zu konnen.
Hochachtung voll
J. H. G. Rau & Sohn
Do Pcna O. Kolberga w Krakowie,
Księgarn

D. E. Friedleina

Bt:dac w po.~iadnu
Pańskiego
cennego pisma : 30 ub. m., dziękujemy
bar·
d:.o :.a :::amóu:ienie, które policzymy analogicznie do Pań
hiego ostatniego :a·
mrirl'iPnia ::: 11rudnia 1886, a laóre wykonamy czarnymi lwnturami i w 5~
ko·
lornch.
o l'r:edluienie tc>rminu do ta·
(./acielibyimy jednak jak najuprzejmiej prosić
rt·y o kiiiw tygodni, poniewai okres do Boiego .Varod:enia jest przeciż
bard:o
/,rótki.
Pro imy o laskwą
spies:nq decyzję,
by u.•ótcc:as be: :::u:loki móc pr:ystq·
pi,t do u·ykonania zamówienia.
Z

powaianiem
głębokim

J. H. G. Rau i Syn
Rki•· :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 118. Dre den, den 11 Octbr. 1889 r. Nad
tek. tem nadruk: Lithographie u. Steindruckerei. Ge riindet 1823. J.H.G. Rau
u. oho. Pragentr. -1.

150
Fryderyk

alomon Krau

do O kara Kolberga
Wiedń,

20 X 1889

Miodragi poocime
Najiskrenija hvala na novima dvama knijigama 1• Ja ću
o njima svoju prozboriti, cim nabavi tiskar poljskih slova. Jeste l'u zdravlju, primili moga Ortovića?
Pisao sam Varn
opsirno, te Vas molio za clanić
o polj kom narodoslovlju z.
Ajte, molim, odazovite mi se poocimski. Vas Vam najpokorniji
posinak
F. S. Krauss
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Najdroia:y O jc:z:e pr"ybrany
Najsuclec:niej d:iękuj
:a przysłane
mi dwa nowe dzieła.
Napiuę
recnzję
: chwilq, gdy drukarnia otr"yma polskie czcionki. C:y Pan jest :drowy i c:y
Pan otr:ymal mojego "Orlowića?
Wysłaem
do Pana obuerny list, w którym
pro~il(.m
o artykuł,
choćby
drobny, o polshiej etnografii.
Bardzo proszę,
niech mi Pan odpowie tak, jak to po prostu wypada :altoić,
gdy się
je1t ojcem przybranym
Pana najpokorniejs:y syn pr::ybrany
F. S. Krauss
Rkp. :ag. Bib l. P AU 2030, t. II k. 226. W i en VII Neuatiftg. 12. 20/X 89. Kartha
poc:towa ;: adresem: An Hochwohlgeb. Herrn Oskar Kolberg, den Ethnograpben
der Polen, in Krakau, Friedlein'ache Buchhandlung.
1 Był
to prawdopodobnie dwa tomy wydane w 1889 r.: Łęc:ykie
i cz. IV
Pokucia (DWOK T. 22 i 32).
2 List, w którym Krausa proail o ten artykuł,
nie zachowł
aię,
Kolberg pro
ś 
by tej nie spełni.

1509
O k a r K o l b e r g d o r e d a k c j i .,N o w e j R e f o r m y"

Kraków, 24 X 1889
Szanowna Redakcjo
Z okazji niedawno odbytego obchodu jubileu zowego 50-letniej
pracy mojej literackiej, podali różni
łaskwi
a życzliw
mi autoro·
wie życior
y mojej o oby, wplatjąc
w opi y woje fakt niezupł
z prawdą
zgodny. Chcę
tu mówić
o twierdzeniu, jakoby matka moja
była
rodwitą
Francuzką,
gdy w rzeczywisto· ci wynio la ona z domu wego ojca jedynie francu kie nazwisko: Mercoeur. Tu winienem dla pro towania błędn
go owego mniemania rodowód jej obja'nić
na tępującymi
zcegółami.
Ojciec jej, a mój macierzysty dziad,
Mercoeur *, pochdził
z tak zwanej francu kiej kolonii, złożnej
z emigracji, która je zcze za czasów Ludwika XIV przenio ła
ię
do
Prus, tam zamie zkał
(przeważni
w Berlinie) i rozdiła
ię.
Ożenił
ię
on w r. 1786 z paną
von Arnim (z Pomeranii) i urzę·
dowal przy komorach celnych w Fordonie bli ko Torunia, ie za-
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wie, a w końcu
w Warszawie, gdzie jako naczelnik komory wodnej
zmarł
w początkah
bieżącgo
stulecia, pozstawijąc
po sobie wdowę
i córkę
(a moją
matkę).
Ta o tatnia urodziła
się
w r. 1788
w Fordonie nad Wi łą, dzieckiem je zcze będąc,
przybła
wraz z rodzicami do War za wy, tu pobierał
nauki i za 'lubiła
mego ojca. Była
zatem (prócz nazwi ka) w całym
tego !owa znaczeniu Polką.
Tyle czuję
ię
w obwiązku
powiedzć
na t m miejscu o mojej ro'piewu podzicielce, która ta rannym, w zech tronnym ( z tukę
iadł
w wysokim topniu), a za w ze narodowym wychowaniem,
również
jak i przJmiotami erca i umy lu, umiał
obie zjednać
licznych domu na zego przyjaciół
i niewyga łą pozstawić
pamięć
i wdzięcno'
ć w łonie
ynów, do których wychowania w wielkiej
przycniła
się
czę
'ci i których aż do zgonu we go (w r. 1872) macierzyń
ką
otaczł
miło'
cią
i opieką.
To wyja'niw zy, miło
mi prze łać
zanownej Redakcji
wyrazy prawdziwego zacunku, z jakim pozo taję
Oskar Kolberg
Oryginał
listu opublihotvany w "Nowej Reformie" 1889 nr 246 ::: dnia 25 X.
Kralów 24. październk
1889 r. Tekst listu, :amies:c:ony w d:iale "Kronika",
f10pr:ed:ony jest slotvami: Od Czcigodnego Oakara Kolberga otrzymujemy na·
stępuj1ce
pismo. Brulion :najduje się
tv Bib!. PAN 2185, t. 4 h. 397-398.
• w brulionie po tych slowach shreślony
ciqg dals:y :dania: którego nazwi ko, o ile wiem, przekstałcon
u na na lerkier i l.llerkur.

1510
Imperatorakoje Ob zcze two Lubitelej E
Etnografii 1
t w o z n a n 1 J a, A n t r o p o l o g i i
O karaKolbcrga

t

e do

Mocx:ea, 24 X 1889
r. IIo'ieTHOMy 't!JieHy 06~eCTBa

OcKapy Ko.1Th6epry

Jiro6HTeł
EcTeCTB03HaHiR, AHJiiMnepaTopcKoe 06~eCTBO
TponoJiorlli H 3THorpacpi:H HM'beTb qecTb a'h~OMTby
Bac'h, M:uJIOCTJ1BbD1: rocy~apb,
'iTO B'h 3aC'b~Hi:
CBOeM'b npOHCX~:B-
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meM'b 7ro cero 0KTH6pH, OHO J136paJIO Bac'b CBOJ1M'b TIO'łeHbiM

'łJieHOMb,

B'h

ro~y

HOCTH;

nopH~'h

BameJ1 TIJO~BpH
B'h

ysa2KeHie

:ITHorpaą>h1

Banrnx'h

Hay'łO
HeyTOMJ1MbiX'h

11 B'h 6Jiaro~pHOCTb

Hbie Bar.rn Ha l13C.'Ih~OBaHie

J13B'h~aSI

TeKy~M'h

03HaMeHOBaHil1 J1CTIOJIHJ1B1llarOCSI B'b

TISl1~eCJ'hi

OTISITeJib-

TPY~OB'h

Ha

3a TPY~bi,
pyccKoii Hapo~OCT

noJio:>KeHB'h faJI1~h.

Bac'b o6'h 3TOM'h, J1MnepaTopcKoe 06~ecTBO

Ha~'h

eTCR:, "!TO Bbi He OCTaBHTe ero CBOJ1M'b npOCB'h~eHbiM
CTBieM'h J1 6y~eT

CO~'bH

CTIOCOCTBOBaTb pa3Bl1Til0 ero ~'bSITeJiHOC1.

YcTaB'b np11 3TO'\i'h npeom~aTcH,

a ~Hn.'IOMh

6y~eT'b

~o

CTaB rreH'h TIO J13rOTOBJ!eHiJ1 2•

Ipe3H~T'h

06~eCTBa

Op~Habi1

Ilpocl:>eccop'h Be. Mu:riJiep 3

H.

CeKpeTapb 06~eCTBa

Pan O lcur Kolberg,
r:.łonf'k

foH~aTn

4

honorott·y towarzystwa

Totvar.:ystwo .Ui/o.'ników Pr:.yrodo:nawstll'a, Antropologii i C:tno·
Szanotmego Pana, że na posiedzeniu dnia 7 pai·
d.:iernilcn u·ybraliśm
Pana honorowym czlonhiem Towar.:ystłJ
.: oha:ji pięć·
d:iesęrolt'a
Pana naukott·f'j i tu·órc:ej działlnośc,
ze względu
na Pana
nir..•trud:wnf' u·ysiłk
na polu etnografii i :: tclzię:noś
:a prace badatoc.:e nad
ro•yjshą
kultrą
ludową
to Galirji.
Tott•ar:ystwo ma nadzieję,
że
Pan w dalszym ciągu
Donos:lfc o potvyżs.:m,
b~d:tf'
wspólracotvć
: nami i pr:yc.niać
się
do ro:.woju d.:ialalnoiri To·
~:·ar.y
tuu.. Przesyłam
pr.:y ol.-a.:ji statut, a dyplom do.Harc:ymy po pr:v!(O·
towaniu
prf'zes Totwr:.y•ttw, prof. :.rt')·l':ajny Ws. Miller
sekretarz Tou·ar:.yst~,
N. Gondatti
Cesar~U

g rafii ma za. :.c:,- t :au·idomć

Bibl. PAN 2185, t. l J.-. 280. Oktjabrija 12 dnja, 1889 g. W lewym górnym rogu
nadruk:
H mepaTopcKoe 0611.1ec-rao JlloóuTeJieft EcTecTB03Hamt.R, AHTPonoJiornH

ETIIOrpaqnm, COCTO.Rll.lee npJI MOCKOBCKOM'b 'YmmepCJITe'I'e. A)lpec:
MocKBa, Ilom!TeXHII'IeCKJtfi MyJeł.
Jf

1

Ob zcze two Ljubitelej E testwoznanija, Antropologii i Etnografii zo tało
przy
niwer ~leci
loskiewskim w 1863 r. Odział
etnograficzny
Towarzystwa wydawal od r. 1889 czasopiamo ,.Etnograficzeakoje Obozrenie".
2
Przedany Kolbergowi d~plom
zachowł
ię
w jego papierach (teka 51).
3
Wsiewoład
F. lltiller (ur. 1846), etnograf i folklorysta rosyjski, od r. 1881
był
przewodnicąym
odziału
etnograficznego, a od 1889 prezesem Towarzy·
załoine

siwa.
4

O sc.-kretarzu Towarz

twa, N. Gondattim, brak
bliższych

informacji.
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1511
Kazimierz Witkowski

1

do

Oskara

Kolberga

Kali$z, 31 X 188Q
zanowny Panie
Pornim o naj zrzerszej chęi
życzeniu
Sz[anownego] Pana zadość
nie mogę.
gdyż
wszy tkie numery "Kaliszanina" 2 z lat zezłych
są
już
wyczerpane. Zrobiłem
jednakż
odpowiednie ogł
zenie z prośbą.
ażeby
żądane
numera prze lano do spożytkwani
wprost pod adresem księgarn
Friedleina w Krakowie. ie wątpię.
że
wezwanie to odniesie skutek i że Sz[anowny] Pan żądane
numera
uczynić

mieć

będzies.

Zapewnienia poważni

i głębokie

szacunku łączę,
sługa

K. Witkow ki

Rhp. zag. Bibl. PAU 2030, t. 111 h. 239-240. d. 31 Październk
1889 r. W lelQ·m górnym rogu nadruh: Redakcja "Kaliszanina" w Kali zu.
1 Ka7imierz Witkowski {ur. 1854), dziennikarz, od r. 1875 redagowł
"Kali 7anina", początkw
z Teodorem Esse, później
eam, pisywal też
korespondencje do gazet warszawskich.
~ .• Kaliszanin" ukazywal się
w Kaliszu dwa razy w tygodniu od r. 1870.
ydawany hyl przez K. W. Hindemitha. Pierwszym redaktorem był
J. Milkoweki, w 1889 r. K. Witkowski. Wśród
rękopisów
Kolberga w tece 8 Kalisz,
.. ieraclz, Wieluń,
Piotrków znajduą
się
trzy numery "Kaliszanina" z 1886 r. nr
37, 39 i 6!!. Publil.owane tam aą
artykuł
lgnacji Piątkow
kiej, Pogadanha
o baśnich,
zt<'yc:ajnch i obrz~;clah
luciowych przechowywanych z czasów po·
gań.
zC:)·zny u.• ::iemi sieracl:.kiej (nr 37, 39), oraz druga część
art. Pogaclanki.
ludou·ych i uroczysto · ciach h upały
(nr 62). O te numery pio tca:noici pieśn
sma pro1ił
prawdopodobnie Kolberg.
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1512
Towarzystwo Bratniej
do Oskara Kolberga

Pornocy

w
Duhłanc

Dublany, 9 XI 1889
Szanowny Panie
Towarzystwo Bratniej Pornocy Słuchazów
Wyż
zej Szkoły
Rolniczej w Dublanach, cenią
wysoko zasługi,
jakie zanowny Pan położy
dla na zego społeczńtwa
przez zbadanie owego nieznanego
'wiata ludowego, na którego barkach spoczywają
losy przy złe
nazego narodu, ma zaszczyt mianowć
Szanownego Pana swym człon
kiem honorowym. Racz więc,
Szanowny Panie, przyjąć
ów dowód
najwyższe
czci i hołdu,
jaki Mu składmy.
Preze :
Teofil Szyc

Sekretarz.
Wilhelm Jel ki

1

1

Bibl. PAN t. 3209 k. 17-18. Duhlany d. 9 Listopada 1889 r. Nad tekstem na·
Krajowej Wyższej
Szkoły
Roi·
druk: Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchazów
niczej w Dublanach. Pod tekstem, między
podpisami pieczęć
okrągła
: nadru·
kiem: Towarzystwo Bratniej Pomocy w Dublanach.
1

Teofil Szyc, Wilhelm Jelski, postaci
bliżej

nie znane.

1513
S[ ...] B
ę

dzik i e w i c z

1

"d o O ska r a Kol b er g a
Wiedń,

10 Xl 1889

Czcigodny Panie Dobrodzieju
niewielki zbiorek zebran ch przeze mnie pio nek okoz Zakopanego, ośmiela
ię
niniej zym jak najuliczno ~ ciowyh
przejmiej apytćz
Czcigodnego Pana, czy takowe przyjmie do
użytk
ła
kawego?
Z wysokim zacunkiem, najiż
zy ługa
S. Będzikewc
stud.
W Wiedniu III Hetzgasse 26.
Mając
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Wiedń
dn 10/Xl 89. Karrka poc:dowa z adruem:
JMC Pan Oakar Kolberp;, cslonek Akademji Umiej. in Krakau. Na
Kltparzu. Galizien.

Bibl. PA.N 2185, r. l k. 7.

Wielmożny

1
2

S. Będzikewc,
Zbiorku tego

poatć

bliżej

Będzikewc

nie znana.
prawdopodobnie nie
przydał.

1514
Ludwika Mejbaum 1 do

Oskara Kolberga

Ltvów, 12 XI 1889
zanowny Panie
Już
od dawna miał
zaw ze zamiar choć
słów
kilka napisć
do
Szanownego Pana. Miło
mi przyomnieć
się
Szanow[nemu] Panu
z z e ze rą przyjaźnią,
jaka łączya
'p. rodziców na zych 2, również
i n a w latach dziecinnych; łączy
nas serdeczne to unki przy·
jacielskie - obecnie w moim ędziwym
wieku wspomnienia te
wię
ce j ię
potęgują
i czę
to mile przedstawiją
mi ię.
Od lat dzie·
we Lwowie z kochanymi, z dziećm;
córka naji ciu zamie zkuję
3
tar za i yn Antoni są przy In t tucie głuchoniemy
nauczycielami, a przy tym mają
dużo
lekcyj w domach prywatnych, pracują
wiele i dzięk
Bogu mam wszelkie wygody, i o ładzją
mą
taro· ć,
yn się
ożenił
, mam dwó ch wnuków, najmlod zy syn je t poruczn ik iem, obecnie jest w Pulawach, był
u na przez 3 mie iące
na
url opie. Karmń
s ka
już
w grudniu będzie
rok, jak roz tala ię z tym
4
' wia tem. Melcia 4 już
od kilku lat wraz z Kazią
wyjechał
do Niż
5
no- ·owogrodu aż
za Wołgą,
okropna prze trzeń
na rozłącya
,
trudno ię odwiezać
, pi ujemy czę
to, w zy cy rozpro zone, koch a ną
War zawę
cza em odwiedzam, pobieram po mężu
emerytu·
rę , to mu zę
być
obecną
- zaw ze mi mutno i tę kno do stron
rodzinnych.

Bardzo się
prz

y jemność
odbirę
41 -

choć

rozpi ałm,
tym sprawię
kilka

Korespondencja t.
8ł

słów

a wiele je zcze można
by donieść,
ale jeśli
Szanownemu Panu, to na drugi raz, jak
od Sza[nownego] Pana, co mnie wielce
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dowiezć
się
po tylu lat[ach] niewidzenia, o rodzikiej.
Racz Szanowny Pan przyjąć
wyrazy prawdziwego szacunku i poważni
, z jakimi pozstaję
z niezmą
życzliwo
' cią
uszcę'liw,

nie

Pań

Adre na z, ulica
Łyczakows

Ludwika z Blanków Mejbaum
N 58

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, r. l k. 24-25. Lwów 12 Listopada 1889.
1 Ludwika Mejbaum, postać
bliżej
nie znana.
: Ojcem Ludwiki lejbsum był
prawdopodobnie Antoni Blank (1785-18 U),
artysta malarz, od 1817 r. był
on profesorem Uoiweraytetu Warszawskiego. w tym
aamym roku profesorem został też
J uliun Kolberg. Pod kierunkiem Blanka
kutałci
aię
poczętkw
Antoni Kolberg.
s Zakłd
naukowo wychowawczy dla głuchoniemy,
założny
we Lwowie
aię
we własnym
budyoku przy ul. Łyczakowiej.
w 1830 r., od r. 1841 miecł
4 Mełcia,
Kazia, polłaci
nie zidentyfikowane.
5 Nowogród Niżo,
miuto gubernialne u ujicia Oki do Wołgi,
obecnie
Gorki.

1515
Oskar Kolberg do Imperatorakogo Obszczet w a L u b i t e l e j E s t e s t w o z n a n i j a, A n t r o p o l o g i i
i Etnografii

Kralców, 25 XI 1889
Do Wysokiego Ce arakiego Tow[arzy twa] Miło'nków
gii i Etnografii przy Uniwer ytecie w 1o kwie

Antropolo-

Odebraw zy zawiadomienie o tyle dl mnie pochlebnym wyborze
w d. 7 paźdz[iernk]
r. b. i powłanie
mnie re kryptern z d. 12
paźdz[iernk]
r. b. nr 1247 na członka
honorowego przez wielce
na polu umiejętno·
ci za łużone
T owarzy two Miło·
ników prac antropologicznych i etnograficznych przy C[e ar kim] Uniwer ytecie
Mo kiewskim, miło
mi za ten zczególny i wielki zaszczyt, a tak mało
przeze mnie zasłużony,
wyrazić
Wys[okiemu] Towarzy twu niniej zym pi mem mą
najgłębszą
wdzięcno·
Ć. Wybór ten będzie
dla

643
mnie, mimo podeszłg
wieku i starganych JUZ znacznie sił,
zachętą
do tym skwapliw zego oddania się
dalszym na polu etnografii
ludu ruskiego pracom, do których to prac w tekach moich nader
obfity jeszcze posiadam materił.
Oczekują
łaskwego
nadesłi
zapowiedzianego sta·
tutu i dyplomu, mam zaszczyt pisać
się
Wys[okiego] Ce ar kiego
Towarzystwa uniżoym
ługą
O.K.
Bibl. PAN 2185, r. 4 k. 129-130. Kraków 25 Liltop. 1889 r. Brulion listu, inna,
wcześnijua
wersja brulionowa w Bib!. PAN 2185, r. 4 k. 131.
nieco wę:tua,

1516
Osk a r K olbe r g do Kom i
kiego

t

e t n K a s y i m. M i a n o w s-

Kraków, 25 XI 1889
Do Sz[anownego] Komitetu Kasy Pom[ocy] im. dra M[ianowskiego]
dalej wydawnictwo dzieła
mego etnograficznego
o Mazowszu, którego tom 5 w styczniu r. 1890 opuści
pra ę, po
czym rozpcąłbym
wkrótce druk tomu 6, mam zaszczyt upraszć
Sz[anowny] Komitet o łaskwe
udzielenie zapomogi na ten cel w
po ób, jak to dotychczas miało
miej ce, z procentów od sumy legowanej przez śp.
Jaśkowsieg
i na rok 1890 także.
Pozstaję
z powinnym uszanowaniem
Pragnąc

posunąć

Bib[. PAN 2185, r. 4 k. 76. Krak. 25 Liltop. 889. Brulion listu.
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1517
Oskar

Kolberg

do

Konrada

Dobrekiego

Kraków, 26 Xl1889
Szan[owny] Panie
Przy niniejszym li' ci e załącm
kwit * z odebranych mb. s r.
350., który upra zam doręczyć
p. Deikemn, a oraz podanie do
Komitetu Kasy Pornocy o dalszą
zapomgę
na rok przysł
1890.
Druk 5-go tomu Mazowsza ukończy
się,
jak się
tego spodziewam,
w tyczniu roku przysłego,
tak że
w lutym będ
go już
mógł
prze łać
do Warszawy w tyluż,
co i porzedający
egzemplarzach,
którym Sza n[ owny] Pan rozdyspnwać
raczysz w ten sam spo·
óh, jak to byłeś
ła
kaw zrobić
z tomami poprzednimi. Z kosztów
tomu tego, jak zwykle, zdam w swoim czasie rachunek. W przypuszczeniu, że prośba
moja o zapomgę
odniesie pożądany
skutek, gromadzę
i porządkuję
już
materiły
do tomu 6-go, obejmwać
mającego
pi e' ni szlacheckie (drobnej zlachty) oraz tańce
ze starego
Mazow za, wielce oryginalne i charakterystyczne.
Przekonany, że
Sza n[ owny] Pan, tyle zawsze dla mnie
i moich prac życzliw,
porzesła
kawie moją
pro'bę,
prze yłam
jak
zaw ze wyrazy prawdziwego mego poważni
O.K.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 75. Krak. 26 Li topada 89. Brulion listu, nad tekstem
notka Kolberga: Dobraki, pod tekstem zanotowany adres: Konrad Dobraki,
Króleweka 10.
rob.
• na odtvrocie brulionotva tversja poktvitotvania: Rob. er. 350, wyraźnie
er. trzy ta pięćdzesąt
- jako zapomgę
na wydawnictwo dal zego tomu dzie·
la pot! tyt. "!\lazoweze" z Kuy Pornocy imienia Dra 1ianowsluf'go odebrałm
i z odebranych niniejszym kwituję.
Kraków d. 20 Liitopada 1889. O. K.
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1518
Seweryn

Udziela

1

do

Osk a r a

Ko l b e r g a

Gorlice, 30 XI 1889
Czcigodny Panie
Swym, Czcigodny Panie,
wyznacł,
pragnąc
naśldowć
Twą
niezmordwaą
pracowito· ć,
której owocem dzieła
chlubę
naszemu narodowi przyno zące
równie lud na z, dobrałem
sobie do pomocy kilku w pół
a kochają
pracowników i razem postanowili'my opisać
lud pol ki, zamie zkujący
powiaty: gorlicki i grzybow ki.
O działlnośc
na zego Kółka
Etnograficznego daje wyobrażeni
załącony
tu odpi * pisma wy to owanego do Korni ji Antropologicznej Akademii Umiejętnośc
w Krakowie. Pracujemy, o ile możemy,
i pracowć
będziemy
dalej, dopóki zacętego
dzieła
nie ukoń
czymy. Potrzebne nam je t wszelako niezbęd
poparcie, pomoc
w książach,
których tu na prowincji wypożczć
bezwarunkowo
nie można,
a których Kółko
Etnograficzne zakupić
nie jest w tanie, ho fundu zów żadnych
nie po iada, a tworzy go kilku człon
ków - nauczycieli ludowych, ludzi niezamożych.
Dzieła
Twoje, Wielmożny
Panie, ą nam wzorem - z nimi też
materił
przez nas zebrany porównać
nam wypadnie- udajemy ię
przeto z nie'małą
prośbą,
abyś
Wielmożny
Panie, jeż
li to j t
możebny,
raczył
bilotekę
na zego Kółka
Etnograficznego wzbogacić
Swym Ludem i Mazowszem. Byłb
to skarb, o którym marzymy, ale nie je te'my w tanie go nabyć.
ybacz, Czcigodny Panie, zbyt wygórowanym pro'bom na.,zym,
o'rniela na do tego jedynie to, że w zystko, w zy tko po'więcłe
dla nauki, dla Ojczyzny.
Kre'lę
wyrazy prawdziwej czci, z jaką
pozo taję
dla CieMężu,
uniżoy
ługa
bie, Za łużony
Seweryn Udziela
Zdążajc

za

śladem,

jaki'

przewodnicąy

całym

życiem

c. k. in pektor zkolny okręgwy
Kółka
Etnograficznego
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Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 211-214. W Gorlicach 30 listopada 1889 r.
• dołqcz.ny
do li1tu tek1t brz.mial:
Odpis pisma wystosowanego do Komisji Antropolosicznej
Pragn11c, aby raźniej
poltęwał
opis kraju naszego pod względem
etnogra·
ficznym, jak równie:i, aby opia ten możliwe
najwierniej przedstawił
lud w jepowszednim i iwi11tecznym, w jego życiu
fizycznym i umysłow,
go życiu
zawiąłem
dnia 22 maja b. r. Kółko
Etnosraficzne. Na członków
teso Kółka
zaprosiłem
nauczycieli, przeważni
urodzonych i wychowanych pod strzechą
wieśnuzą
w tych stronach, albo też
od dawnych lat pomiędzy
ludem tutejszym
zamieskłych.
Za cel oznacył
aobie Kółko
nasze opisanie ludu polskiego,
zamieskującgo
powiaty: gorlicki i grzybowaki. Pracujemy wspólnie w ten
sposób: ja zastregłm
aobie przewodniczenie w Kółku,
kierowanie pracami,
ostateczne redagowanie opracowanych przez członków
rozdiałów
i przygoto·
wanie takowych do druku, aby otrzymać
przy pracy zbiorowej jednolitą
ealo
' ć .
Sporz1diłem
program prac, obejmuj11cy opia ludu we wazelkich kierunkach,
i według
te go programu wyznaczam członkm
Kółka
opracowanie pojedyn·
czych rozdiałów.
Autor odczytuje awój elaborat na wspólnym posiedzeniu człon
ków, w zyecy uzpełniamy
go naszymi spotrzeżniam
i czynimy uwagi odoo·
zące
ię
do formy i treści
artykuł.
Według
wskazówek tych uzpełnioy
i prze·
robiony artykuł
bywa odczytywany po raz wtóry na następym
posiedzeniu,
po czym dopiero nutępoje
ostateczne przepiesnie takowego i doręczeni
prze·
wodnicząemu
. W taki apoeób postęuj1c,
otrzymujemy dokłane,
szcegółow
i wierne opisy - najgłębsze
tajemnice ludu wydobywamy na jaw. Jako dowód.
że
taka zbiorowa praca wyda świetnjsz
rezultaty od pracy pojedynczego czło
·
wieka, choiażby
najskrzętie
w tym kierunku prowadzonej, mam zaazczyt
przedłożyć
w zał1ceniu
Swietnej Komisji cztery rozdiały
rozpcęteg
dzieła,
a to: .,Siedziby", .,Zywnoić"
.,Chrzciny" i ,,Pogrzeby". S11 to prace ze względu
na całość,
jak11 maj11 tworzyć,
tudzież
tu i ówdzie na etyl jeazcze nie zredagowane o tatecznie, wszelako dadz11 pojęcie
o tym, co zrobić
będzie
mogł
tutejsze
Kółko
Etnosraficzne.
Do Kółka
należ1,
oprócz podpiaanego:
I . Z powiatu gorlickiego: Kosiba Wawrzyniec, nauczyciel z Zasórzan, Magiera Józef, naocz[yieł]
z Rzepieunika Biakupiego, Trzecieski Ludwik, nan·
cz[yciel) z Rzepieunika Marciezewskiego, Tync Boleałw,
naucz(yciel) z Rzepien·
nik a ~trzyżewkiso,
ke. Zięba
Ja o, wikariuaz z Rzepieunika Biskupiego.
II. Z powiatu srzybowakiego: Euatachlewicz Michał,
kierownik ezlr:oły
z Cit;ż·
kowH·, Fyda Jan, naucz(yciel) z Jutrzębi,
Sredniawa Stanisłw,
naucz(yciel]
z O tru zy.
Każdy
z tych członków
- oprócz ka. Zięby,
który doatarczy ryaunków jeden, dwa lub kilka rozdiałów
całyh
i dostarczć
materialu
ma opracwć
do calego dzieła.
Oprócz tych zbieraj11 materiły
dla naszego Kółka
Etnogruficznego jeszcze pp. Chmielowaki Eugenioez, naucz(yciel) z Olazyn (Gorlice),
Kochański
Staniłw,
naucz[yieł]
z Kobyłanki
(Gorlice), dr Mikołajczy,
lekarz
miejski z Ciężkowc
(Grzybów) i inni ...
Kółko
odbył
dotychczaa cztery poaiedzenia: 22 maja w Rzepieuniku Suchym

647
[pow. gorlicki], 5 lipca w Rzepienniku Marcinewa kim, 4 i 5 sierpnia w Ja·
i 2 listopada w Lipnicy Wielkiej (Grzybów). Następne
posiedzenie odbę·
dzie się
w grudniu prawdopodobnie w Turzy (Gorlice).
Oprócz załąconyh
tu rozdiałów
mamy już
gotowe: "Wesele", "Zatrudnie·
nie", "Odzienie", "Charakterystyka ludu", "Swięta
Bożeg
Narodzenia". Rów·
norześi
gromadzimy wszyscy pie'ni, melodie, przesądy
itp. Mamy nadzieję
kończyć
całe
dzieło
w 1890 roku.
Z uwagi, 7e członkami
tutejszego Kółka
Etnograficznego są prawic sami na·
uczyciele, a zatem ludzie niezamoż,
że
Kółko
to nie posiada żadnych
fundu·
zów, aby mogł
zaoptryć
•ię
w jaką
taką
bil>oekę
etnograficzą
do prac
w tym kiPrunku mezbc;dn1e potrzl'hną
pnelo, przedstawtwuy dotychcza·
sową
działlność
Kółka,
udaje się
do Swietn[ej] Komisji Antropol( ogiczncj]
z uprzejmą
prośbą
o poparcie usiłowań
naszych w celach naukowych podjętych,
a mianowicie o darowanie tutejszemu Kółku
Etnograficznemu całego
komplc·
tu "Zbioru Wiadom[śc]
do Antrop[łgi]
Kraj[owej]", wydawanego od
r. 1877. Ośmiela
sil( wyrazić
nadziej!(, że ze względu
na nieliczne jeszcze wy·
jątki
pracująyh
u nas na polu etnografii krajowej, ze względu
że
Kółko
tu·
tt-j•ze jest jedynym prawdopodobnie prywatnym Kółkiem
Etnograficznym na
t'alym obszarze ziem polskich, Swietna Komisja poprze prace nasze i przy·
chyli 1ię
do przedłożnj
Jej powyżej
proiby.
O zwrot załąconyh
tu rl(kopi1ów upraszam.
W Gorlicach 27 listopada 1889.
l Seweryn Udziela (1857-1937), etnograf, krajoznawca.
Przewał
studia
prawnicze, aby po'więcć
się
pracy pedagogicznej. Wkrótce został
mianowany
in pcktorem szkolnym na teren Małoplski;
lałopsce
też
po'więcl
większo'ć
swoich prac i badń.
Zapowiadana w tym liśce
monografia powiatów gorlickie·
go i grybow~kie
nic ukazł
się
drukiem, nie udało
się
ustalić,
co stało
się
z materił
zebranymi przez Kółko
Etnograficzne.
Poza cennymi publikacjami etnograficznymi za lug11 Udzieli jc1t utworzenie
najpierw działu
etnograficznego luzeum
&rodowego w Krakowie, później,
w 1911 r., odrębnej
placówki poświęcnej
tej dziedzinie kultury. Od r. 1904
Udziela był
też
redaktorem działu
etnograficznego "Materiłów
Antropologicz·
no-Archeologicznych i Etnograficznych". Jak o kierownik działu
etnograficznego
Muzeum zetknę!
ię
z przechowywanymi tam rękopisam
Kolberga i z jego
materiłów
wydał
w 1906 r. Ślqsk
Górny i w 1910 Tarn6w-R:es:ów.
strzębi
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Osk ar
ki ego

K o l b e r g d o W l o d z i m i e r z a D z i e d u s z y c-

Kraków, 14 XII 1889
Ekscelencjo
Podczas ostatniego widzenia się
w Krakowie raczyłeś
J[aśnie]
Pan zapytć
mnie o szcegóły
dzieła
etnograficznego,
jednotomowego, mającego
przeze mnie być
opracowanym jako
monografia pewnej częśi
Rusi Czerwonej, a którego nakłd
wzi
ę 
łoby
na siebie Muzeum imienia Dzieduszyckich \ przenacją
na
ten cel kwotę
okł
500 fi. reń.
Oświadczyć
wtedy miałe
za zczyt,
że
wśród
materiłów,
znajduącyh
się
w moich tekach, do monografii w podobnych rozmiarach kwalifikuje się
jedynie okolica Przemyśla
Z, lecz i ta wyczerpują
być
nie może,
z powodu braku pewnych szcegółw,
jak np. ba· ni, przesądów
itp., które by rze cz
wszechstronnie i to w pewnym zaokrągleniu
przed tawić
zdołay.
Obecnie, po rozpatrzeniu się
bliższym
w materiłch
z Przemyskiego pochdząy
i mając
na względie
wyżej
przytoczone warunki wydawnictwa, widzę,
że
mógłby
dostarczyć
tom proponowany o mniej więcej
20 arku zach druku, który by obejmwał:
l)
ogólne notaty o tej okolicy i jej ludzie, niezbyt oh zerne; 2) opi
zcegółowy
zwyczajów i uroczystśi
porządkiem
kalendarzowym
(jak w Pokuciu); 3) opis szcegółowy
obrzędów,
tj. chrzcin, pogrzebów, dożynek
i wesel, z nutami, a mianowicie wesel z czterech w i
ruskich naokł
Przemyśla
połżnych
i 4) pewną
liczbę
zebranych
przeze mnie pie'ni wraz z nutami. Wedle tego jedynie programu
podjąłbym
się
opracowania tej monografii i sądzę
, że
wy tarczylaby na nią
suma fi. 500, którą
jednak uważć
muszę
jako minimum,
znając
z doświaczen
własnego
wysokść
kosztów podobnych dzieł
{zwłasc
z nutami) w naszych drukarniach, gdzie cena papieru
i druku podnosi się
niemal z każdym
rokiem. Nie wliczam w to
nawet kosztów ilustracyj, które wykonane wedle posiadanych przeze mnie rysunków- mimo znacznie już
dzi' obniżych
cen cynW[ielmożny]

649
kotypii, wyniosłb
od 100 do 150 fi. reń.,
a których dołączeni
do
dzieła
wielce było
pożądanym,
jako zawierjącyh
typy i ubiory
ludowe ' , chaty, sprzęty,
naczynia, pisanki itp.
Wypowiedziaw zy otwarcie w zystko, co wydawnictwa tego dotyczy, a to kutkiem własnych
życzeń
Waszej Ekscelencji objawionych mi przez usta Dra Kopernickiego, oczekiwać
będ
łaskwej
J[aśnie]
W[ielmożng]
Pana decyzji, na nadstawie której nie omiedo ułożenia
i do zarądeni
druku
zkam natychmia t przystąić
rzeczonej monografii.
Pozo taję
z najwyższm
poważniem
Wa zej Ekscelencji
uniżoym

sługą

O. Kolberg
adres:
Kraków, ulica
Sławks

nr 29.

Bibl. ZNO 120361111, k. 83-84. Kraków d. 14 Grudnia 1889.
w Bibl. PAU 2030, t. III k. 15.
brulion ::nojdowal się

listu,
Oryginał

l Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduezyckich powitał
we Lwowie w 1880 r.
ze zbiorów przyrodniczych i etnograficznych, gromadzonych przez Włodzime
r za Dzieduezyck iego, oraz rodzinnej biblioteki i zbioru numizmatów. Od 1886 r .
Muzeum publikował
prace naukowe w 1erii wydawniczej nazwanej późn
ie j

Ro:prawy i
Wiadomśc

Mu:eum im. D:iedus::yckich.

1ię
drukiem w Krakowie w 1891 r . z ad·
z fonof[rafia Przemy kiego ukazł
notacją
na karcie tyułowej:
,,Kosztem Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie,
z po ś miertnych
materiłów
wydał
dr l Kopernicki". Poza czterema rozdiał
·
mi wymienionymi w dalszym ciągu
listu wydrukowano też
14 bajek i niewielk ą ilo
ś ć tekltów dotycząh
wierzń
.
3 W Przemyskiem opublikowano cztery ryciny przedltawijąc
ltroje Jud o·
we z Rakowy, lakani i Wyazatyc (DWOK T. 35 po 1. l, 56, 76 i 126).

1520
Jadwiga Wernerowa

doO

kara

Kolberga

War zawa, 19

l/ 1889

n

Kochany Stryju
tryjaPo pie zam z opłatkiem
, by w dzień
Wigilii choć
my"lą
ZPk hył
z nami , oby Bóg dał
zdrowie kochanemu Stryjowi, bo to
a jważnie
ze j t i najpotrzebni ej ze człowiek.
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Przed kilkoma tygodniami była
Karolka w W ar za wie, bawi:a
owa tygodnie, więc
ię kilka razy widzały'm;
opwiadł
o jubileu~z
Stryja szcegóły,
o których pi ma tutejsze nie wspominały.
l\Iy ' my tylko telegraficznie życzenia
prze łać
mogli, ja mu iałm
w połwie
maja z Jurciem wyjechać
z Warszawy, a to z powodu
zkarlatyny, która w tym domu zapnowł.
Do'wiadczywszy już
do yć nie zcę'
ć z dziećm,
trzeżny
już
tak tego malca, żeby
s o·
bie nie mieć
nic do wyrzucenia. Chcą
nie chą,
musiał
wcze·
' nie wyjechać
do siostry męża
, Drewitzowej, ho letnie mieszka·
nie w Otwocku je zcze nie było
gotowe, po dwóch tygodniach tam
. ię
prowadziłm
i do wrze'nia byłam.
Tutaj bardzo influenca pa·
nuje. Bronek ją przechodił
, oboje Romanowie dość
ilnie nawet,
i nie ma rodziny, domu, żeby
po parę
osób nie chorwał.
U na dotą
kucharka tylko przechodiła,
może
my ię wykpimy, Józio w Rydze chorwał
parę
dni, jutro na Święta
przyjeżda
i parę
tygodni zabawi; nauki, choć
nie idą
mu łatwo,
bo nie ma
wielkich zdolnści
, jednak tam lepiej się
uczy, bo wykład
je t ja; .
niej zy, a i stosunek nauczycieli z uczniami przyjaciel ki i życzli
wy; nie tak jak tutaj. Jeżli
Bóg pozwoli szcę'liwe
lata doczekać,
to ię pewno do Zakopanego z mymi chłopami
wybiorę,
a wte<ly
w Krakowie ze Stryja zkiem ię zobacę
i pogawędz.
Tego roku,
choć
miał
trochę
ochoty być
na Wystawie 1 w Paryżu,
intere·
a na ten zbytek nie pozwliły,
pocieszyłam
się
tym, że zesłą
wy·
lawę,
choć
bez wieży
Eiff l, widzałm
i miłe
zo tały
mi z niej
w pomnienia.
A teraz raz je zcze prze yłam
od na w zy tkich serdeczne Stry·
ja zkowi życzenia
i pro zę choćby
paru łowami
o doniesienie o O·
hi e.
Kochają
zaw ze bratanka
Jadwiga
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. lJ k. 166-167. Dnia 19 Grud. 1889 r . Wanzawa .
w Paryżu,
otwartej 6 maja 1889 r. i trwają
1 Mowa o wystawie światoej
cej do 31 październk.
Nad terenami wystawy (Pola farsowe) górował
wieża
Eiffla, konstrukcja w tym czuie bardzo śmiał,
która zajmowł
wiele miejsca w opiaach wyatawy.
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Towarzystwo Bratniej
do Oskara Kolberga

Pornocy

w
Duhłanc

Dublany, 21 XII 1889
Szanowny Panie
List Szanownego Pana z dn. 8 lipca 1 odebraliśmy
od dawna i niezwłocnie
odpwiezlbyśm,
gdyby nie ta okoliczno' ć, że
i tnienie Kółka
Etnograficznego 2 został
przez władzę
zakwestiono·
wanym, przez co uniemożlw
nam zebranie reszty funduszu na
dzieło
Szanownego Pana. Dopiero od paru tygodni mogliśy
na no·
wo ukon tyuować
nasze Kółko
i dopiero też
teraz możey
na·
de łać
Szanownemu Panu resztując
kwotę
25 fi dla dopełnia
sumy 65 fi., za którą
raczył
Szanowny Pan od tąpić
Kółku
Etnograficznemu swoje dzieło.
Najuprzejmiej upraszamy Szanownego Pana
o wydanie pozo tałych,
a nie odebranych jeszcze 15 tomów, na rę
ce oddawcy tego listu, kolegi Skarżyń
kiego s.
Z głębokim
poważniem
Za Kółko
Stefan Surzycki 4
Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 210-211. Duhlany dn. 21 Grudnia 89 r. Pod tekstem
notka Kolber&a: Podałem
"Lud"- XVI-XXII, "Mazowsze" I- IV, "Pokucie"
I IV.
1 List Kolber&a z 8 VII 1889 r. nie zachowł
się.
2 Kółko
Etnograficzne zawiąne
został
w Towarzystwie Bratniej Pomo·
cy w Duhłanc
na początku
r. 1889, zatwierdzono je dopiero 9 grudnia 1889 r.
Jak wynika z pierwuego sprawozdania (Sprawozdanie Wydziału
Towar:ystwa
Bratniej Pomocy ... w Dublonach. Lwów 1890 1. 13-15), Kółko
tławio
tobie
7 8 cel raczej pracę
wśród
ludu, a nie badania etnograficzne. Preze em Kółka
był
Stanisłw
Plewińsk,
aekretarzem Antoni Noakowski.
3 Ludwik Skarżyńsi,
postać
bliżej
nie znana.
4 Stefan Surzycki, bibliotekarz Kółka
Etnograficznego.
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1522
Szczepan
Grudzińsk
1

do Oskara

Kolberga

Bochnia, 27 XII 1889

że

Wielmożny

Panie

Mickiewicz pisze w objaśniech
do swych Ballad i Romansów,
baldę
pod tyułem
Ucieczka ułoży
podług
piosenki, którą
sły
'lzał
na Litwie śpiewaną
po polsku.
Podpisany zwraca się
więc
z prośbą
do Wielmożng
Pana, jako
najpowżieszg
znawcy pieśn
ludowych, by mu raczył
łask
wie wykazć
k iążkę,
gdzie podobna piosenka się
znajduje drukiem
podaną
do powszechnej wiadomśc,
lub czy znane ą w ogóle Wielmożneu
Panu pieśn
polskie, gdzie dziewica rozpaczliwie ubolewa nad przedwcsną
'miercą
kochanka, a tenż
wśród
nocy wstaje ze swego grobu, otwiera drzwi komnaty nażyczoej
(!] i ucieka
z nią
na rumaku, pędząc
jak strzał
i wiatr przez lasy i góry, przez
łąki
i pola, tak że jeszcze przed porankiem się
połącza
ze swą
obłu·
biencą
w spólnym grobie na wieki.
Gdyby W[ielmożny]
Pan raczył
petentowi udzielć
odnśe
wyja' nienia, poczuwałby
się
tenż
do wielkiej wdzięcnoś.
Z głębokim
szacunkiem, uniżoy
sługa
Szczepan Grudzińsk
c. k. nauczyciel przy gimnazjum
dla jęz[yka]
niem[ieckiego] w Bochni
Rhp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. I k. 318-319. dnia 27.12.1889.
l
zczepan Grudzińsk,
nauczyciel języka
niemieckiego w gimnazjum w Buchni, od r. 1895 w ukole realnej w Krakowie. Opublikował
pracę
Lenore in
Polen w Sprawozdaniach dyrehcji c. k. gimnazjum w Bochni za rok szkolny
1890 (Bochnia 1890).
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Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga
Wiedń,

28 XII 1889

Hochzuverehrender Altmeister
Empfangen Sie zum Neuen Jahr meine herzlichsten Gliickwiinsche! Moge lhnen Gesundheit, Gliick und Gedeihen beschert sein!
Es griiBt Sie herzlichst lhr allezeit getreuester posinak
F. S. Krauss
Najczcigodniejuy Arcymi1trzu
przyjąć
na Nowy Rok moje najserdec:::niejue życzenia!
Niech Panu
slu:i.y zdrowie, 1:częie
i powodzenie.
Pozdrawia Pana naj&erdeczniej zawue wierny po1inak
Prouę

F. S. Krauli
Rkp. ::ag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 227. Wien VII Neustiftg. 12 28/XII 89. Kartka
poc:ltowa z adresem: An Herrn Oskar Kolberg den Ethnographen der Polen.
in Krakau. Friedlein'sche Buchhandlung.

1524
O s k a r K o l b e r g d o r e d a k c j i "Ty g o d n i k a I l u s t r ow a n e g o"

Kraków, 1889
Z okazji jubileu zu mego raczył
Sz[anowna] Redakcja zamie'c~
w pi'mie swoim mój życiors
wraz z przesłanym
jej mazurem, na
fortepian napi anym 1 • Otóż
mazurów takich posiadam je zcze kilkana 'ci e, już
to przerobionych z dawniejszych, już
na motywach
ludowych opartych, nowszych. Jeżli
zatem redakcja zgodiłaby
się
na tę prozycję,
aby co kilka tygodni {np. co 3 lub 4 tygodnie)
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umie zcać
po jednym mazurze w " Tygodniku", to nie omie zkał
bym jej takowe nadsyłć
, nie żądajc
jako honorarium więcej
nad
5 rubli od mazura wraz z egzemplarzem odpowiedniego numeru pi ·
Jej mazura, jakiego właśnie
mam pod rę
ma. Tymcza em po s yłam
ką , który, jak sądzę
, mógłby
być
drukowanym 2 jako pendant do
pierwszego, choćby
się
nawet redakcja na prozycję
moją
nie
zgodiła.

Bib[. PAN 2185, t. 4 k. 396. Bez. miejsca i daty. Brulion listu pisany w 1889 r.,
po 11 maja.
1 Był
to artykuł
W. Kortyńskieg
Oskar Kolberg, .,Tygodnik Ilustrowany"
1889 nr 332 z 11 maja. Do artykuł
dol11czony był
drzeworyt, według
zamówionego apecjalnie przez "Tygodnik" portretu wykonanego przez Stachiewicza,
oraz na 1 . 303 nuty muura A-dur.
1 Mazura doł1czneg
do liatu .,Tysodnik." nie opublikwał.

15Z5
Karolina
berga

K o l b e r g- W
ą

sowsk a

do

Osk ar a

K o 1-

Sandomierz, 12 I 1890
Ukochany mój Stryju
Przykro mi bardzo, iż na trzy moje listy nie otrzymał
od Stryja ani literki, wiem, że
Stryjowi z powodu oczu trudno się
zabrać
do obszerniejszej korespondencji - ale przeciż
kilka wyrazów donszącyh
nam o zdrowiu Stryja są nam bardzo, a bardzo
pożądane.

W pi erw zych dniach li topada wróciłam
z War zawy, gdzie trzy
tygodnie bawiłm
z powodu mej newralgii - kuracja ko ztował
do· ć pienędzy
- a przy ni o la zaledwie ulgę,
widocznie o zupeł
nym wyleczeniu marzyć
już
nie mogę
- zastłm
tam wszy tkich
zdrowych, w dobrym dzięk
Bogu połżeniu
- nawet Kretlówna
dobrze ię trzyma - cokolwiek tylko nie dosłyz.
Mania tłuma
czyła
się
, że
już
od 5 lat nie była
w Krakowie - a gdy tam była
po raz ostatni, Stryj na letnie miesąc
z Krakowa był
wyjechał.
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na nic tak dalece nowego nie zasło;
o tym już
tryjow i
w wo im cza i e pisałm,
że
na Ś[ wię]
ty Ja n zabrano nam mi e zkanie na kwaterę
- mimo to, żeśmy
go byli do 1890 r. zapłcil
tracili' my 196 rub. sr. i w przeciągu
tego ostatniego półrocza
prz eprowadzali'my ię trzy razy - obecnie je te'my zadowoleni z naw samą
wilę
wigilii - ale może
soszego lokalu, który objęliśmy
bie Kochany Stryj wystaić,
co użyłam
zmartwienia i kłoptu
z tą
przeowadką
- a szczególniej z tą ostanią
wśród
zimy i przed
amymi 'więtam,
które przesły
nam nie bardzo wesoł
, raz, z powodu ogólnej biedy - a po wtóre z powodu influency - na którą
w wielu domach chorowano - Tonia moja także
w trzecie święto
od razu dostał
40 stop[ni] gorączki
, dzięk
Bogu obecnie już
zdrowa - w ubiegłą
sobtę
była
na wieczorku w resursie, w białej
tiui takąż
kolią
na
lowej sukience - bukiecikiem konwalii we włosach
szyi wyglądał
bardzo ładniemąż
mój - poczciwy jak zawsze bardzo się
nią
cieszył,
i istotnie, dzieweczka od pewnego czasu wyładni
- uczy się
ciągle
w domu i pobiera lekcje kroju i szycia
u córki p. Leona Werner l, znanego Stryjowi z kwartetów w Warszawie. W alei a zdrowa, ale także
dni kilka przelżał
w łóżku
- posyłam
Stryjowi jej fotgraę
wraz z wnuczką
męża
- która pod oazą
zostaje opieką
- są one w uroczy tym litroju pierwszej komunii,
czy też
się
w niej stryj rysów familijnych dopatrzy.
Nie wiem doprawdy, co by Stryjowi jeszcze o nas donieść
- prowadzimy życie
tak jednostajne w naszym mały
miasteczku
- zaw ze ta sama praca - te ame kłopty
- dziękując
Bogu, że
nie u uwa od na Swej Opatrznej dłoni,
pro iemy, aby uchronił
nas
od nie zcęść,
które niestety czekają
nas w przysło'
ci boć
trata ukochanych je t największą
bole
' cią
, a nikt wiecznym nie
może
być
na tym 'wiecie.
tej chwili tro ką
moją
ą dzieci po
J ulci - których dola smutna i ciężka
ładek
miał
już
niezłą
po. adę
na kolei - ale ją
tracił
- prze pał
pociąg
- Lola obecnie
takze b z miejsca - a do tego s łabą
była
cza dłuż
zy - w zy tko
to na na zej głowie.
No - kończę
, Drogi, Ukochany mój Stryju, całuję
Twe
r ę c e i łączę
aerdeczne pozdrowienia od męża.
PP. Kopernickim.
Konopkom, Mączka,
Ja ień
kiej wyrazy szacunku załącm
K. Wąsow
ka
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Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, c. l Ie.

29~6.
S•ndomierz dn. 12 Styczni• 1890 r.
Leon Werner, polt•ć
bliżej
nie zuu, pr•wdopodohnie ktoi z rodziny
Emil•, męi•
hdwisi Wemerowej.
1

1526
Czytelnia Akademicka we Lwowie do Oskara
Kolberga

Lwów, 13 I 1890
Panie
Wielmożny

równocze'nie sprawozdanie 1 towarzystwa naszego za
rok 1888/89, w którym to roku z łaski
Wielmożng
Pana uzyskaliśmy
dla biblioteki naszej wydawnictwo Pań
kie za pół
ceny.
tudzież
taką
samą
zniżkę
co do następych
tomów, upraszamy o powiadomienie p. Friedleina o tym, że za kilka dni wy'lemy na 'wieżo
wyszłe
2 tomy Pańskiego
wydawnictwa 3 zł [reń.],
by wiedzał,
z jakiego tyuł
je przesyłam,
i z przesyłką
tych tomów nie
Zasyłjąc

zwlekał.

Przy tej po oh no· ci ośmiela
ię jeszcze jedną
pro 'hę
do Wielmożneg
Pana zanie'ć.
Oto Krakowskie (seria V do VIII Pań
kiego
Ludu) takie budzi w młodzieży
naszej zajęcie
z powodu ludu najbliżej
nas, Polaków w chodniej Galicji, obchdząeg,
że
wyrają
obie te tomy, a nawet zwrócono się
do mnie z żądaniem,
bym Wielmożneg
Pana popro ił o odstąpien
nam tych 4 tomów za pół
ceny, podobnie jak inne (gdyż
całą
cenę
płacić
było
dla na
za ciężko).
Widząc
więc
potrzebę
drugiego gzemplarza Kralwwskiego, 'miem tę pro'bę
Wielmożnu
Panu przed tawić;
je t ona
i tym umotywowana, że w bibliotekach publicznych (których 2 mamy) dzieło
Pań
kie wpro t je t niedo tępne
dla na akademików,
gdyż
grub ze ryby, wypożczs
nie tomami, ale całe,
trzymają
lata całe.
Gdyhś
Wielmożny
Pan na prozycję
naszą
przy tać
raczył,
wy tarczy nam donie'ć
o tym kartą,
a natychmia t kwotę
6
zł
wy<Jemy do Friedleina.
Z głębokim
szacunkiem
Franciszek Krcek
bibliotekarz
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Bibl. P AN 2185, t. l Ie. 140-141. Lwów 13/1 1890. Nad telelfem pieczęć
01e1alnc
: napi1em: Czytelnia Akademicka we Lwowie.
1 Sprawo:danie Wydziału
Czytelni A.lcademiclciej we Lw01e1ie za role admi·
nistracyjny 1888-89. Lwów 1889.

1527
O kar

Kolberg

do

Franciszka

Krcka

Kraków, 20 I 1890
Szanowny Panie
najuprzejmiej za nadesłi
mi sprawozdania z dziaCzytelni Akademickiej za rok ubiegły
i win zując
korzyści,
jakie
działn
te Towarzystwu przyno zą,
zgadzam ię zupełni
na propozycję
Pańską
od tąpiena
dla biblioteki Czytelni drugiego egzemplarza Krakowskiego za pół
ceny, jak poprzedni, z tym wszakże
za trzeżnim,
że
podwyż
zyć
muszę
cenę
pierw zego tomu (to je t
ierii V) tego dzieła
o l reńskigo
z powodu, że tomu tego je t już
daleko mniej zy zapas na kładzie
niż
innych tomów, więc
o zcę
dzać
mi go należy.
Jeżli
zatem wspomnione 3 reńs[ki]
za nowe 2 tomy nie zostały
je zcze wysłane
do p. Friedleina, to za nadesłim
pocztą
kwoty fl. lO do niego (albo wpro t do mnie, ulica Sławko
ka nr 29),
otrz ma z Pan: 4 w pomnione tomy Krakow kiego oraz erię
X. II
Ludu i tom 4 Pohucia.
że
p. Markiewicz 1 miał
w
a s. 87 prawozdania wycztałem,
Wa zym Kółku
odczyt o zwyczajach ludu w okolicy Przemy'la. Jeż li zatem nie zrobił
on już
lep zego użytk
z tej rozprawy lub
ni e ma zamiaru drukować
jej w jakim pi'mie, a była
łatwo'ć
przełani
mi jej do przejrzenia [ ...] *
Dziękując

łań

lltbl. P AN 2185, t . 4 k. 56-57. Kraków 20 s tycz. 1890. Brulion listu, nad tek·
•em notka Kolberga: p. Francinek Krl!ek, bibliotekarz Czytelni Akad., pod
t elcstem: Czytelnia Akademicka we Lwowie.
• ostatni, nieskoric:ony ahapit U! rkp. shreilony, jah wyniha :; odpowiedzi
r. Krcka ( list 1543) w oryginale listu poruszył
Kolberg spra1vę
odczytu llfarl. iewic:a
42 -

Korespondencja t.

86
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1 Władyw

bliżej
nie znana, teket jego odczytu nie
przydany Kolbergowi. Jak wynika ze Sprawo:da·
Czytelni Akademickiej... •· 87, odczyt pt. Zwyczaje, obyc:aje
nia Wydziału
i iycie ludu w okolicy Przemyila, był
wygłoazn
na czwartym posiedzeniu
Kółka
Etnograficznego Czytelni Akademickiej.
był

Markiewicz,
publikowany, nie zoatłeż

polłać

1528
Seweryn

Udziela

do

Oskara

Kolberga

Gorlice, 20 I 1890
Czcigodny Panie
Imieniem Kółka
Etnograficznego pospieszam złożyć
Ci dzięk,
Czcigodny Panie, za dar prawdziwie królewski, jakim raczyłe'
obdarzyć
naszą
bilotekę,
ofiarując
kompletne wydanie dzieł,
na które skład
się
półwiekoa,
niezmordowana Twa praca. K ztałcą
się
na tak znakomitym wzorze, krzepiąc
ię widokiem tak kolo alnej pracy, będziemy
starali się
- my młodzi
pracownicy na niwie
etnografii ojczystej - nieudolnymi swymi kroki w tępować
w ślady
Twe, Zasłużony
Mężu,
i według
sił
pracowć
na pożytek
Ojczyźnie.
A dar Twój napełi
serca miłą
otuchą,
że
praca nasza przyda ię
zapewnie, jeżli
Nestor etnografów nie obawia ię,
aby Jego dzieła
w rękach
nuzych nie poszły
na marne.
Przyjmij wyrazy wysokiego zacunku i uwielbienia, jakie Kółko
Etnograficzne na posiedzeniu swym dnia 5-go stycznia b.r. w Turzy
polecił
mi przesłać
Ci, Czcigodny Panie.
Najniższy

sługa

Przewodnicąy

Seweryn Udziela
Kółka
Etnogr[aficznego]

Bibl. P.AN 2185, t. 3 k. 214. W Gorlicach 20 Stycznia 1890.
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1529

J [... ] H [ ...] G[ ...] R a u d o O ska r a Kol h er g a
Drezno, 21 l 1890
Rechnung fiir Herrn O. von Kolberg, Krakan
Lithographie von 2 Tafeln polni cher Kostiime - Bilder se1en
in [ ...] Manier
M.
72.sowie Fe tstellung zu den heiden Tafeln [ ...]
.,
21,70
1240 Blatt
1240 Exempl[are] schwarzer Druck a 100
.,
18,60
-1,5M.
Druck der 5 Farheplatten von 5 Steinen,
82,15
zus[ammen] 3100 1,50
-50
"
2,Porto und Verpackung
"
M. 196,45
Sandten Post fr[an]co in 3 Paketen an die E. D. Friedlein'sche
Buchhandlung in Krakau.
Wir wiin chen hesten Erfołg
und griiBen Hochachtung voll
J. H. G. Ran u. Sohn
Rachunek dla Pana O. Kolberga, Kraków
Za litografowanie 2
płyt

pol1kich ltrojów.

wykonano lpo!obem
Ilułracje

[ ... ] jak rótcmie:i za 1porząd:eni
do obu płyt
[... ]
1240 ~ art
12~
q:. czarnego druku, 100 ut. cl 1,5
;z; 5 kamieni, razem 3100
1,5
Druk 5 barwnych płyt
Porto i opakowanie

-50

mk.
..
..
..

72.21,70
18,60
82,15
2,-

mk. 196,45
Pr:ul4liimy
w Krakowie.
pocztą

franco w 3 paczkach do
luięgarn.

D. E. Friedleina

tyc:ymy jak najlep1:ego powod:enia i po:drawiamy, ,. głębokim
J.B.G. Rau i Syn
Rkp. :q. Bibl. P AU 2030, t. III k. 119. Dre1den, den 21 hnuu 1890. Nad t eh·
Ilem rwulruk: Lithosraphie Buch· u. Steindruc:kerei 1esriindet 1823. J .H.G. Rau
u. Sohn. P1pierbandlun1. Comptoir, Uten•ilieD - Ge•c:hiftlbi.icber. Telepbon
153.

660
1530
Jan Karłowicz

do

Oskara

Kolberga

War.!zawa, 27 I 1890
Najszanowniejszy Panie
chowam milego i serdecznego przyjęcia,
jakim
zesłj
jesieni w Krakowie. Jakże
żału
ję,
że
nie mogę
czę
·ci ej i dłużej
bywać
w towarzystwie zacnego naszego Nestora etnografii polskiej!
1
• Jak o
Proszę
przyjąć
skromny dar, tomik 5 "Biblioteki Wisły"
2
tom 6 drukujemy drugą
część
podań
od Przasnysza •
Przed kilku tygodniami towarzystwo tutejsze śpiewacz
,,Lutnia"
(którego je tern vice-prezesem) zrobił
sobie zaszczyt, mianując
Szanownego Pana (piew zym) członkiem
swym honorowym. Czy
otrzymał
Pan pismo zawidmjące
o tym i czy raczy nas zaszczy·
cić
przyjęciem
tego tyuł?
Pytaoie to zarąd
"Lutnia" polecił
mi
przesłać
Szanownemu Paou.
Wczoraj, na prośbę
dra Kraus a, który, mówiąc
nawiasem, z prawdziwym je t uwielbieniem dla Paoa, wysłaem
do redakcji cza opi ma "Am Ur-Quel" s kli zę z portretem Szanowoego Pana, który
ma być
w piśme
tym podany.
Najpiękne
proszę
o przeproszenie szanowoego profesora Kopernickiego, żem
dotą
oh zerniej do niego nie napisł;
tysiąc
za·
jęć,
bied, kłoptów
i cierpń
mi prze zkadza.
Łączę
wyraz głębokie
poważni,
jakim stale prz jęty
jestem dla Szanownego Paoa, wierny sługa
J. Karłowicz
pamięć Wdzięcną

raczyliśe

mię

zascyić

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 34-35. 27.1.1890. Warnawa ul. Chmielna 31, m. 6.
,.Korespondencja..." •· 309 (:ob. metryka listu 1404).
Pierwodruk w: Z. Jabłoński
1 Zawilós~
R. Z powieśc
i pieśn
G6rali Beskidowych. ,.Biblioteha .,Wi·
&ly" T. 5 Warszawa 1890.
2 Cheichowaki S. Powieśc
i opowiadania ludowe : okolic Pr:amys:a. Cz.
II Biblioteka ,.Widy" T. 6 Warszawa 1890.
s "Am r-Quell, Monat achrift fiir Volkskuude", miesęcznk
etnograficzny,
wychodził
w Lunden (Szlezwig-Holaztyn), pod redakcj11 F. S. Krausea. Wydawc11
byl Carstens. Był
to ciąg
dalszy pisma "Am Urds-Brunnen" (1882-1889). kazywał
aię
od 1890 r. Do egzemplarza z 1890 r. nie udało
się
dotrzeć
.
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Antonina Kolberg do

Oskara

Kolberga

Sandomierz, 29 I 1890
Kochany Stryju
Choć
w kilku słowach
pospieszam donieść
kochanemu Stryja zkowi, że mi zawsze tęskno
do Niego i że pragnęłbym
jak najprę
dzej Go zobacyć,
a przynajmniej mieć
kilka słów
dono zącyh
o zdrowiu kochanego Stryjaszka. Póki żyć
będ,
nie zapomnę
mego
pobytu w Krakowie i uroczystśi
jubileuszowych, które mi ię głę
boko w pamięc
i sercu wyrł.
Kraków tak mi się
podbał,
rada
bym bardzo, by mnie lo y tam na tałe
zapędiły;
w nim mie zkać
je t jedno z najgorętszych
moich życzeń.
Teraz uczę
się
pod kierunkiem mamy, marząc
zawsze o dalszym
się
w War zawie lub w Krakowie. Nauka będzie
jek ztałceniu
dyną
podrą
w mym życiu;
ale te piękne
moje zamiary pozo taną
między
pia de ideria, bo fundu zów na to nie ma ani ojciec, ani
mama.
Walciachodzi do gimnazjum, je t w trzeciej klasie, bardzo dobrze
się
uczy, bo też
i wiele pracuje nad sobą.
Kilka słów
Stryja, wyłącznie
tylko do mnie napi anych,
sprawiłoby
mi wielką
rado· ć, a nie o· mielając
się
Stryjaszka kochanego upra zać,
całuję
Jego ręce
i pozo taję
kochają
zaw ze i zezerze sio trzenicą
Antonina Kolberg
Walcia nasza wyższa.
*

Rkp. ::ag. Bib l. PAU 2030, t. 11 k. 25-26. Sandomierz d. 29/I 1890.
Karoliny Wq&ow•kiej, aluzja do fotografii, kt6rq Karolina
• dopi1ek rękq
pr::edala KolberJowi 12.1. 1890 r. (:rob. U.t 1525)
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1532
Czytelnia Akademicka we Lwowie do Oskara
Kolberga

Lwów, 29 I 1890
Wielmożny

Panie

Z najwięk
zą
chęią
byłm
natychmiast skorzytał
z łaskwego
przyzwolenia Wielmożng
Pana i wysła
lO zł [reń.J
na Lud krakowski i 2 najnow ze tomy Pańskich
wydawnictw, gdyby nie spłaty.
które mu iałem
usktecznić,
a które wyczerpał
ka ę biloteczną.
Dziś
dopiero, będąc
w możnści
tej, wysłam
w pomniaą
kwotę
pod adre em Wielmożng
Pana, oczekują
tak pożądanej
nam
prze yłki.
Co do odczytu kol[egi] Markiewicza, o który się
wielmożny
Pan
<lopytuje z, mogę
na razie tyle odpwiezć,
że
nie wydrukoał
go
jeszcze nigdzie, a nawet nie wiem, czy pisząc
go, o tym myślał.
W
każdym
razie, jeśli
tylko dostanę
odpis lub oryginał,
nie omie zkam
go Wielmożnu
Panu nade łać
i równie ja, jak i autor, wielce ię
będziemy
cie. zyć,
je'li w czymkolwiek Wielmożnu
Panu będzie
odczyt ten mógł
się
przydać.
Przy tej spobnści
pozwlę
obie
zawidomć
Wielmożng
Pana, iż tenż
kolega, będąc
dłuższy
czas
w Ho rod nce, do· ć obficie nagromdził
pi e· ni, opowiadania i podania tamtej zego ludu 1 i my'li je drukować;
gdzie - dotą
nie
wie. prawdopodobni w "Wi'le".
Z głębokim
zacuokiem
Franci zek Krcek
bibliotekarz
Bibl. PAJ\ 2185, t. l k. 142-143. Lwó 29 atycznia 1890. W lewym górnym
rogu piec:ęć
owalna z tek1tem: Czytelnia Akademicka we Lwowie.
l W roku 1889/90 W. Markiewicz wygłoail
w Kółku
Etnograficznym jeszcze
jeden odczyt pt.: Podania ludowe zebrane w okolicy Czortkowa i Podhorodenki,
a w 1889/90 dwa Pieini i podania ludowe z okolic Jazłowc
i Harodenki i Po·
publikowane.
dania i :wyc:aje ludu na Podolu. Tekety te nie był
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1 [ ...] H [...] G[ ... ] R a u d o O ska r a Kol b er g a
Drezno, 22 II 1890
Herrn O. von Kolberg, Krakan
Unter Bezugnahme auf unser Ergebnis von 15 d[ieses] M[onats]
erlauben wir uns lhnen ergebenst anzuzeigen, daB wir so frei waren , iiher unser Guthaben vom 22. Jan[uar] a[nni] c[urrentis] mit
M. 196.45 an eigene Order p[er] 22 Marz a[nni] c[urrentis] zu
verfiigen.
Wir schlieBen unsere Trakte zum gef[iilligen] Akzepte und Vollziehung an und bitten um baldgef[iilligste] Riicksendung und bei
Yorkommen um freundliche Schutznahme derselben
Hochachtungsvoll
J. H. G. Rau u. Sohn
Do Pana O. Kolberga. Kraków
na nasze saldo z 15 b.m., uni:i:enie Panu dono1imy, :i:e pozwoli·
naszą
naleiocą
z 22 stycznia b.r. na
marek 196.45 na własne
zlecenie per 22 marca b.r.
Załączmy
na1z ciągnoy
wek1el do lalkawego akceptu i załtwien
go i pro·
simy o mo:i:liwie wczesny zwrot, a przy okazaniu o la1kawe wykupienie go.
powa:i:aniem
Z głębokim
J.H.G. Rau i Syn
Powłując

li!my aobie

się

zadysponwć

Rkp. :ag. Bibl. P A. U 2030, t. III k. 120. Dresden, den 22 Febr. 1890. Nad tek·
stem nadruk: Lithographie n. Steindrnckerei gegriindet 1823. J .H.G. Rau u.
Sohn. Pragerstr. 4.
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1534
Oskar

Kolberg do

Jana
Karłowicz

Kraków, 25 II 1890
Szan(owny] P(anie]
Choroba obłżna
razie odpwiezć

i liczne, a ciągłe
zajęci
nie dozwliły
mi na
na uprzejmy list Pański
z 27 l, za co mocno
przeasjąc,
biorę
dziś
pióro do ręki.
A najprzód czuję
się
w
obwiązku
podziękwać
za łaskwą
o mnie pamięć
przy posłaniu
życiorsu
do "Am Ur-Quell", jako i przy mianowaniu mnie człon
kiem honorowym "Lutni", za który to wielki zaszczyt całemu
gronu
erdeczne moje składm
dzięk.
Wszakże
jeszcze w r. z. wspominał
mi o tym śp.
Wi'licki 1, który wracją
do Warszawy odwiezł
mnie,
i zdaje mi się
(lubo tego dobrze nie pamięt),
że
już
wtenczas
dałem
mu zlecenie podziękwan
za to postanowienie "Lutni".
Być
może,
że
i w roku bieżącym,
pomimo ogromu prac, jakie
podejmujesz, losy przyjazne napędzą
Szan( owoego] Pana w nasz~!
strony, a wtedy spodziewam się,
że
tak jak w roku zesłym
będ
miał
przyjemność
widzeć
Go u siebie, lecz na czas dłuższy,
ażeby
o wielu rzeczach etnografii dotycząh
pogawędzić
swobodniej,
niż
to dziać
się
może
listownie, a sądzę,
że
między
nami nie zabrakłoy
materii do pogawędki.
Tym bardziej życzć
mi tego wypada, gdy tan mego zdrowia nadzwyczaj jest nadwątloy
( enectu )
i nie dozwala mi wcale przewidć,
o ile poprawi on ię do lata.
Dr Kopernicki za yła
Sz(anownemu] Panu swe najuprzejmiej ze
ukłony,
a ma i on, równie jak Sz(anowny] Pan w pomina z o obie,
mnó two kłoptów
i zajęć
na głowie.
Mimo to, o ile iły
pozwalją,
pracuje raźno
i zamierza, równie jak w roku ze złym,
zape' nic
we wrze'niu pu'cić
ię
na nowo w podróż
w góry, ażeby
zbadć
i południwą
tychże,
a mało
dotą
u nas znaą
stronę.
Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 164. Kr. 25 lut. 890. Brulion li&tu, nad tekstem notkil
Kolberga: Karłowicz.
Pierwodruk w: Z. Jabłoński
"Korespondencja ..." s. 310
(:ob. metryka li.•tu 1404).
1 Władyw
Wiilicki zmarł
14 XII 1889 r.
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J [ ...] H[ ...] G[ ... ] R a u d o O ska r a Kol b er g a
Drezno, 28 II 1890
Herrn O. von Kolberg
D.E. Friedlein'sche Buchhandlung, Krakau
Wir bestiitigen unsere beiden Ergebnisse vom 15. 22. d[ie e ]
M[onats], die Sie zu unserem Refremden ohne irgendeine RiickiiuBerung gelassen haben.
Dies veranlaBt uns, Sie heute nochmals um gef[iillige] umgehende Einsendung lhres Akzeptes unter lnkasso und Zahlung in den
niichsten Tagen zu ersuchen. Ubrigens beziehen wir uns auf lhre
in lhrem Bestellbrief vom 30. Sept[em]ber v[origen] J[ahres] gemachte Mitteilung: "Die Zahlung erfolgt sogleich nach der Einlie·
ferung an die hiesige D.E. Friedlein' che Buchhandlung".
Hocbachten d
J. H. G. Rau u. Sohn

Księgarn

Do Pana O. Kolberga
D.E. Friedleina, Krak6w

Potwierdzamy nasze dwa 1alda
mu zdziwieniu be:: żadnego
Zmus::a to nas, by prosić
tą

że

na
Pańską

"zapłt

15 i 22 b.m., kt6re
pozstawił

Pan ku naue-

Pana dzisiaj powt6rnie o laskatcie odwrotne nadew najbliższych
dniach. Powolujemy się
zresz·
zrobiną
w liicie z; zam6wieniem z 30 września
ub. r.,
natychmiast po dostarczeniu do tutejs::ej księgarn
D.E.

ahceptu do inka a i

~ lanie

z;

wyjaśnie.

uwagę

nastąpi

zapłty

Friedleina".
Z
głębokim

poważniem

J.H.G. Rau i Syn

Rh p. :ag. Bibl. P A. U 2030, t. III k. 121. Dresden, den 28 Febr. 1890. Nad tekstem nadruh: Lithographie u. Steindruckerei gegriindet 1823. J.H.G. Rau u. Sohn
Prageratr. 4.
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Czytelnia Akademicka we Lwowie do Oskara
Kolberga

Lwów, 2 III 1890
Wielmożny

Panie

l\fie iąc
już
minął
od chwili, gdym po otrzymaniu Pańskiej
przy·
chylnej dla nas odpowiedzi wy ła
wraz z li tem lO zł (reń.]
(dzie·
Eięć
złotych)
na Ludu serie V- VIII i XXII, tudzież
Pokucia tom
IV. Z początku
czekałm
cierpliwie, rozumiejąc,
iż
tyle zajęć
, ile
W[ielmożng]
Pana obarcza, przeszkadza W[ielmożnu]
Panu
zająć
ię
przesyłką.
Dzi · po tak długim
przeciągu
czasu zaczynam
być
nie pokojnym: czy może
pienądz
i list, wysłane
29 stycznia
b.r., nie doszły
rąk
W[ielmożng]
Pana - a może
wy lane już
k iążk
zaginęły
w drodze lub niedokła
zaadresowane, do tały
, ię w cudze ręce,
gdyż
my&my dotą
nic nie otrzymali?
Wobec tych wątplio'c
o'mielam się
W(ielmożng]
Pana uprazać
o ła kawe wyjaśnie
tej sprawy, ewentualnie, jeśli
dzieła
1
w pomniane nie są je zcze w drodze, o przy pie zenie ich wy yłki
•
zacuokiem
Z głębokim
Franci zek Krcek
bibliotekarz
Bibl. PAN 2185, t. l k. 144-145. Lw6w 2/3 1890. W lewym g6mym rogu owal·
z tekstem: Czytelnia Akademicka we Lwowie.
na pi e częć
1 Jak wynika ze Sprawozdania Wydziału
Czytelni Akademickiej we Lwowie
:::a rok 1889/90 (Lw6w 1890) książ
te biblioteka Czytelni otrzymał
już
po
•mierci Kolbersa, drit:ki źycrliwo
ś ci
Kopernickiego.
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Friedleina 1
Księgarn

do

Oskara

Kolberga

bm., 4 III 1890
Wróciwszy od W[ielmożng]
Pana, poszedłm
wprost na posiedzenie Rady i o całym
interesie zapomniłe.
Przycniła
się
do zupełngo
zapomnienia i ta oklicznść,
że
będąc
u W[ielmożng]
Pana, miałe
na sobie tużrek,
którego w tej porze roku nie uży
wam. Tak więc
wek el i dane mi notatki siedzały
spokojnie w zacieplej zej pory roku. Dopiero otrzymawszy wczoraj
fie, oczekują
bilet Pań
ki, przyomniałe
sobie intere , kupiłem
natycbmia t
marki i dzi' rano list z pienędzm
wypraiłem,
jak okazuje kwit
pocztowy, który załącm,
a który łużącem
zwrócić
proszę.
[...] * za opóźnie
z mej winy pow tałe
przepro iłem,
pro ząc
o potwierdzenie pokwitowania.
Sługa

D.E.F.
Rkp. :ag. Bibl. P A. U 2030, t. III k. 284. 4/111 90. Nad tekstem nadruk: Bille t
de Correspondence.
• nieczytelne jedno .Zowo
Prawdopodobnie list pisał

J. Friedlein,

1

lein·•, i użył
jako podpisu
chodzi tu o przekazanie pienędzy
le.ino •ć tę Rau otrzymał
za
pośrednictwm

incjałów

właicel
księgarn
,.D. E. Friedewojej firmy. Z treści
listu wynika, że
firmie J.H.G. Rau u. Sohn w Dreźni,
naksięgarn
Friedleina.

1538

J [...] H[ ...] G[ ...] R a u d o O ska r a Kol b er g a
Drezno, 8 III 1890
Herrn O. von Kolberg, in Krakau
Durch die D.E. Friedlein' che Bucbhandlung dort, gingen un fiir
Ihre wertbe Buchung M. 196,45 Pf. in Baar zu, die wir unter verbindlicbem Danke zum Au gleich un ere Guthabens henutzten.
Wir hitten hei neuem Bedarf sich unser freundlichst zu
erinnern und begriissen Sie mit groSter Hochacbtung.
]. H. G. Rau u. Sobn
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P= O. Kolberg w Krakowie
D.E. Friedleina, tamie, otrzymaliimy do 2:a·
Za poirednictwem k1ięgarn
na Pana konto 196 marek 45 fenig6w got6wkq, kt6rych u:yliimy,
z uprzejmym pod2:iękwanem,
na wyr6wnanie nauej nale:tnoici.
Prosimy w razie ponownego zapotr:ebowania lalkawie o nas pa·
miętnć
i po:drawiamy Pana z najwy:tuym poważniem
k1ięgowan

J.H.G. Rau i Syn

BibL PA.N 2185, r. S k. 116-117. Dreaden, den 8 Mirz 1890. Nad tekstem na·
druk: Lithographie u. Steindruckerei gegriindet 1823. J.H.G. Ran u . Sohn.
Pragentr. 4.

1539
Towarzystwo Bratniej Pomocy w
do Oskara Kolberga
Duhłanc

Dublany, 16 III 1890
Szanowny Panie
Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków
Kółka
Etnograficznego zapdł
uchwał
podziękwan
Szanownemu Panu za
przysłaną
książę
naszemu Towarzystwu, o czym niniejszym komunikujemy.
A. Noakowski
Sekretarz

Stefan Plewińsk
Prezes

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 212-213. Duhlany d. 16 Marca 1890. Nad tek1tem
nadruk: Towarzyatwo Bratniej Pornocy Słuchazów
Krajowej Wyższej
Szkoły
Roinicuj w Dublanach. Pod tekstem, między
podpi1ami owalna piec:qtka : tek·
tem: Kółko
Etnograficzne.
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1540

Wilhelm Edward Kolberg do Oskara Kolberga

Warszawa, 28 III 1890

Szanowny i Kochany Stryju
Zdziwi Cię
zapewne list od Twego bratanka, którego kilkoroczne
milczenie nie tylko za niegrzcość,
ale brak uczucia uważć
mo·
głe
· - choiaż
wierz mi, Kochany Stryju, że serce moje nigdy kochać
i szanowć
Cię
nie przestało.
Jeżli
więc
dzisiaj piszę,
to czy·
nię
to z przekonania, że nigdy nie jest za późno
błędy
moje popra·
wić;
a wierząc
w pobłażliwść
Twą,
Kochany Stryju, muszę
pro·
ić
Cię
o zapomnienie przesłości.
pierw ze po Ojcu w sercu moim zajmowł
ellatego też
przed Tobą
pragnę
zwieryć
się
i podzielć
jakie mnie spotkał,
i błagć
Cię,
aby' dwoje
złący
i dał
swe błogsawieńt
na długą
wędrók
wspólnego życia.
Tyś

kochająy

zawsze miejsce,
szcę'
ciem.
serc
naszego

Pewno nieobcą
będzie
Stryjowi zacna rodzina Płonczyń
kich.
1
je t to nazwisko mojej narzeczonej najdroższe
(imę
Stani ław
),
która, tak jak ja, wcze'nie traciw zy rodziców, a trzy lata temu
io trę
rodzną,
zo tał
samotna. Poznałem
ją l 1/2 roku temu, a ma·
ją c po obno 'ć
czę
tego widywania się
i wymiany swych zdań,
myś·
li i wzajemnych uczć,
już
miałe
się
o'wiadczyć,
gdy nieprzewi·
dziana, a groźna
choroba rzuciła
mni na łoże
i trzymał
przez trzy
mie łące
między
życiem
a 'miercą
- było
to ilne zapalenie płuc
w połączeniu
z gorączk
tyfoidalną.
Dzięk
ajwyższemu
jestem już
wyleczony i zdrów zupełni,
a w
pierwszych dniach lipca odbęzie
ię
na z 'lub. Twoje Błog
ła·
wień
two, kochany Stryju, tanie ię dla na
zcęśiem
i doda
nam iły,
by przetwać
nawet najcięż
ze chwile.
idzeć
i u ~ciskać
Cię,
Stryju, jest na zym najgoręt
zym życze·
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niem i jeżli
da Pan Bóg doczekać,
to na przysł
rok, jadąc
już
z żoną
do Zakopanego, kochanego Stryja w Krakowie powitamy.
Szczerze życzliw
i kochająy
Wilhelm Edward Kolberg
Adre mój: Warszawa
ul. Ordynacka N 12, mieszkania 10
2
Załączj
fotgraię
narzeczonej i moją
, jeszcze raz serdecznie
Stryja Kochanego całnję
Wił
b.
Rkp. :.ag. Bib!. PA.U 2030, e. II k. 97-98. Warezawa 28 Marca 1890.
Staniłw
Wiktoria Płonczyńeka
(zm. 1901), ilub jej z Wilhelmem Kol·
bergiem odbył
się
28 czerwca 1890 r.
~ Fotografie te nie zachowły
eię.
1

1541
Komitet uczczenia zasług
do Oskara Kolberga

Elizy Orzeszkowej

Waruawa, III 1890
ielmożny

Panie

W roku przysłm,
1891, przypada dwudziesta piąta
rocznica
pierwszego wystąpiena
na arenę
literacką
wysoce za łużonej
autorki na zej, pani Elizy Orzeszkowej 1• Pragnęliby'm,
aby cały
świat
piszący
w kraju naszym ucził
ćwierko
za ługi
literackie
i oh ·watel k.ie pierwszoędnj
pi arki polskiej, i w tym celu umy'lili 'my zgromadić
i ogł
ić
album jubileuszowe 2 jej po· więcone.
Pożądan
je t rzecą,
ażeby
ta księga
pamiątkow
mieścła
w sobie
krótkie przyczynki wszystkich literatów i uczonych naszych z dołą
czeniem podobizn ich rysów i podpisu.
W tym celu pozwalamy aohie udać
aię
do Wielmożng
Pana
z pro 'bą,
abyś
raczył
nadełć
najpóźie
15 czerwca r. b. pod adre em redakcji "Tygodnika Ilustrowanego" (Warszawa, Tręback
2)
ów" (War zawa, Nowy Świat
41) utwór poetyczny lub
albo "Kło
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pi any, dowolnej t re' ci, nie przenosący
stu wierszy ześćdi
dołączaj
najlepszy swój fotogram.
ie wątpic,
że
Wielmożny
Pan nie zechce z uchylić
się
od tego
zbiorowego hołdu,
którym zamierzamy uczić
prawdzią
a wysoką
za ługę
znakomitej w półobywatelki
na zej, łączym
wyrazy prawdziwego poważni.
prozą

ięcozgłswyh,

Waleria Marrene
Józefa awicka
(Ostoja)

3

4

S. Lewental
GeLethner i Wolff
Jan
Karłowicz

Piotr Chmielowski

Leopold Meyet 5

J,. Jenike

Adam
Pług

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 100-101. Warezawa, w Marcu 1890.
ny.

litografowa·
Teklł

1 Debiutem literackim Elizy Orzenitowej był
Obrank : lat
blikowany w "Tygodniku lhutrowanym" w 1866 r.

opu·
głodwych

ydawnictwo to, pt. Upominek, k1ią:a
sbiorowa na cnić
Eli:y Or:eu·
kowej (1866-1891), opublikowane aoltł
w 1893 r. pnez G. Gebetbnera i Spół·
kę
(Kraków) i B. Rymowicza (Petenburg). Kolberg nie brał
w nim udział.
, Waleria hrenć
Moraltowaka (1832-1903), powieiciopiaarka,
autorki! azkiców literackich i azeresu artykułów
puhlicyltycznych.
4

pr

z yjaźnił

Józefa Sawicka (1859-1920), noweliatka,
ai11 a Orzeaakow11.
uiywał

była

te.i

paeudonimu Oatoja,

(1850--1922), adwokat, literat, przez wiele lat pnyjainil
5 Leopold Mćyet
z Eliz• Onenkow11.
się
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1542
O kar Kolberg do Wilhelma Edwarda Kolberga

Kraków, 9 IV 1890
Kochany Wilusiu
Na list Twój z d[nia] 28 marca teraz dopiero, po świętach,
odCi jestem w stanie. Cie zy mnie mocno, że
się
przecie
odezwałś,
a bardziej jeszcze, że li t ten przekonywa mnie, iż jeste' obecnie zdrów, pracujesz pilnie i gotujesz ię w tąpić
w zwią·
zki z osbą,
acz niezamożą,
równie zapewne jak i Ty zabiegłą
i pracowitą,
która zapewnić
Ci może
spokój i szcę'ie
na przy·
zło'ć,
czego Ci życzę
z całego
serca. Wszak na wytrałej
a w pólnej pracy i zgodzie to opierać
ię
zwykło,
jak na pod tawie nie·
wzru zonej żadnymi
przeciwno· ciami. Rzecz to główna
i wiadoma.
Wdzięcny
Ci jestem, że
się
usprawiedliwia z z długieo
Twe·
go milczenia, lubo je uważm
za zupełni
natnraln i wytłuma
czone ani wcale za objętn·
ć nie poczytuję
- bo znam dobrze
z własnego
doświaczen
powody i okoliczno'ci, w zystkie to·
unki z ludźmi,
zajęci,
oddaleni , które nam nie dozwalją
chwy·
tać
za pióro na czas, gdy nie mamy ważnych
i koni cznych do tego
pobudek. Błąd
ten zre ztą
łatwo
w przysłości,
jak to obiecujesz,
będzi
z mógł
naprwić.
Wybaczy z atoli, że znów tryj Twój ta·
ry, obarczony pracą,
kołatny
i laby, w ten sam błąd
względem
iebie poa'ć
będzie
zmu zony. A w zakże
nie Ty jed n, ale cał
ni mai rodzina w niego poadł
i popada - prócz Wernerowej
i Karoliny, które od c za u do cza u darzą
mnie li· ci ki m, lecz im
tego wcale nie mam za złe,
bo mu iałbym
odrywać
ię
od woich
licznych a ważnych
zajęć,
by czę
tokrć
bez żadnej
potrzeby odpo·
wiadć
na drobne codziennego żywota
prawy.
Otóż,
wracją
do rzeczy, chętnie
Wam, moje kochane dziatki.
jakoby wła
nym, udzielam wego tryjow kiego błog
Jawień
twa ua
tę
Żmudną
a niepwą
drogę
żywota,
w jaką
się
o w pólnych wy·
bieracie iłach;
oby nigdy dla was nie była
ona ciernstą,
jaką
bywa
powiedzć
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dla wielu innych, ale ow zero, różami
Wam ię
lał
- a Bóg Najzy, widząc
uczciwe wasze zabiegi i zajęci,
wynagrodzić
Wam
je raczył
- w tym i w przy złym
waszym życiu.
Spodziewam ię, że po pełnioym
akcie doniesiesz mi szcegóło
wo o w zy tkim, powie z, jak się
rzecz odbyła,
jakie macie zamiary
i jak się
urządice,
itd. Dziwi mnie mocno, że nic mi o swych wlanych zajęcih
ani lanowisku obecnym nie pi zesz, z koperty tylko dowiauję
ię,
że
pracujesz przy jakimś
Towarzy twie fabr[ycznym] wyrobów żelaznych
"Wulkan" 1 - ale nie wiem, jaką
tam
odgrywa z rolę,
jaką
pobierasz płacę
itp. Ma ię rozumieć,
że
jadąc
do Zakopanego na Kraków, powitać
Stryja nie omieszkacie oby' ci e go tylko przy życiu
je zcze za tal i (nie dziwcie ię, że wstę
pując
w rok 77 życia,
czarne mi już
po głowie
chodzą
my~li).
Całuję
W a serdecznie, równie jak i Wernową,
Ja iń. ką,
Bronka i całą
młod
zą
genrację,
pozo taję
jak zawsze Waszym kochającym
i najżyczliw
zym tryjem.
wyż

Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. II k. 99-100. 9 Kwiet 90. Brulion listu.
l Zob. przypis l do listu 261 (Korespondencja cz. l).

1543
O

kar

Kolberg

do

'\ ojciecha
Kętrzyńskiego

Kraków, 22 IV 1890
Szanowny Dyrektorze i Kolego
od dawna, iż Sza n[ owny] Kolega jestś
w po iadaniu
je zcze zbioru materiłów
odno zącyh
ię
do Mazow za
Pru kiego, a zczególniej pie'ni i melodyj (których ja aro nie mam
zbyt wi Ie), a zarazem, że
nie był~
przeciwnym powierzyć
mi
ich do użytk,
o'mielam ię udać
do Sz[anownego] Kol[egi] z proś
bą
o nade łanie
takowych wkrótce pocztą*,
pod adre ero moim wlanym, tu podanym, a podziewam ię,
że
ufasz dotychcza owemu
memu działnu
i wierzy z, iż, jak należy,
takowe będą
opracowane
i zużytkowane,
a imę
ła kawego dawcy, jako dawno znanego bist[o.
Wiedząc

niemałgo

43 -

Korespondencja t. 66
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rycznego] badacza, wymienione z
tego okaże
potrzeba. najlep zą będzie
i dokłan·
ci.
wdzięcno·

w zędie,
gdzi ię
ich autentyczno'ci
cią

gwarncją

Rkp. :ag Bibl. PAU 2030, t. II k.l. 22 Kwiet. 90. Brulion listu, nad tch tcm
notka KolbPrga: Dr Kętrzyó
ki.
* od slótv: pod adresem - tekst do końca
skreilony

1544
Nieznany autor do

O

kara

Kolberga

Kraków, 25 IV 1890
zanowny Panie
Płyta,
na której ą czapki i beczki da
wiem, które płyt
obecnie potrzebne, proszę
nich odbitek, a wtenczas będ
mógł
kazć
nade lane ponaklejam na papier, by było
Z poważniem
ię

przeciąć.

Ponieważ

o przy łanie
porbić

gdzie porbić

nie
odpowiedodbitki lub
napi y 1 •

[...] *

Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 285. 25/1 890. Nadruk nad tekstem: Dru·
karnia i tereotypia Wł.
L. Anczyca i Spółl.i
w Krakowie.
• podJJi nieczytelny
towa tu o kliny z ilułracjm
do l częśi
Chełmskigo
(zob. DWOK T. 33,
tablica III po s. 56 i III po 1. 81). Na górnej czę
·ci kliBZy był
rysunki cza·
pek i innych częśi
ubioru, numerowane od 1 do 9, na dolnej rysunki naczyń,
numerowane od 10 do 27. Ponieważ
tablica ta dotyczy różnych
miejsc teknu,
płytę
trzeba było
przeci~tć.
1
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1545
Wojciech

ki
Kętrzyń

do

Oskara

Kolberga

Lwów, IV 1890
Przesyłam
Szanownemu Panu mmeJ zym, z serdecznym pozdrowieniem, w zy tko 1, co je zc ze mam, ale to już
j t bardzo niewiele.

Bibl. PAN 3891, k. 82: Bilet wi:ytowy :; nadrukiem: Dr Wojciech Kętrzyń
ski, Dyrektor Zakłdu
Narodowego im. Osolińkch,
członek
Akademii Umiejętno·
ci w Krakowie i towarzystw naukowych w Paryżu,
Poznaniu, Toruniu
i Tylż,
korespondent c. k. komisji centralnej dla pomników sztuki i zabytków
bi torycznych w Wiedniu.
1 Nie udało
się
ustalić,
które tekety otrzymał
wtedy Kolberg. Więk
z o' ć materiałów
znajduącyh
1ię
w tekach Bibl. PAN 3208, 2183, 3891 i 3892, a odnoezęcyh
się
do 1azur Pruskich uzyskał
Kolberg od Kętrzyń
kiego, ale brak
dokłanych
danych uniemożlwa
identyfkację
(zob. "Ma:ury Pru kie" Oskara Kolberga w tomie 40 D OK).

1546
O

kar

Kolberg

do

andy
Zelńskij

Kraków, 4 V 1890
Był
n mnie wczoraj wieczór dr Iączka
i znalł,
że
ię
gorączka
zmniej z la powi dział
także.
że
do pol wek winnych lep ze by dla
mnie było
wino czerwone niż
białe.

B. J. 7891, k. 107.
Oryginał

li tu, nad tek tem obcq
rękq

notka: do W.

ekiej, pod tekstem: Oskar Kolberg w Krakowie 4 maja 1890.

Zelń
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1547
K a r oli n a
berga

K o l b e r g-W ą

ow

k a

do

O

k ar a

K o 1-

Sandomierz, 21 V 1890
Kocbany

tryju

Wczoraj wycztałm
w "Wieku" mutną
dla na wiadom'ć
t, że
bardzo za łabe
', Drogi Stryju, mam nadzieję
w Bogu, że
dzi • już
czujesz się
lepiej, jednak pro zę
za pokój nas, choć
jednym łów
kiero - "mam ię lepiej", więcej
nie wymagam - te trzy tylko
wyrazy będą
dla na rado ne, bo trudno powiedzć,
jaki ię czuje niepokój, gdy kto· ukochany cierpi, a je t od na daleko,
ani czynem, ani łowem
ulgi uczynić
mu nie je te~my
w tani ,
prze złam
ja teraz z moją
kocbaną
ałcią
bardzo ciężke
zmartwienie, 5 tygodni była
niebezpiecznie horą
na tyfu - dzi' już
zdrowa, ale do nauk wróci· je zez m może,
nie w porniałm
jej nic o chol'obie Twojej, Drogi, Kochany Stryju, aby j j ni martwić.
Ja tylko i Tonia z ni pokoj m wyczekiać
będziemy
wiadomości
od Ciebie, serdecznie Cię
całujemy
i w ciągłej
modlitwie
błagmy
Boga, aby Cię
nam zachowł,
byt!my Cię
znów kiedy'
u· ciskać
mogły.
Kochają
Cię
bratowa
Karolina Wą
ow ka
PP. opernickim wyrazy zacu n ku
no zon w Twej chorobie załącmy.

Rkp. ::ag. Bibl. P AU 2030, t. I k . 297

wdzięcno

·

ci za trudy po-

298. a odomierz d. 21 Maja 1890.
iek" 1890 nr 111, w dziale .,Wiadomo'ci bieżąc
zagraniczni""; Wiadomo · ć tę podał
kilka dzienników warszawskich, np. ,.Kurier odzienny" nr 135
w formie telegramu: , Kraków, 17 maja, Znakomity etnograf, O kar Kolberg, dogorywa." Informacje t sprotwał
., ick" 1890 w nr 113 z 22 maja podając,
że
wiadomo.:ri o ciężkej
chorobie Kolberga był
fałszywe.
1 .,
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1548
Oskar Kolberg do Wandy Zelń

kiej

Kraków, l VI 1890
Szanowna Pani
Za yłam
razy za
bową

1

moją

dzień

dobry
przypominam,
niecierpliwo ' ć , ową
kolrwać
przeasjąc

się

mając

tarczę

po ty iąc
her-

•

Przyjaciel i
ługa

O.K.
B. J. 7891 , k. 108. Data: l czerwca 1890 w Krakowie dopisana pod tekstem
obcą
ręką
. Oryginał
listu. Bilet wizytowy z nadrukiem: Oskar Kolberg, nad tym
tłopi
s ane
obcą
ręką:
Do Wandy Zelńskij.
ie udało
1ię
uatlić
, czego dotyczy ten liaL.
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LISTY NIE DATOWANE I PóźNIEJ

ODNALEZIONE

1549
Nieznany

autor do

Oskara Kolberga

bm. i d.
Panu Dobr[ odziejowiJ ądanyż
opis obrzędu
1
nego kmiotków olku[ kich] , piękny
przy tym ukłon
wraz z prośbą
oświadczen
tegoż
i miłej
wej Bratowej

wesel-

Przesyłając

Mu
2

łączę.

•

(...] *

Bib/. P A 2185, t. 3 k. 143. Bez miejsca i daty. List pisany prawdopodobnie
r. 1848. Wskazuje na to notatlca Kolberga nad opisem wesela w tomie .
.. Kielrckie" (DWOK T. 18) s. 126.
* pod pi s nieczyielity
1 Opis ten w wersji rękopiśmenj
nie zachowł
się.
W tomie Kieleckie
cz. l (DWOK T. 18) s. 126-130 opublikowany jest opis wesela z olkuskiego
z prowenicją
georaficzną
,.od Leiowa i Janowa (Potk-zły)"
, z notatkil
,. odesłan
r. 1848". Być może
z tym opi em zwiąany
jest list.
2 Jeżli
list pisany był
w 1848 r ., mowa tu o Emilii. żonie
Wilhelma Kolberga
( ~ luh
ich odbył
się
w 1811 r.), Antoni ożenił
się
w r . 1852.
tV

1550
O kar Kolberg do nieznanego adre

ata

bm.
Jen[erale]
JWielm(ożny]

Wywiązujc

wi,

1

z obietnicy, po pic zam donie'ć
od paru dni bawię
w domu p. Richtera 2 i
się

że

d.

miałe

Panu Jenrało
sp o obno ~ć
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przekonać
się,
że
z wielką
było
korzy'cią
umie zczenie w mm
p. Ludwika 3 na praktyę.
Gospodar two na obszarze okł
200
włók
jest tu prowadzone wzorowo i energicznie; jest ono płod
zmienne i przemienno-pastwiskowe.
P. Richter, zarzucony będąc
czynośiam,
zgodił
się
na przyję
cie Jwóch praktykantów i tych po iada. Są
to ynowie obywatel cy
i płacą
mu tylko po rub. r. 200 rocznie za stół,
mieszkanie i opał.
O usłgę,
światło
i pranie winni ię
ami postarć,
lecz o to tu
nader łatwo.
Moje u ilne prośby
kłoniy
go do przyjęcia
je zcze p.
Ludwika, i ądzę,
że
można
ofiarwć
p. Richter więcej
[ ...] * obowiązkem
zajęci
ię
partykularnego. P. Ludwik pod względem
towarzystwa, mogę
zaręcyć.
że
znajdzie je dość
liczne i odpowiednie
swojemu uk ztałceniu
i w ej zacno· ci, bo p. Ricbter dba o to głów
nie, ażeby
w jego domu wszelka przywoit
' ć i moraln'ć
zachowane był,
do czego własnym
przykładem
pobudza; żąda
nadto od
praktykantów dobrej woli i wykonania krupulatuego w zelkicb dypozycji, jakie pod względem
agronomicznym dane im będą.
Opła
ta u i zeza ię półrocznie
z góry.

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 393. Be: miejsca i daty. Brulion li!tu pi!any prawdopodobnie w latach 1850- 1856, ponieważ,
jak wynika : itinerarium Kolberga
u Richtera pod Ko:ieni·
{zob. anek I), tv tych latach Kolberg lr:ykrotnie był
cami.
* niec:ytelne dwa słowa
"it"

udało
s ię
ustalić,
do kogo list był
•kierowany.
Richter, postać
bliżej
nie znana.
Pan Ludwik, osoba nie zidentyfikowana.

2 [ ••• )
3

1551
Karol

Czerniawski

1

do

O

kara

Kolberga

Warszawa, bd.
Kochany O karze
Byłe'

dę

ażeby

tak la kaw i obiecał
' mi zniewolć
mi napi al przyrzeczonego poloneza.
o godzinie 5-tej po południ
i zostawiłem

i
Byłem

zjednać

Moniu zkę,
u Ciebie we 'robilet mój wizytowy
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z napi em na drugiej troni , aby' mi donió ł przez Wierzbow kie,
czyś
był
u Moniuszki i jaki je t kutek twego w tawienia się
do niego. Wierzbowskie był
w piątek
u na i o'wiadczył,
że~
nie był
wcale u nich, więc
nie wiem teraz, czego mam ię trzymać;
bo gdyby
Moniu zko nie chiał
mi napi ać w ciągu
tego tygodnia obiecanego
poloneza, tobym prosił
Krzyżanow
kiego o to, a on by nie marudził
tak i wnet miałby
poloneza, tak prędko,
jak od Ciebie oberta a i akompaniament do krakowiaka. Donie' mi odwrtną
miej ką
pocztą
na Le zno pod nr 679, w domu Janczew kich, jaki był
kutek Twego w tawienia się
do Moniu zki i czy mogę
ię
podziewać
na pewno dotrzymania obiecanki.
Twój przyjaciel od serca
Karol Czerniawski
Bibl. PA 2185, t. l k. 136-137. Be: mteJsca
daty List pi any prawdopoporus:one w liicie sprawy dotyczą
dobnie w r. 1860 lub krótko pr:.ed, ponieważ
wydania książ
, która uka:.ala się
w 1860 r.
1 O Karolu Czerniawakim brak bliż
zych informacji, tu mowa o jep;o publikacji O tańch
narodowych :. poglądem
historycznym i estetycznym na tań
c~
rói.nych narodów a v; !:.c:.ególnoki na tańcP
pol~kie
prz.e:; ... , Warszawa 1860.
Do tekstu dołączna
była
wkład
z nutami zawierjąc
: "Polone: St. IJ:oniuszkl, Ma:.ur I . owakowskiep;o Obertas O. Kolberp;a, utę
do krakowiaka tep;oL
i Mazur hr K. Soltyka z r. 1825". ie udało
się
ustalić
bliższych
danych o tych
utworach, ponieważ
dostępny
egzemplarz kaiąż
nie zawiera wkładi
z nutami.

1552
O

kar

Kolberg do Józ

fa

ikor

ki

go

bm. i d.
, z[anowny] R(edaktorzr]
Jakkolwiek powody, któr mnie kłoniy
do napi ania Króla pa terzy, ja. n e ą każdemu,
kto miłuje
zwyczaj narodowy gdzi kolwiek
on ię pojawia. nie będzie
tu moż
od rzeczy pomówi nie zer ze
o wspomnionym zwyczaju choćby
dlatego tylko, aby rozbudić
nieco ruch literacki na z do prac podobnych na tym polu. Wiadom'ć
dokłaną
o nim zacytowną
w dziele Gołębiw
kiego 1 powziąłem
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z bro zurki pod tyt. Pasterze na Bachorzy, sielanki kujaw kie przez
F.L.J. podch(rążeg)
w P(ułk)
J. P(iechoty) L(iniowej) W( oj ka)
P(ol kiego) , wydanej w r . 1827 w War zawie (w drukarni Wróblewkiego przy ul. Krzywe Koł
, w 12-ce, . 108) a ofiarowanej Józ.
Modliń
kiemu w Sierzchowie 2• Wedle niej Bachorzą
zowie ię najoh zerniej za łąka
na Kujawach, bujna w pa twiska i trawy, obok
której leżą
najżyźie
ze grunta, a mie zkańcy
jej nadbrzeży
łyną
z zamożn
' ci. Ze zdrojowi k w po' rod ku tej łąki
znajduącyh
ię
płyną
w rozlicznych kierunkach trumienie i tworzą
brody rozrzucone tu i owdzie po zerokich błoniach
okrytych gę to licznymi
stadami rogatego bydła
i źrebców.
Stada te trzeżon
ą przez pa·
stuchów i pa terki wiernie przechowująy
obyczaje po ojcach
odziedziczone i miło
tkaroi cza obie kracjąyh.
Maluje nam to
dobrze w stylu, który tarego Szymonowicza przypomina (acz niekiedy rymem tak zwanym czę
tochow kim) , zamie zezona w pornienionej bro zurce ielanka II, którą
tu w całośi
przytaczam, pod
napisem Rozyna pędząc
na paszę
i z pa zy swą
trzodę:
Dalej trzodo ma, dalej [już
już
kowronek itd.
ię

ielance IV jeden z dwóch pa terzy rozmawijącyh
chwalą
urodę
Rozyny, tak opi uje jej ubiór
szechnym w tamtych tronach użyci):
Ale łuchaj!
co to

Pamięt
miał

wzno i,]
łońce

(będący

z
w
do

~ ć

obą.

pow-

z[ ...]

itd.

Otóż
owa łąka
, Bachorza, je t ceną
, na której wedle tarodawnego zwyczaju obierają
obie pa t rze króla lub królową
na rok cały , a obierają
tego, kto najrani j w dniu Zi )onych Świąt
k w ruiejce umówione prz pędzi
bydło
; kto za ' o ta t ni mu i prz z trzy
dni w zy tki w i cał e j bydło
pa ać , podcza gdy młodzież
ochoczo
ię
bawi, pije i tańczy.
W półubiegan
ię
młodzieży
wi j kiej o koronę
(pierw zeń
two) , wybór króla lub królowej pa terzy, hi ganie
do mety o wieńc
, wre zcie nad wieczorem pochód z wołem
przybranym w kwiaty a o łoniym
białym
płótnem,
własno'
ć zwykle
najzmożie
zego go podarza, który go hojnym wykupuje datkiem
i do sutej wieczerzy najwięce
ię
przykład,
oto tre' ć pro -
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ta
zajmuąc,
którą
w ten sposób opisuje:
Nadszeł

sielanka VI pod napisem Zielone Świątk

dzień

pierwszy maja, (przyadł

on w niedzlę;]

obchodzono itd.
udramatyzowania tego zwyczaju tyle dla poezji i muzyki
ponęteg
zakomuniwłe
w r. 1849 Lenartowiczowi 3, który mi
go <Opracowć
przyekł
i pisać
go rozpcął,
po napisaniu ro·
mansu nr 4 <Okolicznś
spowdały
wszakże
jego wyjazd za granicę
i zostawił
mnie z niedokńczym
rękopisem
w tece. Wedle
planu, jaki Lenartowicz zakreślił,
miały
wchodzić
do obrazka prócz
wymienionych następujące
jeszcze osoby: Starości,
Małgorzt
gospodyni Jagusi i Józef - grajek wiejski, co było
ramy jego
o wiele rozseył,
nadto użyte
w sielance oryginalne śpiewy
moż
na było zręcnie
przykócić
i do obrazka wtrącić.
Tymczasem pragnąc
jako tako mieć
wykończnm
ten obrazek dla przedstawienia
go w salonie znajomego mi zacnego obywatela 4 uprosiłem
parę
osób
zajmuącyh
się
pracami literackimi o napisanie reszty, czego chęt
nie dopełnil.
A tak obrazek ten na prędzce
spisany odziałem
w muzykę,
na jaką
mnie stać
było,
a z którą
spiezyć
się
także
należło.
Wyłuszcw
Ci więc
historę
powstania tego dramatu, dodam tu
tylko 3 kawłi
jako dodatek do Króla pasterzy, to jest przytoczone w sielance:
Myśl

l sp1ew chłopów
i dziewcąt
2 ( ...] *
3 Kujawiaka z towarzyszeniem trzaskania z biczy.
Czy zwyczaj ten istnieje jeszcze
dotą,

nie jest mi wiadomym.

Bib[. PAN 2185, t. 4 k. 388. Brulion listu pisany prawdopodobnie do Józefa
Sikorshiego przed r. 1860, tj. pr:ed opublikowaniem prze: niego recen:ji o
.,Królu paster:y" w ., Ruchu Muzycznym" 1860 nr 45.
nazwy tego fragmentu
• Kolberg nic wpisał
l Ł.
Golębiwsk
Gry i zabawy różnych
stanów w kraju calym lub niektórych tyllco prowincjach. Warszawa 1831 s. 119- 122.
2 Fragmenty tego utworu cytuje Kolberg w tomie Kujawy cz. I (DWOK
T. 3) s. 334-336.
3 Kolberg podał
datę
błędnie,
Lenartowicz wyjechal z Warszawy w 1818 r.
zagrożny
aresztowaniem.
4 Zob. przyp. 3 do listu 46 (Korespondencja cz. l).
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1553
Wojciech

G

r

on

do

O

kara

Kolberga

hm.

d.

Szanowny Panie Oskarze
ię,

że

Otto

1

źle
bardzo odbija kredowe ry unki
z kamienia. Czyby nie można
dać
do odbicia innemu litografowi,
który ma lep zego drukarza, to je t Flekokowi 2, Pekowi 2 albo Fajan owi, potrzebwały
nare zcie tylko zapreowć
kamień
i pierw ze kilka odbić
zrobić,
re ztę
można
by u Otta odbijać.
Otto przyyła
dzi ~ po kamień,
nie dałem,
czekam na pańską
odpwieź.
Dowiedzałm

W oj ci ech G er on
Bibl. PA 2185, t . l k. 175. List piany prawdopodoiwie tv 1860 r., gdy u Otta
drukowany był
wyciąg
fortepianowy : "Króla pa. ter:y" Kolberga. Kartę
ty·
tulową
llo tej publikacji litografowano według
ry unku Gersona.
Otto prowadził
zakłd
litograficzny w
ar zawie przy ul. Kra·
l Władysw
kowskie Przedmie · ci e nr 442. Poza wyciągem
f orlepianowym z obrazka scenicznego Król pasterzy litografowane był
tam nuty do wydanych w 1867 r.
Kujaw.
nie znani.
2 Flekok, Pek, litografowie warszawscy bliżej

1554
O

kar

Kolberg

do

redakcji

"K l o o. w "

bm. i d.
Do Redakcji "Kło

ów"

Pan ikorl'ki pi zą
w ,.Blu zczu" nr [5] 1 o ~wieżo
wydanej przeze mnie k iążc
pod tyułem
Lud itd. zrobił
mi w przypi ku parę
zarzutów, który h bezasdność
winienem wykazć.
Mylnie okre~ la
on tarogecką
tonację
dorycką,
która miał
nie inny zereg tonów jak przytoczony: d, e, f, g, a, b, c {obacz "Ruch Muzyczny"
1859 nr 20) 2 , ton h zamia t b należy
do ton[acji] tarok~cielnj.
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Dalej mówi p. Sikor ki również
mylnie o minorowej melodii nr 7,
jakobym ją uważł
za d-minor, tymcza em na . 13 mego dzi la wyraźnie
powiadam, że idzie ona z tonu D-major. Domyśla
ię
przeto, że tu zachodzi omyłka
druku i że p. Sikor ki miał
na my"li melodię
nr 44 o której mowa na . 11, ależ
najprzód zacytowłem
tam
melodię
nr l, a i zacytowana później
mel[odia] nr 44 tak dobrze
może
ię
kończyć
w d-minor, jak i w D-major, lubo pojmuę
, że
harmanizator tegocze ny, trzymając
się
pierw zych dwóch taktów, dla
gładko"
ci i okrągł·
ci nadłby
jej zakońceni
majorowe, przeciż
bytność
tam tonu f n dołu
w dal zym ciągu
i pokrewińst
jej
bli kie z minorowymi melodiami nr l, 36, 69, 71, 75, 77, 88, 86 itd.
przemawiją
raczej za charakterem i zakońcenim
minorowym.
ie mając
nic więcej
do nadmienienia, pozo taję
itd.
O. Kolberg
Bibl. P AN 2185, t. 4 k. 230. Brulion. listu pi an.y na poc:.qtku r. 1865 w od po·
wied:.i na recn:.ję
,,Sandomierskiego" opublikwaną
pr:e: Józefa ikarskiego
w 5 numerze "Bluszczu" ::; 1865 r. Listu tego "Kłosy
nie opublikwały
.
1 J.
ikor ki Ruch Mu:.yc:::n.y. ,,Blo1zcz" 1865 nr 5.
2 ,,Ruch
luzyczny., 1859 nr 20.

1555
[ ...] Ja h o ł k o w

ki

1

do

O

kar a

Kol b er g a
Łomża,

5 V l 1869

zanowny Panie
ie doczekaw zy ię od mego kore pondenta z Dudów 2 odpowiedzi na poczynione kwe tie i zapytania, 'ciągnłem
go do Łomż
i z jego u t prawie łow
w łow
zanotwł
m wyjaśnie,
i dlatego dał
m napi ..Dudy", re ztę
obiecał
opi ać
lub w podobny
po ób opowiedzi ć nie czekam więc
na dop łni
nia, ale co mam,
od yłam
przy zdarzonej okazji. Odawcą
je t p. Leppert, nadle"niczy z Zambrowa 3, ż za· nie idzie mi tak po my ' li w półracowni
ctwo, jak pragnąłbym,
może
Szanowny Pan wą
przekonywając
wymową
potrafi z zjednać
go dla iebie. Zami zkuje on ławny
Czerwon Bór 4 z pia ków i upraw ztucznych.
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Dołączam
także
kilka kartek z okolic Porządia
i Wyszkowa,
wraz z nutami i ry unkiem ~. Prosilem pisującego
u ilnie o więcej
i zapytania po lałem.
Mam nadzieję,
że
pro'ba moja nie zostanie
bez kutku. Poczyniłem
także
i uwagi nad jego opi cm, prosząc
o wyj a· nienia zcegółow
ze, mam nadzieję,ż
za bytno •cią
chwilową
w War zawie, może
je zcze w bieżącym
mie iącu,
potrafię
cokolwiek wyżebrać
i złożyć
w dowód uwi !hienia dla Pań
kiej pracy
niezmordowanej. Przykro mi tylko, ż
to ą tak małe
czą
teczki
a środków
do zniewolenia nie bardzo chętny
wynaleźć
nie mogę,
am będąc
w niemoż
·ci odbywać
podróże.
Pro zę przyjąć
wyrazy zacuoku i poważni,
z jakimi
pozstaję

Jahołkw

ki

Bibl. P A 2185, t. l k. 288-289. Łomża
d. 5 Czerwca 1869 r. ad ukstem
notatlei latonikowe Kolberga-wykorzystane w tomie ,.lłfa:otvse"
c:. VII (DWOK
T. 42).
1 [ ••• ) Jahołkwsi,
postać
bliżej
nie znana, przesłan
przez niego materiły
nie zachowły
uę
wśród
rękopi
ów Kolberga.
2 Dudy Puszcańkie, wieś
w pow. kolneńsim.
3 Zambrów, o ada miej ka, dawniej mia tec7.ko w pow. łomżyń
kim.
4 Czerwony Bór, la y rządowe
na południe
od Łomży,
należły
do łeśni.ctwa
zambrowskiego.
~ Materiły
te nie zachowły
się.

1556
Zygmunt Jaro!'lzew

ki

1

do

O

kara

Kolberga

bm. i d.
Wielmożny

Panie Dobrodzieju

W cd ług
przyrzeczenia po ełam
Panu t re· ć do operetki * - je t
jej wykończeni
zależ
ć dopiero
to jednak tylko zkic - upełnz
będzi
od Pań
kich uwag. aj przód, czy ię tre ~ć podoba? Czy rozad to, w którym miej c u będzie
zdaniem Pawój jl' t właściym?
na pomie'cć
tercet czy kwartet? Jeżli
da ię z tego co~
zrobić
i my'l ię
podoba, będzie
z Pan tylko ła kaw mi napi ać,
w któ-
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rym miejscu ma być
jaka zmiana, a natychmia t ją u kutecznię
i listownie zakomuniję.
Trudno mi było
dogzić
należyci
, mało
znając
miej cowe podania o zbójcach; gdybym miał
jakie~
podanie lub legndę
o zbójcach,
może
bym lepiej dogził,
ale w tych stronach na tym zbywa.
Zrobiłem
także
i drugą,
ale tej załącm
tylko treść,
bo mniej
ludowa:
"Rzecz dzieje ię w Karpatach. Dziedzic lasów, w których się
opryszki ukrywali, kazł
jednego z nich,
chwytawszy, powie ić.
Opry zki, m zcą
się,
czynią
na niego za adzkę
i chwytają
go z żo
ną
i dziecęm.
Z tego rozwija się,
jak następuje:

l. Pogrzeb i stypa opryszków na grobie wisielca, gdzie zaprzyzem tę i udają
się
na za adzki - scenę
tę
zakńc
'piew
bandyty.
sięgają

żony

2. Dziedzic z żoną
i dziecęm
wchod:tą
na scenę,
goni - tu śpiew
rannego dziedzica, który błag
może,
aby ama przez wzgląd
na dziecę
uchodziła,
razem zginąć,
i tu wyiązuje
ię
duet przeplatan
3. Uciekająy
straszne
uj · ć zdołali.

za scenę
- tu śpiew
żony
bandyty, która
i opowiada je bandycie, który przeklina, że

uchodzą

sny
dziś

4. W chodzą
5. Aria

miał

chóry i
błagjące

pogdy on nie
ona po tanawia
chórami pogoni.
uciekają

żonę,

żony

prowadzą

chwytanych.
dziedzica, aby
choć

życiem

udarowali

niemowlę.

6. Bandyta przy taje na to, tu
dobry opry zek.
ząc,

że

będzie

z niego
kiedyś

7. onaŻ
dziedzica, u ły zaw zy to, już
nie che tej ła ki.
roz trzyga, aby sama wybrał
między
mę
8. Jed n z opry~zków
żem
a dziecęm.
9. Śpiew:
"Pierwej byłam
żoną
niż
matką
... "
10. Kompania udającyh
się
na odpu t do Kalwarii roz trzyga.
I wiele tu je zez e innych okoliczno 'ci.
Jedną
tu je zcze miałe
my ' l, którą
je'li Pan uznasz za dobrą,
mógłby
się
lepiej wyiązać,
jako z rzeczy, którą
lepiej pojmuę.
2 Je 'li Pan zna z Nieznajomą
je t to ballada Mickiewicza przeło
żona
z niemieckiej pod tyułem
Eleonora, podług
mnie bardzo ład-
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ną

można

a ja
czają

mogę

by z tego utworzyć
opertkę,
pro zę
tylko
to u kutecznić.
Kończę
dla braku cza u( dla czego i tak bazgrę),
zczere pozdrowienia, czekają
odpowiedzi, życzliw
przecytać,

załą
ługa

Zygmunt Jaro zew ki
Ad re do mnie przez S ta z ów w Sichowie 3 na ręce
Walerego
Tryben 4 • W Sta zowie i Sichowie w zy cy zdrowi, W al ery za yła
ukłony.
Jeszcze raz przepra zam, że bazgrę,
ale już
chwili czasu
nie mam, wyjeżdaąc
na tydzień.
Bibl. PAN 2185, t. l k. 291- 298. Be: miejsca i daty. List pisany pr:ed r. 1871,
tj. pr:ed wyjazdem Kolberga z Warszawy do Modlnicy, po tym roku, o ile wia·
się
wyląc:nie
badaniami i publikacjami etnografic::domo, Kolberg zajmowł
nymi i :rezygnował
:; komponowania.
ponieważ:
o charakterze
• libretto pt . .,Wianki" (k. 293 298) tu pominęt,
twórczoki Jaroszewskiego informuje pr:ytoczonp w liśce
streszezpnie drugie/(o
libretta
1 Z ~:munt
Jarosze'll-ski, postać
bliżej
nie znana, przysłanch
przez niego
tekstów Kolberg nie wykorzy tal.
2 Chodzi prawdopodobnie o baldę
Uciec::ka.
1 Sicbów, wieś
w pow. etaszowskim, Kolberg był
w Staszowie w 1855 r.,
być
moie wtedy nawiązł
kontakt z Jaroszewskim i poznał
wspomnianego w Ji.
sc1e
ałt>rego
Trybena.
1 Walery Try ben, postać
bliżej
nie znana.

1557
Antoni
zabrński

do

O kara

Kolberga

bm. i d.
Kochany O karze
1
- chce przerobienia i wy~zu
Cenzura w trzymał
Twój artykuł
c ni a miej c i wyrazów o Rzeczypo politej, Rusi itd. Wójcicki wyjechał,
Majew ki Józef 2 za tępuje
go. Bez traty cza u po odebraniu tego biletu przybądź
do mnie lub do Majew kiego, który mie z-
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ka naprzeciwko mnie. Trzeba ię
co można,
bo inaczej artykuł
już
Czekam
złożny

z nim rozmowtc 1 razem poprawtc,
na nic by ię nie zdał.
Szabrń

ki

Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 157. Be: miejsca i daty. List pi any pr:ed r. 187 I, tj.
ol>rc~ie,
gdy Kolberg mie~:kal
w Wars::awie, ponieważ
zabrń
ki pis:e:
"przybldź
do mnie ...".
1 Chodzi prawdopodobnie o jeden z artykułów
Kolberga publikowanych w
"Bibliotece Warszawskiej", której redaktorem był
Szabrński
w latach 18411843, w1pólpracownikiem do r. 1874. Po Szabrń
kim redaktorem został
K. W.
Wójcicki. Nie udało
się
ustalić,
o który z licznych artykułów
Kolberga tu cho·
dzi, publikacje Kolberga pojawią
się
w "Bibliotece Warszawskiej" w latach
1841-1870.
2 Józef Majew1ki, postać
bliżej
nie znana.
w

1558
K o m i t e t o b c h o d u 2 5 ·l e c i a "G w i a z d k i C i e s z y
k i e j" d o O k a r a K o l b e r g a

Ó·

Kraków, 12 l 1872
Wielmożny

Panie

Chwalebna walka, jaką
lud pol ki na złą
ku, przebudzony z wiekowego u~piena,
toczy na polu prawnym w obronie mowy ojczy·
tej i narodowo: ci, przejmuje uwielbieniem każd
go Polaka i jedna
dla i bie uwielbienie raiego narodu.
ytrwało~ć
garstki ludu na zachodnich kre ach Ojczyzny, 'wie·
eąca
nam przykładem,
za ługj
na u zez ni pow z chne, na okazanie, ż
du zą
i er em popi ram ten ruch zacny.
Wyborną
po obno' ć do okazania tej ympatii na tręcza
nam obchód 25-letniej rocznicy i tnienia "Gwiazdki Cie zyń
kiej", t go ogni ka u iłowań
narodowych na złą
ku.
Redaktor i wydawca jej, Paweł
talmach z, j t jednym z najpierw zych w krze icieli narodowo' ci na zej w K ię twie Ci e zyń
kiru,
jedn)'m z tych, którzy mowę
pol ką,
wypartą
przez germanizm z ko-
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cioła,
zkoły
i urzęd,
u iłują
przywócić
do praw jej należych,
jednym z tych, którzy przypomnieli wym współrodakm,
że
ona
tu panowć
powinna.
Paweł
Stałmch,
wałczą
od lat dwudziestu przesło
z objętn
'cią
z jednej, z prześladownim
z drugiej trony, w u ·tawicznych
zapa ach z niedo tatkiem i przeciwnośam
zerąc
o w1atę,
moralność,
podno ząc
miło;ć
ojczyzny i uczucia narodowe, mimo twardego lo u nie zwątpił
ani na chwilę,
ani na chwilę
rąk
nie opubcił.
Gromadka ludzi dobrej woli, chą
zarazem uczić
wytrałą
praC«t Stalmacha, jak i prac~t
całego
ludu szlą
kiego w jego o obie,
i chą
zarazem zacnemu redaktorowi przynie'ć
pomoc materilną.
zawiął
ię w komitet celem wydania k iążk
zbiorowej J' złożnej
z prac pol kich pi arzy, roz przedaży
tejż
na jego korzy~ć
i wrę
czenia mu zebranej sumy w 25 rocznię
jego pracy redaktor· ki ej.
Komitet, w nadziei, że Szanowny Pan podziela z jego zapatrywania ię i uczucia, upraoza uprzejmie, abyś
raczył
nade laniem pracy wej przycnić
ię
do przyozdobienia k iążk,
a więc
do o iąg
nienia zamierzonego celu. Ponieważ
k iążka
zbiorowa nie może
być
zbyt ko ztowną,
a więc
i zbyt oh zerną,
przeto komitet upra za
Szanownego Pana, ażeby
rozmiar artykuł
nie przechodił,
jeż
li być
może,
arku za druku, a nadto jeżli
zechce z uwzgl~tdnić
pro'hę
kornit tu, iżby'
zechiał
w tej mierze dać
odpwieź
tanowczą
przed końcem
miesąca
* stycznia, a je!Sli to być
nie może,
to najdalej do 15 lutego*. Po czym bliż
ze porozumienie co do przedmiotu
i oh zerno ~ci
artykuł
na tąp i.
Z głębokim
poważniem
Przewodnicąy
komitetu
li czy ław
Dzicdu zycki
Sekretarz komitetu
L. • Jerzy Badura 4
Adrc komitetu:
Wny Ignacy Zółtow
ki ·'
w Krakowie

Bibl. PA 2185, t. 2 h. 93 9-1..
Krakowie d. 12 m. tycznia 1872. Tekst litografowally, tylko data, podpisy i króthi dopisek pod koniec listu wpisano
ręcznie.

*-*

44 -

tekst wpisano
ręcznie,

Korespondencja t. 66

pierwotnie
było:

grudnia
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1 "Gwiazdka Cieszyńka",
tygodnik, wychodziła
w Cieszynie od r. 1851, jako
kontynuacja "Tygodnika Cieszyńkgo"
. Redaktorem jej hyl Paweł
Stalmach .
Pismo to miało
duże
znaczenie dla podtrzymania świadomc
narodowej na
Sląsku
Cieszyńkm,
ponadto jest cennym źródłem
dla folklorystów, ponieważ
drukowano tam wiele tekstów literatury ludowej. W 1872 r . " Gwiazdka" mia·
la dopiero 21 roczników i jubileusz dwuziestopęcla
dotyczł
raczej pra·
cy redaktorskiej Pawł
Stalmacha, rozpcętej
w 1848 r. w "Tygodniku Cie·

azyńskim".
2 Paweł
Stałmch
(1824--1891), ś ląski
działc
ludowy, wydawca i redaktor,
poza wspomnianymi pismami wydawal też
od r. 1857 "Kalendarz Cieszyńk"
i "Kalendarz Polski".
3 Wydawnictwo to ukazło
się
w Krakowie w 1873 r. pt.: Wisła,
księga
:bio·

rowa ku uc::c::eniu 25·letniej rocznicy pracy na polu d:i ennikarskiem Pawł
Stalmacha. Opublikowano tam utwory literackie i szkice kiludzesęc
poetów
i pisarzy (m. in. Lenartowicza, Pola, Ujejskiego, Kraszewskiego, Wilkońsej,
Szujskiego) oraz wstępny
szkic W. L. Anczyca, w którym omówiona jest sył·
wetka Stalmacha i jego prace na tle sytuacji narodowej Sląska.
Nazwisko l.oł·
berga nie pojawia się
w spisie współraconik.
4 Jerzy Badura (1845--1911), pastor, początkw
w swej rodzinnej wsi Dra·
gomyśl
w pow. bielskim na Sląsku,
później
w Laskach i od r. 1883 w Między.
borzu na Sląsku
. Współracowl
z wieloma czasopismami, wydawal podręcznik
i książ
religijne dla ludu, był
bardzo czynnym działcem
patriotycznym. W r .
w Krakowie i pracowal w szkole parafialnej
1872 przez krótki okrea mieszkał
przy zborze polskim.
5 Ignacy Zóltowski, postać
bliżej
nie znana.

1559
Oskar Kolberg do Akademii
Umiejętno

ś ci

bm. i d.
1
W sprawozdaniach z posiedzń
Sekcji Językowej
wycztałem
wiadomść,
że
komitet do układ
i wygotowania [ ... ] * słownika
jęz[yka]
polskiego wyznaczony przygotowawcze swe prace, baczą,
że
z początku
na zbieraniu potrzebnych ku temu celowi materiłów
ograniczyć
się
wypadnie, rozdielł
w sposób ułatwijący
wykonanie tego zadania, więc
postanwił
prowincjonalizmy i takowe, nim
użyte
one zostaną
na karm dla tegoż
słownika,
w osobnym zebrać
dziele. Uznając
właścioć
takiego kroku, poważm
się
wnieść,
aby
z nadsyłch
Sekcji materiłów
ogłaszć
ona chiał
bulletyny
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objęt'
ci przynajmniej półarku
zowej, wymienając
kąd,
kiedy i od
kogo materiły
otrzymał.
Działne
to przedstawi tę korzyść,
że
poda wcześni
do wiadomśc
publicznej nabytki z różnych
okolic
kraju pozy kane, a stąd
da możnść
rychłego
sprostowania uchybień
i dopełnia
braków, odpwiezalnśc
za' za możebn
niedokłanści
i błędy
zrzuci na ich autorów i tychże
do poprawienia ich pobudzi.

Bib/. PAN :!185, t. 4 k. 8. Be: miejsca i daty. Brulion listu pisany po r. 1874,
htór:;m utworzona :ostał
Komisja lt::ykowa Akademii Umiejętnośc.
• nieczytelne
1 Komisja (nie !ekcja) Językowa
utworzona został
w 1874 r. przy Wydziale
Filologicznym A. U. Pierwszym prezesem był
dr F. Skobel. Jednym z zadń
komisji było
zbieranie materiłu
do wielkiego słownika
języka
polskiego, a ncugólnie do slownika języka
!taropolskiego oraz gromadzenie i publikowanie materiałów
z zakreeu dialektologii. Prace naukowe przygotowane w ramach działaino
·ci kom i ji oraz !p rawozdania z jej po!iedzń
publikowane był
w "Rozprawach i prawozdaniach z Posiedzń
Wydziału
Filologicznego Akademii
Umiejętno"c•,
które wychodził
w Krakowie od r. 1874, później
we wła
nym
organie ., prawozdania Komi!ji I ęzykowej
Akademii
miejętno
·ci" (Kraków od r. 1880).
to

1560
Oskar

Kolberg

do

Akademii
Umiejętno'c

bm. i d.
Po iedz nia początkwe
pologicznego miały
przy rozpcąć

Sekcji Etnologicznej 1 Wydziału
Antrogłównie
na celu skre 'lenie planu po tępawni
ię
mającyh
Ladaniach etnologicznych. jak również
obmyśleni
'rodków zmierającyh
do otrzymania potrzebnych
ku temu materiłów.
Sekretarz
kcji wygotał
to ·owne i przyjęte
przez nią
instrukcje, które z polecenia JW[ielmożng]
Preze a
Akademii drukowane tymczasowo rozdanymi zo tały
wielu człon
kom, by od nich jako wzory, czyli formularze, do różnych
uprozonych roze lane osób, służy
im za kazówę
do zbierania i spi·
sywania potrzebnych dla etnologa i lingwi ty wiadomo 'ci. Jaki
kutek odnio ą podobne świeżo
dokonane rozsyłki,
cza wkrótce po-
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Gdyby za· plonu spodziewanego nie przynio ły,
ekcja obmy'li •rodki pozy kania w pomnionych wiadomo· ci na innej drodze. Obok. tego nie zaniedbuje ek.cja ta, podobnie jak i ckcJe
innych Wydziałów,
wzyać
i zachęć
do nad yłani
jej rozpraw
i ilu tracji w tym przedmiocie, jak ni mniej wyjednać
fundu ze
do podejmowania odpowiednich podróży.
Ilu tracje, jak wiadomo, ułatwiją
zrozumienie w zelkich prac
tak antropologicznych, jak i etnograficznych. O obliwie dla etnografa ą one niezbędym.
Tutaj dokłane
oddani typów ludu
i jego ubioru, przed ta wienie jego mie z kań,
przętów
itd. ja 'niejze[ ...] * o w zy tkim tym da wyobrażeni
niż
gołe
jedynie opisy,
choćby
nawet drobiazgowo i wyczerpująo
rzecz okre'liły.
Z tego
powodu sądzę,
że
wielce była
pożądan
publikacja podobnych typów y tematycznie, pod dozorem jednego z do ' wiadczonych prowadzona etnografów i głównie
do celów naukowych kierowana,
która by z cza em dokłany utwrzć
mogła
atla etnograficzny,
osobliwie ziem pol kich dotyczą.
Posiadjąc
w tece mojej dość
znacą
rzeczonych typów kolekcję,
już
to ołówkiem,
już
wodną
wykonanych farbą
przez znakomitych arty tów (którzy prócz tego, mając
w woich albumach niejedną
je zcze po tać
charaktery tyczną,
takowej kopię
chętnie
na
żądanie
udzielą),
a nadto a;biór fotografii w tym rodzaju gotów jetern z kolekcji tej w miarę
potrzeby na cel w poroniony ofiarwć
żądane
ryciny, jeżli
Akademia, uznając
korzy' ci podobnego wydawnictwa, zgodić
· ię
na nie zechce.
Mniemam, że
ryciny wykonane dokłanie
rylcem lub kredą,
ozdobnie wedle wzoru kolorowane (a lepiej je zcze: chromolitografie lub fotografie kolorowane), pu zezone na tępnie
w obieg k ię
gar ki w periodyczni wychodzą
ze. zytach obok za pokojenia
do tateczni potrzeb etnologów wróciłyb
zaraz m z lichwą
w zelkie wyłożne
na nie ko zta.
Dołączam
przy niniej zym pi. po iadanych przeze mnie rycin e
z różnych
prowincyj Pol ki.
każe.

Bibl. P A 2185, t . 4 k . 10- ll . Be: miej&ca i daty. Brulion listu, pisany prawdopodobnie w r. 1874, po utwor:eniu ekcji Etnografic:nej Akademii.
• rkp. u :kod:ony
1 s~kcja
Etnograficzna utworzona został
w 187·1 r. w ramach Komieji An-
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tropologicznej
ydzialu !atematyczno-Przyrodniczego. Pierwsze posiedzenie
Sekcji odbył
ię
28 maja 1874 r., wybrano na nim m. in. przewodnicą
cego ołberga
i sekretarza - Sadowskiego. Zachowane w Archiwum PAN
w Krakowie protkły
posiedzń
sekcji {sygn. PAU W III-46) nie eą kompletne i trudno ualić,
po którym kolejnym posiedzeniu pisany był
ten list.
2
pia ten nie zachowł
się,
zaginęły
również
ryciny.

1561
Izydor

Kopernicki

do

O

kara

Kolberga

bm. i d.
Szanowny Panie
Jutro z prawdzią
przyjemno' cią
zajmę
ię
tą
z preze em i Hankiewiczem, na koniec z moją
lub owak sprawę
załtwię,
aby druk zedł
dalej.
Pełn
zacuoku i przyjaźni
wił

sprawą,

będ

kie zenią

mói tak

I. Kop.
Bibl. P A. N 2185, t. 2 k. 187. Bilet wizytowy z nadrukiem: dr Izydor Koperławko
ka 288. List prawdopodobnie zwiq:any z drukiem któregol
tomu .,Ludu" w druharni uniwer yteckiej, której zar:qdcq był
Hankiewicz.
Być
może
li t dotyczy druku drugiej częśi
Krakowskiego wydanej w 1873 r.
(zob . list do Wilhelma Kolberga:: 7 IV 1876 r., list 403, .,Korespondencja" c:. l).
nicki ul.

1562
O

kar

Kolberg do

Mieczy
ław

Leitgebra

bm., V 1876
Pi al mi prof. zulc \ ż druk Mazurów 2 moich nie je t je zcze
rozpcęty
z przyczyny, eż Pan ni wie z, jaką
im ma z dać
kartę
tyułową.
Przyznam ię,
eż
o okoliczno ' ci t j zapomniłe,
i dlatego, b druk.u nie zwlekać,
po pi zam prz łać
Panu cały
tyuł
in extenso:
Mazury, Kujawiaki
i Oberta y
Mazurkas
et autre dan e polonaises
compo ee
par
Oscar de Kolb rg

694
3

we francuf!ki[m] język[
u] jako generalnym
[ ...]*,ho tym sposobem kóło
grającyh
może
być
szersze. Wszakże
nadpisy nad pojedynczymi tańcmi
winny ostaćz
polskie, jak: Kujawiak, Wyrywas, i tylko objaśnie,
np.: d'apres un motif populaire, po francusku.
Upraszjąc
o jak najrychlejsze rozpcęie
druku, proszę
[przekazć]
moje ukłony
p. Szulc[owi] i przyjąć
zapewnienia [ ...] *
Dałem

tyuł

głównie

Bib/. PAN 2183, k. 256. Be:. miejsca i daty. Brulion listu, pisany przed 11 V
.,Co do moich ma:urów napisłem
jui do Leitgebra, jaki im
1876 (por. słowa:
dać
tyuł",
list 420 .,Korespondencja" c::. I s. 620).
• rkp. us:.kod:.ony
1 Liat 385 z 5 II 1876 (Korespondencja cz. 1).
2 Mazurkas et autres danses polonaises pour łe
piano par O. Kolberg . Poz·
nań
1876, nakłdem
M. Leitgebra.
3 Karta tyułowa
zredagowana został
wyłącznie
w języku
francuskim .

1563
Oskar Kolberg do

Józefa Konopki

bm. i d.
Wyjeżdaąc

spiesznie, nie miałe
czasu wypoiedzć
w szczeżyczeń,
a Julian na mnie niecierpliwie czekał.
Więc
oberżę,
zaraz mi się
przyomniał
wspomnione
które, póki gorące
jak kotlety, przelewam na papier, aby
Otóż
mówiłe
do pani Stefanii:

gólności

moich

zaledwo
minęlśy

życzenia,

nic
zaginęły.

Najdzielniej szy mazurzysta
zdrowia łat
trzysta .
P(annie] Romualdzie 1 miałe
powiedzć:
A tej młodej
niewi e;cie
życzę
tylko lat dwie' cie.
Dla p[anny] Józefy:
A ta nirch . ię
tern cie~zy
,
że
z obrną
mą
nie pieszy.
Do p[anny] Teresy 1 :
A Terenia, jak Terenia
niech ię dla mnie nie odmienia.
życz

695
Do p[anny] Wi'niew kiej 2 :
Cette aimable Mademoi elle W~niew
ka
wczoraj miał
korona ziem ka za sto lat niebie ka. (Wier z z kiepska po francu ku.) Jutro już
bym tak nieudolnych rymów nie pi ał,
więc
ię
dz.i iaj z tym po pie zam, przepra zając
za ten figiel, przyjaciel
szczery zaw ze
Oskar
A.rchiw. PTL, T. 45/A.r, k. 7. Be: mteJsca i daty. Oryginał
listu pisany pr:ed
1880 r. ( }ó:ef Konopka :marl 22 VI 1880 r.} Nad tekstem notka obcą
ręką:
do Józefa Konopki.
1 Romualda, Józefa, Teresa, córki Józefa i Stefanii Konopków, mieszkają
ce z rodzicami w Mogilanach.
2 Panna Wiśnew1ka,
polać
bliżej
nie znana.

1564
Oskar Kolberg

do

Teofila

Merunowicza
Kołmyja,

23 IX 1880

Propozycja Pań
ka sprzedaży
na wystawie 1 bro zury obejmujące
opi z. t jże
wy tawy, który jako o obna odbitka ma być
wyjęty
z "Gazety Narodowej", rozpcynająe
druk jego w dniu 22
b.m., j 'li takowa nadesłą
j j będzie,
chętnie
przez Kornit t wytawy przyjętą
i przedaż
dopełnią
zostanie, a dochód, jaki by
ona przynio ła,
doręczny
1u rzet lnie w oznaczonym terminie bę
dzit. akłdu
jednak Komitet w żaden
po ób podjąć
ię
nie może,
obarczony będąc
czynośiam
i wydatkami innego rodzaju.
Rkp. :;o(. Bibl. PA.U 2030, t. III h. 30. Kołmyja
23 IX 1889. Brulion listu, data
roczna blf:dna, nad tek tern notka Kolberga: lerunowicz we Lwowie.
etnograficwą
w Kołmyi
otwarli! 15 IX 1880 r. (zoh.
l Chodzi o wystaę
przyp. l do listu 707, Korespondencja cz. II).
2 Artykuł
T. ferunowicza Wystawa etnograficzna Odd:ialu C:arnohorskiego
Towar:ystwa Tatrzńskiego
w Kolomyji publikowany był
w 221 numerze .,Gazety Narodowej" z 1880 r. Osobnej odbitki nie było.
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1565
Izydor

Kopernicki

do

Oskara

Kolberga

bm. i d.
Szanowny Panie
bardzo za vwagi o rękopiśme
G[ ustawicza] 1 • Zastosuję
się
do nich w wydaniu. Rękopism
proszę
zatrymć
do soboty,
byle nie dłużej,
bo potrzebuję
przed świętam
załtwić
się
z autorem. Na święta
wybieram się
na kilka dni na Pokucie do brata i do
Przybsławkich.
Przybsławki
w przejźdi
do Warszawy bawi
obecnie w Krakowie. Wracć
ma za tydzień.
Pozdrawia Pana. Jeżli
więc
ma Pan jakie sprawy do niego, to proszę
mi polecić
zawczasu
do załtwien.
Pozdrowienia i szacunek od nas obojga, Wasz
l. Kop.
Dziękuj

Bib l. P AN 2185, t. 2 k. 190. Be: miejaca i daty. List ten oraz następy
pisane
prawdopodobnie okł
r. 1881, w okresie ożywinch
kontahtów Kolberga
;: Przybyslawskim, co :wiązane
było
: przygotowywaniem do druhu "Polcucia".
W r. 1881 ukazł
się
też
tv "Zbiorze Wiadomśc
do Antropologii Krajowej"
jedna z najbardziej cenionych prac etnograficznych Bronisław
Gustatvicza.
Kopernicki był
redalttorem "Zbioru Wiadomśc",
a Kolberg współracol
z nim przy opracowywaniu częśi
etnograficznej.
1 Tu chodzi prawdopodobnie o rozpawę
etnograficzą
Gustawicza : Podanio,
przesądy,
gadki i nazwy ludowe :: dziedziny przyrody, "Zbiór Wiadomśc
do
Antropologii Krajowej" 1881 a. 102- 186.
był

1566
Izydor

Kopernicki

do

Oskara

Kolberga

bm. i d.
Szanowny Panie
Rękopism

w całośi
i za uwagi, notatki
serdecznie. Odsyłam
mapę
geoliczną
1
Wołynia
zostawiną
dla Pana przez Ossowskiego, do której wkła
dam należąc
do Pana zaległości,
które odać
zapomniłe.
We wtorek wiątecznyś
na noc zamierzam wyjecbać
na Poku-

i uporządkwanie

Gustawicza odebrałm
dziękuj

697
cie, dla odwiedzenia brata w Stani ławoie
i Przybsław
kich w
Czortowcu. Gdybśm
się
już
przed ;więtam
nie mieli obaczyć,
a Pan miał
jakie polecenia do Przyby ław
kiego, który tu ma być
okł
piątku
lub oboty w tym tygodniu, to proszę
mi swoje desiclerata napi ać.
Na wszelki wypadek zasyłm
Szanownemu Panu od siebie i od
żony
mojej życzenia
'wiąt
pomy'lnych.
Pełn

zacunku
ługa

i przyjaciel
I. Kopern.

Bibl. P A. N 2185, t. 2 k. 189. Be: miejsca i daty. Pod tekstem notka Kopernickiego: Środa.
Zob. metryka listu 1565.
1 G. Osaowaki Mappa geologiczna Wołynia
według
badń
autora :r; lat 18601874... Paryż
1880. Kolberg opublikwał
recnzję
tej mapy w "Kłosach
1880
nr 803.

1567
Tadeu

z Rybkowskido

Oskara Kolberga
Wiedń,

Łaskwy

14 IV 1882

Panie Dobrodzieju

Dziękuj
erdecznie za życzenia
W e ołeg
Alleluja i nawzajem
takowe załącm
- aby'cie długie
je zcze lata przy dobrym zdrowiu te święta
pędzali.
Mnie ze zły
takowe bardzo przyjemnie, bo
mam wielu la kawych na iebie. Pierw ze ' więto
byłem
u K [ię
stw]a Jerzych Czartory kich w einhau 1 koł
iednia, u których
było
prawdziwie pol
~: kie
tarodawne ' więcone
- choć
pańskie,
ale
taropol kie - a toły
gięły
ię
pod ciężarem
za tawy rebra i zkła
zabytków dawnych cza ów. Byli i iemcy na to sWięcone
pro zeni,
a zobaczyw zy owe toły,
pytali ię,
czy to wszy tko do jedzenia.
Nawet nuncjusz papieski i arcyk iążę
Ludwik Wiktor byli. Wieczorem tego dnia było
znowu przyjęcie
u p[ań]
twa Dunajew kich 2 •
Drugi dzień
- po bniadaniu z ła ki Modlnicy, które miało
miej ce
czy to kawalerskie z wyjątkiem
mojej żony,
która
u mnie i było
w kącie
nieruchoma w ko tiumie dziewki z ostatniego tomu Pana
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Kolberga była
jedynym żeńskim
świadkem
swu~coneg
u malarza,
- poszliśmy
na wystaę
International 4, ale czy to pod wpłyem
wina, czy też
za mało
nabrłem
ducha estetycznego w siebie, wy·
stawa ta zrobiła
mi wrażeni
małego
fiasko, które zaroumiły
Wiedcilczykom przyadło
w tym roku. Do owego małego
Kiinstlerhausu, który Łaskwy
Pan pamięt,
mającego
formę
kwadratu*,
przybudowali dwa skrzydła
- coś
ni to, ni owo z ogromnymi kulami na szczytach dokła,
ciężke
i niezgrabne, światł
bardzo
mało.
Odział
niemiecki i francuski celuje. Austriacki znikł
wobec konkurencji innych. A Polska zaledwie kilku przedstawicieli
wprawdzie bardzo dobrych posiada, jednakż,
aby coś
o malarstwie
5
• Trzy tygodnie
polskim powiedzć,
za mało
- zaledwie o~miu
przed otwarciem wystawy byłem
słaby,
dlatego i z moim obrazem
wystąpić
nie mogłe,
i mimo woli przyłącem
się
do ogółu,
który
nie był
za tym, aby Polacy swe prace posyłali,
skoro nie mają
osobnej sali. Jednak między
nami nikt się
o to nie starł,
a mistrze nasi
nie zajęli
się
tym, aby to zrobić.
Może
idą
za radą
"Czasu", aby się
schować
do Rzymu 6 i tam dopiero wystąpić,
daj to Boże
i być
to może,
jednak ja to między
bajki włożę.
U nas je t w zystko: talenta, pienądz,
tylko brak energii, brak wytrałości,
ledwie kto o cal
wyżej
jak drugi stanie, to cały
świat
ma za nic i już
na laurach
spoczywa. Iną
razą
dam detaliczne sprawozdanie Kochanemu Panu z wystawy, dziś
porzestaję
na serdecznym pozdrowieniu i ukło
nach dla całego
domu Modlnicy i Tomaszowie, dla wszy tkich razem i dla każdego
z o obna. Wydanie Polrucia bardzo mi się
podoba
i dziękuj
Panu Oskarowi za książę
- rysunek mu prześlę.
Rkp. :ag. Bibl. PAU 2030, t. III k. 145-146. Wiedń
list pi any był
w 1882 r.
na błędna,
• tu Rybkawski :alqc:yl ryswleh, rcproduhcja
nał
:aginql
niemożlwa,

14 kwietnia 83. Data rocz·

poniewa:i; orygi-

1 Pałc
w Weinhaus pod Wiedniem był
od r. 1832 własnością
Czartoryekich.
Zainteresowanie sztuką
pierwszego właijcel,
Konstantego Adama Czartory·
skiego, jak i jego, tam wychowanego syna, Jerzego, sprawiło,
że
Weinbaua atalo ~ię
o!irodkiem życia
artystycznego, a zwłac
muzycznego polonii au triackiej i Wiedńczyków.
2 Julian Antoni Dunajewski (1822-1907), ekonomista, prawnik, profesor
uniwersytetu w Bratysłwie,
później
we Lwowie i od r. 1861 w Krakowie,
członek
Akademii Umiejętno!c,
poseł
na sejm krajowy, od r. 1873 do par·
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lamentu. W r. 1880 został
austriackim ministrem skarbu. Zoną
jego była
Maria E treicher, siostra Karola.
3 Rybkowski był
żonaty,
ale tu piaze żartobłiwe
o manekinie ubranym w lu·
dowy strój z Pokucia.
4
liędzynarow
a wystawa aztuki otwarta został
w Wiedniu w kwietniu
1882 roku.
5 Obrazy swe wystawili następujcy
malarze polscy: Ałchimowz,
Brandt,
Gier)mski, Gerson, Piechowski, Falat, Kozakiewicz i Kossak. Ogółnie
udział
Polaków w tej wy lawie oceniany był
bardzo nisko. Zob. recenzje np. "Czas"
1882 nr 168, "Kło
y" 1882 nr 32.
8 Aluzja do międzynarowej
wyatawy sztuki w Rzymie, która choć
otwarta dopiero we wrze'niu 1882 r., zapowiadana była
już
jesinę
1881 r. Obrazy
swe wystawili na niej m. in. ] a n fatejko i Henryk iemiradzki. ie udało
aię
odnalezć
w "Cza ie" informacji, o której pisze Rybkowski.

1568
O

kar Kolberg

do Romana Konopki

bm.

d.

Kochany Romanie
Bardzo żałuję,
że
nie mam wcale rubli w domu obecnie, bom już
w zy tko pozamienł
na reń
kie, więc
i służyć
nie mogę.
Panna
Antonina pojechał
do Krakowa, więc
i od niej nic dzi; nie uzyka~z.
A zatem od yłam
wedle Twego życzenia
te 8 rubli do zmiany w dniu jutrzej zym w Krakowie.
1
• W Modlnicy
'ci,kam ię
erd cznie i ukłony
dla p. Małekij
w zyscy zdrowi (bo i Micha ia już
w tał)
prócz cwerci 2, która
·t mocno ci rpiąca
na zęby.
Twój O ·kar
za ·• i li t od p. Grzybow kiego 3 od yłam.
Arc!.iw. PTL, T. 45/Az, k. 6. Be: miejua i daty. Oryginał
li tu. Pod trk lf'm
r. 1871 a 1881. IJ.
zamia t daty rwtka ll..olberga: Czwartek. List pisany międ:y
w cza ie pobytu Kolberga w Modlnil')'.
1 [ ... )
fałeck,
osoba bliżej
me znana, wspomniana już
była
w hśc1e
Kolberga do Antoniny Konopczanki (list 760 z 21 IX 1880 r., Korespondencja cz.
II) w.;ród o ób zwiąanych
z Konopkami.
z fichalina i Seweryna, córki Józefa Konopki mie zkające
w fodłnicy.
3 [ ... ) Grzybowski, nie udało
się
ualić,
o kogo chodzi, być
może
mowa
to o Stanialawie Grzybowskim, mężu
Romuałdy
onopc1anki (ślub
ich odb}ł
się
w październku
1877 r.). List Grzybow kier; o nie zachowł
ię.
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1569
Izydor Kopernicki do

Oskara Kolberga

bm. i d.
Szanowny Panie
Postaram się
zad o· ćuczyni
życzeniu
i na piątek
furmankę
mę
i przyjadę.
Czy jednak stały
furman się
znajdzie za
cenę
i czy na tym dobrze Pan wyjdzie, o tym wątpię.
mówimy o tym pojutrze. Cieszę
się,
żeści
zdrowi.
Do widzenia, W a z

najofiarwną

poZresztą

l. Kop.
pled mój
Proszę

bo go
przywieźć,

potrzebuję.

Bibl. P AN 2185, t. 2 k. 188. Be: miejsca i daty. Bilet wizytowy z nadrukiem:
Dr I Kopernicki. Ul. Sławks
288. Pod tekHem notka: U stołu
przy obiepisane był
przed wyprowadzeniem się
Kolberga
dzie. List ten i na tępny
z Modlnicy, tj przed październkm
1884 r., zapewne pod koniec jego pobytu
u Konoplców, gdy mial coraz tvięks:e
trudności
z uzyskaniem koni na wyja:tl
do Krakowa {zob. list 1183 : 16 l 1885 r.).

1570
I zydor

Kopernicki

O s k a ra K o l b e r g a

do

bm. i d.
Według
żądani
Szanownego Pana po yłam
mu krakow kiego
monohippa *, ugodzonego za 2 zł reń.
i rogatki na cały
dzień,
tj.
za przywiezi nie i odwiezienie na powrót. Oczekujemy na obiadek i pozdrowienia za yłam
oboje.
Waz
I. Kop.
Czarliń

kiego 1 pro
zęabrć

z
sobą,

je'li
już

przeczytany.

Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 185. Be: miejsca i daty. Bilet wizytowy ::: nadrukiem:
Dr I. Kopernicki. Ul. Sławks
288. Zob. metryka listu 1569.
* tj. jednokonny powó::
1 Nie udało
eię
ustalić,
o jak11 publikację
tu chodzi i o którego 1 Curli.liskich.
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1571
Adam

Honory Kirkor

do

Oskara

Kolberga

bm. i d.
Zacny i Kochany Panie O karze
Maci u i bie Łepkow
kiego k iążkę,
Kalendarz mitologiczny
1
Pictra zewicza łwo
kiego. Bardzo go potrzebuję
na dni parę,
a
więc
za zezwoleniem Łepkow
[kiego] udaję
ię
do W as z erdeczną
pro;bą,
aby' ci e przy pierw z ej zręcno·
ci przywieźć
go raczyli.
Jeśli
Wam później
potrzebny, to Wam oddam.
Wa z najodńszy
A.H. Kirkor
Bibl. PAN 2185, t. 2 k. 48. Be: miej ca i daty. Pod tekstem notka Kirkora:
lowa "aby'cie ... przywieźć
go raczyli" w~ka:ujq,
ie list adresowany byl
do fodlnicy i pi any był
pr:ed 1884 r.
l A.
. Petrusewicz Obs:c:eru kij dnicwnik cerkownych narodnych pra:dni·
kow. "Wremiennik tawropigekogo lnsituta" 1866 i odbitka Kijów 1866.
środa.

1572
Maria

Marczewska

do

O

kara

Kolberga

bm.
zanown mu Panu erd czme
dziękuj

za

d.

życzenia.

opi y po ełam
ą l p ze od poprzednich i kompletne.
Pan ma. z j zcze akąj
wątplio'ć,
to prozę
napi ać,
a ja
z prz jem no· cią
będ
chiał
zanownemu Panu przy łużyć
ię.
1iło
mi przy tej po ohści
załącyć
życzenia
We ołych wiąt
i pomy'lnego owego Roku oraz wyrazy zacunku
Maria l\-1arczew ka
Ządan

1
,

Jr~eli

Bibł.
PAN 218.5, t. 2 k. 250. Be: mi('jsca i daty. Jak wynika : li tu 1326 : 6
ll/ 1887 r., Kolberg po:nał
Marię
farc:r:ew kq po :amie :kaniu w r. 1884 u jej
ku:ynki, Jasińkej.
List mógł
był
pi any :atem międ:y
r. 1884 a 1888, kiedy

702
wydana :ostał
druga częs
"Radomskiego" (DWOK T. 21) i notatki etnogra·
fic:nc z le80 regionu przestały
być
Kolbergowi tak bardzo potrzebne.
1 Nie udało
się
ustalić,
jakie notatki dołączne
był
do listu. Maria Marczew·
ska mieszkał
w lukawie pod Sandomierzem, miejscowść
ta występuje
trzy·
krotnie w notkach proweniencyjnych w tomie Radomskie cz. I (DWOK T . 20),
przy opisach pożywiena
(e. 61) z datę
1885, Oetatków (e. 93) z datą
1885
i Sobótki (s. llO) z datę
1886, prawdopodobnie które& z tych opiaów dołf·
czone był
do listu.

1573
Franciszek Ły

akowski'

do

O

kara Kolberga

bm. i d.
Panie Dobrodzieju
Wielmożny

Nie chą

na koszta narżć
za nadzwyczajne korekty \ które
po dwie z arkusza 4-go i 5-go przez trzy dni bez wytchnienia i z wielkim wytężenim
zdrowia i oczu. szczególniej w nutach,
upraszam na przy złość
o względniejs
korekty.
Z szacunkiem
Franc. Ły
akowski
robiłem

Rkp. zag. Bib!. PAU 2030, t. III k. 1.5. Be: miejsca i daty.
1 Franciezek Łyakowsi,
prawdopodobnie pracownik drularni uniwenytec·
kiej, gdzie drukowana była
większo
.; ć tomów Ludu Kolberga.
~ Nie udało
się
ustalić,
o którym tomie tu mowa.

1574
Pelagia
Blizń

ka do

O

kara Kolberga

bm. i d.
iech mi Kochany Pan nie ma za złe.
emż
ię nie zgłosia
zdrowie mi nie łużyo.
Jutro pomiędzy
ierwsząp
a drugą
przy łać,
ama aśz
któregokolwiek dnia po niedzieli odwiezę
chanego Pana.

dotą,

pro zę
Ko-
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Bibl. PAN 2185, t. l k. 78. B~z
miejsca i daty. Bilet wizytowy :: nadrukiem:
Blizńak,
ale charakter pisma i zwrot "żem
się
nie zgłosia
dotą"
wska·
::ujq, ie pisał
go :i:ona Bli:ńskcgo.
List pi any prawdopodobnie po r. 1888,
lub w drugiej polowie tego rolw, poniewa:i: Blizńuy
do Krakowa sprowadzili
się
w polowie r. 1888. W ostatnim okresie :i:ycia Kolberga, gdy stan jego
zdrowia pogoruyl ~ię,
Pelagia Bli:ń
ka pomagł
mu por:qdkwać
materiły
do "Przemyskiego". Być
mo:i:e list pochodzi : tego okresu.
Józef

ANEKSY

l

Wykaz
1836 1837
1838
1839
1840
1841

-

1842 -

1843 1844 1845 1846
18:1.7
1848
1849
1850
1851
1852

-

podróży

O kara Kolberga

do Homla, Miń
ka, Wilna, Mitawy, Rygi, Windawy; powrót: Wilno, Biały
tok,
Biały
tok (Michałow
cy, Da zkiewicze),
do Tretek {do Czajkow kich),
do Tretek (do Czajkowskich),
w okolice War zawy, do Tr tek
pie zo do Czer ·ka {z Konpką),
do Tretek; do Berlina,
Lip ka, Pragi {na Marienbad).
do Landek - do kąpiel,
z matką
(na
rocław),
do Johanni burgu (Opawa). Do Krakowa i Modlnicy; powrót
na Kielce.
do Jadowa,
y zkowa Wy ocego {Su kich,
orwida),
do Czepielewa pod Rożancm
(Rzechow kich).
do Gończy
(do Kiwer kich) pod Garwolincm, Ła
knrzewem, do Przy ·uch (do Żurkow
kich).
do Ciele {Jahkowski), Brudzewa (Gorow kich), Ły
korni
{Kar"nickich) , tawi zyna, Zbier ka (Kożuchw
ki).
koleją
do Rudy, do Kromnowa (Czerwiń
ka).
koleją:
Trctki, ójki, ierakówek.
do W e łów
do Zyrzyna, O in, Puław.
koleją
do Rudy, Płochina.
do Kozienic {do Rychterów).
tamże,
do Ba zowie, Św. Krzyża
do Ja ku zewski ch, do Le wiń
kich w Rzeczycy nad Pilcą.
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1353 1854 1855 1856

1857 1858 1859 -

do tychże;koleją
do Częst[ochwy],
Ząbkowic,
Ojcow~
do Radomia, Bilc2y, Sandomierza, do Gór {Kolatorowiczów). Baszowie.
do Kozienic, Radom, Skary z[ew], Sandom[ierz], Staszów,
Stopnica, Wi'lica, Chmielnik {Potok).
do Kozienic, Radomia (Gołębiów),
tatkiem par[owym],
koleją
do Ojcowa, do Sterdyni {w kwietniu), do Mąkolina
( fatu zewskich), do Dziewanowsk[ich] do Działyn,
do
ł-ążyna
(Zielń
l ich).
do Wiednia, Triestu i Wenecji; do Szczawnicy.
do O trołęki,
Łomży,
Augustowa, Suwałk
{z Wierzbowskim); do Mąkolina
(Matu zewskich).
do Oroń
ka {Pruszakowej), Radomia, do Lublina, do Chojna, Bezka i Kra nego {Piotrowscy i Ko iń cy), do Gałę
zowa {do Koźmian[ów]).

1860 -

do Dłutowa
{do Kamockich) pod Piotrków, na wielkanoc; do Mazewa (Maciejow kich) i do Kujaw {u Komeckich), do Bodz[anowa] (Biesiek[ierskich]), Redcza, Klonowa, Ot mianowa {Glińsk[ch]).

1861 -

do Tatrów i Bardyowa, do Iskani, Leszczowatego, Zadwórza pod Lwów {u Załę
kich, Kraiń
kich, Bochdana).

-

do Ja icnicy pod Jadów (do Matuszewskiego), do Lelewela do Cygowa, do Olek ianki (Parysowa, Latowicza),
na Wołyń,
do Tuliczowa (Dobrowol kich), do Turyczan
{ ierakow kich), Bilcza (Sołtanów),
Wysocego nad Bugiem, Żytomierza.

1863 -

* do Tatrów, Krynicy, na Ja ło do Le zczowat[ego], Iskani, Sambora, (Doliń
kich), Gródka (Dolinań
kich), Zadwórza, Ole ka, Boro zow[a].

1864

do Czajkow kiego do Ko ina
Jodlin (Gregorowiczów).

1865

do Cz r ka (do Czaplina Kozłw
kich), do Lublina (Illukiewicz) i Gałęzow;
do Kujaw do Korneckich (Bogusł[a
wice]). Bie iekier kich (Bodzan[owo], Płowce),
Sokolowkich {Glu zyn), Morzyckich (Ru zków) •
do Lublina (Illuk[iewicz]), na krótko.

ł862

1866
4., -

Korespondencja t. 66

(Płock),

do
Złotplic

pod
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1867
1868

1869 -

1870
1871 1872
1873 1874 1875

1876

do Poznania. do Siekierek (Radońskich),
do Libelta (C~;e
szewo), do Krak[owa], Lwowa, Barysza (Szawło,.kich)
do Woli Rasztows[kiej] i Kraszewa pod Radzymin (do
Komierowskich), do Pozn[ania], do Czeszewa (Libelt, do
Dębicza,
l\Iiłosaw,
Morownicy; do Krak[owa], Lwowa,
Zadwórza ***.
do Tarnowa (Hemplów), do Raszt[owskiej] Woli, do Poznania (do Wielenia, Morownicy), do Krak[owa], Mogilan i Mod[lnicy].
do Hempłów
(na Siedlce, Kodeń,
Włodawę).
do Krakowa, logiłan
i Modlnicy - na stałe,
do Lwowa,
Bołszwiec,
Barysza.
do Poznania, do Dębicza,
l\tiłosaw,
Morownicy, Targoszyc (Łukaszewic),
do Cieszyna (Otto).
do Wiednia (na wystaę).

r...J ****

do Poznania (Pakosłwi,
l\torownicy, Konojadu), do Torunia, Zakrzewka i Brąchnówka
(Czarlińskch),
Łukowa
(Mierzkowskich), Nawry (Szrzanieckich). Bukowca pod
Świec[m]
(Cejnowa). Pelplina, Gdańsk,
Zopotów (i na
Kaszuby), Telkwic i Buchwałd
(Donimirs[kich]), do
Waplewa (Sierakow[skich]), Elbąga,
Królewca, Lecu
i Ełku.
do Lwowa, na Pokucie do Zabiego (ks. Witwicki), Barysza (Szawłoskich).

1877

do Lwowa, na Pokucie do Barysza, Czortowca, Zabiego.

1878 -

do Paryż
Bern.
guncję.

na wystaę

Bazyleję);

(na Wiedń,
Mnichów, Zurych,
powrót na Bruksel<;. Licge, Kolniję,
MoFrankfurt. Lip~k.
Berlin. Pozn[ai1]. Wrocław.
Kra-

ków.

1879 1380

1881
1882
l flB3
1881 -

do Lwowa, Czortowca (wystawa). do Czortowca, Jabienowa, Okna.
do Kołmyi

do Iskani, Le zezowatego, Bóbrki
(Bizńskch).

do Iskani, Leszczowatego, Bóbrki; Proci ne (Zduii).
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1885

do Le zezowatego*****, Sanoczan (Jaruzel kich) , Wzdawa (O ta zewskich), Rymanowa (Potockiej).

1886
18~

1888
Biól. P AN 2184, k. 69. ie datowane notatki Kolberga sporządne
najwczdniej
w 1888 r., na co wsiwzuje hońcwa
pozycja itinerarium. W latach 1874, 18811882 i 1886--1888 Kolberg żadnych
podróży
nie odbywał,
stąd
brak danych
w wyhazie pod wymiertionymi datami.
wyuczególnianie podróży
pod tą datą
od
• pierwotnie Kolberg rozpcął
trasy: na Wołyń
, potem wyrazy te skreślił
•• w rkp. nad poszczególnymi miejscowśa
podal Kolberg nazwy mies i ę c y,
htóre potem skreślił,
oznacjąe
bliższy
czas podróży;
nad tra q mazowiecką
: czerwiec, nad lubci kq: lipiec, kujaw kq: sierp., wrzes.
• • pierwotnie Kolberg zapisł
liL je,zcze: Barysza, potem miejscowść
t•;
s kreślił

•••• pod datą
tą
kreślon
••••• w rkp. wymienł
wo
. ~ ć tę
i nazwisko jej
t'laści

w rkp. słowa:
do Wiedn
tu jeszcze Kolberg: Procisne (Zdunia), potem miej coskreślił

2
wiadectwo Karoliny de Kreutz

1

Mitawa, 18 l 1838
Je certifie par Ie pre ent, que fon~ieur
O car de Colherg a ~te
att;H·he a ma mai on, en qualitć
de maitre de mu ique et qut• pendant nn au, qu'il a ćt
en fonction, j'ai en a me louer de a honne
eondni te et de a maniere d'en eign r; d one je pui l e r commanll <' r· ii ton t Ie moncle romme un bon maitre de mu . ique et un homme
de talent. dont me~
enfant · ont beaucoup profitć
.
Caroline baronne de Kreutz
ZailvirJdczam nmteJszym, że
Pan O kar Kolberg był
zatrudniony w moim
d!lmu w rharakterze nauczyciela muzyki i że
podcza roku, w czasie którego
pelrtil te funhcję,
byłam
zadowolona z jego dobrego wychowywania i sposobu
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nauc:ania, a tvięc
mogę
polecić
go ws:ystkim jako dobrego nauczyciela mu:y·
hi i c:lowieha utalentowanego, któremu moje dzieci wiele zawdięcją.
Karolina baronowa tle Krcutz
Bibl. PAN 2185, t. 2 h. 222-223. Donne a Mitau
Karoliny de Kreutz. W lewym dolnym rogu pieczęć
błiżt'j
nieznana
l Karolina de Kreutz, postać

a 18

Janvier 1838.
lahowa.
Rękopis

3
Umowa wydawnicza Oskara Kolberga z Janem
ŻupailSkm

Poznati, 28 VI 184:?
Między
stępujący

Panem Oskarem Kolbergiem a Panem J. K. upańskim2
kontrakt pod dniem dzisiej zym zawarty zo

natał:

§l
Pan Kolberg sprzedaje 10 ze zytów stanowiącyh
pierwszy odział
pieśn
ludu polskiego przez niego zebranych Panu 2upań
kiemu,
który obwiązuje
się
wydać
je w pięknym
i gustownym wydaniu, na
k z t alt pieśn
W oykowskiego, ze zyt drugi 1 •
§2

Pierwszy zeszyt bowiązuje
się
Pan 2upań
ki wydać
najpóźie
do
l września,
a następe
co 6 tygodni. Pan Kolberg ze swej trony
obwiązuje
się
po wyj' ciu pierw zego zeszytu przesłać
rękopis
do
zeszytu trzeciego, po odebraniu drugiego, który Pan 2upańslci
ni·
niejszym wraz z pierwszym odbiera, do czwartego i t(ak] następ·
nie, tak iż p. 2upański
ma ciągle
dwa zeszyty do druku.

§3
Pan Kolberg bierze na siebie obwiązek
sprzedać
najmniej 150
(sto pięćdzesąt)
egz. w Królestwie Polskim, na które to Kró·
lestwo wyłączn
debit Pan 2upański
mu oddaje, obwiązujc
się
zarazem dostarczć
mu, ile zażąd
egz. po 50°/o. Należytość
za te
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* obwiązuje

egz. Pan Kolberg kwartalnie[ ...]

się

P. Zupańskiem

wypłacć.

§4
Jako honorarium za dwa pierwsze ze zyty i za następe
o iem oboię Pan Zupański
z każdego
ze zytu zaraz po wyjściu
jego
prze łać
150 egz. Panu Kolbergowi gratis, równocześi
z tymi,
które przesyła
do t!przedania Panu Kolbergowi. Liczba więc
egz.
mającyh
ię
po wyjbcin ł ·.:tż dego
zeszytu prze łać
panu Kolbergowi
wynosić
będzie
300 egz.
wiązuje

§5
mieć
będzie
p. Woykow ki, któremu pan Zupański
zupełną
cly pozycję
nad układem,
drukiem itd. zo tawia. Korekty zobwią
zuje się
Woykowski najpóźie
w przeciągu
jednego dnia zwracć.
Gdyby druk był
taki, eż Woykowski uważłby
za potrzebną
drugą
koretę,
i na to p. Zupański
zezwala. W każdym
przypadku jednak
rewizja za w Zt' winna b ;ć przesłaną
p. Woykowskiemu.
Korektę

§6
Gdyby który z arunków me był
zno"i ię,
a trona winna płaci
jako 'wiadek
A. Wo}kow ki

konwecjalą

dotrzymany, kontrakt nmleJszy
karę
300 zł pol.
Oskar Kolherg
Jan K. Zupań
ki

"' radmienia się
je zcze, że gdyby p. Kolb rg nie wziął
całkowie
tych 150 egzemplarzy, jak ię zobwiąał,
wtencza za każden
arku z druku nie dochząy
do po yż zej liczby 150-ciu egz ropi.
winien p. Zupań
kiemu zwrócić
po zł
pol. l - i pokryć
gotówką
wartość
powyż
c zej
liczby egzempl. *
J.K. Zupań
ki
Oskar Kolberg
Bibl. PAN 2184, k. 83-84. Poznaó dnia 28·go Czerwca 1842. Rękopi&
&por:::q·
d:ony pr:e: Antoniego Woykowskiego jako iwiadlca tej umowy. Pod tek&tem
notatka Kolberga: a całym
tym interesie wyszedłm
jak
póinil'ju;a, ołówka
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najgorzej, ho z kwitkiem. (Zob. korespondencja Kolberga z
l 8 11 18 t .'i , ,,Korespondencja" c:. I).

,. wyraz niec::)'telny
•-• fragment dopisany przez Kolberga
1 Zapewne mowa o pieśnach,
które
skiego Piosnhi dla ludu wiejshiego, Poznań
puszrzalnie pieśn
te wychodził
początkw
zało
się
wydanie książowe.
weszły

:: lat
Żupańskim

w skład
publikacji A. Woykow1843 (wyd. J. Zupańskiego).
Przyw zeszytach, dopiero potem uka-

4
P r o j e k t u m o w y w y d a w n i c z e j O s k a r a K o l b e r ga
z Janem Zupańskim
Poznań,

28 VIII 1867

Lud, seria V*. Okolice Warszawy, egzemplarzy 1025.Arkuszy - 20-25
drzeworyty - maximum 75 talarów
ryciny 2, chromolitografowane w Lipsku
nutyHonorarium po 10 za arkusz tekst[u], po 8 tal. nuty oraz 25 egzempl[ arzy] f rei.
Czas druku - od Nowego Roku bez przerwy.
Korekta przesyłanbędi
arkuszami sous bande, bez rękopisu.
Honorarium - po wydrukowaniu, część
** jego jednak może
w rażądan
w ciągu
druku.
zie potrzeby być
Wydanie ma, o ile możnści.
kształem
być
zbliżone
do już
wydanych tomów.
O. Kolberg
J. K. Zupański
Rkp. zag. Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 266. d. 28/8 67. Po:mań.
Brulionowe notat·
hi Kolberga. Nad tekstem uwaga autora: Pro memoria. Zob. listy 152 i 170,
"Korespondencja" cz. l.
• pierwotnie Kolberg oznacył
nr serii jako IV, potem cyfrę
tę
skreilil
i poratvił
na V.
•• tvyraz w rkp. skreślony

711

5
Z e s t a w i e n i e k o s z t ó w w y d a w n i c t w O s k a r a K o 1berga

bm., VI 1875
Z a płaciem

gotówką:

Lud. Seria II Sandomierskie (przez

pomyłkę
wydrukowano na
egzemplarzy: "Seria I" zamiast II, co porawić
łatwo,
doając
rugąd
laskę
do I) w drukarni "Dziennika Warsz[awskiego]", która kupiła
drukanię
starą
od Jaworskiego.
większej

częśi

rub. sr.
rub. sr.
rub. sr.

Za nuty
ryciny (Fajans) i drzeworyty .
drobne

80.120.-15.215.-

Lud. Seria III i IV (Kujawy)
Drzeworyty, rysunki i drobne .
ryciny chromolit[ografowaue] (Dzwonkowski)
nuty litograf[ owane] (w litogr[ afii]
Otto Wład[ysw])

rub. sr.

85. 200.380.665.-

Jaworski
eri i
wziął

u conto

druku tych 3

500.1380.-

gotówką

rub. sr.
N.B. Ryciny, drzeworyty i nuty litografowane złożyem
na składzie
u Jaworskiego.
W y brałem
od Jaworskiego:
eria II - cenzura
egz. 10
ja sam " 20
si ę

30
J aworski
posła

wydał

Gebethnerowi 40
Gliicksbergowi 60
Żupańskiem

(r. 1865)

"

50 (r. 1867)
150

i znajduą
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ena III

IV- cenzura egz. 10+10=20
ja sam

15+15=30
50

Rl.·p. ::.ag. Bibl. PAU 2030, t. l h. 374. 1878 czerwiec. Data roczna blędnu,
::.csrawienie to spor:qd:al Kolberg dla brata swego Wil·
hrlma, który w jego imieniu rozlicał
się
ze spadkobiercami Jaworskiego ,
a u·tęc
w 1875 r. Zob. listy 356 i 357, "Korespondencja" c::. l. W przyp. 4 do
li.,tu 170 ("Korespondencja" c::.. l) zamiast od ylac:a do anehsu nr 4, powo·
lano .<ię
mylnie na ten wla 'nie aneb.
potnono bn' : 1875 -

6A
U w a g i E. Kier ki e g o
k i e g o" O. K o l h e r g a

o

c z.

I

"W. Ks.

P o z n a ń s-

Do przedłożng
mi dzieła
p. Kolberga pozwalam obie doda(·
albo raczej zwrócić
jego uwagę
.
o Poznaniu i Poznań
. kiem należłoby
. 3. Do wymienionych źródeł
może
je zcze doać:
]óz[efa] Luka ·zewicza Krótlci opis historyczn~
lwkiolów parochialnych, lwścióh,
lwplic, ldasztorÓH', szhóleh
parochialnych, szpitali i innych zairłdów
dobroczynnych w tła
nei
diecPzji poznańslciej,
Poznań
1858 [ 1863] (tomów :3); gdzie także
wiele znajduje ię miejscowych wiadomśc.
S. 4. Przypisek. Co do nazwi ka rzeki Warty może
najtrafniejsze ht;dzie podanie, iż stąd
pow tać
miał
jej nazwa, że
nad tą poc;raniezą
od Germanów rzeką,
gdy jak wiadomo z Eginharda. że
za
panowania Karola Wielkiego woj ka jego nie tylko do Warty.
ale nawet do Wi ły sięgać
miały,
nad
artą
wi c tać
miały
ciąglr
~lowiat
kif" czaty, czyli warty, aby przez nią
podjazdy ni micek ic
sit: nie przedzi rały.
Dlatego też
w tej mierze zdanie Długobza
moglob hyć
trafniej zym od zdania Łukaszewic.
5. Pierw zy zamek J.. iążęcy
albo ra zej mi zkanie panujące
go tu monarchy . tał
najpewniej przy kościel
katedralnym, jak to
dotą
je t w Krakowie, Pradze i w innych je zcze niegdy' tolicach.
a więc
ni~
na przecłmi
' ciah.
Podgórzu albo Zagórzu, O trowsku
lub wreszcie na Śródce.
w pobliżu
bożnicy
pogań
kiej, gdyż
otoczenir okł
kościła
katedralnego ma aż dotą
o ohną
wą
nazwę:
Przy Tumie. ie mógł
też
ów pierwotny zamek tać
przy w pomnianej tu bożnicy
pogań
kiej na miej cu dzi' tojąceg
kości
ł a
w.
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Ja na, albowiem me mamy żadnego
'ładu
historycznego, aby
w przedchśijańsk
sławi)
kiej Lechii mieszkał
w Pozoaniu
któq z panującyh
w tej okolicy książt.
Ow zem, mie zkali oni
w Kruszwicy albo może
też
w Gnieź.
Dopiero pewnie pierwszy
Mieczy ław,
przyjąw
zy religą
chrzebijań
ką,
zamie zkał
przy
pierw zym tutaj chrz
e ;cijańskm
kościel.
Tak amo też
nawet Tl'l.amy ;wiadectwa i ślady,
iż
w miastach starobcińkh
mie zkanie starosty było
przy kościel
farnym. To poświadcz
np. mia to Rogoźn

.

Bi kupstwo poznańskie
założne
przez ce sarza niemierkiego
Ottona I zwało
ię
wprawdzie początkw
nie biskupstwem poznańskim,
lecz hi kupstwem pol kim i było
uf ragnią
in partibus
infidelium hi kupstwa magdeburskiego. Jego władz
więc
nie rozciągał
się
zapewne na całą
ówcze
s ną
Pol kę,
lecz może
tylko na
dwór k!'iążęcy
nowo na" rócony i na miej. cow~ć
okliczną.
Osobliwie, gdy cesarz Otton III, przybywszy w r. 1000 do Gniezna, u tanowił
tam arcybiskup two: przez to dopiero ustanowił
tam niejako
hieracę
kościelną
. Mu~zę
za' także
zaprecyć,
iżby
na ową
stoosadzano z początku
Włochów.
Gd)Ż
pierwszym bilic() hi kupią
~kupem
poznańskim.
czyli potkim. był
Jordan. może
Włoch.
na!'tępcą
zaś
jego był
Unger, według
nazwi ka pcwnie iemiec, obadwaj wiarogodnie po ś wiadczn
przez współc
ze snego
historyka
Thietmara. Po którym na tępni
pięcu
z wło~kim
imionami przy1 zo tali
toczeni przez Długo
za w Życiah
bislwpóu· poznańshic
raczej tylko z powieśc.
lecz nie na pod tawie rzeczywi.·tych źró
deł
historycznych podani. A więc
ks. kanonik labczyński
tych mniemanych. niby pierwa~tko)
eh. włoskich
hi kup ów poznalt kich istnieniu całkiem
zaprzecza . (Ob K . Jana Jabczyl1 kiego, kanonika
metropolitalnego pozna1i kiego Rys hi tor 'Czny mia
. ~ta
Dolska
i jego oholic [Poznań
1857], . 21.)
. 5 6, ad. 3. ie zdaje się.
lecz naprwdę
Przemy ław
l, k iążę
wielkopolski, z powodów licznych wylewów rzeki Warty założy
na lewym brzegu tejż
rzeki nową
czę
'ć
mi a ta okł
1240 roku,
w roku zaś
1253 przenió ł do niej mie zkańców
Śródki
i o adził
ich na prawie magclebur kim. (Ob. Luka zewicza Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania, [Pozna11 1838] tom I s. 5). W ówcza Przemy. ław
l , przeno ząc
miasto na pa mo wynio · ło;ci
na
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lewym brzegu rzeki Warty, zakłdjąc
tu nowe mi a" to, założ)
ł
uajp1·zód dwa parafialne ko.:;cioly, tj. Św.
Marcina i Św.
Wojci cha,
a pośród
nich zamek mie zkania k iążęcego
na potlolmy m także
WZ"'Órzu. Iż ów wz órek. na którym l1•ży
da" ny zamek Liążęey.
jest
pierwotn), ręką
ludzką
nie u ypany, jest to rzecą
aż
nadto jaoną,
leez o tym nie moż
przekonywać
dość
odległy
od zamku przekop
zrohiony w r. 1837 celem poprowadzenia nowej ulicy z owej uliw i te a tralnem u.
cy ku bibliotece Raczyi1skich, albo raczej ku płaco
Pomimo tego za; je zcze wie· ć gminna o górze zamkowej możr.
zaw ze jeszcze zachowć
we znaczenie .
. 6, ad. 4. ależłoby
niejako zlać
z przed tawieniem powyż
zym
ad 3. gdyż
jest rzeczywi'cie tylko powtórzeniem jedno dmgiego.
Rynek ze wspaniłym,
tamże
1508 r. wznie ionym ratu zem oraz
innymi hędącymi
je zcze gmachami i 'wiątynam.
Gmach za' wielki ( dzi • Dzialyńskch)
mym zdaniem nie za ługje
na żadne
wspomnienie .
jeszcze za
. 6. Przyp(i ]. Owe pie'ni o Ludgardzie 'piewane był
życia
Długo
za .
Wracją
je zcze do owych Gapów, dodaj<; do tego,
. 25. Włókna.
com już
w tek' cie ołówkiem
na pi ał •. ie może
to być
wcale umieszczone pod Włóknami,
gdyż
Gapy nigdy na kępach
jezior pod ~ lóknami nie przebywali. Ow zem, za mojej pamięc
jako chłopa
mieszkali sobie całkiem
woLodnie w sąiednj
w i Potrzanowie, o ile
3
nie sirdzi li w frone~ci
go podarzami, a cala
• Byli oni tamże
prawir ówcze na wiej ka ludno' ć sk ład
ię
z ich rodziny łub
pokrewnych.
igdy nie rabowali po drogach ani się
nigdy nie
targn li nn czyjeś
życie.
Hohili tylko nocne wycieczki celem kradzieży
w do.:;ć
odlegle trony i byli też
do;ć
daleko znani. Trudnili ię
tym rzemio łem:
stary Gapa, którego znałem,
jego ynowie i \nuki. a rÓ\\ nie zgrabnie ich żony
i córki. i robili za' ze w ego rzemio ła żadnego
ekr tu. Tylko w dobrach Budzi zewskich, do których wówcza w ie Potrzanowo i Włókna
należły,
zapewnili, iż
nikt z ich towarzy zy tamże
nic nie ukradnie, jako w swym gniażclzie.
Takie zapewnienie odebrał
od nich mój ojciec, wówcza w
Budzi zewie mieszkający.
Rzecywiś
też,
jeżli
ię
pokazł
jaka mał
kradzież
w gospodar twie lub w spiżarn,
nigdy nie padł
;Jad na towarzyszy Gapów.
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. 26. Pierw zą o rodzie wzmiankę
podaje Łuka
zewicz pod r. 1276
k ięca
wielkopol kiego, w którym ów k ią
w prz) wilcju Bolesław,
żę
"'Ó\\ c za nadł
wie· Trupcin 4 Mikołajw
plebanowi w Śro
dzie (Ob. Łukaszewic
Opis ho'ciłów,
I, 315), lubo wprawdzie
Włady~),
Laskonogi r. 1231 tu umarł.
ie mogę
ię
zaś
na to
zgodić.
i.lby ejmiki wi lkopolskie tutaj z Koła
dopiero w r. 1574
przeniesione być
miały.
Gdyż
według
świadect
Voluminów le·
dwiema niegum ju.l w r. 1510 po tanowiono, aby ejmik średzki
dzielami przed kol kim, a przedtem o'mią
dniami był
piotrkow ki.
Z\H·dzi złupil
to mia to 1655 nie 1656 r. pod dowództwem jen.
Witterno rga. Owa konfederacja z r. 1703 nie je t wspomniana
w l"oluminach legum.
S. 26 27. Pobiedzi ka. Za zedł
tu wielki błąd
hi toryczny, gdyż
król Zygmunt Augu t, panujący
w Pol ce od r. 1548 do r. 1572, nic
mógł
w r. 1576, a więc
już
nie żyjąc,
potwierdzć
nadania prawa
magclebur kiego Pobiedzi kom przez króla tefana Batorego, ży
jącego
i panującego
w Pol ce później,
gdyż
od r. 1575 do 1586.
Mogł
więc
może
tylko tać
ię
odwrotnie, a Stefan Batory po·
twierdzć
to, co Zygmunt Augu t nadł.
S. 27-28. O jeziorze Lednogór kim, o obszernej wy pie wśród
tena tej wy pie wykopali kach tarożynej
pogo je-ziora i o ważnych
gań
kiej świątyn
umieścł
oh zernijsą
wiadomo' ć w "Kronice" 6 , cza opiśme
wydawanym w Warszawie, r. 1859 nr 133 i 134,
które na .lądanie
mógłby
do przejrzenia udzielć
.
. 27. Przypi ek. lia to Pobiedzi ka czy Poobiedzi, ka wedle po·
dama tąd
podobno uzy kalo we nazwisko, iż leży
na wpół
drogi
pomiędz
Poznaniem i Gnieznem, a więc
pierw i monarchowie pol~;cy.
udając
ię
z jednego do drugiego miej ca, tu popa ł zy. w dalsza udawali ię drogę.
Utrzymuje ię naw t podani , iż w tym celu
pi rl'>'ia tkowo założn
został
ta o ada, najprzód po~iadł'ć
rzą·
dowa. później
za' taro two. Dlatego t ż najpi rw i tej o ady mi ·z.
za główny
obwiązek
dbać
o obiad
kai'Icy mieli obie włożny
w przejźdi
dla króla i dla dworu jego .
"' Tuleach założy,
nie je t wiado. 29. Tule .Kto i kiedy ko~ciół
mo. a więc
nie Bole ław
Krzywou ty. Ów kamienny obeli k toją
cy na podwórzu plebań
kim oznacł
granicę
pomiędzy
województwami poznańskim
i kali kim.
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się
najwięce
na odpu tach na 'latk~
. 42. Takie bijatyki działy
Bo ką
w Dąbrówce
kościelnj
pod Kiszkowem, w Buku lub po innych miejscach. Wówczas chłop
wybierając
sit: na taki odpu t, jeżli
nie miał
wła
nej la ki, zedł
do ą iada, mówiąc
do niego: "Komotrze, pożyczie
mi la ki na
aj'więt
zą"
(rozumie się
za~
na jej odpust) 7 •
S. 107. O tym przędeniu
kobiet w długich
zimowych wieczorach
opowiada młody
Jabczyń
ki z Dol ka, na tępnie
kanonik metropolitarny poznań
ki w Pamiętnku
wych lat młodzieńcyh,
iż
lubo
już
poprzednio jako chłopak
miał
do' ć s po o b no' ci na łucha'
ię
o gu łach,
zabobonach, strachach trzymająch
z czartami, l cz wieli' więcej
jeszcze w tej mierze powięk
zył
ię
jego wiadomśc,
gdy wieczorami zgromadł
ię
do domu jego rodziców wi Ie starych bab z kądzielam,
które przy tym o duchach, upiorach, morach itp. miały
bez liku wiadomo' ci . Słuchają
ich więc,
a bojąc
. ię,
aby mu co na nogi z ziemi lub z podłgi
nie we zło,
iadywł
przy irh opowiadaniach na tołku.
z założnymi
na krzyż
nogami .
. 147. Kończą
w ten posób przytoczenie zwyczai i obrzędów
ludu tutej zego, zachowywanych przy corocznych uroczy to; iach koŚ<"ielnych
, dodamy jeszcze jeden przytoczony już
przez [Jahrz yiJskicgo ...] *.
W razie, jeżli
w tym dziele będzie
na początku
zaroi szczony
w t<;p czy przedmowa, wówcza do tego doaję
, co poniżej
na tę
puje, zo tawijąc
jednakż
~ zanowemu
Panu Kolbergowi całkiem
do woli i uznania jego, czy ze wej strony uzna za to own i potrzebo włączyć
to także
w ową
Prz dmowę.
Kier ki

lając
po obn'ć
odczytania tej pracy przed rozpcęi
m j j
druku, znalłem,
iż
zanowny Autor w niej do' ć czę
to do podania mego ię odwłuje.
Obwiadczyć
obi pozwalam, 1Ż
arn na miejcu ni badłem
charaktery tyki i zwyczajów ludu na z go, lecz
racz j wiadomo' ci moje w tym wzgl dzie z na tępoeg
pochdziły
źródła.
Jak już
może
niejedn mu je t wiadomym, iż Towarzy two
Poznań
kie Przyjaciół
auk od chwili wego zawiąn
uzna
ł o za
pierw ze we zadanie wygotowani dokłaneg
o pi u W[i l kiego]
K[ ię twa] Poznań
kiego pod względem
topograficznym, etnogra -
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ficznym i historycznym, i w tym celu rozesła
do wszystkich nawet najmniejszych posiadłśc
w W[ielkim] K[siętwe]
Poznań
skiem litografowane Szemata z 22 pytaniami, na które prosił
o odpowitdź
i objaśnie.
Wskutek tego, lubo w niejednym miejscu
z wielką
tym przedmiotem zajęto
się
gorliwścą
i dokłane
nade ... łano
sprawozdania. jednakż
z większej
liczby miejsc albo ni('
uie nadesło,
albo tylko wiadomśc
niedokła.
częstokrć
nawet całkiem
fałszywe,
osobliwie gdy dość
często
się
pokazł,
iż
opisujący,
mianowicie w dziale historycznym, nie wiedzieli nawet lub może
coś
tylko z posłyzenia
dowiedzieli się
o dziełach
niedawno wydanych, w ogólnym jeszcze obiegu będącyh,
a mogącyh
posłużyć
im za znakomite źródło
w zamierzonej praey.
Z własnych
zaś
źródeł
nic nie mieli.
Obok tego pokazł
się
inna jeszcze trudność,
gdy wszelkie opisy
tutejszych miejscowś
bez użycia
poznat1skiego archiwum grodzkiego albo są niemożb,
albo też
mogą
być
tylko bardzo niedokładne,
przystę
zaś
do tego archiwum w celach badń
historycznych i piśmenctwa
jest całkiem
utrudniony. Zamierzony więc
przez Towarzystwo Poznańskie
Przyjaciół
Nauk opis W[ielkiego]
K[się
twa] Poznańskieg
nie przysedł
do skutku, lecz złożne
w Towarzystwie ku temu materiły
mają
zawsze w różnym
względie
swoje znaczenie. Z tych więc
także
źródeł wzięt
opisy ludu wielkopolskiego i jego zwyczajów przesyłam
do "Tygodnika Ilustrowanego" w Warszawie i to także
źródło
otwarte został
do użytk
~:·ant•

· nl'r

autorowi ninit>js:r.rp;o dzida

9•

Archiw. PTL t. 46/1 k. 2- .S. Nie datowany rękopis
Emila Kiershiego. Na przyjęcie
przybliżonej
daty: I- II 1873 r. pozwalją
listy 298 i 299 {zob. "Korespondencja" c:r.. 1): pierws:r.e drukowane arkus:e otrzymał
Kierski do recenzji
w grudniu 1872 r., 3 II 1873 r. donosi zaś
Kolbergowi, że sporządił
jrd listę
uwag dotyc:ąh
"W. Ks. Poznańshieg"
c:. l {DWOK T. 9), jednoczśi
zaś
tferzbach jako niedoszły
wydawca odsyła
rękopis
Kierskiego Kolbergowi. U::uflełnia,
sprostowania i poprawki KiPrshiego :aproponowanc w recenzji zostały
wykorzystane przez Kolberga przy ostatecznym opracowywaniu tomu do druku.
S:c"egółow
ustosunlwwuje się
do nich w swej "Odpowiedzi ..." {zob. anelcs nr
68) Ponieważ
Kiershi pracowł
na arkuszach drukarskich, a strony, do których
odsyła,
odnsiły
się
do pierwotnego, •ozsypanego potem składu,
poprawiono tu
numerację
stron wg tomu. Niezgodnść
wynikła
stąd,
że
po u;ycofaniu arfwszy
od Merzbacha i pr:ec:ytaniu recenzji Kierskiego Kolberg pracowal jeszcze nad
lcsif!żkq
pouerzajqc i przedagowując
materił.
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cit!gu dal. :.Pgo zdania tv rkp. brak, Kier ki u:.pelnił
m~
'l prau·dopodobnie
odfJou·i1•dnim nrkus:.u pierwotnego składu,
o czym 'wiadczy nawią:.rtl'
Kol·
oraz wlakitecj trony
bprga tv ..Odpowiedzi", Na podstawie tego nawiązr~
w tomiP uzpełnio
nazwisko }abczyriskicgo.
1 J. Długosz
Vitae episcoporum Posnaniensium, Brunshf"rgac 160L ~ l'd.
OpPra omnia cura Alexandri Przezd::iechi etlita, T. l Cracoviae 1863.
2 Tj. na arkuszach drukarskich.
3 fronff" t
więzen
karne.
4 Miejscowść
nie zidentyfikowana.
5 V olumina legum ed. Konarski Stanisłw,
T. I-VIII Warszawa 1732' 1768,
Ohryzki J., T. I-VIII Petersburg 1839-1860.
2 wyd. nakłdem
6 E. Kierski Jezioro Lednogór kie w Wielkim Księtwe
Po:nańshiem
. .. Kronika Wiadomśc
Krajowych i Zagranicznych" 1859 nr 133-134.
7 Nie udało
się
ustalić,
o jaki fragment tekstu w tomie chodzi, ani jaka
•trona tomu odpowiada s. 42 pierwotnego składu.
Może
mowa o tekści
z przy·
pisów z s. 268.
1 Pamiętnh
tf"go nie wymienają
bibliografii' ani opracowania biograficzne
poświęcne
J. N. Jabczyńskiemu
(1799-1869). Przypu zezalnie pozstał
w rę·
kopisie; możliwe,
że
się
nie zachowł.
q O Szematach do spisywania matt>rialów mającyh
służyć
do o piw . taty·
'tyr::IIP!{o W. Ks. Poznańskieg
(zob. przyp. l do listu 1243), jako źródle
do
hadń
nad historą
i etnografią
Księtwa
pi al Kolberg w "Przedmowil''• do
l''· I W. K1. Po:nańskieg
(D 'OK T. 9) na s. II III.
rw

GB
O d p o w i c d ź O. K o l h e r g a n a u w a g i E. K i e r ~ k i eg o o c z. I ..W. K . P o z n a ń
ki e g o"
tr. L Podanie o wartach, czyli strażch
polsh.ich nad rzeką
Warjako po"'raniczą
od Germanó v. zdaje mi ię mylnym już
dlatc•n. Ż<' 7a rza. ó' Karola
[iclkiego] granice łowia1
·zczyzny h)ły
nad Elhą
i Salą.
więc
tam tylko mogły
być
owe straże
lechickie,
mimo to Żf' j<'go woj ka zapn zcał
ię i dalej i robiły
'~yciezk,
a nawet chwilowo docierały
do Warty i Wi ły.
Tym bardziej nie
można
·ię
d7iś
z tym odzywać,
że
iemc~,
którzy każdą
ch w~ tają
po!'hu~ć.
by się
z ro zceń
swoi h do posiadania kraju lc!!;ity·
mować,
mieliby nowy dowód na poparcie woich twierdzei1. Prę·
dzcj bym przyu~cił,
że
jeżli
był
tam warty, to mogły
tylko być
tą
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dla zabezpieczenia się
od napasc1 Pomorzan lubo w takim raZie
ustawione by raczej być
winny nad Notecią.
Zresztą
sam wyraz
warta je~t
niemieckim jako straż
czy czata uważny.
Z uwagi Pańskiej
jednak korzystałem,
jak się
Pan o tym prze·
konasz przy odczytaniu przypisku, i w tej jedynie formie, zdaje
mi się,
można
by ją zostawić.
Str. 4--5. Co do dowzeń
pierwotnego połżenia
miasta. zdają
mi
się
onc dosyć
uzasadnione, jakkolwiek i przytoczone przeze mnie
wywody nie bardzo od tego odbiegają.
Zresztą
mówiąc
o Dąbrow
skim i Łukaszewic,
musiałe
wiernie ich podania i mniemania
zacytowć.
A przy tym, że dzieło
moje inny ma cel, a nie ma pretensji być
ścile
historycznym lub archeologicznym, więc
poprzestaje na krótkich wzmiankach i podaniach głosznych
przez innych,
nie gardząc
naturalnie poprawkami i dopełniam,
o ile te się
nastręczą
(a z których ja, z wdzięcnośą
je przyjmuąc,
jak się
Pan przekonasz, korzystałem).
Str. 6. To, co Pan mówisz o zlaniu w jedno nr 3 i 4, nie może
nastąpić
już
dlatego, że nr 3 głównie
zajmuje się
podaniem o górze
poznańskiej,
co właśnie
chiałem
uwydatnić,
a więc
nr 4 nie jest
powtórzeniem trzeciego (chyba w niewielu wyrażenich
pojedyn·
czych, o które tu mniejsza).
Str. 25. Za wiadomśc
podane o Gapach bardzo dziękuj.
Jednakże
udzielone sprostowanie umieścł
w przypisku, czyli notce,
na dole, aby już
nie psuć
tekstu. Wszystko to jedno i tak bowiem
,rzecz należyci
zostanie wyjaśnioą.
Str. 26. O Środzie
rzecz. o ile było
potrzeba, porawiłem
podług
Pańskich
notatek.
Str. 27-28. O Jeziorze Lecinogórskim udzielona przez Pana wiadomść
do "Kroniki", jeżli
nie jest zbyt długą
i zawiera szcze·
góły
nowe (mianowicie co do podań),
nie dotknięe
w moim tekście
(z ,.Przyja[ciela] Ludu" 1 i "Wspomn[ień]
Wielkopol [kichl 2).
a Pan ją
posiadasz, mogłaby
być
zamiesconą
między
przypi",ami
3
do dzieła
dołącznymi
pod właścią
rubyką,
tj. przy W) mienieu in. do której stronicy druku się
odnosi. Zresztą
wzmiankołe
o jej bytności
w tekści.
'tr. 15. Przypisek. Nazwa miasta Pobiedzisk od obiadów. jakie
ln mieli jadć
królowie w podróży,
nadzwyczajnie zdaje mi bię
być
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Najprzód, że
jeżli
się
tu na ten cel zatrzymywali na
popas, to już
tu istneć
musiał
jakś
osada z pewnym nazwiskiem,
trudno bowiem przyuścić,
aby na ten cel umyślnie
osobne budowano zamki, a choćby
tylko domostwo. Po wtóre - w takim nawet
razie, czemuż
nie przezwano miejsca tego Obiadem lub Obiedziskiero (dlaczego zgrubiale ?) , nie zaś
aż
Po-obiedziskiem. Prędzej
bym przyuścił,
że
gdy o kilka mil stamąd
jest Powiedz, Powidz,
miasto nad Jeziorem Powidzkim, to owe Pobiedziska są niejako Starym Powidzem, osadą
w wielkiej częśi
(może
dla jakiej klęsi
albo
widoków handlowych nad jeziorem się
otwierającyh)
przez tamtejszych mieszkańców
opuszcną,
by się
udać
do nowego Powidza,
gdy w dawnym część
mieszkańców
pozstał
mieszkał
odtą
w starym Powidzu, czyli Powidzisku i gotwał
dla królów obiady. Mimo
to podanie przez Pana cytowane, skoro jest podanif!m, zachowłem
w notce dołącznej
na dole. Wyrażeni
jednak na końcu:
"Dlatego
też
najpierwsi tej osady mieszkańcy
mieli sobie włożny
za głów
ny obwiązek
dbać
o obiad w przyjeźdi
dla króla i jego dworu'' - jeżli
jest tylko domysłe,
należy
wykreślić.
naciąg.

Wszelkie inne

przez Pana poprawki i dodatki jak
i bardzo, owszem, za udzielenie mi takowych i wielu nowych szcegółw
jestem Mu obwiązany.
Wszakże
to, co cytuję
i powtarzam w tekści
na s. 56-59, tj. słowa
Paiiskie wyrzeczone już
w "Tygodniku Ilustrow[anym]" \ wolę
mieć
zachowanym w tekści,
jak jest, niżel
przenosić
je do przypisów.
Są
tam bowiem szcegóły,
których w porzedającym
je bezpośrd
nio moim opisie wcale nie dotknąłem,
a które tym samym podane
przeze mnie wiadomśc
o ludzie uzpełniają
i na tym miejscu stać
powinny.
Na str. 38 5 wspominasz Pan, że
dobrze by było
zasięgnąć
wiadomści
o ubiorze ludu w Dobrojewie i dołączyć
to do tekstu. Czemu nie? Jeżli
Pan jestś
w stanie dowiezć
się
o tym i zamieścić
to, zanim zecer zabierze się
do drukowania tego ustęp,
to
proszę.
Może
tu p. Bibianna Mo raczewska przyjdzie w pomc~
Albo 1..--tóra z pań
znajomych Panu z tych stron (mianowicie co do
ubiorów kobiecych).
Str. 104. Nazwa: grek, do czego się
stosuje?
Str. 147. Wiadomść
udzielona przez Jabczyńskiego
jest bardzo
najchętie

przyjmuę

dopełni
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i dlatego pro zę
ją
umie ctc na ońcuk
zwyczaJOW w notce
na dole, tak jakem ja znacył.o
Można
by ją i w tek· ci e dać,
ale
jakiż
dać
jej tyuł?
Więc
ądzę.s
że
lepiej zamic 'cić
w notce. tak jak
j t.
, tr. 134 6 • Sądzę,
żem
do tatecznie wyja'nił
rzecz niezrozumiale
poprzednio napisą.
ważną

Przypisy 7
Str. 265. Przypis o Poznaniu z "Przyjac[iela] Ludu" 8 umie. zczony dlatego, że maluje, jakim był
Poznaii przed stu laty i życi
ówcze~n
w tym mi e· ci e.
tr. 267-282. Przypisy o żebrakch
dają
dokłany
obraz korporacyj dziadow kich, więc
do charakterystyki ludu są przydatne.
11
o~hliwe
powiastka z "Kalendarza Chełmińskgo"
wyjęta.
Cztery przypi y do budynków nader ą do objaśnie
potrzebne.
10
Przy przy pi i e nr 5 (s. 168)
proszę
na drugiej stronicy przeło
żyć
przy korekcie zdania vedlc numerów ołówkiem
naznaczon}ch,
jeżli
zecer tego nie zrobi.
Str. 298 - przypis do "Rolnictwa" (Praca. Rola).
Str. 305 do str. 139
nr 19 i [do] str. 141 - nr 5 11 • Je t to
przypi (nr 10) do owej figury maja czy niedźwza,
którą
topią
eza a mi. Inne przypi . nie potrzebują
obja 'nienia.
Przypi nr 17 cofnąłem
jako i totnie nie mający
potrzeby figur owania w'ród wesela wielkopolskiego (są
to mowy dawn j zlachty
przy we cłu).
l a koiten dzieła
proszę
umiebcć
dołączn
tu próbkę
nazw rodowydt ludno;ci wiej l iej 12, .,łównie
z okolic, które poprzednio (w
tlzi(•le) opi ywalem. Oczywiśe
wolałbym,
aby wykaz ten był
peł
niej zym, ale i tak może
on być
przydatnym dla badaczy języka.
W na tępnych
tomach będ
ię
tara! dawć
wykazy ob·zerniej ze.
Może
też
i Pan . am pamiętsz
jakie nazwi~I
· a chłopów
ze w~i
tej,
którą~
zamie zkiwał
w młodści
(rozumie ię,
jeżli
ta w obręie
5
0pi anych po,~iatów
leży),
to można
by je dołączyć.
Może
by ię
coś
w tym względie
i ze Szrem kiego pozy kać
dało.
Co ię tycze \\oykazów nazw w i i osad z 5 rzeczonych powiatów,
to ma z Pan zupełną
łu
zno 'ć,
radząc
mi. aby je tu pominąć,
koro
4~

-

Korespondencja t. 66

722
me

one pod żadnym
względem
tak dokłane,
jakby tego życzć
Mówi z Pan, że
wypadłob
je dać
z całego
Księetwa.
'lógłbym
to zrobić,
gdyż
posiadam takież
ame wykazy ze wszy ti ich powiatów. ale mi chodził
w tym tomie tylko o te 5 powiatów .
• ądz<;
zatem. że po nkoii.czeniu dzieła
całkowitym
można
by o obn)
~zemat
ogł
ić
drukiem z całego
K ię twa 13, a tymczasem uło
Ż) Ć' i lznpt•łić
materiły,
tak aby one był
kompletne i dokłani~
~piar>e.
tlając
nawet dobr) materił
i dla lingwi tów cz filologów .
. zemat)zm ten, obejmuąc
nazwy porządnie
napisane, nie poprzcł,n;ca.
mógłlJy
być
nawet lep zym od szematyzmów urzędowych
pod względem
językowm.
azwy w nawiasach umieszczone znacą
parfię
lub najbliż
ze
mia to, a to dla łatwiej
zego wynalezienia w i na mapie lub zorien·
towania ię co do jej połżenia.
Obok w i ą miejscami (jake~
Pan
to pewnie zauwżył)
wymienione i nazwy pól, pa twisk, łąk,
laa raczej w obręie
tego domininPl
sów itp. do tej w i należącyh,
znajduącyh
ię,
które po częśi
wypi alem z zematów przez Pana mi udzielonych do przejrzenia. Pojmuę
ja to dobrze, że
niepodobna by było
zgromadić
z całego
K ię twa podobne wiadom~c
na drodze prywatnej i mieć
podobne wykazy pól z każdej
wf'i, ' ięc
użytkjąc
przynajmniej z tego, co ię już
posiada, można
hy ohok
wRi wymienć
te nazwy. l tórc się
na jej przestrzeni znajduą.
o ' Ie
ię
takowe po iada. lub też
podać
takowe w notce, czyli przypi•kn
na dole każdej
kartki. Statystyka je t tu wyłączon,
gdyż
by to
mnie za daleko zaprowdił.
chodzi tylko o żer
dla lingwi tów i o
są

należło.

archeolgię

podaniwą.

a początku
dzieła
będzie
umie zczony W tęp.
cz li Przedmowa.
do którego z najwięk
zą
chęią
dołączę
przesłaną
mi przez Pana
uwagę
co do zematów nadsyłch
Towarzy twu Przyjac[iół)
auk. z których obydwa korzy tali'm . "' tęp
ten jednak (obejmować
mogący
mniej więcej
arku z druku) wygotowany będzie
dopiero wt dy. gdy drnk tomu pierw.;zego będzie
na ukończeni,
dlatego
że
w nim powlać
mi •ię
nicraz przyjdzie dla poparcia niektórych
moich argumentacyj dowodami na stronice druku w tek 'cie zawartego i w ogóle tre'ci,\ie i w króceniu przed tawić
obraz tego, co
tom cały
obejmwać
ma w szcegółah.
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Bibl. PA 2185, t. 4 h. 165-166. ie dato1wny rękopis
Kolberga ~porządny
po 3 II 1873 {zob. metrylca odnsząca
·ic: do .• Uwag" Kiershiego, aneks 6A)
u pr:ed 22 IV 1874 r. (data imiPrr· f ' ,/,;, o}. Strony poprawiono jak w recPnzji Kiershiego wg cz. l ""\f. l ·'· J'.,:<utń
kiego", pozstawijąc
oryginalne
i od&ylając
do tomu jedynie tam, gdzie wynta!!al Irgo trhJt. Otl]'ou•irdź
Kolberga je t pelniej za, usto unlwwuje sic: do spraw nie J•oru. :onych te pr::ytoc::onej recen::ji, co dowodzi, ::e Kolberg omóu·il tu takir ku·p tie ::anotowane
przez Kier hiego na arkus:arlt druharshirlt.
I E. B. Podanie ludu o Lennrj gór::!' pod Pobied::i kami . .. Przyjaciel Ludu''
1843 nr lO s. 78.
~ E. Raczyński
Wspum11 enia l<'it·/l;opulsUc T. :! Poznań
1843.
3 Informacja o Jeziorze Lednop;ór kim zact>rpnię
z artykuł
Kierskiego
nie ?.ostał
zamieszczona w prz) pisa ch, 1-.olberg poprzestal jedynie na informacji bibliograficznej podanej na s. 28.
4 Mowa o cytowanym przez Kolberga fragmencie artykuł
E. Kier kiego
pt. Zwyczaje, zabobony i obrzędy
ludu w niehtórych oholicach W. K . Poznań
<kiego publikowanego w .. Tygodniku Ilustrowanym" 1861 nr 109 .
o stroju
.; Informacja podaua przez Kierskiego na s. 38 pierwotnego składu
w Dobrojewie został
pr1ez Kolberga wprowadzona do tomu i znajduje się
na 1. 65.
chodził.
ie wiadomo, o jakie wyja'nienie ze s. 134 pierwotnego składu
7 Omawijąc
"Przypisy" obok od 'l <
tłu
tron Kolberg daje też
odesłani
do numerów, których nie udało
ię porawić
wg tomu, gdyż
nie są tu (s. 265-315)
numerowane.
8 Mowa o cytowanym przez Kolberga artykule: Czem był
Poznań
przed stu
laty zamieszczonym w "Przyjacielu Ludu" 1835 nr 48--49.
9 Czemu dziad zaws::e ([;;:iadem, choć
mu wuyscy dają?
(Powieć)
. .,Kalendarz" na rok 1868. Chełmno
1867, wyd. Sierp Polaczek.
10
ie wiadomo, o jaki przypi ze s. 168 pierwotnego składu
tu chodzi.
ani jakie zdanie kurygował
Kolberg. loże
był
to kolejny pnypis J•iąty
ze •·
285-288 tomu.
11 Dwa przypisy ze
. 305 306 tomu podające
informat'je o Maju odsyłają
tylko do s. l n.
12 Próbka ta nie ~acbowl
się
w zbiorach Kolberga . W monografii W. K .
Po:nańskie
(DWOK T. 9- 13) Kolberg nazwi k rodowych nie opublikwał.
W zwiąku
z powstaniem w 1874 r. Komisji Językowej
ydzialu Filologicznego
Akademii miejętno
·ci w Krakowie i rozwojem badń
jęz.
koznawczycb Kolherg Hezygnował
zapewne z ich pomocniczego charakteru, pozo tawijąc
W)·
dani<' tych materiłów
specjalnym opracowaniom. wiadczy o tym list do J.
Karłowicz
z 23 I 1888 r. (zob. list 1409), w którym przesyła
adresatowi fragment pisu takich nazwisk z prozycją
ich wydania w ,.Wi'le", co jednak nie
doszł
do sk utku.
13
łateriy
te, zawierjąc
wykazy toponomastyczne, nie zostały
opublikowane przez Kolberga w odrębnej
pracy.
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7
U w a g i O. K o l h e r g a
Szulca o Chopinie

odnoszą ce

si ę

do

p r acy

S. 24. To, co pan mow1sz, o wkładniu
kołów
między
palce.
miało
istotnie miejsce, ale Ch[opin] przekonawszy się
o płonści
tych eksperymentów (bo owszem, osłabiy
mu one sprężytość)
porzucił
je za drugim zaraz czy trzecim razem i odtą
ćwiczenam
jedynie na klawiaturze rozseał
palce.
S. 25. O wystąpienu
jego w r. 1818 wspomina "Dziennik" czy
"Pamiętnk
Warszawski" 1, pismo literackie co miesąc
wówczas wychodząe
(sądzę,
że
ono musi być
także
w Poznaniu, może
w Bibliot[ece] Tow[arzystwa] Przyjaciół
Nauk lub Raczyńskih).
S. 28. Wierzę,
że
na Fontaę
nie zawsze w oznaczaniu dat kompozycji Ch[opin]a spuzcać
się
można,
wiem jednak, że Ch[opin] już
w czasie swej dojrzałści
muzycznej okł
1827-1830 r. pisał
sporadycznie, że
tak rzekę,
w antraktach swych większych
dzieł,
a raczej rzucał
na papier improwizowane niekiedy na balach i wieczorach swe tańce
i inne drobne rzeczy wcale nie w myśli
publikowania ich (bo owszem waroł
się
od tego), cenią
je sam zbyt
mało
i tylko dla zaspokojenia życzeń
przyjaciół,
którzy zawsze
przeczuwali, że i te okruchy jego muzy mają
pewną
wartość.
S. 29. Wariacje na motyw: der Schweizerbub posiadłem
w oryginale mi udzielone przez śp.
jen. Sowińską
i takowe złożyem
w da·
rze do Bibl[ioteki] Akademii Umiejętn[ośc]
w Krakowie.
O wsparciu, jakie mu udzielać
miał
ks. Radziwł,
nic brat mój
nie wie, nie potrzebwał
tej pomocy, mieszkając
u rodziców i stamtąd
chodzą
do konser[watorium] i Elsnera. Natomiast zapewnia
brat, że był
w Antoninie, doką
zapewne z księcem
pojechał
z Poznania, wracją
z Berlina (o czym u Pana na s. 42}, mój brat ma
nawet z Antonina datowany list jego wraz ze szkicem zameczku
myśliwskego
na prędce
skreślonym
* i obiecał
odszukać
go, jeżli
mu się
to uda, w swoich papierach.
S. 32. Należło
napisć:
panna Ludw[ika] Dziewan[owska], siostra właściel
Szafarni.
S. 34. Znajomść
z pastorem Tetznerem nie była
przyadkową,
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jal o tym wiem am, który go do konale pamięt.
Tetzner udzielał
w domu ojca Chopina pen jonarzom lekcje niemieckiego, a zarazem
dwom czy trzem, którzy byli ewangelikami, religii. Była
to potać
przełamn
(jako i łamną
mówiąca
pol zcyną),
ni ka i w ogromnej ryżej
peruce, więc
powierzchnść
jej na tręczał
obfite·
go materiłu
[ ... ] komiki, z czego Ch[opin] korzystać
nie omieszkał,
lubo zre ztą
cenił
tak charakter zacny tego k iędza,
jak i jego głę
boką
naukę
.

. 37.

Należłoby
przypi ck spro tować
w ten po ób: ., ... którekale, wtargnąszy
do Woj ławic,
majętno·
ci hr. Poletyłów
(pani Wojciechowska jest w domu Poletył),
z dzieńca
pałcn
trzełając
do salonu, tam znajduącego
się
wówcza syna jego star~zego
zastrzelili. Młodszy
bowiem syn, Włady
ław,
dotą
je~t
przy
życiu,
podobnie jak i córka wydana za p. Wydż[gę].
mu ~fos

. 39. Co do pobytu w Reinertz brat mój posiada li t Ch[opina]
dato[wany] .
s[tamąd]

. 44. Do Wiednia
tego,
z Żychlina

wyjechał
w towarzy twie Tomasza i Kon t[anynów preze a ...] Tow[arzystwa] Kredyto[wego], Pru zaka
i Sanik. Syn Toma z ożenił
się
później
[ ...] 2

18. W
Dreźni

gr [ ... ]ych wówcza

przyjęcie
nie było
świetn,
ale nawet
jak i przedtem monopol muzyczny i dwor[ ... ]

. 58. Kujawiak w Fantazji s Ch[opina] je t wzięty
ludowych (zob.] Lud seria IV . 244 i 77) [ ...]
[ . 61-6]2. Z prywatnych niemieckich domów grał

z mo[tywów
[ ... ] Blan-

kowej [ ...]

, . 68. Naturalizowanym we Francji, o ile mi wiadomo, wcale nic
h) l, jak tylko o t) l e, o ile nią
była
cał
nasza emigracja. W pi mach
polskich. wychodzą
w Paryżu,
nazwi l·o jego przy . pi a~h
zaw-.ze jako migranta podawane było
.
. 73. Pisze z Pan, że mie zkanie we dzielł
między
innymi z Julianem Fontaą.
Nie wiem, co tam Fontana o tym pi ał,
ale naj~umicnej
zar czyć
mogę,
że
Fontana dopiero w r. 183•1 przybł
do Paryż,
poprzednio zaś,
wy zedł
zy z woj kiem z kraju, pracował
w kantorze bankierskim w Hamburgu i w tym mieśc
poznał
. ię z Mo. zele em, który, usły
zawszy go po raz pierwszy grająceo
w r. 1833, namówił
go do jazdy do Londynu, kąd
dopiero po paru
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latach udał
ię
do Paryż.
Z Hamburga i Londynu czę
to pi ywał
do
matki do Warszawy, a ja i brat mój te li ty czytali'my.
S. 74. Za 9 dzieł,
które Kistner wydał
w Lipsku \ dał
mu tylko
150 talarów. Połżeni
jego przykre wówczas ** najlepszym je t
dowodem, że żadnych
od ks. Radziwł
nie brał
zasiłków,
który nie
hyłb
go wówczas opu~cił
(lubo nie my'lę
twierdzć
stanowczo, aby
za iłków
poprzednio w czasie nauki wojej na tęż
naukę
przez
krótki cza nie otrzymwał
** , być to może,
ale brat mój temu zaprzecza).
S. 73. Między
domami, których czę
tym bywał
gościem,
wymienić
by wypadło
i dom genrał
Dembińskgo.
S. 87. W "Czasie" krak[ow kim] (zdaje mi ię z wrze ' nia) jest
jednak w felietonie artykuł
Chopin i Liszt 5, gdzie autor mówi. iż
grywali razem u p. Dudevant na w i w Nohant.
6
S. 91. "Fontaę.
który pod Ch[ opina] okiem do konalił ię"
(ale dopiero od r. 1834).
S. 93. Ład
wymienia różnych
jego uczniów 7 • Wolff j dnak L)ł
głównie
uczniem Ernemana w War zawie. w Paryżu
tylko wykoń
czył
wą
grę
pod Chopinem, równiP jak pani Zale l a, którą
po·
przednio już
kształci
Litolf. Właściwe
uczniami z wymienionych
byli tyli o: Wernik, Brzowska i Mikuli. Wielhorski i Szopowicz nimi nie byli, a Kania i Krz)Żauow~ki
JHZ)hyli do Paryż
już
po
śmierc
Chopina.
S. 111. Między
i parę

zni zezonymi po nim pamiątk
znajdowł
:si~
jego portretów. Jeden z nich był,
pędzla
Ary chefera,
z Paryż
przysłan,
drugi akwrelą
wykonany za młodu
w War zawie, trzeci gwa zą
malowany. Była
także
i akwarela meło
brata
z cza ów koleżi1stwa
z nim zrobiona, przed ławijąc
pokój bawialny, w którym ojciec ze starym Żywnm
grają
w rogu w piketę,
inna za', gdy Ch[opin] iedząc
przy fortepianie komponuje, tj.
pi ze na rygach rozłżnych
na przodkowej złożnej
dece instrumentu po usnięc
pulpitu.
S. ] 13. Pożegnai
ułan.
Temat ten jest między
pieśnam
wy·
danymi przez Fontaę
pod tyułem
\f ujah 8 , łowa
Witwickiego.
S. 121. Pi ze Mendeis oho: "Ale obaj chorują
na pary ką
rozpaczomnię"
itd. 8 W ądzie
tym pokazł
M[endel oho], jak mało
rozumie Ch[opina], jak mało
odróżnić
potrafi afektowną
romantakże
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tyczność
Hillera od prawdziwej Chopina, jak mało
on, w zcę
m
zrodzony, pojąć
zdolny i odganąć
łzawy
a wznio ły
mutek, niel oniceznie już
rozpacz, pol kiego narodu i jego wieszczych reprezentantów po ówczesnych tyle krwawych wypadkach ****.
,; Teue Zeit chrift fiir Mu ik"
S. 122. Warto by je zcze przejć:
z r. 1835 czy 1836 (może
1834), gdzie pamięt,
że
był
te krótkie
łowa:
"Chopin war hier, ein Spici i~t
gerade wie seine Compoitionen d. h. einzig" ' 0 •
' . 127. Co do odmowy ojca p. Wodziiiskiej. o jakiej pi ze p. Zie11
mięcka
, rzecz
ię
zupełni
(inaczej] miał,
o ile ja o tym ły z alem później
w Kujawach. Ojciec mimo woich pań
kich fumów [ ...]
uległby
był
niewątpl
żądaniom
kobiet, (tym bar]dziej że
cenił
osbiśce
Fryderyka, a sław
jego wówcza już
dość
była
gło'ną.
gdyby nie wzgląd
na zdrowie Fryderyka. którego już
wówcza, miano prawie za suchotnika, zatem i obawa dać
towarzy:;za ** dla zdrowia córki ukochanej niebezpiecznego ** (...], tego powiedzć
nie
chciano (bo w tym punkcie, zwła
zeza przy wspomnianej okoliczno' ci, był
on je,zcze drażliwszym.
ho za'lepionym, niż
na cokolwiek bądź
innego, więc
, pędzon
to na arystokcję).

S. 146. W kościel
Św.
Krzyża
je t teraz pomnik, tablica marmut·owa ze to ownym napi em podług
ry unku brata mego Wilhelma
wykonana, głównie
kosztelO! l:eb thnera. Żupal1ski
mógłby
() zcze"Óły
zapytć
Gebethnera ( ...] Pan mego brata (adre : Oboźna
l).
S. 152. Frak Cutmana wziął
tylko raz na ~ieb
przy wy tąpie
niu, mnjąc
pod nim jeszcze dość
ubrania. jak powiadł
Jędrzejwi
nmwa, (by się
wyd]ać
publicznoś
okazł
zym, ilniejszym, niż
był
w i tocie .
. 156. Może
by po u tępie:
"Lubo pochodzenia francuskiego"
itd. doać
może
było
należło:
I nic dziwnego [ ... ] koro ojciec, luho Francuz, pol kiego znów był
pochodzenia, a matka rodwitą
Polką
( ...] niż
oj co w ką w u po obicni u i klon no 'ciach ukazywł
na tur ę
o ·oby jak i pojęć,
jak i kłonści
do życia
alonowego [ ... ]
przynajmniej za bytno'ci w War z(awie] tak pod względem
wyo·
braźni
( ... ] i nigdy ię w dy ku je z tego powodu nie wdał.
arodwść
tylko ( ...] politykiem mimo to był
biegłym,
dowzą
liczne jego odpowiedzi przyj[aeiołm
... ], a które pokazują,
jak dosko·
nale znał
charaktery o ób, do których ( ...]

r...]
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(S. 210.] Zarzutv, jakie Pan czynisz wydaniu Gebethnera
i 'Wolffa 12 są najzupełi
. łuszne.
Dziwi mnie cał
panów tyeh UH'·
toda postęwani,
bo wydanie zupełn
nawet ze względó
pekulacyjnych wcale nie było
chybionym, a kompozycje z towarzyszcniem budzące
jakąś
obawę
co do odbytu (?) można
było
imało
w mniej zej ilo<ci, np. w 500 lub 600 odbić
[egzemplarzach] dla
amatorów, z największym
powodzPniem dla firmy. l orekta pod
kierunkiem ~p.
Nowak~ieg,
jako to dostrzegam. nie w zędie
także
była
tarannic prowadzną.
[ . 2] 7.] *Z publikowanych kompozycji młodcianyh
Ch[ opina].
które on poufnie rzucają
przyjaciołm
jako dar lub pamiątkę.
wcale o ich wydaniu nie my;Jał.
w;szły,
o ile mi wiadomo. na tępujące:
dwa lazury przed kilkunastu lat nakłdem
Friedleina w Krak[ o~ i e] (z B-dur i z G-dur, autentyczne) 13 , Polonez w War z(awie],
·(tóry] miał
podobno w dzic iątym
czy dwnna tym roku życia
~· ompnwać,
ded[ykowany] pani Dudand czy co< podobnego, do~ć
lichy (u Kanfmana) 14 , nie wiem czy to ten [... ], dwa walce wyszłe
11 Chaber kiego w Krakowie Walc E-dur 15 (w Album Towarz[y"iwa] ;\fuzyczn[ego] we Lwo[wie ... ]). Polonez wcale znakomity, w pi. :my nać
ukradkiem z albumu p. Tyt[u aJ Wojciechowskiego
i \\ ydany w Warszawie u Kaufmana 11 pod ty[ułem]:
PolonC'z napisewy przez znakomitego artysę,
zmarłego
niedawno w Paryżu,
hez
podania naz( wiska] autora, umy'lnie, by nie miało
to pozoru nicprawnego wydania [... ] *
Bib/. PAN 218.S, t . 4 k. 11- 12 Nie datotvana tver.ja brulionowa: licznymi us:::hod:::f'niumi n:kopi.,u i okaleczeniami teh tu (brzegi l:art po.urzęi1e
i wydarte,
/>raf: lewe' go dolnef.(o rot( u k. l 1). Poprzed::a jq inna redalec ja bruliorwtca listu
Kolbergu tło
Szulca: dnia 19 XI 1871 r. {:ob. list 340, "KorespondC'nc-ja" c:. 1),
co l' :::wala na '"tulenit• daty rec-C'nzji, która do tegoż
li. tu :ostalu tlolqczonn.
Or_v11inal r!'ccn:::ji pracy :ułca
:::tu·hot.-al ~ir.
tV Uu::eum 'fowar:y. Itru im Fryd eryka r.hopina w lf ' arszt~IC'
( 'r inu. 11/66) i opublikott·an) :::o-t·•l w art)·hult
/\n t~·ny
Kobvlań
·hiPj "Fr ·rlerJI' Chopin i o.~har
Kolberg" zamif' 7C7011) m w:
,Studia l:lieronymo Feicht . eptuagl'llllrio dC'dicata", Krahów !967, na '· 386388. Tu publikuje . ię nie:rru11q l 'Crsję
bmlionotcq, :::e u·:~lr.d
na i. trlil'j1Jce w
niej u:upC'lnienia. Licznych l1rttków tV t C' l:: ci e nie udało
i t; uzpełnić
tl'
orypina/u, "d)·ż
fragmentów tych on nic :awiera.
• pou·yż.ej
nadpisane: rzuconym ora::: . kre!lorw: przez amcgo FrlÓeryka
•• wyra: w rk p. skreślony
••• t•Jryż
j do pi. <·h: pobierał
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** "* ol>ok tego zdania zapi any bt•z od<y/acza tctq:'!rr.go : tel 't'''" lwmentar: Koliierga Olno
. ~:ql"y
się
:a pewne do ltend.•~oha:
często
d u. r chłodna
i gadatliwa, choć
piękna
i poprawna jego muza
• - • fra~met
ten porzedał
tekst li. tu i uu•ag Kol11erga, umie. :t"zo11o go tu
zgodnie z tol.·iem homentarza Kolberga, htóry po,tęuJe
rótntOlegle d o teh tu
:ule a
no~
o pierws:rym publicznym koncerrie Chopina w War 1a1' il' ( ~ · ! II
1818 r.) zamie.;cł
•. Gazeta Warszawska" 1818 w nr 15 (z 21 11) w Dodatku.
Zoną
Tomasza Pru zaka była
Seweryna z Zochowskich, która p otl'm w
szła
powtórnie za mąż
za Franci :rka Duchińsk"~O
.
3 Kujawiak w Fantazji na Iemata polshie, op . 13.
4 Ki~tner
wydał
w Lipsku sureg utworów Chopina, nie wiadomo więc,
jaki!' tu Kolberg ma na my"li.
~ Li :t i Chopin, tvspomnienie muzykalne . . ,Czas" 187~
nr 210 (z 16 IX),
przekład
z artykuł
Charles Roilina ta, zaroi!' zczom•go w dzienniku .. L!" Trmps".
8 Cytat Kolberg
z pracy zulca mezbyt dokłany;
powinno być:
..... Fontany Juliana, który nawet w pierwazych czasach pohytu w Paryżu
pod ( horina
okiem nie przestawł
eię
dosknalić
w grze fortepianowej ... ".
7 K. ł.ad
Historia muzyki, Warezawa 1861, 1. 365.
8 F. Chopin Zbiór śpiewó
polsl•ich : towarzyszeniem lwmpozyl"ji .. . ułożny
:: manuskryptów oryginalnych i wydany prze: ). Fontaę,
Warszawa 1889.
1 Cytat z listu 1endelssohna do matki , pi anego w Dii seldorfie 2'ł
V 1834 r .
Zob. Brie/e aus den )ahren 1830 bi• 1847 von Felix lfendelssohn Bartholdy,
Leip:rig 1870, 1. 296.
1 Chopin był
tutaj, jego gra jest taka jah jego kompozycje, t:n . jedyna. Do
artykuł
w ,,Nene Zeitechrift fiir Musik" uie udało
s ię
dotr7'Ć
wohrc braku
konkretnych danych bihłografcmy.
li E. Ziemęcka
Wspomnienie . ,.Kalf'ndarz Ilu trowany dla I'ole-k"' na r.
1862 Warszawa 1861, a. 1- 2.
2 Fredćic
Chopin Oeuvres pour le piano, 1;dition originale. Wa r 1a"a 1863.
3 Zob. przyp . 8 do listu 312, Kore.<porulencja c z. L
14 Polone: gis-moll ii M-me Dupont, zob. pr1yp. 4 do listu 'ł8
, ta mu.
" Zob. przyp . 9 do li tu 3 t2, tamu.
18 Zoh. przyp. 10 do listu 342, tamie .
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8
pis utworów
O. Kol b er g a

Chopina

przez
porządny

l. Variations .m r un thiune allemand

(.. chwrizerbuh"")
2. Nocturne e-moll

(Ha lingcr n. 8148)
(Fontana et Schle inger, op. 72)

1824
1827

"

72)

1826

73)
(Szulc, Leitgeber)

1828
1831

ur Robert-Diable
6. Duo eoncertant (/ ~ -dur)
(dać
z gło
Pm wiolonczeli)
7. Variations lnec le thimte des Puritains
(Ha linger, Hexameron)
8. 9. 10. Troi nouvelles Etude (f-moll, B-dur, Des-dur)
(Schlc inger)
Kaufmann
l l. Polonai e gis-moll a M-me Dupout

1822

3.
·1.

lurche funi'ure
Rondo pour 2 piano
(dać
w partyturze)

3. Andante, Lento

12.
13.
11.
15.
16.

"

"
"
"

21.

22.
23.

b-moll a Mr Guill. Kolberg
d-moll
(Fontana, o p. 71)
71)
B-dur
f-moll

71)

"

* 1826

1827
1828
1829

"
Ge -dur
(Kaufmann) **
(wydany takż
o obno, je t w Albumi p. Wojciechow kiego)

17. Valse
18.
19.
20.

"

E-dur

(Album Tow. Muz. Lwow.
i Chaber ki w Krak.)

1828

h-moll

(Fontana op. 69)

1829

.,

Des-dur

(

"

70)

(

"

70)

.,

Ges-dur
A -dur

(

"

69)

(

"

70)

1830
1835
1835
1843
1843

"

"

f-moll
e-moll

(Gcbethner VI fol. 161)

731
24. Ecos ·ai c D-dur

25
-6.

-

'){.

2 .
29.

30.
31

.

:~·

33.
1.
:~

35.
36.
37.
38.
39.

40.
11.
~2.

43.
44.

15.

46.
i/.

18.
49.
50.
;)l.
52.

53.
54.
)5.
56.
57.

(Fontana, op. 72) 1830
72) 1830
G-dur
(
"
,.
Des-dur
72) 1830
(
"
Mazurka G-dur
(Szulc, Lei tgeber) 18H
B-dur
(Szulc, Leitgeber) 1825
"
a-moll
(Fontana op. 68) 1827
"
F-dur
68) 1830
(
"
,.
C-dur
(
68) 1830
"
,.
F-dur (de Salon)
(Gotard, Vienne)
D-dur
( zulc, Leitgchcr)
,.
D-dur
* 1832
(Ie memc, refait przerobiony)
C-dur
(Kaufmann)
"
G-dur
(Fontana op. 67) 1835
"
67) 1835
.,
(
C-dur
"
,,
67) 18-t6
a-moll
(
"
l
67) 1849
,.
g-moll
\
"
(Gebethner VI)
a-moll (chant)
"
a-moll a Gaillard
(Gebethner VI)
f-moll
(Fontana op. 68) 181
Chan t polonai
tyczenie (G-dur) Mazurka, Witwicki (
7·1) 1829
"
74) 1829
Gdzie lubi (A-dur) 6/8
(
"
"
74) 1830
Hulanka (C-dur) Mazurka
(
"
"
Wojak (E -dur) 6/8
74) 1830
(
"
"
Precz z moich oczu
(f-moll), Mickiewicz
71) 1830
"
Smutna rz ka (fi -moll), Witwicki
71) 1831
"
Po el (D-dur)
74) - 1831
"
"
Narzeczony (c-moll)
1831
"
Pie'ń
litew ka (F-dur)
1831
"
Moja pic zczotlca (Ges-dur) lazur, Mickiewicz
1837
Wiosna (g-moll), Witwicki
1837
Pier'cń
(E -dur) Mazur, Witwicki
1811
liczny chłopie
(D-dur) Mazur, Zale ki
18·11
Dwojaki honiec (d-moll), Zale ki
181.5
Nie ma, czego trzeba (a-moll), Zale ki
1815
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58. Melodia (G-dur), Anonim (Krasińk)
grobotca (Grabgesang)
59. Pieśń

1847

Suplement

hm., 3 Xll 1878
l. Variations sur un theme allemand

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
2-1.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1824
(Haslinger)
(Schweizerbub)
Fontana op. 72 1827
Nocturne e-moll
op. 72 ?1829
Marche funebre
"
op. 73 1828
Rondo pour 2 piano
"
Duo eoncertant (E-dur) sur Robert diable
Variations avec le theme des Puritains
(Hexmeron)
Chopin et Francborne
Szulc, Leitgeber ***?1823
Andante, Lento
Schlesinger
Trois nouvelles etudes
Fontana op. 66 1834
Impromptu- fantasie
72 1830
11. 12. Trois Ecossaises
"
69 1829
V alse h-moll
"
"
70 ?1830
., Des-dur
Chaberski
1829
E-dur
Fonlana op. 70 1835
.," Ges-dur
69 1835
., As-dur
"
Gebethner, VI, 161
"
e-moll
.,
f-moll
Fontana op. 70 1843
1822
Polonaise gis-moll (a M-e Dupont) Kaufmann
1826
.,
b-moll, u mnie
1827
Fontana
op.
7l
,.
d-moll
1828
7l
B-dur
.,
"
7l 1829
f-moll
" Kaufmann
"
"
Ges-dur
Szulc 1825
~lazurk
G-dur
Szulc 1825
B-dur
".,
Fontana op. 68 1827
a-moll
68 ?1830
F-dur
"
"
68 ?1830
C-dur
"
"
Szulc 1829
D-dur

"
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
-10.
41.
42.
43 .
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
51.
55.
56.
57.
58.

Tazurha D-dur (przerobiony)
Szulc 1832
C-dur
Kaufmann 1833
F-dur (de alon)
Gotard
G-dur
Fontana op. 67 ?1835
"
67 183:;
C-dur
"
67 1816
a-moll
.,
g-moll
67 1849
"
a-moll (chant)
a-moll (Gaillard)
"
f-moll
Fontana op. 68 1819
Cbant polonais
"
op. 74
tyczenie. Miidchens Wunsch (G-dur) Mazurka Witwicki 1829
Gdzie lubi. Was [ein junges] Miidchen liebt
Witwicki 1829
(A-dur) 6/8
1830
Hulanka. Bachanal (C-dur) Mazurka
"
W ojah. Der Reiter mann ['vor der Schlachtl
(E -dur) 6/8
Witwicki 1830
Precz z moich [oczu]. Fort aus meinen ...
[Mir aus den Augen] (f-moll)
Mickiewicz 1830
Smutna rzeka. Trii.be W ellen
(As-dur fi -moll) 2/4
Witwicki 1831
1831
Posel. Der Bote (D-dur) 2/4
"
fvarzeczony. Die Heimhehr (c-moll) 2/4
1831
Pie'ń
litewslw. Litauisches [Lied] (F-dur) C
1831
Moja pieszczot/w. Meine Freunden
(Ges-dur) Mazur
:Mickiewicz 1837
Witwicki 1837
Wiosna. Frii.hling (g-moll) 6/8
1811
Pierścń.
Der Ring[lein] (Es-dur) 3/4 :\lazur
Śliczny
chłopi('.
[Mein] Geliebter
(D-dur) Mazurka
Zale ki 1841
Dwoja/;i honicc. Zu·ei Lcichen (d-moll) 2/4
Zale. ki 1815
Nie ma, czego trzeba. jlfclanclwlfie] (a-moll) 2 ' 1
1815
1817
(Kra i1i·ki)
Melodia (G-dur) C Anonym
[Polen's] Grabge ang (e -moll)

Rkp. :ag. Bibl. P AU 2030, t. I h . 306 ·308. Brulionotve notat hi Kolbl'rga. ad
cz. II wyka:u zatyułowną
:
uplement data: 3 december 78. Lista ta dolą
r:ona :o tala prze: Kolberga do listu do Breitkopfa i Hiirtla :: 3 Xll 1878 r.
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{zob. list 604, .,Kore pondencja" c:. 11). Sporządna
:o tala w :tciq:ku
=przygotowywaniem do druku prze: lipską
firmę
zbiorowego wydania d:iel Cha·
pina. Nad kolumną,
w laórej Kolberg podal wydawców not/w: Editt'ur . Cyfra
rzymska obol; na:wi.~h
Gcbetltnera o:nac:a tom wydania zbioroWI'!(U, arabska
•tronę.
Datv w o.,tatniej f·olurnnie oznarją
lata powstauia po<zc:P!!ólnyrh
ulli'MÓtt. Znn/.-i zapytania obok nich postatvionc pr:ez Kolberga podają
w wqt·
1 T:troi<' irh ~t·iary!(odnść.
• obok dopi ek Kolberga: mam, co o:naczalo, że
był
w posiada11iu wyda·
mogące
stanović
podstawę
druku
nia autenycz~o,
** obok uwaga Kolberga: nie mam
••• pierwotnie Kolberg napisł:
1826, potem cyfrę
6 kreilł
i porawił
na: 3.

9
Jan Kloka'

do

Franciszka
Rąbcy

bm. i d.
Kochany Profesorko
Choć
je. te' Profesorem, dwa niemał
błędy
poełni'
w mnie
bardzo przyjemnym. zawczoraj napi. anym li tku. Raz, że mnie po·
mawiasz, jakoby ja Twój ostatni list w kąt
bez rozpi czętowani
rzucił.
Przeciż
wiesz, że
ja Twoj ręk
dobrze znam, a kiedy ja
tę
Twoję
ręk
obaczę
u góry na adresie, to ja choć
o półno·
cy bym zaplił
'wiecę
i czytał
Twoje pi mo; a Ty mówi z, że
ja
z Twoimi li tarni robię
tak, jak z innymi, które rzucam w kąt
bez
rozpiecętwan.
Więc
to jeden Fehler, a drugi jest ten, że
powia·
da z, iż miałeś
w myśli
tu przybć,
ale to i owo Ci prze zkodił.
Wiem z pewnoścą,
że
Tobie to przybycie do owego Mia ta wcale>
na myśl
nie przysło.
Co ię tyczy tych farenów, czyli Marenków, to ta powiac tka pew·
nikiem nie h«:dzie in den Kram pao. en 2• Ale kiedy prawie du·e z.
to Ci ją powiem. ie wiem, czy to ten o tatni Opat (Prądz
lt ki),
czyli jaki inny lubił
te ryby nadzwyczaj i zaw ze b ·lo ich gromada
w klepie. Jednego razu rozkał,
aby farcny przy zły
na !->lół,
ale
kucharz powiedzał,
że
żadnych
ni ma. Więc
Opatowi było
je~z
cze gorzej okł
żołądka
aniżel
mnie, gdy byłem
kler kiem. a w
piątek
na wieczrę
żadnych
.'łedzi
nie było
w refektarzu na •tole.
Bo ja w takim razie nie jadł
m nie, al zachowłem
ię
pokojnic,
ale Opat wpadł
w taką
gorączkę,
że
aż
kilka razy zaklął,
a wtem
przychodzi diabeł
i obwiązuje
się
pod pewnymi warunkami -pro·
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Mareny aus Rolland, tak aby Opat o dwunastej godzinit>
na stole. Skoro diabeł
odleciał
po Mareny, rozważył
sobie
Opat te warunki i był
bliski rozpaczy; to postrzegł
kum Zegarmistrz, który regulował
Zegar na wieży
pelińskgo
kościła
i był
zarazem organistą.
Ten wiedzał
radę:
poszedł
i posunął
o 5 minut
zegar, tak że biła
12-ta godzina prawie, kiedy diabeł
z marenkarni
był
blisko Kościerzyn
nad jakimś
jeziorem. Jak tam usłyza,
że
w Pelplinie 12-ta bije. ze zmartwienia rzucił
ryby w jezioro, które
stamąd
rozmnżył
się
nie tylko po kaszubskich, ale też
i po innych okolic jeziorach.
Więc
to już
wiesz, że Borusek jest verurteilt zur Zahlung von 50
zł
oder 10 Tage sitzen 3 • Co to za szcęśliwy
człowiek!
Może
teraz
za zbrodnie poełni
tu i w Radomnie 5 talarów co dzień
zarobić
beim Sitzen \ jakie i Ty, i ja przy dużej
pracy nie zarobimy co
dzień.
Rudolfek według
zbrodni poełniych
w Muternie ma się
.
stawić
przed sąd
w Gdańsku
18-go Listopada. ale on się
woli in
5
contumaciam verutjlować
tam się
stawić.
Przy naszym
, aniżel
Gimnazjum bieda. Dyrektor Micheis chory we Westfalii, Zint, Bruno Dr., malowany katolik, leży
chory. Sejdler sachsischer 6 [?] jechał
do Berlina na pół
roku, aby się
jeszcze lepiej nauczył[
...] *
Pompecki [ ...] * ist gcchasst wegen Schulden und Unterschlagung
v. Geldern 7 •
Słowem:
ks. Szapka nie wie sobie żadnej
rady z tymi godzinami,
które na niego wpakowali, blisko 30 co tydzieil.
* Spytajże
się,
Kochany Druhu, Księdza
Kanonika Zucht, czy by
nie chiał
stypendiów na Msze św.,
jeżli,
to niech by mi dał
wiawadzić
miał

domść*.

Powiedz jeno, Kochany Druhu, temu k s iędzu
Rąbcowi,
że
to
jezioro, w które ten diabeł
te Marenki wrzucił,
jest to stężyckie
jezioro, z którego wypła
Radunia, rzeka z początku
bardzo szeroka, tak że Dyksztyny ** nazywją
ją
Radannensee, ale gdy zbliży
się
do Gdańsk,
to nos swój zwiesi, tak że bardzo pokornie wpły
nie we Wisłę,
czyli tam gdzie w jaką
iną
rzekę
przed Wisłą;
tego
ja tak dokumentnie nie wiem.
Bib/. PAN 2185, t. 3 Ie. 77-79. List bez miejsca i daty, pisany przed 24 X 1875
przesyła
go Kolbergowi (zob. list 369, "Korer., kiedy to Franciszek Rąbca
spondencja" cz. I). Po:ostawiono charkteyszną
pisownę
Klolci.
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*
* *

u' ra:.\ niec:ytelnc
frarmH•nt do pi any na margine.ę
li. tu bez od~)
loc:a wrqzqcego z te!.-rr•m, un11e ;rzono go przed ostatnim u. tępcrn,
który Idoha opatrzvl notatlrq:
Doda tr i...
** na lllltr{lincsic tvyja ·nienic napi:.anC' obcą
ręhq:
uyksztyn) tyle co remcy
1 Jan Kloka (1811-1880), ksiądz,
ludoznawca-amator. Intersował
się
obyczajam ludowymi. które pisywał.
Był
kore pondentem pelpiu kirgo .. Pielgrzyma". Zmarł
jako proboszcz i d7it'kan w owym ;\lie;cie Lubaw6krm, gdzie również,
Jak "~
nika z listu, zwiąany
był
z tamtejszym Collegium 1\larianum.
2 temu kramowi odpwiał
3 sb7all) na płaceni
:iO zł albo 10 dni siedLenia
4 pnez 'irrhenie
~ w nit•ubecoś
dać
1asądzić
8 sal..,ori ki
7 [... 1 JIOWodu długów
i defraudacji pienędzy

lO
Zestawienie pol kich
p r z e z O. Kol b er g a

...

l.

1790
1810

ta

2. ... Var.
3. } Ul pili ki -

lO.
l l.

W.
ki - w.
Sołt)k
- Kr.
ołtykW.
,oltyk
Kr.
Kurpiiiski
w.
, ołt)k
- Kr.
ołt)k
Kr.
Kri1l
w.

l2.
13.
~ołtyk

14.
Kro;nl~ki

4.

5.
6.
7.
8.
9.

l;),

16.
17.
18.

19.

r

urpiń

olt~-.

-

w.

-

\V.
Kr.
J ...
Kr.
oh:k - W.
.:\.. Rrmbieliri ki
P. Pnchalski
'W.

1817
1818
1819
1822
1822
1823
1823
1823
1821
1825

J...

1826

w.
182?

mazurków sporządne

20.

- W.
~L
J ... -Kr .
22. Soltyk- W.
:B. Swieszewski *
~l.

1828

ołtyk

--- - w.

w.

w.
25. wirszew ki
w.
26. Brzeiń
ka
27. T. Wojciech[ow ki]
28. R. Przyłu
ki
w.
29. Kotuliń
ki - w.
30. Swieszew ·ki
w.
Wy
ocki
W.,
Kr.
31.
32.
r.
33. Krogulski
w.
34. . .. - W.,Kr.
35. Swiesz w ki - W.
36. W a do w ki - Kr.
37. Łodwig
k i - W.
38. L. Głowack
- Kr.

1830
1830
1832
1833
- W.

1834
1835
181 ..
183 ...
1837
1838
1838
1839
1839

737
39.
40.
41.
2.
13.
•14.
<15.
46.
47.
48.
49.
50.

ki - W.
51. Kotuliń
52. S. Danecki - W.
53. owakowski - W.
ki
54. J. Brykczń
- C rac., Radom
55. Ch. Studziń
ki
Kr.
56. Kotulińsk
W.
57. Kurzątkowsi
58. Ch. Studzińsk
59. Jarecki - W.
60. Zawadzki
Kijów

Jul. Kapliń
ki- W.
Swie zew ki - W. 1841
H. Meciszew ki - Kr.
W. Studzińsk
- Kr. 18-L.
M. Lempe - W.
1842
Kotuliń
ki - W.
184 ...
W. StudzińskW. 1843
Nowakowski1845
Kotuliń
ki - W.
W. Studzińsk
Kr.
Kurzątkow
ki - W.
Kurzątkow
ki
W.

1846
184 ...
184 i
184 ...
1847
1849
1850
1850
185 ...

Warszawa:

... 1810
Ch. Kurpińsk.

2.
3.
4. 9.
1817
Kurpiń
ki 9, 12, 13, 17, 20, 22.
ołtyk
6.
Król
11.
Krogul ki
14, 33.
Rembilńsk
18.
Puchal ki
] 9.
Swie zew ki 23, 25, 30, 35, lO.
21.

26.
Brzeińska

T. Wojcieehow[ski]
27 .
R. Przyłu
ki
28.
I" otuli1~k
29, 44, ·17. 51, 56.
ysocki
31.**
Brykczńsi
34. i Kr.
Łodwig
ki
37.
ki
39.
l apliń
Lempe
43.
Nowakowski
46, 53.
Kurzątkow
ki
49, 50, 57.
Danecki
52.
Jarecki
59.

Kijów:

60.

Zawadzki

Cracoviae:

... 1790
Soltyk

J...
Wadow ki
L. Głowack
4 ,· -

l.
5, 7, 8, 10.
15. 16, 21.
32.
36.
38.

l<orespo ndencja t. 66

Meciszew ki
W. Studziń
ki
Br)kczyń
ki
K. Studziń
ki
Wy ocki

41.
42, 45, 48.
51.
55, 53.
3l.
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Htbl. PAN 218.5, t. 3 k. 1.53. Sie datowane notathi brulionotcc 1\olberl<''· SJ•or:l!ll:one w :u:iq:lm : przygotowywaniem do drukrt prze: Breitkap/a i Hiirtla
:bioru ma::urhów pol. kich {:ob. li ty 684, 694, 701, 706, 841, 861, 867, .. Kort' l"""lencja" •·z. //), napisane pr:ed l lll 1880 r. totedy bowi1·m firm'!
llrt·•tlwpfa i Hiirtla :wraca Kolbergotoi tvyka:: proponowanych pr:e: niell''
11111 orriw majqc)·ch ~t•ej"ć
do wydania {:ob. list 701).
f =•·\( l :l'~tawicn
ol1rjmujqra 60 pozycji wyszczególnia oba/; na:wi."'" hom1 11:1 torn, u .1hrócie miej rotw.· ć,
tv której rozwija! stcq d:iałlno
· ć mu:yczn•J
lu 11 rqJal danq loompo:yrjP, (W. - War :owa, Kr.
Kralców), ora: Jat~
wy·
/unia lub shomporwl!'ania utworu proponowanego pr:e: Kolberga.
W r:. 11 :grllJitHl'OI Kolberg na:u·i,ha po :r::ególnych hompo:vtorów w trzech
., plt~r,
htńr('
u·y:nac::ojq miej.H·a wydania: 'f!ars::arva·Kraków-Kijów, J'odu•r olH1h ha:del!" na:n·i ha numery holejne pozycji :: r::. l tl'yha:u.
V.' c:. III :a: :e<tawil tonarje, w których hornpanowane f>vł
po. :c::ególne
ut u on·, obok tonacji C-dur podal odJIOU'iedniq molowq: a, obok F-dur- d-moll.
• potnC:ej doJ>i ck Kolbt>rga: Chiopieki •• w rlrp. skre:/one

11

l! wagi O
K :1

r ,,

ow~kt

l\. o l b e r g a od n o z
go o Chopini
ą

ce

i
ę

do

prac

* a tr. 9 pm1i"dziano. iż powodem przybycia Iikołaj
Ch[opllla] O) ło
pro\\- adzenic k iqg rachunkowych w f:1Lrycc tabaki.
Dziwne to. iż ającm
dopil'ro lat 17. do tej czynno"ci a:l z Francji
tli~
~lnie
h~ ł . prowadzon) *.
[ tr.J 1-1. taro,<l'i ta Łącz)
l1 ka z C:z ·rniej • n (ni cd l t !,o h niezl l lubo •taro~cin
miał
także
dobra i w pohliżu
War,za\\-y.
tr li. Odtą
re zt ż ·cin . pęd1ił
,. ~pol
ojn)m za<"i w tłomh ' .ll.

t r. 19 .•..•. wo•iła
JHZI't'i\\ no" t' i lo u". Baril1~k
urodziła
i~
zapewne w r. 1811. ho hyła
młodszą
od Fr~dt•[yka].
'-'t r. :3 l. llanza t1 go miał
ki dy: i Wilhelm. i ja go nicra z gr)" alem. Co ię później
z nim tało.
nie wiem. Wy zedł
on w r. 1819
u Brzezinv. a wiadom~ć
oj go' )j~riu
podał
.. Tygodnik" war .. z[aw ki] 1 •
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Str. 35 .• ,Ci itd. utrzymją,
iż
najpięke
ze jego wydane kompozycje ą tylko odbłyskiem,
[ ... ]echem tych improwizacyj". Jest to
tylko frazf' retoryczny dyletantów. Wszakżf'
Chopin sam najlepszym mu iał
[być]
sędzią
warto'ci tych utworów. W sprzeczno'ci
Twoje zdanie zostaje z tym, co później
powiedziano i sam Pan mÓ·
WI z na
tr. 46--47 o krupulatnym zaw ze przeń
wykończeniu
wych dzieł
(o czym mówi nawet George Sand) i że długo
takowe
trz mał
w tece, nim w 'wiat p u· cił.
Wierzę
jednak, że pomysł
pierwzy, pomy ł melodii lub frazy czy figury muzycznej, mógł
pow tać
przy improwizacji.
Str. 36. " ... albo na Mazow zu w zafarni". ależło
chyba powiedzieć:
na tarym Mazowszu lub też
w Płockiem,
bli ko mia teczka
Rypina, a lepiej jeszcze: w byłej
Ziemi Dobrz
yń
kiej lub w Lipnow kiem.
tr. 37. ]f' t: ,.idae
łem
",
zamia t: ideałm
tr. 38. Zagrł
im .,majufesa" (z niemieckiego: Mai-fest).
tr. 38. Nie córka. ale . i o tra wła
'ciciela Szafarni i ciotka Domini ka.
tr. 42. Pastor Tetzner dawł
wówczas lekcje języka
niemieckiego kilku pensjonarzom tarego Chopina.
tr. 52.
ie: Brumera, ale: Brunnera. Dodać
by może
należło:
instrumentu złożneg
z zeregu trąb
czyli tub, wydającego
odgł
za poru zeniem połącznej
z nimi klawiatury. Zresztą
może
ten instrument jużbył
przez kogo opi any (zobacyć
by należło
w --lo\\·
nikach muzycznych).
Str. 51. Fontann zmarł
r. 1869 we wrześniu.
Daty przy różnych
kompozycjach Ch[opina] przez niego po<.an nie zawsze ~:!
prawdziwe; nie dlatego, ah. je chiał
dowolnie zmienać,
ale że przechowuj:Jc czas długi
w tf':Ce zapomnił
o nich i na domy ł ozna<'zał.
np. farsz po rzebowy w po'miertnych dzidach oznacy
ł na
r. 1829, kied mar. z ten napi any był
r. 1826 na int ncjf( pogrzebu
• ta ·zy ca: czy już
w czasie tego pogrzebu był
grany, nie wiem.
Str. 55. Z Reiuerz miał
Wilhelm jeszcze drugi li t, gdzie opi ywał
mi a to, ko 'ciół
i w nim zczególniej ze go kształu
ambonę.
w k ztałcie
węża
czy moka.
tr. 66. iezawodnie Kożuchw
ki nagdł
coś
o tym Grzymale,
a Grzymał
w stopniu je zcze wyższm
Lisztowi.
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Str. 72 " ... poczciwy Żywn
du zą całej
zabawy .. ."', bo grywał
co
wieczór ze starym Chopinem w piketę.
Str. 78. Byłem
i ja wówcza z rodzicami w Berlinie, w powrocie
(na Drezno i Berlin) z Manenbadu, doką
pojechaliśmy
wprzódy na
Wrocław
i Pragę.
a Kolporterze był
Ch[opin] z Jarockim w krzesłach,
gdy my w loży.
a ll matrimonio segreto był
z nami w loży,
pamięt,
jak na odgł
dętych
in trumentów zatykł
sobie parę
razy u zy z wykrzyknikiem: a bodaj was, niegodziwe trąby!
Str. 89. Genrałow
Wintzingerode - matka dwoch pięknych
panien, z których jedna po zła
potem za hr. Małchowskieg.
tr. 136. Pechwell Antonina była
rodzną
(najmłod
zą)
iostrą
dwóch profesorowych uniwersfytetu] w War zawie, później
zmarłych
, mianowicie: Blankowej (żony
profesora malar twa, Blanka)
i Maliń
ki ej (żony
pro f l e ora] rzeźbia
twa). Ole i a Pruszak (póź
niej pani Mleczko) i Kon tanty }Jru zak - dzieci pani preze owej
Pruszakowej ze Śle
zyna i Żychlina
w Kutnow kiem.
Str. 138. \Valc z Des-dur (z r. 1829) *. W Trio tym (z Ges-dur)
przy powtórzeniu
grał

Fontana takt czwarty:

Walca tego widać
i am Chopin nie cenił
wy oko, koro na tr. 140
mówi, że może
on rozgniewa Wojciechow kiego 2 •
Str. 144. Z Antonina mial i Wilhelm krótki list od Ch[opina],
w którym nawet zamieścł
od ręki
ry unek zameczku myśliwskego
tamże.
Li t ten widzialem czytałem,
ale co w nim było
i gdzie
1-ię
podział,
nie wiem.
Str. 161. Ch[opin] pi ze o

woim drugim Koncercie e-moll

i o Adagiu. A jednak mówi o tym Adagiu i w r. 1829 (str. 138)

3

•

Adagio to było
już
napi ane przed Allegrem
może
i prz d pi rw zym Koncertem f-moll.
tr. 177. " ... u grubego . ..: · - Józefa Cichock.iego (na ulicy Le zno) , który dawł
muzykalne wieczory i wydał
parę
p almów Go-

Zdaje się
więc,
i Rondem, a

że

mółki.

tr. 181. Rywalizując

ki na
olivę),

Dobrzyńskieg

Ledo u na

z obą:
kapelmaj ter na Włocha
(Kurpiń
Czap k na Ke lera (że
fortepiani'ci), Filipeu na
(altówka), Mai dorf na Kaczyń
kiego (wiolonczela),
o !tyka ( krzypc ) .
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Tu zapewne mowa o Franci zku Sołtyku,
ho Karol Soltyk (.krzypek także)
umarł
w końcu
1830 r. czy też
w roku 1831 na cholerę.
Str. 185 .•. 0 tatni fazur"
tak nazywa am Ch[opin] owego
kuja~i
na kol1cu, którego identyfikuje z mazurami; choć
am
dał
nadpi : ujawial.., bo go na Kujawach u odzyń
kich ły zał
Oudow); obacz mój Lud, eria IV tr. [244 i 77]).
tr. 220. Prezntował
mi pana Liki (pi ze się
Lickl) nie zaś
Lik t.
Str. 232. JanKalasanty zaniawski- niegdy' cenzor ksiąg
i nut.
- Re tanracja Karczew kiej w ~ ar zawie 4 •
tr. 246. Charop in ojciec i yn, kapelrui trze czy organu·t
i kompozytorawie w Paryżu
za Ludwika IV, żyli
ku końcwi
17-go
18-go tuleeia (obaczyć
w Słownihu
muzycznym).
i na początku
Str. 247. Od pani Jarockiej z domu Holyn, żony
owego dra Ja·
rockiego. z którym jeździł
do Berlina.
tr. 219 .• ,Ki eweltera"
powinno być:
Kic ewettera.
tr. 254. Pfing ki:inig, je t to obyczaj, którego archeologowie
(a tym mniej hopin) wówcza;; jeszcze nie rozumieli, więc
tłuma
cz li rozmaicie. dpowiada on pod wielu względami
"Królowi paterzy" na Kujawach.
tr. 259. "Gucia zkoda!''- Gu tawa Małchowskieg.
II [tom]
tr. 17. Chopin napi ał:
.,l bon Mon~ieur
ELncur", bo tak wymówił
to nazwi ko Le ueur, to ując
zapewne do wła"nego
eur 5 •
tr. 45. Widać,
że
Mo ze)
tych dzieł
nie rozumiał.
Co za
przecno'ć
w wyrażeniu,
iż modulacje ą wyszukane, twarde, gd
zaraz potem mówi, że dzieła
te ą za łodkie,
pie zczotliwe (więc
mięk
) 8•
tr. 48. Chciał
pewno powi dzieć:
kocham karlistów (Iegitymi:tów), ho dobrze płacą,
nie cierpę
filipi tów, ho kit p ko płacą,
am j tem rewolucjoni ·tą,
za t m nic obi z pienędzy
nie robię.
ry tokracja, choć
znacznie podszarzana, zaw ze najlepiej płaci
i najr gularniej, zwła
zeza literatom i arty tom.
tr. 60. Owym p em Polaki m w u tach iecka był
niezawodnie
J. . Bobrowicz pracująy
u Breitkopfa i Hartla.
tr. 63. lrok z, lrokezy- naród w Mek yku istnejący,
jak Kafry w Afryce.
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tr. 70. Ojciec

kiej] nie tylko z arystokratycznych
'Względów
opierał
ię
temu zwiąko,
ale i ze względó
zdrowia,
bo jak to i wielu innych ądziło,
uważł
wówcza Fryderyka za uchotnika. Maria jednak, choć
poszła
za Skarbka, a później
Orpizew[ kiego], przyjaJa zaw ze Chopinowi. Pamięt,
że
w kilka
miesęcy
po jego 'mierci kto' w pałcu
Paca dawł
koncert na ubogich, na którym i Maria czarno ubrana odegrał
parę
jego mazurów.
Str. 73. Salon hrabiny Laury Czo nowskiej.
Str. 101. Mend wypędził
krócone nazwi ko m1m tra Mendizabala.
Str. HO. Antek - Antoni Wodzyń
ki.
Str. 130. Z błędów
strycharza, zamiast sztycharza.
Str. 144. Karko -koń
kie - (Kąt
ki).
tr. 203. O ile ja pamięt,
miał
oczy czarne czy piwne, a bynajmniej iwe czy niebie kie.
[S. 272.] Do dzieł
bez numeru porządkweg
należą
jeszcze i te,
które Breitkopf i Hartel w swym zbiorze zamie'cili: Mazur z Gi z B-dur, a które wydał
Friedlein w War zawie r. 1850, a następic
Szulc i Leitgeber w Poznaniu wraz z Adagiem z motywów koncertu.
W[odziń

Bibl. PAN 2185, t. 4 k. 153 - 154. ie datowana wer Ja brul1onowa, sporząd
na w 1882 r. pr:ed 2 l X, kiedy to Kolberg uwagi swoje prze lal Kara ow kiemu (:ob. li t 989, "Korespo11dencj,r" c:. II) . W latach wcześnijsyh
Kolbcr;;
rurokrotnie jeucze czynil notatki dotyc:qce monografii Kara. ow kiego o Chopinie {zachowły
się
one w :l1iorach Bibl. PArv 218fi, t. 4 h. 338-3-10), odnsiły
3ię
do wcześnijsyh
wydań
niemierUch, s;;;c:uplejs:ych od polskif'go.
• - • fragment w rhp. kreilony
• pieru.·otnie Kolbf'rg napisł:
z r. 1830, potem skrdlil tę datę,
wprowadza·
jqc: porawkę
.
l
lowa o far :ll tvojskou·) m, 1l.omponowanym przez hopina przed r. 1817
i ofiarowanym W. K . Kon tantemu, n którt'go życ:t.eni
zo tal potem ztn trumentowan na orli«" trę
nir przez Chopina . Ręl.opi
tf'go utworu nie zachowł
1ię.
Do anonsu "Tygodnika" o wydaniu BrteLiny nie lłau
ię
dotrzeć.
2 Chod7i tu o zdanie z listu Chopina przytoczone przez • arasowsl.iego na a.
140 naetępująco:
.,Daruj, iem ci po lal Walca, który cię
może
i rozgniewa na
mnie, ale dalibóg chiałem
ci nim przyj mno·ć
zrobić
... "
3 Mowa tu o listach Chopina cytowanych pr.tez Karuowal.iego na s. 161
i 138.
4 Uwagi te dotycz11 nutępjceso
zdania z lillu Chopina publil.owane«o

743
(lrzez Karuowakiego: " za01a11o dziaiaj PolaJ.. ubity zajdł
zrazy i kaputę,
ja , zaręcm,
żaden
u Karczewakiej, nie u tępowalem
mu".
s Karuowaki przytacją
na 1. 17 liat Chopina a w nim wypoiedź
Le,ueura podaje nazwisko Elanera w pisowni zgodnej z wymow11. ' ie wiadomo,
kąd
pro~twanie
Kolberga.
1
l11 Ho. chrllr.s l.f'ben. Vm:h Briefen und Tagebuclu•rn heraugegeben von
(illtr l r11 11. Lcip~
1872.

12
Wykaz tek ręl.opi'menych
p r z r l O. K o l b e r g a
porząd.lny

Kraltów, 10 l 1886
mojego a przewazme w latach od 1840 do 1885
zebrałm
kutkiem wielu odbytych po kraju podróży,
licznych *1
kore pondencyj i u tnych relacyj, wre zcie W) pi ów z dokumentów, cza opi m i dzieł,
o ile po kon latowaniu ich kompetencyj
.l autentycznych lub wiarogodnych pochdziły
źródeł,
obfite materiały
!użyć
mające
za wątek
*2 do skre'lenia dokłanej
ziem
pol kich etnografii.
Materiły
pomieniane, roz ortowane wedle topograficzne o ziem
tych połżenia,
mie zcą
się
w oddzielnych tekach, w liczbie 30,
z których każd,
czy to OWlCleJ, czy kąpiej
zaopatrzona w pozy kany dla niej nabytek *' obejmuje notaty z pewnej *ł kraju prowincji pochdząe.
Tam gdzie nabytek niezwykł
był
obfitym dwie
lub kilka tek kładją
ię
na jedną
prowincję.
Prócz tego w o obnych tekach w liczbie lO pod tyułem:
Mi cellaą rozliczne krypta, notaty *t, druki, odpadki, pi y
fl<'a złożn
nazw, ' . kazy, nuty, zkice itp., które do pewnego topnia (o ile
clot)cza Judozna w h ·a) pomocne je zez hyć
mogą
dla etnografa
i lingw~t
.
Teki te, numerowane na nagłówkch,
obejmuą,
co na tępuje:
Teka nr l - Mazowsze polne (War5zawa, Czer h, Łou:icz,
Rawa). Monografia już
ogłszna
drukiem, tak że tylko drobne notaty, kilka druków i wypi ów pozo talo. Wy zły:
tom l i 2 (1885 i 1886). Fundu z na
wydanie udzielła
Ka a Pornocy imienia dra Mianow kiego w War zawie *s.

W ei:}gu

życia
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Teb.:a nr

2

Mazowsze Podlaskie (Radzymin, Kaluszyn, Siedlce,
Ob fi te zbiory. Monografia tej czę
'ci Mazowsza w jużpełni
do druku przygotowana *8 jako
tom 3. Fundu. z podziewany z Kasy im. dra Mianowskiego *7 •
Łuków}.

Teka nr

3 -

Mazury Pruskie (Lec. Elh. Osterode itd. ku Królewcu}. 'fonografia w znacznej częśi
gotowa do
druku. Rr,kopi
k . Gizewiu za (aneks), materiaotrzymane od dra Kętrzy1skiego
inne źródła
w odpisach i wycinkach. Fundu z podziewany
z Kasy im. dra Mianow kiego.
ły

Teka nr

/11a::;owsze nadnarewslrie
Augustów. Suwałki).
Pieśn,

4 -

Tylwcin. Bielslr.
(Łomża.

zwyczaje
i 'aria. Notaty Osipowirza, Połujat1skieg
i innych.
Publikacje Glogera. Wycinki i wypisy. Fundu z
8podziewany z Kasy im. dra Mianowskiego *1 •
Teka nr

Mazowsze stare

5 -

Ie

(Płock.

Dobrzyń.

obrzędy,

Lipno.
Mław.

Kurpie; znaczne do ich opi u
materiły;
notatki Jahołkw
kiego i moje. Fundusz
podziewany z Kasy im. dra Mianowskiego. Zaliczam tu i mongrafię
Ziemi Dobrzyt1 kiej publikowaną
już
przez Akademię
(mi e' ci się
w "Zbiorze
Wiadomo 'ci do Antropologii [Krajowej]", tom
Pułt

Teka nr

6 -

Ostrołęka).

VI) *v.
Prusy zachodnie. Pie;ni, we ela, zwyczaje itd. od

Torunia, Gdań
. ka,
falborga, Elbąga,
z Warmii.
Notatki i wypi y.
Kaszuby. Rozprawa Hilferdinga (w tłumaczeni
z ro [yj kiego]), dodatki moje i innych, jak np. Cejnowy. Publikarje tegoż
(anek ) . W cinki.
Polaby i Łużyce.
Rozmaite W1 ciąg
i w pi y z dziel.
Teka nr

7 -

i Gostyńhie.
Pie'ni. we ela, varia. Publikacje W. A. Maciejow kiego i notaty z Mazewa.
Wyciąg
i druki *10 •
Kujawy *11 • Odpadki od wydanej w r. 1867- 1869
z wła
nych fundu zów monografii w 2 tomach pt
Lud. eria 3 i 4.
Łęczykie
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Teka nr

8 -

Kaliskie (Kalisz. Konin.

ieradz. Piotrhów. Wie-

z akt, odpi y. Pieśn.
bajki, zwyczaje, przysłowia,
prze ądy
i 'aria . Monografia w połwie
dokńczna.
Poznańshie.
Odpadki od materiłów
z Wielkopolki, użytch
w latach 1875-1882 przy wydawnictwie z pomcą
Akademii 7 tomów dzieła
Lud, seria
IX, X, X1I, XII, III, XIV, XV. Spis nazw. W .. Zbiorze Wiadomo'ci do Antropologii [Krajowej]'". tom
l, umieszczono rzecz o gwarze wielkopol kiej *a .
Szląsh
pruski i austriacki. Wypisy i notaty z pi m
różnych.
Bajki (wła
. nego zbioru) i trochę
pieśn
.
Górale tarzńscy
i nowotarscy. Wycinki i wypiy. Pie'ni. tańce.
muzyka, notaty bibliograficzne
1 vana.
piż.
Trochę
pieśn.
nut i notaty.
luń.

Częstochwa}.

Wyciąg

tańce.

Tf"h:a nr

9 -

Trka nr 10
Teka nr l]

Teka nr 12 -

Podgórze krakowskie po
Kalwaria. Wadowice. Oświęcm).
ni
materiłów

muzyką)

Myślenic.

(Mogilany.

Monografia w pelw '~iększej
czę
'ci oryginalnych (z
przygotowana. czeka układ
i wykończ<'

Dla.

Teka nr 13

Teka nr 14 -

Teka nr 15

Teka nr 16 -

Krahów i okolica. Pie'ni, podania, wycinki z gazet
i wypisy, suplementa. Odpadki od drukowanych już
rzeczy w 4 tomach *13 dzieła
Lud, eria V, VI. \II
i VIII, wydanego z pomcą
Akademii w latach
1870-1875 *14
Kieleckie (Kielce.

topnica. Miechów.

Olkusz).

ycinki z gazet i wypi:y. W cla. notat; i druki.
Monografia tanowiąc
dopełni
wiadomo'ci podanych przez k . iarkow kiego do "Zbioru ' ia·
domo'ci do Antropologii r rajowej" (tomy 2, 3. 5,
Akademii w r. 1885- 1386
i 7). Wydana z pomcą
jako Lud, eria VIII i I *15
Tarnów. Rzeszów. Czę'ć
Ja iel kiego i andeckiego.
Pi 'ni z nutą,
trochę
szcegółw
z życia
ludu i ,a.
ria. Odpi y (np. o kuligu itd.)

Sandomierslcie (Radom.
Koń

kie. Opoczno. Opu-
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tów. Sandomierz). Pie ' ni z
łów

zów
Teka nr 17 -

nutą,
wesela, zwyczaje,
itp. Wypi y. Z czę'i
materiatało
w r. 1865 z własnych
funduLud, seria II (Sandomierskie) * 1 ~ .

prze ądy
wydane zo
powieśc,

dzieło

Lubelskie. (Lublin. Lubartów. Krasnystaw. Zamość.
Janów). Odpadki nieliczne od monografii, której
dwa tomy wy zły
z druku z omcąp
Akademii w
latach 1883 i 1884 jako Lud, eria XVI i XVII *17 •

Teka nr 18 -

Ru : Czerwona I (Ja lo. Sanoh.

ambor. Przemy'[).

Wycinki i wypisy (głównie
z czasopi ma ros[yjskiego] "Cztienia"). Pieśn,
tańce,
zwyczaje, we ela,
prze ądy,
ba'ni itp. Lemki, Górale nadgraniczni
(opis Torń
kiego). Materiły
w znacznej ilo;ci do
kilkotomowej monografii nagromadzone.
T eka n r 19 Ruś

Czerwona II (Ltvów. lółkiew.
Bełz.

Złoczów

;.

Wycinki i wypisy (z różnych
pism lwowskich
i "Cztieni" ro"Yj -kich). Pie'ni z nutą,
tańce,
zwyczaje. Materił
najobficiej z Złoczwskieg
(mianowicie z Zadwórza, Jaryczewa, Oleska itd.)
zebrany.
T eka n r :!O -

Teka nr 21 -

T ka n •· 22

Teka nr 23 -

Ruś

Czerwona III (Stryj.
Brzeżany.

Podole gali-

c ·jshie). Wypi y i notaty. Pie'ni z nutami, we ela.
tai1ce (z Barysza, Buczacza).
Bojki, ich zwyczaje. A nadto: czę'ć
Bukowiny i Rui węgierskj
(z "Cztieni").
Polwcie l. Notaty, wypisy i odpadki materiłów
z Kołmyi
, Horodenki. Czor owca, Ja ienowa itd.
użytch
do monografii, którą
z wła
nych funduzów wydałem
w latach 1882 i 1883 pt. Polmcie,
tom l i 2 * 1 .
Pohucie II. Wypisy i wycinki. Prze ądy , czary,
podania i kazki. Obejmuje w r az z ta i1cami obfity materił
do tomu 3 Pokucia *19 •
Pohucie III. Hucły.
Wycinki i odpi y (z Witwickiego, Wagilewicza, Ilkiewicza itd.) Kraj, pi e ' ni.
zwyczaje, kazki. Opry zki. Monografia znacznie
już
posunięta
naprzód.
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Teka nr 24

Tek

nr 25 -

Teka nr 26 -

Teka nr 27 -

Teka nr 28 -

Teka nr 29 -

Tela nr 30

Podole (rosyjskie). Kilkadzesąt
p1esm z nutami.
Wycinki, wypi y (z Rollego itd.), i w kazówki bibliograficzne.
Ukraina. Wypi y i notaty. Nieco pie'ni z nutami.
Drobiazgi. Rękopi
po 'p. Nowosiei kim (Marcinkow kim) pozo tały
jako tom 3 jego Ukrainy (dwa
pierwsze tomy wyszł
z druku w Wilnie) obejmujący
pieśn
i opis we e la (aneks).
Wołyń.
Wycinki, wypi y i notaty. Wesela, pie'ni,
zwyczaje, tańce
i muzyka od Kowla, Łucka,
2ytomierza i Zwiahla.
Ruś
chełmska
i podlaska. Wypisy i bibliografia.
Materiły
wzięte
z Gołęhiwskeg,
Kunickiego
itd. Inne zebrane i dostarczone na miejscu w obfito' ci wraz z notatami dotycząmi
języka
*20 • lonografia uporządkwan
i przygotowana do druku.
Polesie wołyńskie
i Pińszcyna.
Wypi y różne
(przeważni
z Zienkiewicza). Nieco oryginalnych
pieśn
i nut. Wycinki i wskazówki bibliograficzne.
Białoruś
(Grodno. Mińsk.
Witebsk). Zwyczaje, ohrzędy,
pieśn,
notaty, wypisy (przeważni
z ros[yjkiego]: Statisticzeskije opisanie gubernii grodzienhi ej).
Litwa etnograficzna. Wycinki i odpi y. Bibliografia dotycząa
Litwy i 2mudzi. Spis miej cowo· ci.
... ir.
Zwyczaje, podania i legendy litewskie i żmudzl
Trochę
pie'ni, przy łów
i zagadek. Odpadki od artykuł:
Pie 'ni litew ki e drukowanego w tomie t
,.Zbioru Wiadomśc
do Antropologii [Krajowejr'.
Mi

Teka nr 31 Miscellanea

32
33

"

l.
2.

3.

cellanea
Bibliografia.
otatki.
Wycinki, odpi y i druki odno ząct!
H( do Górali i Podgórza.
Muzykalia, odpadki od serii I (Pieśni

ludu polskiego).
wiarskie.

P[ieśn]

żni
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Teka nr 34 Mi cellanea

4.

3!)

5.

3G
37

6.
7.

.18

8.

39

9.

10

l O.

Rękopisy

Gry, zabawy, tańce.
z druków tarych. Wierze różne.
Pie ~ni
patriotyczne i zlacheckie.
Czary. Wierzenia. Przys
łowia
i zdania.
Rozmaitśc,
teksta operetek i śpie
wów.
Łużyce.
Słowaki.
Czechy. Mo kwa.
Drobne varia.
Illyria. Dalmacja. Kroacja. Drobne
van a.

A nadto: Zbiór fotografij, akwarel, ry unków, zkiców itp., przedl'tawijącyh
przeważni
typy i ubiory włościan,
objęty
o obnym
. pi em. Ze zbioru tego korzy tan o już
w pewnej częśi
przy wydawnictwach.
O kar Kolberg
Bibl. PAN ::!184, li. 7~6.
Kraków dnia 10 tycznia 1886. Wer&ja brulionowa.
Kolberg :npewnP do listu stvego do Majera (zob. list 1245).
Orn{inal dolączyi
W zbiorach KolbPrJ:a :achowaly si~;
ponadto dwa wyha:y teh : 27 IX 1887 r.
Kolberga,
(Bibl. PAN 2184, h. 77-80). Charakterystyka tek rękopiśmenych
hi~torn
jego :bior<iw i . tan aktualny - :ob. "Przedmowa" do "Pomor:a"
( DWOK T. 39) oru: tło
poszczel(ólnych monografii regionalnych. Pod pisem
pierwszych 30 tPh notatki olótvhowe: Seria I (1857) - koszt rub. sr. 1500 wróciło
się
1200.• adto: Akademia dala na podróże
w Pomańskie
w 1875 r .
fi. 200, a na podróż
na Pokucie później
fl. 70. Wyszczególniane tv przypisach
Pdyryjnych sumy dopi.•ał
Kolberg póiniej olótvkiem, oznacją
one dotacje Akatlrmii i kos:ty u•ydaniu po. :c:ególnych tomów <lziela Kolberga. Ze względu
na iloć
pr:vpi ów edycyjnych :a tosotvano tu dla nich inne o:nac::enia: :amiast
gu·ia:tleh :trielokrotnionych tl'prou:ad:ono gtvia:dkę
pojedyńc:q
: 1.-olejn) m
numerem.
*l wyra: w rkp. /;reślon
•z poniżej
<hre'lonc: podwalinę
•1 poniżej
u·:-·ra:: materił,
potem skre'lony
4 powyżej
nudpi ane: danej
• 5 oboh dopi al Kolberf( wmy ohreslając
:asileh : Akademii i hos:ty wy·
dania: rub. sr. 375 T750 B60 - wyd. n. 1002 + 927
• 8 wyra:: przy!(olowana
1.-re'lony, powyżl!j
później
:y dopisek Kolberga:
w dana 1886
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*7

dopisek: rnh. er. 336+350 - wyd. El. 1053
dopisek: tom V i VI o:macjąy
tomy, w /,tórycl& mial być
publikowally
powyższ
material
*9 dopisek: tom IV wyszedł
87 r. - rub. Br. 340+340 - wyd. n. 920
*10 dopisek: w druku: ser. XXII
*11 dopiselc odnszący
się
do naldadcy: włas.,
rub. sr. 666
m dopisek: Akad[emia dał]:
400, 400, 300, 300, 400. 600, 500 - fi. 567 +
+ 697 + 447+760 +525+660+582.
* 13 Słowa:
w 4 tomach dopisał
Kolberg później
*14 dopislci: Akad. fi. 300, 500, 400, 400 - wyd. fi. 700+1390+612 + 640
za plac.
*1 5 dopiski: Akad. fi. 500, 500 wyd. n. 585 +666
*16 dopiski: Akad. fi. 500, 500 - wyd. fi. 650-r594, 187~
wyszła
seria XX
i XXI, obok informacja o nahlad:zie serii li: włas.,
ruh. s r. 212
*17 dopiski: Akad. fi. 500+500- wyd. fi. 1366 - zapłcone
*18 c/opis/ci: włas.
oraz fi. 867 +632
*19 dopisek: Akad. 500 wydany, fi. 585, poniżej
uwaga: w druku tom IV
"Pokucia"
*29 zdanie to pierwotnie zredagowane było
następująco:
Inne zebrane i dostarczone na miejscu w obfitśc
przez p. Marię
Hempł,
która nadto podał
notaty dotycząe
języka
i słowniczek.

*8

13
Heinrich Joseph Vincent
Kopernickiego

1

do Izydora

Wiedń,

19 I 1887

Sehr verehrter Herr
Durch Herrn Dr Krauss habe ich lhre Adresse erhalten. Dic
Verleger Licht u. Mayer, Leipzig, suchen fiir ihren "Chorgesang"
Mitarbeiter iiber das "Volkslied" \ u. fragen durch mich bei
Ihnen an, oh und fiir welche Gattung desselben und unter welchen
Bedingungen Sie geneigt waren, als Mitarbeiter fiir diese Aufgabe
einzutreten. Die Einleitung von mir erscheint schon in nachster
N.3 am l Febr. Alle 14 Tage ein Heft. Die Antwort bittet an obige
Firma zu richten, ergebenster
H.J. Vincent
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Wielce S::anoumy Ponie
Adres Pań
ki otrzymałe
przez; pana dr Krauua. Wydawl'y Licht 1 Mayer,
Lipsk, s:ukają
dla swego .,Chorgesang" współraconikt
do ,,Pieini Ludowej" i zapytują
Pnna pr::eze mnie, l'zy i dla jakiego rodzaju tychże
i pod jakimi warunkami był
Pan skłony
przy tqpić
do tego zadania jalco wspólprarotmik. Prudmowa moja ukaże
ię
jui w najbliższym
nr 3, l lutego. Co
kierować
na powyi :ą firmę,
14 dni jeden ze zyt. Odpotoiedi. pro~zę
H.]. Vincent
najodńuy

Rhp. znajdowal się
tv ::biorach Bibl. PAU 2030, t. 111 k. 215. Fragment listu
odnala:l . ię jednak później
w materialach Kolberga tv Bibl. PAN 218'i, t . •l
u1ersję
pelnq na podstawie odpisu toydawcy Wien
k. 215. Tu publikuje się
19.1 .87. VII Mariahilfestr. 110. List ad re owany do Kopernickiego, który
pru lal go Kolbergowi w I 1887 r. (zob. list 1311).
1 Heinrich Joseph Vincent (1819-1901), bawarski 'piewak operowy. dyrygent i kompozytor oper, operetek i pie'ni. Autor prac Neues mu. ihalische
~·. tem. Die Einheit in der Tonwelt, Leipzig 1862, Die neue Klaviatur, Maichin
1875 i in.
1 O firmie tej i w~pomniay
tu wydawnictwie brak blii zych informacji.
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St ani ł aw K rzemiń
kowskiego1

ki

d o l\1 i e c z y
ł

a w a P a w l i-

W ar zawa, 30 l 1889
Czcigodny Panie
imi<'niu w zy tkich litt"ratów i poważniej
zych dziennikarz:.
dzi kuję
za wiadomo·· i wezwanie dotycząe
jnhile11"711 Oskara Kolberga.
. obi' ci e przyjemno 'ci doznałem.
i · zclza organ do zawiadomienia pra y war~zgoclny Pan mnie obrał
kiej. która bardzo tego potrzebwał,
gdyż
nie wiedziano i ni
my~lano
o niczHn ua 31 h.m. sądzc,
że
jubileu z w pada na ·zerwiec dopiero. I ja am błędowi
temu ulegałm.
Li t Czcigodnego
Pana za talem w domu po powrocie ze w i w poniedzałk
(\~yjeż
dżałem
cztery mile za piec do krewnych pod War zawą).
~e
wtorek rozpcąłem
obchody i objazdy. Do wieczora dnia wczoraJ zego
war

7.aw~ki<'h
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23 redakcje o' wiadczył
gotowo· ć ucz e tniczenia w hołdzie
złoi
nym dla rzadkich za ług
pracownika i obywatela. tanęło
na tym,
Ż"
dnia jutrzejszego wyślem
od w zy tkich redakcji chętny
telegram zhiorowy, podpisany albo przez objętne
zupełni
indywiduum, tylko dla zadośćucynie
przepisom telegraficzn) m, albo
2
• W poniedzałk
też,
jeś
li
ię
da, przez Pługa
przy zły
(d. 3 czerwca) Gebethner Gustaw, księgarz,
wyjeżdaąc
na jubileusz Kos aka ~
do Krakowa zabierze ze sobą
wieniec rebrny, z napi em: "od Redakcyj ... ", i pergamin podpi any przez redaktorów i w.;półraco
wników. Tre~ć
jego będzie
taka ama jak telegramu jutrzejszego\
z dodaniem wyrazu ,,narodowej" przy "etnografii" .
.. I.utnia"

zaminowć
Oskara Kolberga honorowym
bodaj czy nie pierw. zym w ogóle, jakirgo pozyskać
ohie pragnie. Dyplom później
dopiero nadejdzie, bo trzeba
pierwej złożyć
posiedzenie prawomocne i wydać
uchwałę.
Mówi·
5
łem
i z Rapackim • Człowiek
poważny:
prawdopodobnie przejedna
kolegów swych dla jakiegoś
zbiorowego objawu, prywatnego wszakżr
charakteru, urzędowy
bowiem jest niemożby
z powodu warunków i tnienia Teatrów War zaw kich.
Telegram jutrzejszy odejdzie do P. Konopki. Gdyby nie nad zedł,
h ę dzie
to znak, że wysłanm
być
nie mógł
z przyczyn niezalż
·ch
od Redakcyj.
Ponieważ
Adam wtedy mi nie przy ' lał
nic, o com go pro ił, je~ li to h. ł jego utwór, wkładm
na Czcigodnego Pana obwiązek
prz)jaźni
i pro zę
o przy łanie
Jego wier za dla Kolbrrga 6 , tylko
dla mni .
rodzinne ~c rdeczni
dzi~kuję.
ł.a
kawej Pani Do·
Za zcegóły
rodzi ·jee w ·razy najgłębszeo
poważni
i podziękwane
za pamiel- za yłam.
P:mu T adeu szowi 7 d łoi
śei
kam wraz z pro ' bą o odpo'\ if' clź : <·zy prz)~taje
na takie po tąpien
"Blu zczu" z powic~ą
, 1 ieJ .. Jq . tłumaczoną
. o jakim do
[ielmożnj]
Pani Teofili Korhiii "ki< j • latki pi alem.
ługa
powolny i zezery przyjaciel
St. Krzemińsk
P.S Co ię nie zmie;cło
z uczć
moich w telrgramie i prrgaminie, to pi ane na papier dla kochanego ziomka Oskara Kol10
z prośbą
berg załącm
o doręcz
nie. SK
~wym

członkiem,

postanwił
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lJibl. PAN 2185, t. 3 k. 353- 354. Waruawa, d. 30 faja 1889 r. Pod datą
notka Pawlikowskiego: otrz. 1/6.89. Kartę
355 stanowi koperta :: adresem: 1ieczysław
Pawlikow ki w Krakowie. Rynek Kleparski 11 i nadwcą:
tan . Krzrmiń

. ki
1

.

Pawlikow ki jako czynny pisarz i publicysta krakow ki, a od
żyw
udział
w obchodzie
r. 1882 redaktor literacki , owej Reformy" brał
juhiłe
zu Kolberga.
Zob. list 1469.
w Krakowie w końcu
maja
J uhileusz Juliusza Kossaka obchodzony był
1889 r . z okazji 65-lecia urodzin malarza i 37 rocznicy jego pracy artystyczHt'j.
4 Tj. telegramu dla Kolh <' rga.
Wincenty Rapacki (1810- 1921) , aktor, re.iyser i pisarz. Od r. 1862 grał
na pro winrji, (uuiemoi liwono mu debiut w War zawie) , potem w tea t ru lw owkim , w l. 1865-1870 w teatrze krakow kim . W r. 1870 zaangai.owany z ostał
do Teatru Rozmaito'ci w Warszawie, z którym był
zwią
z any
do r. 1921. utor
pra q Sto lat sceny pol hiej w War ::au·ie, War zawa 1925.
8 .\I owa o wier z u Adama Asnyka Ba ' ri tęc:oua
ze w tępe
m nap i anym prze~
autora pecjalnie z okazji jubileuszu Kolberga.
7 Tadeu z Pawlikowski (1861- 1915), syn Mieczysław,
krytyk, reżys
i dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie w l. 18n - 1899 i 19B- 1915, oraz we
l. n owi e w l. 1900- 1906. Przedtem pracowal jako recenzent teatralny 1 mu·
' ) C:tny w " owej Reformie".
1 Nie wiadomo, o jaką
sprawę
tu chodzi.
9 Posuć
nie zidentyfit.owana.
10 Do li Ilu tego dołączy
Krzemińak
lill do Kolberga (zob. nr 1451) .
fieczysław

15
Edward Jelinek do Ludwika Kuby

Praga, 3 VI 1889

Velecteny Pane a
miły

pfiteli

Prave se dovidam, ze o techto dnech oslavovali Polaci v Krakove jubileum (50 let~)
Oskara Kolberga.
Velice lituji, ze mne o 1x>m nedosla zprava dfive, byl bych se
zajiste postara!, aby znamenitemu badateli zasiano bylo nekolik
blahoprejnych telegramu take z Cech.
Nevim, znamo-H Vam o tom. Ale veda, ze jste vzdy srde~n
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vzpommal ochotu i pnzeń
Kolb rgovu, dovoluji si Vam naseptouti, ze byste oslavenci tomu tfeba dostatecne listem mohl
gratulovati. Potesi jej pozomost tato zajistć!
Tof ucel mych dnesnich fadku. Predpokladam, ze Jste zdrav
a z se Vam dobre dafi, coz Vam vzdy upfimne preji.
Pekne poruceni polskemu soudruhovi!
Preju vsem znamym Vasim mnoho zdaru a znamemim se oddany
Edv. Jelinek
Wielt•t

:::anowny Panie i Drogi Pr:::yjacielu

Wlu.nie dowiauję
ię.
że
tv ostatnich dniach Polacy obchod:::ili rv Krahowie
jubill'u.::: (SO·lecie) Oslwra Kolberga.
Bartl:::o żałuję,
:i.e nie tlowiec:ałm
sit: o tpn wc:::eirtiej; bylbvm it: :apett·ne
po,taral, aby :::nahomitemu badac:ott·i po.~lan
tuk:i.e i ::: C:::ech hilha telegramtiw gruwlacyjnJch.
!Vie wiem, czy Panu już
o tym wiadomo. Ale wied:ąc,
iż
Pall :::<liC :e ·erder:::rtie w . <JWmitwł
upr:ejmoU i życ:liwoU
Kolbr>rga, po:::u·alam obi<• podsunąć
l'anu, /" Pan :::erhcial choiaż
listownie :loży<'
jullilfltou•i gratulacje. Pomięć
o 1~
1111 pewno
prawi lu wielhą
racloit'/
:,,. je t Pall :::tfn)u i il' si~;
A oto cel moich lótt· d:isiejs:::ycft. Mam nadzieję,
l'unu dobr:::e pou•od:::i, c:::ego Mu :aws:::e s:::c:::l'r:::l' i.yc:~;
Pi~;klc
po:::drou·ie11ie pohhiemu wsptHtotwr:::p:::ou·i!
:naj om ·m Ż) c:ę
tlużo
JIOtn) ólnoici i hreślt.;
się
W. :::y t kim Pańskim
oddany
Edw. ]e/inel•
Rhp. :ag. Bi/Jl. PA :!030, t. I h. 375 376. Praha, 3 tervca 1889. List ten wiąże
::: pr:::e lanymi pr:::e::: Kubę
życ:C'niam
jubill'u :ow}mi dla Kolberga (zob.
li. t 1188}, gd:::ie Kuba poU'oluje si~;
na pr:::yl<ll':ony list ]dwh., tloąc.:aj
r,o
tło
pr:::e ll;i.
~i<:

4R -

Knre p c-n :lcncja t. CB
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P r o p e k t w · d a w n i c t w a d z i e ł a O. K o l b
ak t• je

l'

r ga na

Ludy słowiańke
przechowały
w wych zwyczajach, mowie, p1e niach, muzyce, obrzędach,
prze ądach
itd. mnó two cech świadczą
cych nie tylko o dawno· ci i amodzielnśc
ich bytu plemiennego,
podaii. i odrębnych
urządeit
~połecznyh,
ale nawet o wy okim, qwilizacyjnym wyrobieniu w odległych
już
cza ach i bli kim cech je
odróżniającyh
powinowactwie ze starożynmi
cechami j dnoplemiennych ludów całego
indoeuropejskiego zczepu. Uczeni zagraniczni przynają,
że
podania !owiań
kie większą
w ogóle zalecją
~ię
oryginalno: cią
i dokłan
'cią,
zatem większą
tchną
świeżo
'cią.
niż
pokrewne im germań
kie i romań
kie, a prawdę
tę
. twierdzają
dotą
wydane zbiory.
Odając
it{ od lat wit'lu mozolnej pracy zbierania porozr:rucanych
na tt'j ni,\ic ziarn, które . ię jeszcze z prze złości
między
lndt'm już
to w cało.:i
już
w każ
niu i przeróbkach dochwał~.
nagrom~
clzilcm za-óh ich · takicj p rzynajmniej ilo.:;ci. że
tt•n rn y :lącego
czytelnika o;, ·iecć
już
poniek, d będzie
zdoln:m o kirrun u. w jakim
te ludy roz' ·ijaly. o "'i erze. jaką
w. zn:twaly. n p r:n ach
zwyczaj O\\ ch. jakimi it{ rządił)
. o ich ucztach. hi c i<Hlach. ohrzędach,
h oj :~ch.
10 rz lw c 1, r ! :11 h l l:. · ki<'' i in 1 •c h
-ło
><'lł
o w zy tkim. co je przed wieki do uciec·hy lub nu t ku pohuclzał.
Pozo tal e dotą
rf'<.;ztki ja l. oby echa zamierchły
w toni prze. zło~ci
w;ohrażeit
giną
po odrobinic z doi m każtlyrn
w'ród nowo
) t ,·arzjąV<'h
się
~tosmków
polcezoego bytu, a te, któn• ocalały,
zachowa!- ię
tarłem
od zatraty jako cłrogt'ną
clla nauki
pu;ciwę.
którt'j warto' c\ jak tu zę.
przez daJ..,ze bacłni
i zdro'' ą
k 't l f? lu znie oceniona wzra~tć
hędzie.
~agromdze
w mojej tece a zcbrane głównie
w oadwi 'lań
kim
kraju materiły.
uporządkwane
już
w czę'i
i do wydania przygotowane. dozwalją
mi ogł
ić
kilka tomów, cz li eryj dzieła.
które w posób znany już
z now<.;zych moich publikacji ohznajmią
publiczno· ć topniowo z tego rodzaju pamiątk.
Gdy jednakż
tan dzi i ej z ej zastło'
ci handlowej nie zachę
k ięgarzy
do po-
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więk
zycb rozmiarów, poetad jmowania jakichkolwiek nakłdów
nowiłem
dla przeprowadzenia tak trudnego a ważnego
wydawnictwa do kutku ułatwić
j za pomcą
pu zczenia w obieg biletów
przedpi a ty w ilośc
odpowi dniej przypu zczalnej u na liczbie
o ób tym prz dmiotem intere: ować
i<: mogącyh.*
rzeczywi tnienit" tego projektu pochnęłby
~zy
bko "ydanie zbiorów moich zapełnić
mogącyh
co najmniPj 6 7 tomów po 20 arkmzy druku (in
8-vo) z rycinami. drzewor ta mi i 1111 ta mi. Dzieło
no iłoby,
równie
jak dawniej z • t tul: Lud itd. a każdy
tom wymagjąc
nakłdu
prze zło
1000 rub. r. (na 1000 rgz.) obejmwały
opi jednej czę~i
kraju z dwóch lub trzech złożnej
powiatów. Tom pierwszy wy·
zedłby
i rozdan by zos tał
akcjonariu zom najpóźit>
po upływie
roku od dat~
''. pn,zrzrnia akr~j
..ie~l
by
takowych w ciągu
rok n
zn·alizowano prz)najmniej '-'Ztnk 200.

się
mającyh
akcyj oznacyłem
na 1000. O ile
Liczbc; wypu<cić
rozprzedanymi one nie zo taną,
o tyle re zta pozstałych
egzemplarzy dzieła
odaną
będzie
w obrót k. ięgar~k.
fam jednak nadzieję,
baczą
na zamiłowne'
i<'ln o c'ih i przekom111ic ich o pożytku
W)·
!ławnict.
że
liczba ta bynajmniej na na z kraj nie okaże
ię
w •
górowaną.
tym bardziej gdy zapełnić
ją
bt;dą
mogli i ucze tnicy za"Ta nirzni. Wszakże
akcje te nic będą
wcale miały
charakteru zwyllych akcyj spółek
handlowych i nie tyle ą pu zezone w celach speulacyjnych. ile w zamiarze poparcia wydawnictwa, mającego
za·
danie uchronić
od zatraty re ztę
ludowych pamiątek
nim je cza
i now ze zniscą
wyobrażeni.
Każd
akcja do na h) ci a wy ta" i ona h«:dzic mieć
walutę
kwotv
r uh .... r. lO, a można
ja "t•tllc ż czenia "płaci~
od razu \\ pełni
lub
w trzech ratach mit'-ieczn ·ch, wpłacją
po rnh . r. 1,
3, - i 3.
Zapewnia ona wla(ricielo' i proc nt rorzn · po 1°/() aż
do ukoit·
rzenia wyda' nich\ a i wła
no · ć dzieła
udzielać
ię
mającego
top·
niowo do wy ok~ri
S lub 6 tomów, ohjP,to<ci wyże:j
w kazanej
o 20°/o niżej
od ren jego klepowej, wyno~ić
mające
rub. r. 2 kop .
50 za tom. Po wyfcin i rozdaniu akcjonariu zom każdego
tomu
warto' ć jego w to unku tu w kazanym o dpi aną
być
winna na dru·
giej tronie (na grzbiecie) akcji, równie jak i spłacony
na żądani~
procent roczn 40/&.
Prz d ukończ
e niem
całej
publikacji wła'
ci ciel akcji, jeżli
już
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w po iadaniu jednego lub więcej
tomów wyjść
mającego
dziea nadal udział
w popieraniu takowego brać
nie zechce, nie bę
dzie w prawie domagania się
zwrotu reszt} warto' ci ·w ej akcji.
Wolno mu atoli po upływie
pierwszego roku i przed otrzymaniem
dzieła
cofnąć
swój udział.
zwróeil- ahję
i odebrać
walutę
(w miejscu poprzedniego nabycia ak<·ji). lecz brz przywiąanego
do jej
posiadania procentu 4°/o.
Dla ułatwien
pokupu akcji urz<ld~one
będzie
co rok w oznaczonych na ten cel miejscu i terminie lo owanic do wybokści
dziesi<l·
tej częśi
sprzedanych akcji. Wła
'ciciele wylosowanych akcji odbierać
będą
pracruiurn polegając
na obniżej
jeszcze o pół
rubla
renie dal zych odebrać
się
przez nich mającyh
tomów. Obniże
to nie będzie
się
jednak tyczło
pierw ·zego tomu, gd}i pierwszf'
lo owanie na tąpi
dopiero po rozdaniu go akcjonariuszom. Data
wyło
owania akcji zapi aną
będzie
tak na jej grzbiecie jako i w kontroli autora przez jedną
z osób do tego upoważniych
a obecnych
lo owaniu *.
Sprzedaż
akcji ma głównie
miej ce w mieszkaniu autora dzieła
w War. zawie przy ulicy Trębackiej
nr 639 (dom W. Papiego}.
Uskuteczniać
się
nadto będzie
u o..,óh upro zonych oraz w k ięgar
niach Gebetnera i Wolfa (Krakow~[ie]
Przedm[ie'cie] nr ... ),
Gliicbherga (Krakowokie Przedmie-icie nr ... ) i Lewii1 kiego (ulica
Miodowa, pod filarami}. a prowincji zajmą
ię
nią
również
o oby
i księgarne
o to u pro ·zone.
O kar Kolberg
będzie
ła.

lirzeczywistnicnic tt·go projektu pochntłby
szybko wydanic
zbiorów moich, zapełnić
dzi; mogąc}h
co najmniej 5 tomów po
20 arku·z} druku (in 8-'1-0) z r)<'inami. drzewor)lami i nutami. Dzit•ło
nosiłby,
równie jak dawniejszt•. tyuł:
Lud itd., a b:ażdy
tom wymagjący
nakłdu
JHzt•sło
ruh . s r. l 000 (na l OOU c~z.)
obejmwał
by o pi cztt 'ci kraju z dwóch l uh Lrzrrh złożnej
powiatów. Tom
pierw 'ZY wy.,zedłL
i rozdan}m by zo tal prenumeratorom najpóź
niej po upływie
roku od daty puszczenia w obieg biletów, je'liby
takowych w ciągu
pół
roku zrealizowano przynajmniej ztuk 400.
Każdy
bilet, do nabycia wy,tawiony, będzie
mieć
walutę
kwoty
rub. sr. 10, a można
go wedl€' życzenia
spłacić
od razu w pełni
lub
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w trzech ratach mie ięcznyh.
wpłacją
po rub. r. 4. -3,- - i -3.
Oprócz pod pi u autora mi e' cić
ię
na nim będą
pod pi. y pp. Gelu·thnera i Jaworskiego, pierwszego jako utrzymjąc
go ka ę wydawnictwa, drugiego jako por czyciela terminów wydawnictwa. Bilet takow · zapewnia wła~cielo
posiadanic w oznaczonym czasie dzieła
udzielć
ię
mu mającego
topniowo do wy. oko;ci 5 tomów, każdy
objętści
wyżej
wskazanej, o 200/o niżej
od ceny jego
klepowej (wyr10 ić mające
rub. sr. 2 kop. 50), zatem w warto.'ci
po rub. r. 2. Po wyj;ciu i rozdaniu każdego
tomu. warto;ć
jego
w sto unku tu w kazanym odpi aną
być
winna na drugiej tronie
(na grzbiecie) biletu.
Liczbę
wypu~cić
ię
mającyh
biletów oznacyłem
na 1000. O ile
rozsprzedanymi one ni{' zo,tauą
o l) Ie re z ta pozstałych
(od rozdziału
prenumeratorom) egzemplarz) dzieła
odaną
będzie
\\ obrót
k ·ięgar
ki .• lam jednak nadzieję.
baczą
na zamiłowne
wielu o ób
w tego rodzaju pamiątkch
i przekonanie ich o pożytku
wydawnictwa. że liczba ta hynajmni j na nasz kraj nie okaże
ię
wygóroaną.
tym bardziej gdy zapełnić
ją
hę<!
mogli i ucze tnicy zagr·ani<·zni.
Wo;zakże
bilety te pu~rezonc
•!! jedynie w zamiarze poparcia prac
mającyh
zadanie uchronić
od zatraty rc.-ztę
ludowych pamiątek.
nim je cza i nO\\ ze zui z<·z:! wyohrażeni.
O liczbie !>przedanych biletów. poczynają
od dnia ..... zawiadaht;dą
publiczno~{·
na pocz<1tku każdego
mic~ąa
"Kurier Codzienny" i .. War•zfa\\ kir oraz .. Gazeta Pol--ka·· i., ' ars:t.[aw ka]".
Zaraz po zrealizowaniu •ztuk WO rozpot·znit· •ię
druk pierw-.zego
tomu i potrwa okł
ptił
roku. Po zn·.•lizowanin sztuk :lOO rozpocznie ~ię
druk drugit•go tomn po zrl'alizowaniu ,ztuk 600 druk trzeeit•go i tak dalt•j. Zn·alizowanie zat,.m ztuk 800, ('Z) niąc
prawdopodohn. 1•1 o .. i:!"nit;rif' '-Z)hkit· t· fry 1000 -ztnk. '~)WOła
tlruk
'•Z}•tkich pi ciu tomów. n da~eicl
typogrufii Jan Jawor ki, zoilOwąznje
-ię
druk tnkow !'h ukoi'lcz}l- w n1e pt'łna
lat dw .
Zt•hran) z t• "JH'zt•dany ch hilt'tlm· kap i tal. złożn
w depozycie
11 pp. Gchl'tbncra i \\ olfa, oddan) będzit•
do dy poz ·cji autora,
który w miarę
po,tt•pu dzieła
czerpać
z nicgo i odpi. ywać
w hieranc kwoty będzie
w zapro' adzont•j u nich na ten cel kontroli. zdajq<' w niej prawę
z użycia
podnie ionych kwot.
Gdyby . przedaż
biletów nic o iągnęła
cyfry 400, wówcza w ł amiać
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· ciciele ich, po upływie
pół
roku, wymienć
je b~dą
mogli na powrót na gotówkę
w miej cu, gdzie nabytymi zo tały.
Dla zachęeni
do pokupu biletów, urządone
będzie
po wyj' ci u
każdego
{z wyjątkiem
pierw zego) tomu w oznaczonym na ten cel
mieJ c u i terminie losowanie do wysokści
dziesątj
czę
· ci przedanych biletów. Wła
· ciciele wy lo owanych bil tów odbierać
będą
praemium pole aj ą ce
na o bn i ż on e j je zcze o pół
rubla ceni e dalszych, odeb
rać
ię
przez nich mając
y ch
tomów. Data w y ło owania
biletu zapi a b ną
ę dzi e
tak na jego grzbiecie, jako i w kontr oli zło
żon
e j u pp . Gebethnera i Wolffa .

Bibl. P,1 , 2181, 1>. 81-82. 'Vit• d'ttnu mw trer. ja l>rulionou·a. <[IOr::qtl::ona prau•·
dopodobnie pod koniec 1868 .r. lub u· r. 1869 to ::u·iq::hu .:: prowad::onq to tym
c.::a ie pr:e: Kolberga ahci'! :mif'rającq
do u::y hania poparcia finun owegu
dla . u·ego u•rduu•nirtwa (::ob. m. irt. li ..t 209, "K.orespond!•ncju'' r::. l). 7u dat u·
tonniem tal. im [Jr::ematvia też
adres K olberga tcymit•niony to Pro. pekcie: Trt;·
hacka 639. Po.'ll·iadc.::a go li H :: 22 XI 1868 r. (::o b. li l 191, .,Kore pondencjn''
r::. l), je.•:t·::e :a· :!I III 1868 r. Kolberg mie :hal pr:y ul. }ero::nlimshiej 1f>81Jf,
(:ni•. li t 18~).
Pr::eprotmd::ha na tąpi/a
teit:c m·, Lr III
'1 1868 r .• ::a· n '·
18;'0 To t nil :•· tu > 1\'aul.nH'l! K.rahorc Ide J>TZ) ::na/ Ko l~t•rgou
i .::a ił /, n n ,[d·
s::e u·yt/ou•ni !Ho, o/111 lf' fal.ty potll•i rd::ojfj l'ięr
•rtzn'tc r.::n u, 11 jul irłt
m•igł
f'O" lać
pr::ytvr::onv Pro pel·r. Pon ' żej
po /pi u nutom 1chn Wiłtrma
Kolbergo
uwngi olórrhm·11;
kcjonnriu z nil' mnj.t 7atluej rt ojmi, :i e lruiąt;e
na ten r• l u·) l • z••
tan. i i:l' hc;tlą
im procenta plnc me.
z Jul, ich będzie
tylko 200, lo mogą
tylko W}j'Ć
<lwa tomy, więc
kaitly :z.t·
płari
po 5 ruh. Br. za tom.
3 Jak będzie
1000, to niepotr:zrhui kapit l lO 000 ruh. er. lu,<hie z roma•lzony nie wielzć
w czyich rc;l arh.
• • f ragmelit tv rhp ..\hreś/on
i ::retlagotcuny pono u nie :a['etl'ne pod tvply·
u; m hnmentar::a Willw/ma od11n :f(rego
ię
do pierwotn<'j 1ver ji. Tu OJml>lilw·
wano obie redakcje, gdyi obra:ują
l.rystali:otcan i się
proje/au Kolberga
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17
' tanisłw

do Wilhelma Kolberga
Przystańki

Warszawa, 31 III 1872
Jaśnie

Wielmożny

Panie

Jego la kawogcią
po pie zam z zakomunikowaniem
Redakcji Encyk[lopediij Rolniczej do tak chlubnic znanego
w literaturze naszej Brata J[aśnie]
W[ielmożng]
Pana.
Redakcja upra za W[ielmożnt·g]
P[ana] Oskara K[olbcrga)
o kre;Ienie do Encyklopedii Rolniczej krótkiej charaktery t) ki:
Górali (w Galicji), oryle, osadnicy niemi •ccy. zlacheckie o~ady
rolludowe odno ząc
się
do ;;o podarstwa, obyc:tajc
n iezc, przesądy
(ró
żnice
według
ol·olic w p1·aktycc rolniczej zezagólniej u Indu
wiejskiego).
Przy opi ie Górali. o ad niemieckich, ,zJachcckich, pożądanym
je t w~kaznic
sposobu p owadzcnia pracy a ich gospodarstwa wyró żniającego
ich od in
~ ch
małych
osad rolniczych, miej cowśi,
v których najwięe
e j np. o iadło
drolmej ~>zlachty,
zwyczajów wła
~c iwych
tym ludno;ciom itp. - l ażdy
z wyżej
wymienionych przedm iotów ma stanowić
w Encyklopedii osobny artykuł,
artykuł
za'
v ogóle ułożne
są
alfabetycznie. 1 "ajprzód więc
potrzebnym by
l) ł artykuł
o Góralach.
\\ nadziei. że
J [a'nit•]
[ielmożn:J
Pan raczysz porzeć
pro~lu:
{ 'dakcji i ż Szano\HIY Pan O kar zechce, o ił
można
najspic ··Red: k eję
o Z"odzeniu się
na prz ·j 'cie udział
we
ni j, zawitlomć
w półracownite
Encyhlo[!Cdii Rolniczf'j, oczekiwać
będziemy
nit·cierpliwie piśmenj
wiadomo;ci.
Racz Ja'nie Wif.'lmożny
Pan przyj:!Ć
ode mnie zapewnicnic o naj zczcr--zym zacuoku i wy okim poważniu,
z jakim
zo taje sługą
Przy tań
ki
Ośmielony

prośby

R da keja w zrtki ar t) kuły
to ownie do umowy.

honoruje według
stałej

normy lub

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 360-361. Warszawa, d. 31 Marca 1872. List ten przelal Kolbergowi brat jego Wilhelm l IV 1872 r. (::ob. list 280, ,.Kore1pondencja"
C%. J).
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18
Wojciech

Eliasz

1

do

Romana

Konopki

Krali:ów, 27 I I 1874
Panie Dobrodzieju
Wielmożny

Czym

- rad bym okazć
moję
wdzięcność
za doznaą
od W(ielmożng]
Pana Dobrodzieja. Racz więc
przyjąć
po<;łaną
ode mnie książę
Więźna Pmtk
stanu.
Drugi egzemplarz dla pana Kolberga, zarazem prosząc
go o jego
fotgraię.
Ceniąc
go jako wielką
znakomitść
i ogromnej a tak
cichej pracy i wielkich zasług
w dziedzinie literatury naszej [!]. Jakże
to dziwnie wygląda
obok tych figur, co to bezprzestannie zawsze po gazetach trąbi
i bęnią
o sobie, a prace ich i torby sieczki
nie wartją.
Mam już
dwa tomy dzieł
jego: Lud sandomierski i Lud kralcowshi
część
I, a mam że nadziję,
do całośi
doję.
Otóż
do dzieł
tych rad
hym wpraić
fotgraię
autora. Nie widzałem
go już
bardzo
dawno, może
go obecnie nie ma? Ale że Modlnica jest jego punktem
~talym.
dlatego o~miela
się
przez W(ielmożng]
Pana Dobrodzieja usktecznić
[!].
W[irlmożny]
Paniom Dobrodziejkom moje najuiżeń
sze uszanowanie nicjs;~,ym
oświadczm,
zostając
dla Wielmożng
Pana Dobrodzieja z winnym uszanowaniem, polecają
~i t; Jego ła
-.kawej pamięc,
uniżoy
Wojciech Eliasz
mogę

uprzejmość

IJiiJI. PAN 218.3, l. :li•. :JJ:l. Kraków d . 27/2 874. ulica Różan

m 417.
Wojcil'rh Eliasz (IRI! - 1901), ojciec Walerego, artysta malarz rPiigijny.
K<7talril ~i
w Krak uw i<• w <iwcusnej
1.koll' Technicznl'j, !!dzie w r. 1810
na miejskil'j wyqawit' pul.lirznrj 7pkal tlyplnmy pochwalne i nagrody pit'nęŻ·
ne za dwa ohrazy: .•,latka Boska'' (olrj) i •• Zygmunt III" (mai. klejowo ) , a w
r. l81l 7a ohraz .. Sw. \ntoni". 'falo\1al dla koociolów krakowskich i wH·j,ki<·h .
Pracy Pami1:tnih t!'ię;l
Slllllll nie udało
się
zidentyfkować.
1
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19
Maria

Bni1l.

ka

do

Bibianny

Moracze,\skiej

amostrzel, 11 IV 1876
zanowna Pani
praw<lziwie. że tak mały
plon wysłać
mi przychodzi 1,
na rozmaite strony powiaale pomimo zabiegów, rozpisania li~tów
tu, nie udało
mi ię zebrać
dla pana Kolberga więcej
materiłu,
gdyż*
trony nasze uległy
już
zanadto prądowi
cywilizacyjnemu.
Wstydzę

ię

prawie zupełni
dawne obyczaje i obrządki.
Wieśnak
zaniechł
zupełni
narodowe , troje i przywdiał
się
w nowżyte
materie tań
ze od dawnych tkanin. a krój ubioru zwyczajny; zatarł
ię
odrębna
cecha i gdyby nie różnica
w typie twarzy. rysów
i uspo obienia, trudno było
odróżnić
dawnego mieszkańc
od
nowo przybłego*.
Zatrły

ię

Brak porządku
w dołącznyh
karteczkach pochodzi z tego, że
przez marzec cały
nie b łam
w domu i dlatego nie zdążyłam
dar
przepi ać
i uporządkwać
tych konotatek.
iech Łaskw
Pani
s ku tek sądzi
tylko podług
chęi
moich, któn· hył
banłzo
~zre,
ale których ni do tatecznie znać
w tym mały
zbiorze. :\fam natłzicję,
że
wierząc
w tarania. jakie łoży
lam, nie zapomni Pani
o mnie, jeśli
znowu co' potrzebwać
będzie.
w czym bym Jej ię
przy«.łać
mogła
i bądź
Pani przt•konana. Żt• zaw~e
1'11 1111 o hęlłzit•
star "ię
Jej pomocnic:!
ł-ącz

wyraz
głębokie

zacunku

zo taj1:
poważni,
Bniń

ka

Matka moja dziękując
za pamięć
za,cla ·we ukłony.
* Dodać
jeszcze mu,.zę
że
lud na z ha «.łzo
mało
muz kału.,
"picwów i piosnek mało
. łychać
po w iach na~z)Ch.
*
li t panny Marii Bniitskiej jako dal ze o b ja "nienia
** Dołączam
t·o do ludu w Wyrzy kiem.
2
Panna Bniilska, córka pana Ignacego, co go Płater
w "Telłusi
ohrał
tak tra zliwie. **
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Bib/. PAN 218:i, 1. 3 k. 331 332. amoltrzel 11 14. , a przyjęcie
daty rot ;no•j:
1876 pozwala list Morac:ewskiej do Kolberga : 12 IV 1876 r. (:ob. list JOj,
.. Kort' pondencja" c:. 1), w którym autorka donosi Kolbergowi m. in. o :bior:l'
: Wyr:yskiego.
.Hurii Bnińskej
• • fragmenty skreślon
ręką
forac:etvskiej
• • •• do pi ek Bibianny Morac:ewskiej
zebrane przez Bnióskq nie zachowły
się
w zbiorach h..olberga.
Plater {zm. 1890), założyciel
banku "Tellus" i jednocze nie głów
ny prawca jego upadku. "Tellus" założny
został
w 1862 r. :Mial na cel u
prowao.lunt<" interesów bankowych i komi•owych, ll'cz ju~
od samego pocz.1tku
uollil'l l wielkich sum na hipoteki, co spowdał
jego upadf'k. Brak pieni ol1a ;,:mu.il bank do W)olania nowej emisji akcji. Krach spowodowan} q
pckulac) jną
go podarką
i d lu •i e m Plal!'ra wy no zącym
100 tys. tal. na tąp ił
" 18:.~
r. Bankructwo , 'I't>llusa'' zachwiło
fortuną
wtelu obszarników w K 11;,,. i na dłu
o podkał
Laufanie do polskich hanków.
1 Materiły

2 • tanisłw

20
Ame lia llochdanowa do Antoniny Konopi i

Zadu·órzc, 30 111 1878
Iothaz,

nto iu

• ie pol ojną
j lt 1, jak it; też
miewa pan - olL rg i pro zę
,1
banlzu o ~ ka'' e mi donic ieuie. jak ię WbZY cy wraz z nim mi c'' al'ie. W<lzi~rn•!
a m obydwom jcątm,
żeści
na w Krakowie
pol\ ił. l. i na pożc
nanie przyjechał;
miło
nam bardzo było
z WaruJ. Za "O~eino
'ć
Twoją
i Lraei w udzielaniu nam koni i powow
crderznit• 'a m jt·~zc
· raz dzięl
uję.
cie~zmy
ię na obił'tncę
bra1
ci, że na 'luh Ole i prz)jad;j, ż h. tylko ła kawi hyli i łowa
nam
dotrZ) mali.
domu dzięk
Bo u w~Z)
tkich w dobrym zdrowiu za tałm
i roboty W) prawne po. zyte, teraz tylko mąki
i tuczenie drobiu je t na
porządku
dziennym.
ałuję
ię
erdeczni , Droga Anto iu, wraz z kochaną
Melą,
któr j je zez e raz za jej uczynno' ć dla mnie dziękuj,
koehając

Cię

Amelia Bocbdanown
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Przysło
mi na myśl
, czego w żadnym
muzeum nie widzałm
,
a to dla małych
dzieci rusińke
czepeczki, które są oryginalne i bardzo dziwaczne. Wraz z pisankami po świętach
tarć
się
będ
poła ć panu Kolbergowi 2 do Muzeum pana Kopernickiego, któren
mnie ujął
woją
uprzejmością
, że
pomimo spóźnioej
godziny opro·
na i ciek a we rzeczy pokazywł.
' ' a dzał

r..loa

3:!11 h. 2-4. Dnia 30/ 3 1878 r. Zadwórze.
' Mowa o Ile le n ie Bochd an ównie (zob. przyp . l do lis tu 582, Koresponden·
CJII ('Z. li).
2 Da ry przeznaczone dla muzeum Ak ad emii prze la la Amelia B ochdanowa
Kolbergowi za po.'rednictwem Romualdy Grzybow kiej (zoh. aneks 21). Kolbe rg
,lzic:kuje za nie n VII 1878 r. (z ob. list 582).

21
Bochdanowa
\mclia
k i ej

do

Romualdy

Gr z y-

), o w .

Zatlwórze, 23 VI 1878
Kochana Romciu
ra Twoje r((ce posełam
n e pi a n ki. po tą piłam
dlatego zaraz ich posłać
wały

iclknnocy zebraPanu Kolbergowi t ·j
z nimi. tal jak na- Ul' Z) l Pan Kopernic ki,
nic mogła,
bo dłuższego
cza u potrzeho-

schnąć.

Tal że po ełam
Panu Kolbergowi pał~z
i wędziło*,
które orzt!C
1 ,, l arczunku wydobyli; zapewne to żadne
j warto;ci nie ma jako
tary zabytek, ale co mogę
tylko my'lić,
że
Mu może
sprawić
przyjC"mno~ć,
po ·cłam,
jako t eż dwa dziecinne czypki, jeden dla d:r.iewl'l 111 k a d rugi dla chłopów
- t utaj takie dzieci n oszą;
t akże
desenie, jakie b aby wiej kic na pł ótn
i e p orbiły.
jakimi to one u pięl·
szają
woj e ko zule i woich m ężów,
równ
i eż
fa rt u zki haftują
. P ian ki dwie, odd zielnic z awinęte
, do talam od k ię d z a , a pochd
zą
1
z K ołmyj
kiego o mil
ę od Kut z w i Kobaki • Co d o ubiorów żą·
danych przez Pana Kolb erga tych teraz do tarczyć
nie mogę,
bo
moja kieszń
na to nie pozwala; o fotografiach dla Pana Kolberga
pa miętay,
ale jeszcze ich nie mamy.
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Dla o~łdzenia
tej me do;ć
pil;knej przesyłki
po;.ełam
dla Pana
Kolberga piernika. drugi piernik dla Ciebie, którą
bardzo pro~zę.
ażeby
te rzeczy oddane b. ły do przeznaczonych rąk,
ale żeby
nikt
nie ru zał,
bo pi anki mogł
by ię potłuc.
Mój mąż
pojechał
do Ole i, która je t zmartwioną.
ho Alfon był
cierpąym,
o czym mój mąż
nie wiedzał,
wyjeżdaąc
do nich, bo
dopiero po jego odjeźzi
od niej miał
tę
wiadombĆ.
Hipolit
dopiero dzi' tanął
w Kaliszu. wyobrażm
~obie,
jak tam
Ie ia
rnu~t
tę
cie zyć.
ten. co idzie, ezwartek ma tamąd
wyjehać,
a na przy złą
niedzlę
już
go się
w domu z powrotem podziewać
będ.
kład
sobie Wa, odwiezć
po drodze, jeżli
będzie
mógł
dłużej
zatrymć
ię
w Krakowie. Przecytaw~
Twój o tatni li t.
mąż
mój powiedzał
że
źle,
że
nic robicie żadnego
projektu przyj chania do na~.
o słychać
w Mo.,.ilanach i w Modlnicy? Przypomnij tam Mamie 2 za widzeniem ię,
że
dawno już
do runi me
3
pi,ał.
Do Kochanej fańci
wkrótce pi. ać będ,
~podziewam
się.
że
zdrowa, i jej dzieci. Helenka a i 1arynia 3 używają
teraz na jeź
dzie konn<'j. a mając
jedn<'go konia w ukrf' ji po Olc><i, jeżdą
jednego dnia jedna, drn!!;icgo dnia druga. larynia zapewne wkrótce do
Ciebie napi Z<', a ja tnaz koitcz•;, całują
Cię
jak naj erdeczniej.
moja droga Romciu. tęża
T, ojc"o !'rrlecznic poz<lrawiam jako też
tefanka, kochają
i1; ciotka
Amelia Baclulanowa
Fotografia Hipolita dla Cicbi .
Tel.-a 3211 h. 1 5. Dnia 21/6 1878 r. Znclwórzl'.
* poniżej
hrc lnuy tlopi Ph IIUtnrT.-i: uzcl1ienic
im.
l Kohaki, wie' w pow. l.u ow
2
Tj. St fauii Konupkow ej, matt·l' Rornnaloly Grz}hO\ skirj.
prz)fl· l do
li tu 196 (1uh. 1\nrP Jllllltlt•llrjtl !'7. 1) poelano lll)lnie, że
,\nwlia Bodularun a
h) la róką
1Óz.,fa Konopki. Rodzicami J«'i lo li tani ław
• ono p a i Zufia
7 Kraiń
kich. Stefania Konopkowa h la 10 trlj ruelil.
3 Po tacie hlii j nic·7nanl'.
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22
Jan

Juszkiewicz

do

Jana
Karłowicz

Kaza1i, 23 X 1878

Witlmozny
Mości

Dobrodzieju

Rt:kopi-m p. Kolberga - litcw kic pic ni - dzi; wy:.łaem
na
adre yjąc
przez "tanciję
Smorgń.
to ownie do życzenia
pan•kiego rr,kopi m prz jrzałcm,
oznacyłem
akcenty i, o ile było
mozno .. tarłem
się
ustalić
jednostaą
pi ownię,
ale tego w ni..-któryrh razach doknać
1 ic mogłe,
bo wproadzjąc
zupclnic jeono tajną
pi ownię,
musiałby
zgładić
do yr wazne odcienie pro·
wincializma, jakie ię oznacył
przez pi ownię
p. Kolhcrga. Zdało
ię
1 1i więc,
że
najlepiej będzie
zachowć
pi ownię
p. Kolberga.
Z tern moim zdaniem zgodił
się
i p. prof. Baudouin. Co się
tycze
pol ku:go tłumaczeni,
to podług
mnie one jest bardzo dobre i zgodne z oryginałem,
procz kilku łów,
które zapewne z: pisane był
niedokła.
Poprawl~i
te mogą
bydź
zrobione, zdaj mi się,
nit:
tyle przez domy ły,
ile z przykładów
zywej mowy.
wagi Pańskie
względem
przygło
u i uzycia litt·ry e, mięk
czqcego 1, a takż
nieuzycia go po cz są zup łnie
słuzne
i za ni~
bardzo je ·tem wdzięcny.
Jednak nich mi Pan pozwoli tu przyto<".lYĆ
parę
~łów
o tej kwe tii. Róznica zwykłego
e u* e zmicszaw druku pi. ząc
znak e zamia ·t znaku e.
nc·go moze byd:l wyrazoną
\\ ~Z(·Iic
znacz ·i nad literą
p trzyłh
druk. Jednak wiadomść
1 (,.i:nicy zmic zancgo e od zwykłego
ewazna dla nic-Liiwina u* dla
filologa, a na z Zmujdzin pruczyta go e za e, również
i pru ki
I.it"' in. a n;p;z Litwin z przy z'~)
czajenia przeczyta jak i a. Szlejcher
w wojm Lesebuch i Donalcj•i 1, a Kur,;zat wojcj gramatyce n*
2
. łówniku
ni oznacją
zmie zanego e o ·óbnym znakiem.
l Z) ci!' kre · ki (l ) nad porzedając
półgo
ką,
z amia t miękczą
<·rgo l, zdaje . ię bydź
niedogodn) m jnz dla trgo, ze taką
SUI!lą
krl' '•
ką
(l) oznacza ·ię
długi
pr.ygłos
(vena, d'ena, g'era.' k'a'ura. ), ze
w perfectum mi<;kcząe
1 je~t
główną
cehą
tego czasu, wi<;c po·
winno się
oznaczar. \~yrazni,
tj. osóbną
literą-znakm,
a nie krc •
ką
11ad literą
(prac~Pn
akou, perfectum sakwu), i na koniec, że
pocztę.
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im mniej znaków nad literami, tern pięknej
ze wychodzi p1 mo.
Probę
uzycia kre ki nad spółgo
ką
zamia t miękczą
go ~ juz zrobiłem
w broszurze Kałbos
letuvi zko lezuv'o 3, którą
przy tym li.'cie
Panu poQyłam.
Co się
tycze do zmiękcena
półgo
ki c (= cz) przez miękcząe
1. to ja sądziłbym,
że
nie mozno się
ograniczyć
tym jednym filolog'icznym zmiękcen,
jakim się
ograniczją
Ncs elman 4 i zlt"jcher, bo w zywej litew kiej mowie niezmękco
c rzadko się !.potyka (krucza ), a zaw ze ię uzywa zmiękcone
cia, ciau. tio ciu:
ciaudyti, cionaj, ciupryna , i Kur zat, zdaje ię,
lu znie w zędic
używa
zmiękcone
ci. To je t fenomen zywej litew ki j mowy, więc
pi~owna,
ądziłbym,
nie powinna by go zaniedbywć.
Bardzo rad będ,
je li przy przejrzeniu litewskich pic'ni p. Kolbyłem
Jęmu
pożytecznm.
b rga w jakimkolwiek względie
Zo tając
z istotnym zacuokiem mam za zczyt h) dź Widmozuego Pana Dobrodzieja unizonym sługą
J. Ju. zkicwr~;
Ory inal lisw w ::.biorarh Lwou·shiri Alwdr•mii Nauh uhrairi<hit•j SSll w d::.i11·
Ie lllflografów IV •rup ie li.~tV
do J. Karłmdc:,
sygn . .3697. Fotokopii uzyr::.) l
w 1961 r. praco".nik nauhou·y In tytulu Historii Litralu~·
Akademii Nard:.
Rimantas Ja a . T eh< l pu/Jlikou ony na padstardr od pi u prof. dr. C. Kul:.itw<l'·
. !.iego. Por• .,Pr:edmmw" do tomu "Uttl'll" (D'\l OK T. 5.1) s. X\~
X \VI.
21 Octohra 1878 ruku ::r Kazania. Zachatl'Utto orygitwltlf{ pi otrnir: Ju :/,,crri·
c:u : lic:n~
mi ru ) cy::.mami.
ru.'>.:
1

i

A. · chl~ir
l.it<~usche
l.c t•buch unrl Glassar ( 18:i.l); Chri tian Ilona l ili• T.itollti dw Dichtungen ... l'Oil A. Sd.lr·icllt'r (Pctf'r hurg 1B6:i).
: F. Kur rhat Grammatik der liltaui<chrn prachr• nm ... (Halle - \\'ir· 1'11·
hau 18711) .
3 J. Ju ' i~"cz
O got orach I.tor hogo ja::.ylw. Kallw l<tur i :Iw le:u •., i•·
h tut i :l. a t<llta :imth ar/JU ortogra}'ije (Tek l po rOS)jsku i niemiccl..u). l' t ter huqr; 1861.
4
G . • ~ elmann Wurtr·rbuch rln Liuauischert proche r·on ... Koaig herc;
JB:;J, tt>go.< Dainos Liótauiscltc Volhsliedcr ubcr cl:l IOTI ... n.. rJin 1833.
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23
Program Wy

tawy Etnograficznej w
Kołmyja,

Kołmyi

l Xl 1879

Program
Czarnobor kiego T owarzy twa
powiaty: kołmyj
ki, ko ow ki, 'niaki, z ale zczycki i bor zez o w ki, połącznej
z wypłodów
gór kich.

Wy, lawy etnograficznej Odziału
Tatrzńskiego,

obejmuącg
l) ń

ki,
bordeń

stawą

l. Wy tawa odbyć
ię
ma w l
wrze'nia 1880 r. i ma obejmwać:

A) Wyroby. o ile takowe znajduą
nobor kiego T owarzy twa
etnografii wchodzić
mogą,
B)

Płody

w cza. ic od 15 do o tatniego
ołmyi

w olm:bie Odziału
Czari o ile w zakre ·
oraz zahytki dawne i przedhioię

Tatrzńskiego

hi toryczne.
gór, kie.

A) Wyroby.
l. ~·robyW
z w lny, lnu i l·onopi:
Koce, sukna. zapaski, Lesahy \ obrusy, kapczory 2, rękawice,
3
dziobeńk
ukna z ·ze r, w tawki do ko. zul, ·ukna farbowane,
~ri
kozil'j, wełna
biał
i f howana, przl'ła.
płótna,
ukna
z war ztatu i z folu~z.
Warsztaty tl ackic i modele folu zów.
2. Wyrohy toczone:
li ki różn
ej
\1 i t lko;ci, hat łki,
konl'wcczki , rak wy 4 • łyżki.
1);t•t•zki. chochle. warzechy, noże
i widelce z drzewa, tlru ·zł ak i.
polonnyki 5 • iodła.
krz nie, kufry itd. Tokarnie.
3. Ku "znier two:
" ożuchy
, kaptury. l aranicc, zaręk\y.
•kóry '~yprawne.
-mut)rc
k.
"'l.ki S, czapki. skóry ni('tl.lwiedzie, z wilków, kun. ,~;ewi
ry iów, lisów itd.
•1. W ·roby różne
ozdobne:
Toporki i laski, poro znice 7 , torebki , kórzane, toporki moiężne,
noże,
fajki. iekierki żelazn,
blachy do kapcłu
zy w
miej ce galonów, łańcu
zki z drutu żółtego
jako narami nniki.
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lalu: u z ki do 1 •. e l liCI :, t o
itd.
Pi a n ki z oznaczt·mem i ·h
t~ ch że
dla latwieJ•zego kon
5. Brdnar two:
Konewki, cebrzyki, beczułki,
ki. balie, wanny itd.

6.
'"arzędi

ajek, zgardy
nazw, narzędi
erwowania.

8
•

naczółk,

kol

Z)

l,. i

do \\ ypróżnia

harhr.nice 9 , sagany, bodnie

10

,

fa ·

go~pdarskie:

\\ozy, jarzma, pługi,
brony, uprząż,
żarn.
warsztaty do bicia
oleju. tępy,
cepy. rabie, widły.
ko y, ~i rpy itd.
7.
arzędi
muzyczne:
Tn~mbity,
kobzy, pi,.zcuł
i. fujarki, krzypce, drumle 11 • liry,
1
cymbał,
ba etle, re,.zeta : itd.
8. \\)roby . erów i nabił:
18
Br~
ndza, bundze 13 • wurda 1\ wikar u, buślank
, żętyca,
przy
17
t)JH przyąd,
cedziła,
glcg , przyąd
do gotowania mleka
itd.

9.

lO.

11.

12.

13.
11.
15.
16.
17.
J8.

brania i troje:
22
t•rdaki, bajdaraki 11 , manty 19 , gugle :20, nohawyci 21 , kapice 3
postły
~ • Całe
ubrania mężczyn,
kobiet i dziewcąt,
codzienne. 'wiątczne.
we t•lne i pogrzebowe.
Prn·dmioty i opi. y odno,.ziJCC ię do przyjęć
i zwyczajów ;wią
tt cznych, prażniko\)
eh, zaręc)"
nowych, godów we,elnych,
thrzein i pogrzebów.
Ryby i narzędi
do ryboł
twa:
28
o:('it•. saki, pJo,zlła
witery 2\ wędki,
tańcowni'
'', wersze
itd.
yrohy my;liw::.kie:
trzclby, ·trzelby . tarc, pistolety wła
ncgo wyrobu, pi,.tolety
mo~it:żne,
torby itd.
Przyąd
na konia.
Wyroby ormialbkit· z Kut: wędzonki.
salcc,.ony, kozina, ozorki. horut 27 • afian, huty itd.
'\ yroby garncar. kit•.
Ht)żnc
zabytki przedhi. oryczne i dawne.
Rysunki, obrazy i fotografie okolic i typów ludowych.
Modele chat z obej;ciem i sprzęty
domowe.
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19. Mapy geograficzne odno
20. Wyroby cygańskie
i narzędi
B)

zące

ię
do tego okręgu.
uiywane do takowych.

górskie.
Płody

l. Konie, owce i bydło
huculskie.
2. Drzewo:
drzewo szpilkowe jako materiłow,
drzewo kiedryny 11, cisu
do wyrobów, i okazy ze szkółe
modrzewiowych.
i jałowc,
3. Okazy roślin
' ci.
4. Mineralogia: mianowicie węgiel,
nafta, sól, woda kwaśn
(burku t), woda siarczana, gips, alabaster, fosforyty itd.
Uwaga do 2. Narzędi
i urządenia
przy robotach lasowych.
Narzędi
przy robotach ciesiel kich, siekiery, drągi
kute {gilhowe) , hotłwe,
czyli łańcuhy
do 'ciągan
drzewa, topory, podkowy do nóg itd.
Okazy tarcic, gonty, dranice itd.
30
Wyroby z leszczyny w Pistyniu zt i Kniaźdworze
, jako to: stoły,
stoły
pod kwiaty, krzesła,
fotele, kanapki, kosze, koszyki itd.

Dla nadesłi
przedmiotów oznacza się
ostateczny termin do
l wrze.' nia 1880 - przedmioty wy tawione a nie odebrane do 14
dni po zamknięcu
wystawy przyadją
na rzecz muzeum Oddziału
Czarnohorskiego.
Komitet wystawy
Bibl. PAN 2185, t . 3 T.. 320. Kołmyja
dnia l Listopada 1879. Druk :
Drukiem H . Zadembakiego w Kołmyi
. Tekst publikowany w "Pamiętnhu
var:ystwa Tatrzńskiego"
1880 s. XXV-XXVI.
1
Be ab - worek podwójny na konia
2 Kapczory skarpetki wełnia,
onuce
3 D.:JObci1ka torebka wełnia,
przewieszona przez ram
i ę,
atępuj1c"
mę

s ką
4

5 Połnyk

metryką:

To·

kiuzeń

Rakwa -

puszka na
duża

łyżka

masło

i bryndzę
drewniana do nalewania, chochla

a Smuazka - ekórka z węża
Poroaznica - prochownica, róg, punka na proch
1 Zgarda naszyj nik z paciorków, łańcuzek
ze iwecdłk
8 Berbenica rodzaj dzieży
10 Bodnia, bednia kubeł
drewniany, duża
dzieża
drewniana, beczka z za.
mykanym wiekiem
7

4q -

Kor espondencja t .

68

770
11 Drumla instrument metalowy z p;rupy idiofonów, w keztalcie podkówki z ela tycznym języckiem
poirodku, wydającm
głos
podatawowy, przy czym
rezonatorem je.t jama rutna.
12 Reszeta o in1trumencie tym brak bliż1zych
informacji.
13 Bundze 1er nie przefermentowany
14 Wurda potrawa z maku utartep;o z wodą,
rodzaj mleczka używanego
do chleba i pierogów
15 Wil~ear
- znaczenia tego terminu nie udało
się
n1talić.
18 Hu ·lanka mleko sztucznie kwau:one
11 Gleg, klap; żołądek
cielęy,
używan
przy wyrobie bryndzy, serów, żętycy, powdujący
zsiadanie mleka
11 Bajbarak, bajdarak serdak męski
o prostym kroju, bez klinów
u Manta - okrycie wierzchnie
JO Gugla biał
zarzutka bez rękawó,
z kapturkiem
11 Nohaw ci spodnie
22 Kapica przykrycie wierzchnie
23 Postłychodaki, kapcie z kory, łyka
lub ze skóry, kurpie
24 Witery więcerz
~
tańcownie
- urządeni
z dwu rzędów
kamieni, służące
do napędzi
ryb w sieci
te W ersze więcerz
ZT Horut znaczenia tego terminu nie udało
1ię
ustalić.
21 Kiedryna drzewo cedrowe, tu chodzi o limbę,
zob. Kolberg Pokucie cz.
I (DWOK T . 29) s. 72.
21 Pi t}it, miasteczko i dobra w pow. kouowakim
JO Knia7dwór, wieś
w pow. kołmyjai

24
Odezwa
w Kołmyi

Komitetu Wystawy Etnograficznej
Kołmyja,

22 XI 1879

Panie
ielmożny

Czarnobor kiego Towany twa Tatrzń
kiego
w Kołmyi
po tanowił
urządić
wy tawę
etnograficzą
Odziału
Czarnobor kiego, obejmuącg
powiaty: kołmyjsi,
'niatyń
ki, horodeń
ki, ko sow ki, zale zczycki bor zczow ki, połączn
z wystawą
płodów
górskich.
Wy tawa ta według
programu ma się
odbyć
w drugiej połwie
września
1880 w Kołmyi
i ma obejmwać,
ile możnści,
to wszystZarząd

Odziału
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ko, co
łego,
a

odnosi do poznania ludu w tych powiatach zamie zkawięc
ma przed tawić
jego ubiory i stroje, mieszkania, jego
narzędi
wszelkiego rodzaju, jako też
jego przemy ł domowy.
Tym sposobem zamierza komitet urządajcy
wystaę
o iągnć
cel podwójny, a to z jednej trony, przycniają
się
do poznania
ludu, dać
nauce pole do czynienia spotrzeżń
i badń,
z drugiej zaś
strony wyiązać
się
z zadania statutami Towarzystwa Tatrzńskiego
wskazanego, tj. przycnić
ię do podnie ienia przemy łu
domowego
w tych okolicach, dając
poznać
prawdzią
warto' ć takowego, zwrarając
uwagę
na liczne wyroby, które tylko wydoskonalenia oczekują,
aby stać
się
obfitym źródłem
dochodu dla ludu, jako też
rozbudzić
zamiłowne
do zajęci
się
tym w zy tkim, co odnosi ię do
podniesienia jego dobrobytu przez wykazanie osiągnętych
przeń
rezultatów pomimo braku w zelkiej w tym kierunku pomocy i zasię

chęty.

z wystaą
płodów
górskich,
dlatego żeby
jednocze 'nie w s kazć
niejako na podstawę
i źródło,
z których ię rodzi najwięce
w gór kich okolicach rozwinęty
przemy ł domowy, tym bardziej że dają
one wyobrażeni
o nieprzebranych środkach
podniesienia dobrobytu ludowego, które tylko w zup e łno'ci
wyzy kać
należy.
Bez wątpiena
iły
komitetu nie są tego rodzaju, aby mogły
odpowi
e dzieć
temu wielkiemu zadaniu, gdyż
komitet nie rozpą
dza przede wszy tkiru odpowi dnimi ś rodkami
~aterilnym.
Nadto
lud na z nie zna je zcze donio ło ~ ci podobnej wy tawy i nie obe złe
takowej jako wy tawca na własną
ręk;
mu imy ię przeto tarć
w drodze zakupna mniej więcej
o wszy tkie przedmioty mające
go repzntować,
na co znacznie więk
zych potrzeba fundu zów
jak na urządeni
wy tawy, gdzie wy. tawca am po pic za z okazami.
podnie ' ć należy
, że
uznał
wielką
donio 'ć ło
tej wyZ chlubą
stawy i dobrym chęiom
komitetu raczył
przyj!lć
w pomoc
Jego Ek celencja br. Włodzimer
Dziedu zycki
przyjmuąc
protektorat na zej wy tawy, jak również
zaszczytnie
znany na z etnograf
apewnił

Wystawę

etnograficzą

połączarny

p. O kar Kolberg
nam swe poparcie.
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Skreśliwszy
się

do Wielmożng
swej strony
Władysw
przewodnicąy

poierać

cel wystawy i towarzysące
oklicznś,
odnosimy
Pana, upraszjąc
Go uprzejmie, aby' raczył
ze
nas w tym zadaniu.
Przyhysiaweki
komitetu
Członkwie

Jan Gregorowicz
zastępc

przewodnicąg

komitetu:

Maurycy Głowacki
{sekretarz), Juliusz Szumlański
(skarbnik), Jan
d'Entel, Marceli Jasińk,
Władysw
Kawecki, ks. Mikołaj
Martini,
Adolf Matejko, Wilhelm Schayer, Tytus Słoniewsk,
Leopold Wajgel.
Bib!. P AN 2185, ł. 3 k. 318- 319. Kołmyja
: metryhq: Drukiem H. Zadembskiego w
druk: Komitet Wystawy Etnograficznej Odziału
Tatrzńskiego
w Kołmyi
.
Kołmyi

dnia 22 Liatopada 1879. Druk
. W lewym górnym rog,u na·
Czarnohorakiego Towanyltwa

25
Instrukcja do badania
właścio

ludowych

Instrukcja
do badania właścio
ludowych jako skazówka ku pomocy w poszukiwaniach przed
s ięwztych
przez delegatów komitetu, mające
się
odbyć
wystawy etnograficznej w Kołmyi
w roku 1880.
(Przedruk z małyi
odmianami ze "Sprawozdń
z posiedzń
Wydz[iału]
matem[atyczno-]przyrodn[iczego] Akademii Umiejętn[
ości]
w Krakowie".) 1
A) Nazwa badanej ludności,
rozsiedlenia.

jej charakter i granice

l. Czy lud okolicy nadaje sobie jaką
nazwę
lub ma jaką
przez innych nadą?
2. Jak szeroko rozciągaj
się
osady tak przezwanych? W jakich osadach zaczyna się
już
wyróżniać
inny lud?
Uwaga: najdokłie
oznacyć
to można
przez dostarczenie spisu wszystkich miejscowś,
gdzie podobne cechy dotrzeżn.
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3. Czy lud ma 'wiadomść
swego pochodzenia i co o tym prawi?
4. Jakie są główne
znamiona fizjognomii ludu?
Uwaga: Najlep zym wyjaśniem
w tej mierze mogą
być
fotografie
typowych twarzy i grup całyh.
5. Ja ki je t najpow z echnicjazy kolor włosó
i oczu? Jaka cera
twarzy?
6. Ja ki e wła
·ciwo· ci charakteru, a mianowicie:
a) pod względem
obyczajów,
temperamentu,
b) pod względem
c) pod względem
właściyh
mu szczególnych skłonści.
B) Gwara
l. Jakie ą w użyci
wyrazy mające
miejscowe tylko znaczenie lub
czy niektóre wyrazy nie mają
znaczenia odmiennego od powszechnie przyjętego?
2. Czy znajduą
się
jakie formy odmienne (przypadki, liczby, czasowanie itp.) miejscowej tylko ludności
właście?
3. Jakie zachodą
właścio'
co do kładni?
Uwaga: Najlepiej podać
je w przykładch
wiernie przytoczonych.
4. Jakie są nazwy miejsc? Jakie imiona własne
mieszkańców?
Uwaga: Nazwy miejsc poda już
zażądny
spis osad (pod A 2}, chodzi
jednak•jeszcze o nazwy gór, lasów, bagnisk, okopów, rzek i strumieni, pewnych niw, obręów,
polan, oddzielnych czę ·ci miast i wsi,
tudzież
całyh
okolic lub okręgów
i pochdząy
od nich nazw
ludności.
Nazw mieszkańców
do tarczyć
można
przez szcegółowy
spi ludno· ci. Pożądane
także
był
spisy ludno· ci brane z dawniP-j zych k iąg
kościelnyh.
5. Jaki panuje spo ób wymawiania, tak pod względem
brzmienia
samogłek
i niektórych spółgo
ek, jak i pod względem
akc ntu?
Uwaga: Zgło
kę,
na której bywa nacisk, oznacyć
kółiem
Q,
przycisk mocniejszy na wyrazie w toku mowy daszkiem /\, niezwykłe
przedłużnia
zgło
ek znaliero - - , takież
skrócenia znakiem V i bliższe
wyja'nienia podać
w przykładch
wiernie z mowy
ludowej wziętych.
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C) Poezja, muzyka, taniec.
l. Ja ki e ą pieśn
miejscowe?
2. Jaka ich melodia?
3. Jakie tańce
i co zczególnego zachodzi w ich ruchu?

Uwaga: Uprasza się
szczególnie o wierne spisanie w zystk.ich pieśn
bez najmniej zej zmiany i ogładzeni,
i bez względu
na to, czy
są
już
ogłszne
lub nie. Melodię
napisć
nutami w kluczu skrzyp·
cowym, bez dodawania akordów i akompaniamentu.
D)

gadki (klechdy), zagadki, oracje, podania.
Przysłowia,

l. Jakie żyją
w ustach ludu przysłowia
i czy nie ma śladu
zagi·
nionych?
2. Ja ki e opwiadją
gadki? Ja ki e w użyci
zagadki?
3. Jakie lud prawi oracje i przy jakich spobnściah?
4. Jakie wśród
ludu istneją
podania?
Uwaga: Wszystkie wiernie, dosłwnie,
bez najmniejszej zmiany,
choćby
się
cośklwie
niepoprawnym i niegramatycznym wydało.
Przy oracjach itp. przytocć
nawet trzeba w zelkie powtarzania
jednej i tej samej rzeczy.

E)
Obrzędy

i uroczysto· ci.

l. Jakie ą obrzędy
i zwyczaje przy chrzcinach? Jakie przy we e·
lach, pogrzebach, jakie przy innych uroczy tych okazjach, jak
np. zrękowiny,
przeno iny, po'więcen
chałupy
itp.
2. Jakie zwyczaje panują
przy periodycznie rozpoczynanej, za·
kończanej
pracy, jak dożynki,
gaiki, obrzędy
przy zakłdniu
budowli, kończeniu
wiązan
dachu, kopaniu studni itd.
3. Jakie pozstały
zabytki z obrzędów
dawniejszej wiary, jak np.
Sobótki, Dziady, Kupało,
Haiłk
z itp.
4. Jakie panują
czary, zabobony i gu ła?
Jakie przy nich odmawia·
ją
się
łowa
lub dłuż
ze za rzeczenia?
Uwaga: Wszystko to do łownie
powtórzyć,
choćby
było
nie tylko
dziwacznym, ale nawet zupełni
niezroumały.

F) Ubiór i stroje.
l. Jakie ą miejscowe ubiory i stroje?
2. Jakie w nich zachodą
różnice
co do pory roku lub dnia, i
dnie do płci
i wieku osób?
wzglę
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Uwaga: Pod tym względem
najpożądńszymi
są
okazy w naturze,
jak również
rysunki, fotografie i wyobrażeni
kolorowe całyh
osób w zupełnym
ubraniu 'wiątecznym
i codziennym, ze wszystkich
stron ubranej osoby przedstawione, tudzież
kroje, modele, a najlepiej całe
gotowe ubiory. Szcegółow
rysunki niektórych ozdób
i wyszań
w naturalnej wielko' ci, z nadmienieniem, skąd
nabywają
te stroje. Tudzież
najusilniej uprasza się
o nadsyłie
pisanek
z oznaczeniem ich nazw i dołączenim
opisu barwienia i sposobu rysowania tychże
wraz z wymienieniem materiłów
używanch
do
wytwarzania kolorów.
G) Mieszkania.
l. Jakie jest połżeni
działu
pól?
Uwaga: nieodzwą
(choćby
na małą
dzeń
i podziału

wiosek, jaki
kształ

w tej mierze rzecą
byle z dokłanym
pól. Rysowane widoki
kalę,

ogrdzeń

był

i sposób po-

jest dostarczenie planu
pomiarem) wiosek, o gro·
również
bardzo po·

żądanymi.

2. Ja ki kształ
i rozkład
zabudowń?
Uwaga: Pod tym względem
uprasza się:
a) o dokłany
plan zabudowania całego
obejścia
(zagrody), tak kmiecia jak i zagrodnika (bogatego i ubogiego); b) o plan domu wraz z planem ustawienia
sprzętów;
c) widok domu wiernie narysowany.
3. Jakie zachodą
zcegóły
konstrukcyjne? Jakie szcegóły
ozdób?
4. Jaki kształ
pieca, komina, sprzętów
domowych, naczyń
glinianych i drewnianych?
Uwaga: Co do sprzętów
domowych, naczyń
glinianych i drewnianych, uprasza się
o nad yłanie
takowych w oryginałch.
5. Jaki k ztał

i rozkład

innych budynków w zagrodzie?

6. Jaki k ztał
wrót, studni, płotów,
dołów
na ziemniaki?
Uwaga: Rysunki lub fotografie był
w tej mierze pożądanymi,
a co do płotów,
zczególnie plecionych, upra za się
o dokłane
ale i w zystkich szcegółw
rysowanie nie tylko ogólnego kształu,
wykonania z wskazaniem używanego
do nich materiłu.
7. Czy są utrzymywane sady i jakie drzewa, krzewy i zioła
okł
zagród?
sadzą

na-
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8. Czy wiatraki, młyn,
mosty itp. mają
co· wła"ciego
w swej
budowie?
9. Ja ki e obrazy w izbie, jaka jest budowa ko ·ci ołów
lub cerkwi,
kapliczek, figur przydożnch,
cmentarzy, kopców lub innych
znaków na rozstajnych drogach, miej cach poełnij
zbrodni
itp.
Uwaga: I tu przydałb
się
obok opi ów fotografie i ry unki.
10. Jakie są i jak wyglądaj
miej ca, do których przywiąane
są
pewne podania?
H)
Narzędi.

l. Jakie ą rodzaje i nazwy narzędi,
a mianowicie: a) rolniczych,
b) rybackich, c) łowieckh,
d) bartniczych itp.
Uwaga: Pod tym względem
nie tylko fotografie i dokłane
ry unki, ale i nadsyłie
samych narzędi
jest pożądanym.
2. Czy oprócz tego lud nie zajmuje się
jakim szczególnym przemysłe,
np. garncarstwem, tkactwem, szewstwem, krawiectwem,
koszykarstwem, tokarstwem, ślu
arstwem itd.
Uwaga: Nadmienć
wypada tak co do narzędi,
jak w ogóle co do
każdego
przedmiotu, czy w miejscu wyrabiany, czy prowadzany
z innych miejsc i jakich?
BibL PAN 2185, t. 3 k. 321. Druk nie datow1111y : metryką:
Nakłd
Komitetu
Wyetnry w Kołmyi.
Drukiem H. Zadembakiep;o.
1 Instrukcja do badania wlaiciwoici ludowych. " prawozdania Wydziału
Matematyczno-przyrodnicsep;o Akademii Umiejętno.
Krak6w 1874 •· XC-XCV.
2 Raiłk
- zabawa w pierwny dzień
Wielkanocy na cmentarzu, towanyezy
jej taniec i ipiewy.
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Formularz
Etnograficzą

okazów na
zgłosenia

w

Wystawę

Kołmyi

Zgło
zenie
okazów na wystaę
etnograficzą,
mając
wrze"niu r. 1880.
l. Nazwi ko, stan, adres wystawcy:
się

odbyć

w
Kołmyi

we
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być
wystawionymi:
2. pis okazów mającyh
3. Wykaz przestrzeni potrzebnej na umie zczenie okazów (w metrach)
a) powierzchnia podłgi
... długo·
ć ... szerokść
...
wysok'ć
...
b) powierzchnia stołu
lub pulpitu
wolna ...
c) powierzchnia tołu
lub pulpitu
nakryta i oszklona ...
d) miej ce w szafach o zklonych ...
e) powierzchnia ściany
...
4. Szcegółow
w kazówki co do umie zczenia okazów:

Miejsce i data:
Uwaga: Wypełnio
l czerwca b.r.

podpis wystawcy:

formularz zechce P.T. wystawca najpóźie
do
na ręce
ekretarza Komitetu Wy tawy,
w[ielmożn]g
Maurycego Głowackieg
w Kołmyi.
W razie braku miejsca w powyższch
rubrykach można
pisać
na odwrotnej tronie formularza.
nadesłć

Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 322. Druk nie datowany :; metrykq: Drukiem H. Zademb•kieso w Kołmyi.
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Józef
Plebański

do

Izydora

Kopernickiego

Warszawa, l IX 1887
Czcigodny Profesorze i Dob[rodzieju]
o~mielny
przez prof. J. Łepkowsig
iKon t[antego] hr. Przeź
dzieckiego mam za zczyt pro ić Sz. P[ana], aby' raczył
przy po obić
dla "Bibl[ioteki] Warsz[aw kiej]" sprawozdanie z odziału
et1
nograficznego Wy tawy Krako[w kiej] •
Nie krępując
niczym Sz. Profesora, nadmieniam jednak, że
red[akcja] pragnęłby
mieć
sprawozdanie w formie Listów z Wy.Jta·
wy Kralr[ow kiej], gdzie by o obni pecjali'ci mogli w oddzielnych
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listach dać
wyrozumowane relacje: l) z działu
go podar twa, 2)
przemy lu, 3) sztuk p[ięknych)
i tarożyn[
o· ci], 4) etnogr[ afii) itd.
Sprawozdania te nie mogą
być
zbyt długie,
bo miej ce w zeszycie
cia ne. Przy etnografii chodziłby
o zaznaczenie we w tępie
stano·
wi ka i znaczenia tej nauki nowej - a cało·
ć może
by ię dał
pomieścć
na 4 do 6 kartach druku. ie może
to jednak być
su·chy
katalog, ale relacja wyrozumowana.
Honorarium ofiaruje "Bibl[ioteka]" 25 rubli w sto unku arku·
sza druku. Termin nade łani
rękopi
u (tylko pod opa ką rekomen·
dowaną
i opłacną,
bo inaczej mógłby
rękopi
leżć
parę
mie ięcy
na komorze lub w biurze genrał-ubto,
lub w cenzurze) do
dnia 12 września
do ze zytu październkowg,
a do 12 paźdz[ier·
nika] do dwóch następych.
W oczekiwaniu przychylnej odpowiedzi na tę uprzejmą
pro"bę,
łączę
wyrazy szacunku, z jakim zostaję,
sługa
powolny i szczero·
życzliw

JPlebański

Bibl. P AN 2185, t. 3 k. 30. Warszawa, d. l Mea Września
blioteka Warezawaka, Nowy Swiat 41.
l Zob. aneke 28.

1887. Nadruk: Bi-
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Izydor

Kopernicki

do

Józefa
Plebańskigu

bm., IX 1887
Szan(owny] Panie
Na

prozycję
Pańską
z d. l t. m. mam za zczyt odpo·
p rzekonaw zy ię z wła
n go do· wiadcz ni a na artyku·
Ie moim w Encyk[lopediiJ ych[owawczej] pt. Etnografia i Etno·
logia t, z jak niepraktyową
samowlą
i niedbał
twem traktuje z
Pan prace Tobie nad yłane;
również
wiedząc
dokłanie,
jak Sza·
n[ owny] Pan postąił
' obie z repliką
Czcigodnego O. Kolberga
przeciw niesumiennej krytyce dzieł
jego, wydrukowanej w "Bibl[iotece] Warsz[awskiej]", nie mam najmniej zej ochoty być
prawozdawcą
naukowym "Biblioteki War zaw kiej".
wiedzć,

ła

kawą

że
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cie nic ona na tym nie straci, albowiem w dzisiejszym
N a szcę·
wieku złotym
wy oce rozwinęteg
przemysłu
dziennikarskiego nietrudno jej znaleźć
za ofiarowane 25 rub. sr. od arkusza odpowiednich reporterów z rzemiosła,
gotowych zawsze pisać
na urząd
i są·
dzić
z trójnoga o wszystkim, a tym bardziej o przedmiocie tak po·
pularnym, jak etnografia, i o ludziach tak potulnych, jak etnografowie.
Przy tej spobnści
milo mi jest powtórzyć
Szan[ownemu] P[anu] wyrazy prawdziwego szacunku dla osoby Pańskiej,
ługa
powolny

IK.
Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 344. List bez miejsca i daty, pisany we wrześniu
o c:r.ym iwiadc::y powłanie
się
Kopernickiego na list Plebańskigo

1887 r.,
IX

z l

1887 r. (zob. aneks 27).
1 I. Kopernicki Etnografia i etnologia. W: Encyklopedia Wychowawcza T. 3
Warszawa 1885 s. 620-645.
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J a d wiga
ki e g o

Wernerowa

do

Izyd ora

K o p e r n i c·

Warszawa, 18 V 1890
zanowny Panie
Wycztałm
wczoraj w "Kurierze" wiadomść
o ciężkej
chorobie mego Stryja 1, ośmiela
ię
więc
pisać
do Szanownego Pana
z prośbą
o do nie ienie mi, czy rzeczywi ·ci e jest chory, czy też
kto
źle
redakcję
poinfrmwał,
a przepra zając
serdecznie za moją
· miało·
ć,
z o taję
z zacuokiem

Jadwiga z Kolbergów Wernerowa
adre mój: ulica Solec 39.
Bibl. PAN 2185, t. 3 k. 371-372. Warszawa d. 18 maja 1890 r.
1 Doniesienie o chorobie Kolberga podal "Kurier Codzienny" 1890 w nr 135
(z 17 V) w dziale Telegramy.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ LISTóW
1883
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.

Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 3 I
Podlewaki do Oakara Kolberga, 5 I
Eugene Boban do Oakara Kolberga, 8 I
J [ ... ] H[... ] G[ ...] Rau do Oskara Kolberga, 13 I
Oskar Kolberi do Eugene Boban, 15 I
Bogumił
Hoff do Oskara Kolberga, 18 I
Oskar Kolberg do Władyw
Podlewskiego, 20 I
Oakar Kolberg do Tadeuaza Rybkowakiego, 20 I
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg, 21 I
Oskar Kolberg do Maurycego Karaeowakiego, 29 I
Marceli Antoni Szulc do Oakara Kolberga, 30 I
Oakar Kolberg do Eugene Boban, l II
Eugene Boban do Oakara Kolberga, 3 II
Maurycy Karuowaki do Oakara Kolberga, 11 II
1 [...] H[•..] G[...] Rau do Oakara Kolberga, 17 II
Oakar Kolberg do Marcelego Antoniego Szulca, 20 II
Oakar Kolberg do Bogumiła
Hoffa, 20 II
1 [ ...] H [ ...) G [ ...) Rau do Oakara Kolberga, 22 II
Oekar Kolberg do J [ ••• ] H [...] G [ ...] Rana, l III
Tadenaz Rybkowaki do Oekara Kolberga, 8 III
Zypnunt Noekoweki do Oekara Kolberga, 17 III
Oakar Kolberg do Zypnunta Noakowakiego, 23 III
Władyw
Podleweki do Oakara Kolberga, 23 III
J [ ...] H [ ...] G [ ...] Rau do Oakara Kolberga, 29 III
Wincenty Dawid do Oakara Kolberga, l IV
Wanda Niegolewaka do Oakara Kolberga, 8 IV
Oakar Kolberg do Wincentego Dawida, 10 IV
J [ ... ] H [ ...] G[ ...) Ran do Oskara Kolberga, 11 IV
Oskar Kolberg do Ludwika Jenikego, 13 IV
Oskar Kolberg do Józefa Blizńekgo,
15 VI
Karolina Kolberg do Oakara Kolberga, 21 VI
Oskar Kolberg do Józefa Blizióskiego, 26 VI
Władyw
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1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.

1081.
1082.
1083.
l 084.

Józef Blizńak
do Oakara Kolbersa, 27 VI
Józef Bli1ńak
do Oakara Kolberga, 7 VII
Oakar Kolberg do Józefa Blizńakego,
16 VII
Ks. Władyelw
Siarkoweki do Oakara Kolbersa, 3 VIII
Antonina Konopka do Oakara Kolberga, 12 VIII
Józef Blizńak
do Oakara Kolberga, 26 VIII
Oakar Kolberg do Juliana Konopki, 31 VIII
Józef Blizńsk
do Oakara Kolberga, l IX
Oskar Kolberg do Józefa Blizńskego,
7 IX
Józef Sikaraki do Oskara Kolberga, 8 IX
Karolina Kolberg do Oskara Kolberga, 9 IX
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg, 23 IX
Oskar Kolberg do konsulatu rosyjskiego w Brodach, 27 IX
Karolina Kolberg do Oakara Kolberga, 27 IX
Oskar Kolberg do Józefa Blizńskego,
28 IX
Oskar Kolberg do Włodzimera
Dzieduszyckiego, 29 IX
Oskar Kolberg do Juliuua Szumlańskiego,
29 IX
Oskar Kolberg do Władysw
Przybałwkiego,
21 X
Oskar Kolberg do Staniełw
Szawłokieg,
22 X
Józef Blizńsk
do Oskara Kolberga, 24 X
Oskar Kolberg do Seweryny Duchińakej,
27 X
Oskar Kolberg do Józefa lgnaceso Kruzewakieso, 27 X
Oskar Kolberg do Staniłw
Czarneckieso, 29 X •
Oskar Kolberg do Zofimo Consiglieri Pedroao, 29 X
Oskar Kolberg do Bibianny Moraczewakiej, 29 X
Staniłw
Szawioweki do Oskara Kolberga, 8 XI
Oakar Kolbers do ka. Władyw
Siarkowakieso, 23 XI
Seweryna Duchińska
do Oakara Kolberga, 25 XI
Oskar Kolbers do Daniela Edwarda Friedleina, 26 XI
Józef Blizńsr.
do Oakara Kolberga, 27 XI
Marceli Antoni Szulc do Oakara Kolberga, 3 XII
Oskar Kolberg do Józefa Blizńakego,
10 XII
Komitet Kasy im. Mianowakiego do O kara Kolberga, 12 XII
Staniłw
Czarnecki do Oakara Kolberga, 15 XII
Jad wiga W emerowa do Oskara Kolberga, 20 XII
Julian Horoukiewiez do Oa ara Kolberga, 21 XII
Zygmunt Noskowaki do Oskara Kolebrga, 21 XII
Oskar Kolberg do Piotra Chmielowakiego, XII
Piotr Chmielowaki do Oakara Kolberga, 26 XII

1884
1085.
1086.
1087.

Henryk Biegieleisen do Oskara Kolberga
Oskar Kolberg do Karola Deikego, 12 l
Oskar Kolberg do Komitetu Kasy im. Mianowskiego, 12 l
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1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
l 097.
1098.
1099.
1100.
UOI.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
lll2.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
112·1.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.

Oskar Kolberg do J [ ... ] H[ ... ] G[ ... ] Rana, 12 l
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 15 I
Bibianna l'tforaczewaka do Oskara Kolberga, 6 II
Oskar Kolberg do Józefa Blizńakego,
8 II
J [ ... ] H[... ] G[ •.• ] Ran do Oskara Kolberga, 8 II
J [ ... ] H[... ] G[ ..• ] Rau do Oskara Kolberga, 19 II
Oskar Kolberg do J [ ... ] H [...] G [ ... ] Rana, l III
Pelagia Blisńak
do Oskara Kolberga, 6 III
Józef Blizńak
do Oskara Kolberga, 6 III
Cesław
Neymann do Oskara Kolberga, 11 III
Marceli Antoni Szulc do Oakara Kolberga, 18 III
Henryk Biegieleisen do Oakara Kolberga
Oakar Kolberg do Henryka Biegieleisena, 24 III
Oakar Kolberg do Gebethnera i Wolffa, 27 III
Oskar Kolberg do Juliana Horoszkiewicza, 29 III
Oskar Kolberg do Marcelego Antoniego Szulca, 31 III
Oskar Kolberg do Bibianny l'tforaczewskiej, 31 III
Oskar Kolberg do Cesław
Neymanna, 7 IV
O kar Kolberg do Pelagii Blizńskej,
7 IV
Gebethner i Wolff do Oskara Kolberga, 9 IV
Cesław
' eymann do Oakara Kolberga, 10 IV
Karolina Kolberg do Oskara Kolberga, IV
Walentyna Kolberg do Oskara Kolberga, IV
Antonina Kolberg do Oskara Kolberga, IV
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg, 24 IV
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 29 IV
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg, 29 IV
Oskar Kolberg do Walerii Lewestamowej, 29 IV
Klemens Kantceki do Oskara Kolberga, 10 V
Oskar Kolberg do Bibianny foraczewakiej, 20 V
Oskar Kolberg do Klemensa Kanteckiego, 20 V
Zarząd.
Pozn. Tow. Przyj. Nauk do O kara Kolberga, 23 V
Oskar Kolberg do Cesław
Neymanna, 9 VI
Oskar Kolberg do Józefa Blizńskego,
17 VI
Józef Łepkowsi
do Oskara Kolberga, 19 VI
Karolina Kolberp; do O kara Kolberga, 23 VI
Joseph Szombathy do Oskara Kolberga, 24 I
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg, 27 VI
J [ ... ] H[ ... ] G[ ...] Rau do Oakara Kolberga, 27 VI
Józef Blizńsk
do Oskara Kolberga, 29 VI
J [ ... ] H[ ... ] G[ ... ] Rau do Oskara Kolberp;a, 2 VII
Karoima Kolberg do Oskara Kolberga, 4 VII
Antonina Kolberg do Oakara Kolberga, 4 VII
Oakar Kolberg do Joaepha Szomhathy'ego, VII
Joseph Szombathy do Oskara Kolberga, 11 VII

783
ll33.

1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1112.
1143.
1144.
1145.
1146.
11-17.
l 118.
1149.
1150.
1151.
1152.
ll53.
ll:l t
11:1:;.
l l 56.
11:;7.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
116-l.
1165
1166.

1167
111\R
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.

O kar Kolberg do Józefa Blizńekgo,
14 VII
Karolina Kolberg do 01kara Kolberga, 15 VII
Bibianna Ioraczewska do Oskara Kolberga, 16 VII
Oskar Kolberg do J [ .•.] H [•.• ] G [ ... ) Raua, 19 VII
Jnn Nahajowaki do Oekara Kolherga, 20 VII
J [... ] H[...] G[ ... ) Rau do Oskara Kolberga, 6 VIII
Oskar Kolberg do Józefa Blizńskego,
11 VIII
Józef Blizńsk
do Oskara 1\.olberga, 19 VIII
Teobald Klepaczeweki do Oskara Kolberga, 22 VIII
Daniel Edward Friedlein do Oskara Kolbera, 23 VIII
Oekar Kolberg do Daniela Edwarda Friedleina, 26 VIII
Edmund Kruicki do O kara Kolberga, 4 IX
Julian Horonkiewicz do Oskara Kolberga, 5 IX
Karolina Kolberg do Oskara Kolberga, 8 IX
Oskar Kolberg do Józefa Blizńekgo,
IX
Oskar Kolberg do Józef a Blizń1kego,
21 IX
Józef Dlizńsk
do Oskara Kolberga
Karolina Kolberg do Oskara Kolberga, 24 IX
Eugime Boban do Oskara Kolberga, 25 IX
Aleksandra Zduniowa do Oskara Kolberga, 10 X
Oskar Kolberg do Józefa Blizń
kiego, 15 X
O kar Kolberg do Karoliny Kolberg, 17 X
Oskar Kolberg do Aleksandry Zduniowej, 18 X
Oskar Kolberg do Teobalda Klepaczewskiego, 18 X
o~kar
Kolberg do Eugene Bobana, 19 X
Oskar Kolberg do Ludomira Gadona, 19 X
Ludomir Gadon do Oskara Kolberga, 27 X
Tow. Historyczno-Literac ie do O kara Kolberga, 27 X
Józef Blizńak
do Oskara Kolberga, 2 XI
J [ ... ) H[ ... ) G[ ... ) Rau do Oskara Kolberga, 6 XI
1••• ] Zduń
do Oekara Kolberga, 9 XI
Karolina Kolberg do Oekara Kolberga, 10 XI
Antonina Kolberg do Oskara Kolberga, 10 XI
Józef ł.epkow1i
do Oekara Kolberga, 11 XI
O kar Kolberg do J [ ...] H[... ) G[ ... ) Raua, H XI
O kar Kolberg do Józefa Blizń1kego,
26 I
O kar Kolberg do Karoliny Kolberg·WIIeowekiej, 27 XI
Oskar Kolberg do Karola Deikego, 2 XII
Melania Czarkoweka do Oskara Kolberga, 15 XII
Jadwiga Wernerowa do Oskara Kolberga, 18 XII
Oskar Kolberg do Karola Deikego, 21 XII
Antonina Konopka do 01kara Kolberga, 24 XII
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1885
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
U07.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.

Karolina Kolbers· W,aowaka do Oakara Kolberga, 2 I
Antonina Kolberg do Oekara Kolberga, 2 I
Walentyna Kolberg do Oskara Kolberga, 2 I
J ó~ef
Sikoreki do Oekara Kolberga, 6 I
J [.••] H [ ...] G [ ...] Rau do Oakara Kolberga, 10 l
Oskar Kolbers do Józefa Sikorskiego, 14 I
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 16 I
Oskar Kolberg do Melanii Czarkowakiej, 16 I
Karol Deike do Oekara Kolberga, 7 II
Oskar Kolberg do Karola Deikego, 15 II
Bogumil Holf do Oekara Kolberga, 16 III
Oekar Kolberg do Melanii Czarkowskiej, 18 III
Oskar Kolberg do Bibianny Moraczewskiej, 2 IV
Oekar Kolberg do Bogumiła
Hoffa, 9 IV
Oskar Kolberg do Breitkopfa i Harda, 10 IV
Oskar Kolbers do Maurycego Karaeowskiego, 12 IV
Maurycy Karaeoweki do Oekara Kolberga, 15 IV
Oakar Kolberg do Stanisłw
Czarneckiego, 20 IV
Stanialaw Czarnecki do Oekara Kolberga, l V
Oskar Kolberg do Józefa Blizńskego,
9 V
Oskar Kolberg do Vatroelava Jagil!a, 10 V
Pelagia Blizńeka
do Oekara Kolberga, 11 V
Oekar Kolberg do Breitkopfa i Hartla, 12 V
Wanda Niegoleweka do Oskara Kolberga, 12 V
•
Breitkopf i Hartel do Oekara Kolberga, 15 V
Ludwik Kuba do Oakara Kolberga, 18 V
Karolina Kolherg·Wąswak
do Oskara Kolberga
Oskar Kolberg do kt. Piotra Strzelichowskiego, 21 V
Ke. Piotr Strzelichoweki do Oskara Kolberga, 25 V
Oskar Kolbers do Ludwika Kuby, 27 V
Bogumil Hoff do Oskara Kolberga, 28 V
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg-Wąswkij,
29 V
Oskar Kolberg do ks. Władysw
Siarkowskiego, 5 VI
Ludwik Kuba do Oakara Kolberga, 7 VI
Oskar Kolberg do Konrada Dobrskiego, 18 VI
Oskar Kolberg do Józefa Sikorskiego, 18 VI
Oskar Kolberg do Józefa Blizńakego,
21 VI
Komitet Kasy im. Mianowakiego do Oskara Kolberga, 24 VI
Oekar Kolberg do Konrada Dobrakiego, 29 VI
Józef Sikorski do Oskara Kolb erga, 30 VI
Bogumil Hoff do Oskara Kolberga, 3 VII
Komitet Kasy im. Mianowekiego do Oskara Kolberga, 3 VII
Bibianna Moraczewska do Oskara Kolberga, 7 VII
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1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.

Osku Kolberg do Bogumiła
Hoffa, 9 VII
]Ó71"f Blizńak
do Oskara Kolberga, 25 VII
Oskar Kolberg do Józefa Blizń1kego,
8 VIII
Antonina Kolberg do Oskara Kolberga, 8 VIII
Teobald Klepaczeweki do Oskara Kolberga, 9 VIII
Oskar Kolberg do Józefa Blizńakego,
10 VIII
Osku Kolberg do Józefa Blizió1kiego, 22 VIII
Komitet Kasy im. Mianowakiego do Oskara Kolberga, 28 VIII
Pozn. Tow. Przyj. Nauk do Oskara Kolberga, 21 X
Karolina Kolberg-W41ow1ka do 01kara Kolberga, 25 X
Walentyna Kolberg do 01kara Kolberga
Komitet Kasy im. Mianowekiego do Oskara Kolberga, 31 X
Oskar Kolberg do Teobalda Klepaczew1kiego, 10 XI
Oskar Kolberg do Seweryny Duchiń1kej,
10 XI
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg·W410W1kiej, 12 XI
Zofia Urbanowaka do 01kara Kolbera, 13 XI
Józef Sikorski do 01kara Kolberca, 13 XI
Karolina Kolberg-W4•ow1ka do 01kara Kolberga, 19 XI
Ks. Władysw
Siarkow1ki do 01kara Kolberga, 21 XI
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg-W 410w1kiej, 23 XI
Seweryna Duchiń1ka
do Oskara Kolberga, 24 XI
Oskar Kolberg do b. Wiedylław
Siukow1kiego, 7 XII
Oskar Kolberg do Zofii Urbanow1kiej, 9 XII
Oskar Kolberg do Józefa Sikonkiego, 9 XII
Bogumil Hoff do Oskara Kolberga, 10 XII
Oskar Kolberg do Pozu. Tow. Przyj. Nauk, 18 XII
Oskar Kolberg do Seweryny Ducbiń1kej,
20 XII

1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.

Oskar Kolberg do Józefa Majera, 10 I
Ke. Władysw
Siarkow1ki do Oskara Kolberga, 10 I
Komitet Kuy im. Mianowikiego do Oakua Kolberga, 1 II
Oskar Kolberg do Konrada Dobrlłdeg,
17 II
Oskar Kolberg do Michala Zmigrodzkiego, 18 II
Komitet Kasy im. Mianowakiego do Oskara Kolberga, 22 II
01kar Kolberg do Bibianny
oraczew1kiej, 23 II
Ludwik Knba do 01kara Kolberga, 4 III
Józef M ajer do 01kara Kolberga, 12 III
Oskar Kolberg do I .udwika Kuby, 23 III
Komitet Kuy im. Mianowikiego do Oskara Kolberga, 29 III
Ludwik Kuba do 01kara Kolberga, 29 III
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Kraulu, 12 IV
Oskar Kolberg do Ludwika Knhy, 16 IV
Fryderyk Salomon Kranu do Oskara Kolberga, 16 IV
Ludwik Kuba do 01kara Kolberga, 17 IV
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1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
l 277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304..
1305.

Bibianna Moraczewaka do Oskara Kolberga, 20 IV
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Krauua, 14. V
Fryderyk Salomon Krausa do Oakara Kolberga, 17 V
Karolina Kolberg-Wątwak
do Oskara Kolberga, 6 VI
Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga, 8 VI
Józef Blizńsk
do Oskara Kolberga, 19 VI
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 20 VI
Ludwik Kuba do Oskara Kolberga, 25 VI
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg-Wąswkij,
27 VI
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Kraussa, VI
Jadwiga Wernerowa do Oskara Kolberga, 2 VII
Fryderyk Salomon Krausa do Oakara Kolberga, 6 VII
Fryderyk Salomon Krauu do Oskara Kolberga, 7 VII
Oskar Kolberg do Ludwika Kuby, 13 VII
Oskar Kolberg do Józefa Blizńakego,
16 VII
Oskar Kolberg do Władysw
:M ickiewicza, 18 VII
Władysw
Mickiewicz do Oskara Kolberga, 27 VII
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Kraussa, l VIII
Fryderyk Salomon Krauss do Oskara Kolberga, 3 VIII
Fryderyk Salomon KrauSB do Oskara Kolberga, 4 VIII
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Kraussa, 16 VIII
Fryderyk Salomon Krauu do Oskara Kolberga, 18 VIII
Oskar Kolberg do J [ ... ] H [ ...] G[ ... ] Raua, 20 VIII
J [ ... ) H[... ] G [...] Rau do Oskara Kolberga, 27 VIII
Oskar Kolberg do Roberta Wolffa, 6 X
Oskar Kolberg do Roberta Wolffa, 20 X
Oskar Kolberg do Maurycego Karasowskiego, 23 X
Oskar Kolberg do J [ ...] H [ ...] G [ ... ] Raua, 26 X
Maurycy Karuowaki do Oskara Kolberga, 26 X
J [... ] H[...] G[ ...] Rau do Oskara Kolberga, 29 X
Oskar Kolberg do Maurycego Karasowskiego, 16 XI
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Krausaa, 17 XI
Fryderyk Salomon Krauu do Oskara Kolberga, 19 XI
Oskar Kolberg do Roberta Wolffa, 20 XI
Władyw
Bełza
do Oakara Kolberga, 3 XII
Oskar Kolberg do llf.uryce@:O Karaaow1kiego, 4. XII
faurycy Karuowaki do Oakara Kolberga, 7 XII
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Krausaa, 10 XII
.Maurycy Karuowaki do Oakara Kolberga, 10 XII
Oskar Kolberg do Władylw
Bełzy,
12 XII
Oskar Kolberg do Carla Angerera i Goscbla, 15 XII
Carl Angerer i Goacbl do Oakara Kolberga, 17 XII
Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga, 22 XII
Jad wiga Wernerowa do Oskara Kolberga, 22 XII
J [...] H [ ... ] G [ ...) Rau do Oakara Kolberga, 27 XII
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1306.
1307.
1S08.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
13!5.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
l .H 7.
1338
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1314.
1345.
1346.
1347.
1348.

Carl Angerer i Goschl do Oskara Kolberga, 2
J [ ... ] H[...] G[ ...] Rau do Oskara Kolberga, 4 I
Oskar Kolberg do Konrada Dobrskiego, 17 I
Oekar Kolberg do Komitetu Ka y im. lianow1kiego, 17 I
Komitet Wystawy Krajowej do Oskara Kolberga, 31 I
Izydor Kopernicki do Oekara Kolberga, I
[...1 Zabłocki
do Oskara Kolberga, 3 II
Fryderyk Salomon Kranu do Oskara Kolberga, 9 II
Oekar Kolberg do Józefa Plebańskigo,
12 II
Karolina Kolberg-W ąsowka
do Oskara Kolberga, 14 II
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 17 II
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Kraussa, 24 II
Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga, 28 II
J ócef Plebańki
do 01kara Kolberga, 3 III
Oskar Kolberg do Karoliny Kolberg-Wąswkij,
6 III
Oskar Kolberg do Józefa Plebańskigo,
9 III
Józef Plebańki
do Oskar Kolberga, 12 III
Komitet Kasy im. 1\fianowskiego do Oskara Kolberga, 15 III
Komitet Wystawy Krajowej do Oskara Kolberga, 21 III
Oskar Kolberg do Józefa Plebańskigo,
25 III
Oskar Kolberg do Komitetu Wystawy Krajowej, 25 III
Ludwik Kuba do Oskara Kolberga, 29 III
Oskar Kolberg do Fryderyka Salomona Krauua, 16 IV
Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga, 16 IV
Oskar Kolberg do Józefa Pleboóekiego, 25 IV
Oskar Kolberg do Bibianny 1oraczewekiej, 28 IV
Komitet Kasy im. Mianowekiego do Oskara Kolberga, 26 V
Oskar Kolberg do Zygmunta Glogera, l VI
Oskar Kolberg do Komitetu Kasy im. Mianow1kiego, 19 VI
Oskar Kolberg do Józefa Blizńekgo,
6 VII
Bibianna Moraczew ka do 01kara Kolberga, 11 II
Fryderyk Salomon Krau do 01kara Kolberga, 15 VII
Komitet Kuy im. Mianow kiego do Cekara Kolberga, 11 VIII
Karolin• Kolberg-Wąw
ka do Oekara Kolberg , 20 VIII
Walentyna Kolberg do Oekara Kolberga, 23 VIII
Antonina Kolberg do Oekara Kolberga, 23 VIII
Komitet Wyetawy Krajowej do Oekara Kolberga, IX
Prt'zydium komi1ji 1ędziów
yetawy Krajowej do 01kara Kolberga, 6 IX
Teofil Merunowicz do Oekara Kolberga, 13 IX
Karol Scipio do Oskara Kolberga, 17 IX
Oskar Kolberg do Józefa Plebaó kiego, 3 X
Oskar Kolberg do Władysw
Rebczyń
kiego, 3 X
Oskar Kolberg do Ludwika
ierzbickiego, 6 X
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1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
l 359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.

Komitet Wystawy Krajowej do Oskara Kolberga, 7 X
J ó:cef Plebański
do 01kara Kolberga, 11 X
Włady1w
Rebczyński
do Oskara Kolberga, 12 X
Bogumił
Hoff do 01kara Kolberga, 22 X
Oekar Kolberg do Bogumiła
Hoffa, 14 XI
Oskar Kolberg do Konrada Dobrskiego, 15 XI
01kar Kolberg do Sejmu Krajowego, 17 XI
Oekar Kolberg do Michał
Bobrzyń1kieg,
21 XI
Oskar Kolberg do Staniełw
Polanowskiego, 24 XI
Oskar Kolberg do Wydziału
Krajowego we Lwowie, 24 XI
01kar Kolberg do Carla Angerera i Giiechla, 29 XI
Wydział
Krajowy do Oskara Kolberga, l XII
Carl Angerer i Go1chl do Oskara Kolberga, 4 XII
Komitet Kasy im. Mianowikiego do Oekara Kolberga, 5 XII
Anton Herrmann do Oskara Kolberga, 6 XII
Oskar Kolberg do Konrada Dobrsldego, 7 XII
Bogumił
Hoff do Oskara Kolberga, 10 XII
Konrad Dobrski do 01kara Kolberga, 11 XII
1\:omitet Kuy im. Mianowekiego do Oskara Kolberga, 15 XII
Oekar Kolberg do Karola Deikego, 19 XII
Oskar Kolberg do Bogumiła
Hoffa, 19 XII
Jad wiga Wernerowa do Oskara Kolberga, 22 XII
Oskar Kolberg do Carla Angerera i Giischla, 28 XII

1372.
1373.
1374.
1375.
137ó.
1377.
l 378.
1:379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
ll88.
1389.
1390.
1391.

Karolina Kolberg-W~swka
do Oskara Kolberga, 8 l
Oskar Kolberg do Antona Herrmanna, 9 l
Józef Blizńek
do O kara Kolberga, 10 l
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerow j, 12 l
Józef Blizńsk
do Oskara Kolberga, 12 l
Józef Rostafińk
do Oskara Kolberga, 15 l
O•kar Kolberg do Carla ngerera i Go1rhla, 26 I
Carl Angerer i Giischl do 01kara Kolberga, 28 l
29 I
Oakar Kolberg do Józefa Blizń1kego,
Anton Herrmann do 01kara Kolberga, l II
Wydział
Krajowy do 01kara Kolberga, 3 II
Oskar Kolberg do Jana Kleczyń1kigo,
7 II
Ja n Kleczyń1ki
do Oakara Kolberga, 24 II
Oekar Kolberg do Karoliny Kolberg-Wąsw1kij,
18 III
Bogumil Hoff do O kara Kolberga, 19 III
Julian Zurkow1ki do Oskara Kolberga, 17 IV
Oekar Kolberg do Karola Deikego, 25 V
Komitet Kuy im. Mianowekiego do Oakara Kolberga, 25 V
Oskar Kolberg do Konrada Dobrskiego, 3 VI
Oskar Kolberg do Anny Teichmannowej, 15 VI
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139!.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1123.
1424.
14.25.
1426.

Komitet Kuy im. Mianowakiego do Oakara Kolberga, 20 VI
Józef ikoraki do Oakara Kolberga, 28 VI
Oskar Kolberg do Konrada Dobrakiego, 2 VII
Marceli Antoni Szulc do O kara Kolberga, 3 VII
Oakar Kolberg do Józefa Sikorakiego, 12 VII
Marceli Antoni Szulc do Oakara Kolberga, 12 VII
Komitet Kuy im. Mianowikiego do Oskara Kolberga, 15 VII
Oskar Kolberg do Marcelego Antoniego Szulca, 23 VII
Oskar Kolberg do Wojciecha Gersona, 30 VII
Oskar Kolberg do Carla Angerera i Goschla, 18 VIII
Józef Ziemba do Oskara Kolberga, 23 VIII
Oskar Kolberg do Józefa Ziemhy, 29 VIII
Oskar Kolberg do Ja na Karlowicza, 2 IX
Maksymilian Gumplowicz do Oskara Kolberga, 5 IX
Bogumil HofE do Oskara Kolberga, 5 IX
Jan Karłowicz
do Oskara Kolberga, 8 IX
Oakar Kolberg do Maksymiliana Gumplowicza, 20 IX
Oskar Kolberg do Ja na Karłowicz,
23 IX
Józef Sikorski do Oskara Kolberga, 2 X
01kar Kolberg do Ludwika Kuby, 14 X
Ludwik Kuba do Oakara Kolberga, 19 X
Fryderyk Salomon Kranu do Oskara Kolberga, 20 X
01kar Kolberg do Konrada Dobrakiego, 10 XI
Oskar Kolberg do Komitetu Kasy im. Mianow1kiego, 10 XI
Oskar Kolberg do Wojciecha Geraona, 10 XI
:l:omitet Kasy im. l\1ianowskiego do Oskara Kolberga, 13 XI
Konrad Dobraki do Oskara Kolberga, 15 XI
Oskar Kolberg do Karola Deikego, 27 XI
Monom Przemyłow
do 01kara Kolberga, 3 XII
Wojciech Geraou do Oskara Kolberga, 4 XII
Bogumil HoH do Oskara Kolberga, 12 XII
Komitet Kuy im. Mianowakiego do O kara Kolberga, 12 XII
Konrad Dobraki do Oskara Kolberga, 12 XII
Jadwiga Wernerowa do O lr.ara Kolberga, 22 XII
Pelagia Blizń1ka
do Oskara Kolberga

1427.
H28.
H29.
1430.
H31.
1432.
1433.
1434.

Leon Magierow ki do Oskara Kolberga, 3 I
Wojciech Geraon do O kara Kolberga, 4 I
Karolina Kolberg-Wąswak
do Oskara Kolberga, 15 I
Antonina Kolberg do Oskara Kolberga
Bogumił
Hoff do Oskara Kolberga, 17 I
Osłr.a
Kolberg do Wojciecha Gersona, 18 I
Oskar Kolberg do Leona l\Iagierowsl..iego, 19 I
Oskar Kolberg do Bogumiła
HoCfa, 23 l
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1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1146.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1167.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.

Leon Magierowaki do Oskara Kolberga, 27 I
Oskar Kolberg do Jadwigi Wernerowej, 29 I
Bogamil Hoff do Oskara Kolberga, 5 II
Franciszek Kr~ek
do Oskara Kolberga, 9 II
Konrad Dobrski do Oskara Kolberga, 26 II
Stefania Kanopkowa do Oskara Kolberga, l III
Wojciech Gerson do Oskara Kolberga, 14 III
Ksawery Konopka do Oskara Kolberga, 20 III
Józef Sikorski do Oskara Kolberga, 20 III
Wanda Zelńska
do Oskara Kolberga
Antonina Kolberg do Oskara Kolberga, 6 V
Bogumil HoEf do Oskara Kolberga, 18 V
Bronisław
Kolberg do Oskara Kolberga, 21 V
Oskar Kolberg do Konrada Dobrskiego, 28 V
Ludwik Gumplowicz do Oskara Kolberga, 29 V
Izabela Bayerown do Oskara Kolberga, 30 V
Stanielaw Krzemińsk
do Oskara Kolberga, 30 V
Akad. Bractwo "Lwiw" do Oskara Kolberga, 31 V
Władysw
Bełza
do Oskara Kolberga, 31 V
Czytelnia Akademicka do Oskara Kolberga, 31 V
"Dziennik Polski" do Oskara Kolberga, 31 V
"Dziennik Poznański"
do Oskara Kolberga, 31 V
"Gazeta Narodowa" do Oskara Kolberga, 31 V
"Gazeta Polska" do Oskara Kolberga, 31 V
Konserwatorium Lwowskie do Oskara Kolberga, 31 V
Izydor Kopernicki do Oskara Kolberga, 31 V
"Kurier Warszawski" do Oskara Kolberga, 31 V
,.Kurier Lwowski" do Oskara Kolberga, 31 V
"Lutnia" lwowska do Oskara Kolberga, 31 V
Lwowskie Towarzystwo Muzyczne do Oskara Kolberga , 31 V
Lwowskie Tow. Orkiestralne "Harmonia" do Oskara Kolberga, 31 V
do Oskara Kolberga , 31 V
( ... ] "eusserowa i [ ... ] Jasińk
Wanda Niegolewska do Oskara Kolberga, 31 V
Felicja Rekowaka do Oskara Kolberga
Redakcje czasopism warszawskich do Oskara Kolberga, 31 V
"Tygodnik Ilustrowany" i " Kurier Codzienny" do Oskara Kolherga. 31 V
"Sokół
lwowski do Oskara Kolberga , 31 V
Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie do Oskara Kolberga , 31 V
Stanisłw
i Róża
Szawłocy
do Oskara Kolberga, 31 V
Tow. Muzyczne im. Moniuszki do Oskara Kolberga , 31 V
Tow. ,.Staszyc" do Oskara Kolberga, 31 V
Ks. [ ...) Walenta do Oskara Kolberga, 31 V
"Lutnia" warszawska do Oskara Kolberga, 31 V
Rodzina do Oskara Kolberga, 31 V
"Wisła
do Oskara Kolberga, 31 V
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1481.
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1483.
148·1.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
l:ill.
1512.
1513.
151 t
1515.

1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.

Zakłd
Narodowy im. 01olińakch
do Oakara Kolberga, 31 V
Jan Zachariaaiewicz do Oakara Kolberga, 31 V
Pozn. Tow. Przyj. Nauk do Oskara Kolberga, 31 V
Koł
Literacko-Artystyczne do Oskara Kolberga, V
Fryder) k Salomon Kra u 1 do Oskara Kolberga, V
Oskar Kolberp; do Fryderyka Salomona Krauua, l VI
Adam Miinchheimer do Oskara Kolberga, l VI
Lucjan Kraazewski do Oskara Kolberp;a, 4 VI
Ludwik Kuba do Oskara Kolberga, 6 VI
Komitet Tow. luzycznego w Warszawie do Oakara Kolberga, 7 VI
Oskar Kolberg do Karola Deikego, 9 VI
Władyw
Wiślck
do Oskara Kolberga, 11 VI
Komitet Kasy im. Mianowakiego do Oakara Kolberga, ll VI
Oskar Kolberp; do Karola Deikep;o
Fryderyk Salomon Krausa do Oskara Kolberga, 13 VI
Oakar Kolberg do Ludwika Kuby, 25 VI
Kamila Ruździńak
do Oakara Kolberga, 26 VI
Czytelnia Akademicka do Oakara Kolberga, 28 VI
..Lutnia" warezawska do Oskara Kolberga, 30 VI
Oakar Kolberg do Władyw
Wiślckego,
2 VII
Ludwik Kuba do Oakara Kolberga, 6 VII
lp;nacy Krasicki do Oakara Kolberga, 24 VII
Leokadia Pruska do Oskara Kolberga, 22 VIII
Karolina Kolberg-Wąawsk
do Oskara Kolberga, 2 IX
Antonina Kolberg do Oakara Kolberga, 2 IX
Stanisłw
Czayński
do Oakara Kolberga, 13 IX
Oskar Kolberp; do J [ ...] H [ ...] G [ ... ] Raua, 30 IX
J [ ...1 H[ ...] G[ ...] Ran do O kara Kolberp;a, ll X
Fryderyk Salomon Krauu do Oakara Kolberp;a, 20 X
Oakar Kolberg do redakcji "Nowej Reformy", 24 X
Imperatorakoje ObiZczeltwo Lubitelej Estestwoznanija, Antropologii
i Etnografii do Oakara Kolberga, 24 X
Kazimierz Witkowali do O kara Kolberga, 31 X
do Oskara Kolberga, 9
Tow. Bratniej Pornocy w Duhłanc
S[ ...] Będzikewc
do Oskara Kolberga, lO XI
Ludwik lejbaurn do O kara Kolberga, 12 X l
Oskar Kolberp; do Imperatorakogo Obszcze twa Lubitelej E te twoznanija, Antropologii i Etnografii, 2:> XI
O kar Kolberg do Komitetu Kuy im. lianow kiep;o, 2:> XI
O kar Kolberg do Konrada Dobrskiego, 26 I
Seweryn Udziela do Oakara Kolberga, 30 XI
Oskar Kolberg do ~łodzimera
Dzieduazyckiego, H XII
Jadwiga Wernerowa do Oakara Kolberga, 19 XII
Tow. Bratniej Pornocy w Duhłanc
do Oskara Kolberga, 21 XII
Szczepan Grudzińak
do Oskara Kolberga, 27 XII

792
1523.
1524.

Fryderyk Salomon Krauli do Oakara Kolberga, 28 XII
Oskar Kolberg do redakcji "Tygodnika Ilustrowanego"
1890

1525. Karolina Kolberg·WiliOwlka do 01kara Kolberga, 12 I
1526. Czytelnia Akademicka do Oskara Kolberga, 13 I
20 I
1527. Oskar Kolberg do Franci1zka Krćka,
1528. Seweryn Udziela do 01kara Kolberga, 20 I
1529. J [ ... ] H [ ...] G [ ... ] Rau do Oskara Kolberga, 21 I
1530. Jan Karłowicz
do Oskara Kolberga, 27 l
1531. Antonina Kolberg do Oskara Kolberga, 29 I
1532. Czytelnia Akademicka do Oskara Kolberga, 29 I
1533. J [ ... ] H[...] G[ ... ] Rau do Oskara Kolberga, 22 II
1534. Oskar Kolberg do Jana Karłowicz,
25 II
1535. J [ ... ] H [ ... ] G[ ... ] Rau do Oskara Kolberga, 28 II
1536. Czytelnia Akademicka do Oskara Kolberga, 2 III
1537. Księgarn
Friedleina do Oakara Kolberga, 4 III
1538. J [ ...] H [ ... ] G [ ...] Rau do Oskara Kolberga, 8 III
1539. Tow. Bratniej Pornocy w Duhłanc
do Oakara Kolberga, 16 III
1540. Wilhelm Edward Kolberg do Oskara Kolberga, 28 III
1541. Komitet uczczenia zasłur;
E. Orzeszkowej do Oskara Kolberr;a, III
1542. Oskar Kolberg do Wilhelma Edwarda Kolberga, 9 IV
1543. Oskar Kolberg do Wojciecha Kętrzyńskiego,
22 IV
1544. Nieznany autor do 01kara Kolberga, 25 IV
1545. Wojciech Kętrzyński
do Oskara Kolberga, IV
15~.
Oskar Kolberr; do Wandy Zelń1kij,
4 V
1547. Karolina Kolberg-Wą1ka
do Oskara Kolberga, 21 V
l VI
1548. Oskar Kolberg do Wandy Zelńskij,
Listy nie datowane i
później

odnalezione

1549. Nieznany autor do Oskara Kolberga
1550. Oikar Kolberg do nieznanego adresata
1551. Karol Czerniawski do Oskara Kolberga
1552. Oskar Kolberg do Józefa Sikorakiego
1553. Wojciech Geraon do Oskara Kolberga
1554. Oskar Kolberg do rf'llakcji • Kłosów"
1555. [... ) Jaholkowski do Oskara Kolberga, 5 VI 1869
1556. Zyc.munt J aroszew1ki do O kara Kolberga
do Oskara Kolberga
1557. Antoni Szabrński
1558. Komitet obchodu 25-lecia "Gwiazdki Cies7yńkj"
do Osl.:ara Kolberga,
12 I 1872
1559. Oskar Kolberg do Akademii Umiejętnośc
1560. Oskar Kolberg do Akademii Umiejętnośc
1561. Izydor Kopernicki do Oskara Kolberga
1562. Oskar Kolberg do Mieczysław
Leitgebra, V 1876
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1563. Oakar Kolberg do Józefa Konopki
156-1. Oakar Kolberg do Teofila lerunowicza" 23 IX 1880
1565. Izydor Kopernicki do Oskara Kolberga
1566. Izydor Kopernicki do Oakara Kolberga
1567. Tadeusz Rybkow ki do Oskara Kolberga, 14 IV 1882
1568. Oskar Kolberg do Romana Konopki
1569. Izydor Kopernicki do Oskara Kolberga
1570. Izydor Kopernicki do Oskara Kolberga
1571. Adam Honory Kirkor do Oskara Kolberga
faria Marczewaka do Oskara Kolberga
1572.
1573. Franciszek Łyeakowi
do Oskara Kolberga
do Oakara Kolberga
1574. Pelagia Blizńak

WYKAZ ANEKSóW
l.
2.
3.
4.
S.
6.

Wykaz podróży
O. Kolberga
Swiadectwo Karoliny de Kreutz
Umowa wydawnicza O. Kolberga z J. Zupańskim
Projekt umowy wydawniczej O. Kolberga z J. Zupańskim
Zestawienie kosztów wydawnictw O. Kolberga
A) Uwagi E. Kierakiego o cz I W. Ks. Poznańskieg
O. Kolberga
B) Odpowieź
O Kolberga na uwagi E. Kierakiego o cz. l W. Ks. Po·
znańskiego

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23 .
2-1.
25.
26.
27.
28.
29.

Uwagi O. Kolberga odnosz11ce się
do pracy Szulca o Chopinie
Spis utworów Chopina sporządny
przez O. Kolberga
List Jana Kloki do Franciszka Rąbcy
Zestawienie polskich mazurków aporz11dzone przez O. Kolberga
Uwagi O. Kolberga odnoiZI!Ce aię
do pracy Karasowakiego o Chopinie
Wykaz tek rękopiśmenych
sporz11dzony przez O. Kolberga
List Heinricha J o e p ha Vincenta do Izydora Kopernickiego
Liat Stan1slawa Krzemińskgo
do Mieczysław
Pawlikowakiego
List Edwarda Jelinka do Ludwika Kuby
Prospekt wydawnictwa dzieła
O. Kolberga na akcje
List Stanialawa Przyateńskigo
do Wilhelma Kolberp;a
List Wojciecha Eliasza do Romana Konopki
List :Marii Bnińskej
do Bibianny Moraczewakiej
Li t Amelii Bochdanowej do Antoniny Konopki
List Amelii Bochdanowej do Romuałdy
Grzybowakiej
List Ja na J uszkiewicza do Jana Karłowicz
Program Wyatawy Etnop;raficznej w Kołmyi
Odezwa Komitetu Wystawy Etnograficznej w Kołmyi
Instrukcja do badania wła
•ciwoici ludowych
Formularz zgłoseń
okazów na Wyatwę
Etnograficzni! w Kołmyi
List Józefa Plebańkigo
do Izydora Kopernickiego
List Izydora Kopernickiego do Józefa Plebańkigo
Lin Jadwigi Wernerowej do Izydora Kopernickiego
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z Niszezew 158, 159, 162,
168, 172
Bogusławki
Henryk 159, 170, 175, 218
Bogusławki
Wojciech 96, 11 311, 465,
480
Bohdanowie zob. Bochdanowie
Bohomolec Franciszek 11 311
Bohrer Zofia 11 234, 237
Boieldieu Fran~;ois
Adrien 12
Bolesław,
ks. wielkopolski 111 115
Bolesław
Krzywousty, król polski III
715
Bonerówna, guwernantka li 474, 475
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Boniuscy, właściel
domu 516, 11 12,
165, 210, 289
Boniarski, właściel
domu 395
Bonnet Henryk 414
Bonnet Henryk Jerzy 414
Bonnet Ja n Dymitr 414
Bonnetowa Eliza, z d. Heiton 413, 414
Borkoweki J 6zef 318
Borkowski Leszek 318
Borusek ? 11I 735
Bote i Bock zob. indeks instytucji
Bra~
Te6filo 11I 530, 531
Brahms Johannea II 82, 99, 100, 208,
210, 234, 244
Bramka Andrzej 215
Brandowaki Alekaander, ks. II 608,
616, 638
Brandowski Roch Alfred 273, 274,
624, 625, II 616, 638
Brandt J6z.ef II 219, 220, 221, III 699
Braniccy III 190, 317, 504
Branicki Aleksander III 317
Branicki Franciszek Ksawery III 189,
190
Branicki Jan Kazimierz III 189, 190
Branicki Konatanty II 649
Branicki Ksawery II 649
Braun Herman Adalbert 573, 575, 577,
579, 604, 606
Braunowa, żona
Hermana Adalberta
578, 579
Breitkopf i Hartel zob. indeks inlły·
tueji
Broca Paul 458
Brock.h anl Friedrich Arnold II 560
Brodowaki Wincenty III 38
Brodzinski Kazimierz XXIII, 115, li
172, 530, I11 301, 302
Brodzki Wiktor 11 192, 193, 222, 223
Bronner (Briiner) Mikołaj
Ludwik
461, 463
Bruno? III 735
B""ronowa, z d. Morzycka 141
Briiner zob. Bronner Mikołaj
Ludwik
Brykczńsi
J., kompozytor III 737

Brzezina Antoni III 738, 742
Brzeińscy
11 17
Brzeińska
11 17
Brzeińska-Symnow
Filipina III
736, 737
Brzowska-Mejean J adwip;a Ili 726
Brzowski J 6zef 502, 503, 516, 521
Brzozowska Antonina zob. Kolber~
Antonina Natalia
Brzozowski Feliks III 261
Brzozowski Franciszek Korab 11I 61,
64, 65
Brzozowski Stanisłw
XVIII, 420
Buckyater błędnie,
zob. Ruck~aber
Ja n
Budkoweki 341
Budziłowc
Jakub 68, 69
Bullen George III 507, 516
Bułat
Halina 268
Bulle Ludwik 190
Busse Michael 13, 14, 15
Bir~e
Gustaw Aupat lii 110, 111,
132, 133
Bykowaki Piotr JakliS 11I 43, 45
Bylicki Franciszek III 576
Callier Edmund 344, 345, 411, 412
Carey, porucznik an~iełlk
11 390
Carstens, wydawca III 660
Carvalho Caroline II 200, 204
Cegielski Stefan III 235
Cejnowa Florian Stanisłw
304, 307,
111 706, 744
Celińak
Makaymilian 170, 175, 180,
218,
182, 191, 192, 198, 206, ~17,
242, 255, 259, 271, 276
Cetwińsk
Stanisłw
I11 593
Chabereki W., wydawca 502, 503, 508,
I11 728, 730, 732
Chałubińk
Tytua 11 395, 397, 659,
663, 696, III 100, 113, 265, 266, 269.
272, 316, 318
Chamhord Henri de 11 543, 544
Chełbowki
Stanisłw
III 660
Chęcińsk
Jan 463, 11 456
Chlumecky J ohann 11 118
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Chlapowska Józefa lii
Chlapowski z Rzęaki
382
Chłapowki
Dezydery
277, 111 102
Chłapowki
Kazimierz
385

102
377, 378, 379,
72, 75, 76, li
670, li 41, 300,

Staniełw
670, I1 41, 300,
385
Chiopieki Józef II 43, 531- 533, III
738
Chmielowski Eugeniusz Ill 646
Chmielowski Piotr lii 22, 99, 101, 107,
109, 11 o, 271, 671
Cbociazewski Józef II 360, 361
Chodakow•ki Zorian Dołęga
zob. Czarnocki Adam
Chodorowicz Ignacy II 315
l;hodźk
Aleksander 69
Chodźk
Ignacy 304, 306, II 649
Cbojnacki Wladyełw
276, 414
Chopin (Schopen}, malarz II 202
Chopin Dionizy II 235, 333
Chopin Francinek II 204
Chopin Franciezek, ojciec Mikołaj
11
690, III 17
Chopin Fryderyk Franciazek 23, 284,
368, 394--396, 447, 454, 467, 468,
485, 498, 500--503, 506-510, 512521, 526, 530--532, 561-563, 566570, 590, 611, 613, 614, 619--621,
626, 630, 661, 664--666, 678, II 3,
4, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 35, 42 ~ 14,
46, ~50,
59, 75, 77, 81, 82, 84,
87, 95, 96, 98-101, 110- 112, 130,
131, 163, 164, 171, 178- 182, 200204, 207-210, 212-214, 233- 237,
241, 242, 244, 246, 249, 250, 257,
260, 261, 270, 271 , 285- 292, 303,
304, 307- 310, 316, 317, 323- 325.
329, 332- 338, 361, 363, 369, 370,
386--388, 396,398,406,421,422,430,
431, 435-437, 4·16, 464--466, 476-478, 491, 493, 498, 501-503,
535-537, 547, 549-551, 558, 559,
Chłapowki
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561, 562, 569, 635, 636, 689--693,
704, lii 16-18, 20, 24, 25, 71,
153, 158, 175, 196, 201, 209, 216,
217, 222, 238--241, 243, 252, 254,
255, 257, 262, 289, 290, 343, 376,
379--383, 390, 393, 394, 519--521,
576, 724-730, 734, 738--743
Chopin J aknb II 235
Chopin Ja n l l 235, 333
Chopin J netyna II 202, 550, 559, 689,
690, III 727
Chopin Ludwika zob. J ędrzejwicoa
Ludwika
Chopin Małgorzt
II 235, 333
Chopin Mikołaj,
ojciec Fryderyka II
202, 204, 286, 287, 325, 333-335,
421, 549, 689--691, III 17, 26, 727,
738, 740
Chopin Mikołaj,
eyn Jakuba II 235,
333
Cbopinet II 201
Chota Grzegorz 215
Chatkoweki Władysw
Longin, ka.
642, 643, 670, II 275
Cbrzllazcz, keięgarz
III 379, 381
Cicbocki Józef 23, III 380, 381, 740
Ciecbańsk
Staniłw
273
Ciecbomska Ludwika, z d. J ędrzejwicz III 18, 24, 25
Ciechamaki Staniełw
lii 543
Cieńska
Maria 11 428, 438, 440, 474
Cieńlr.
Ludomir II 428
106, 107, 112,
Ciesielalr.i Władyew
124-129, 136-138, 142, 159, 161,
172, 174, 176, 177, 179, 186, 187
Cieezkowski uguet 18, 19, III 604
III 321, 407,
Cieezkoweki Zy~unt
416, 575
Cincał
Jerzy III 268
Ciopa Wojciech 215
Ciszewaki Stanisłw
lii 537
Clesinger (Kiesinger} J eon Baptiete
III 25, 26
Clesinger Solange III 26
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Cludiua Karol Edward 575, 577, 583,
581, 604, 607, 617, 618
Coelho Francisco Adolpho II 64.4, 645,
1ll 8:)
Colberg zob. Kolberg
Cooper Ja mes Fenimore II 315
Cresław
de Cosczyol zob. Czeąław.
wojewoda kujawski
Crljić
Martinovć
Milovan lllija III
353, 354, 361
Crobath, adwokat z Lubłany
III 534
Czacki Feliks II 390
Czacki Tadeu z 264
Czaczcy 264
Czajkowscy z Tretek III 704
Czajkowski z Kosina III 705
Czajkowski z Tuczna 175, 184
Czałyj
Sawa III 164, 165
Czapek Jan III 740
Czapelski Tadeusz II 314, 315
Czapińsk
II 636
Czapińsk
570, 571, II 636
Czapla Stanisłw
215
Czaplicki Ferdynand 343
Czarkowscy 11 l 218, 230, 234
Czarkowska felania III 218, 230, 23~
Czarkoweki Ludwik III 218
Czarlińscy
z Brąchnówka
580, III 706
Czarlińsk
Bronisław
580
Czarlińsk
lll 700
Czarlińsk
Lt'on 331, 579, 580, 632,
633, 637, 668
560, 631
Czarneccy z Pakosłwi
Czarnecka Anna 551, 552, 560, 646,
654, II 53, 262, 276, 366, 626, 639,
I II 84, l 02, 244, 245
Czarnecka Karolina II 184, 186, 211 .
216, 217
Czarnecki Stanisłw
331, 550, 551, 552.
645, 646, 6""4, 655, II 52-54, 261,
275--277, 366, 412, 494, 495, 626,
638, 639. lli 83, 101, 102. !!44-246
Czarnecki Zy~munt
552
Czarneckie 420
Czarniecki Gracjan II 177, 178

Czarnik Bronisław
II 437, 438, 439,
418---450
Czarnocki Adam {Chodakowski Zorian
Dolęga)
160, 161, III 133
Czartoryscy 264, 521, II 39, 40, III
211, 212, 697, 698
Czartoryiks Florentyna, z d. Dzieduszycka II 66
Czartoryska Izabela 264, III 212
Czartoryska Marcelina 395, 396, 516,
520, 562, 569, 620, II 234, 244, 271,
288, 536, 562, III 25, 26, 153, 158,
210, 216
Czartoryski Adam III 133, 205
Czartoryski Jerzy Konstanty III 455,
457, 697, 698
Czartoryski Józef II 106
Czartoryski Konstanty Adam III 698
Czartoryski Roman Adam 569, 570, (I
66, 68
Czartoryski Władysw
II/ 187, 203,
205
Czasyńki
Stani law III 633
Czaykowski Ja n Euzebiusz /II 593, 594
Czeczot Ja n II 465
II 104, 105, 106
Czermak Jarosłw?
Czerniak, wlo"cianin 147
Czerniawski Karol III 679, b80
Czernicki Józef 190
Czerny Carl 396, III 241
Czer ińska
z Kromnowa III 704
Czerwiń
ki Ignacy 304, 307
Czerwiń
ki Jan II 395, 397
Cze law, wojewoda kujaw ki, Czesio
de Cosczyol, Creslaw de Cosczyol
213, 214
Czosnowaka Laura III 7:1-2
Czuhińsk
Paweł
III 129, 1.30, 144, 148,
164
Czuldo Józef, ks. 607, 608
Ćuprilć,
Koprili, wezyr III 547, 548
Danecki tani
Daniel {Daniło),
Danielak Michał
ław

/I/ 737
król halicki III 81,88
III 586, 587
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Danielewski Ignacy 329
Danyezówna Anutazja 11I 186, 187
Danyszówna Anna I11 186, 187
Daszkiewiezowie III 104
Dawid Wincenty 11I 40, 41, 42, 44
Dawidowski Alekunder 338, 339
Dazziaro 245, III 574
Dąbrowski
Henryk 11 43, I11 105, 137
D~browski
lichal III 119
Diihn (Den, Dehn) Jan II 453, 455
Dea? II 319
Debrois van Bruyck Karol 11 303, 304,

316, 317
Deike Karol III 100, 101, 112, 217,
~20,

231, 265, 274, 289, 404, 409,

440, 471, 475, 476, 505, 506, 509,
551, 552, 615, 617, 644
Deiten Herman Klemens Otto II 164,

165, 203, 207, 208, 234, 243, 244,
270, 288, 309, 386, 432, 536, 635, III
20, 21, 95, 97, 131
Delaveau Ludwik 302, 306
Dembińsk
{Dębińsk)
Bolesław
342,
343, 562, 568, 612, 620, 679, II 320,
360, 365, 384, III 281, 282, 289, 336,
435
Dembińsk
Henryk III 726
Dembawski Andrzej 242, 243, 252,
!56--258, 266, 267
Dembowaki Edward 67, 69
Den, Dehn zob. Diihn Ja n
Deotyma zob. Łuazcewsk
J adwip;a
Dersław
z Krostowa, Dersłao
de Crostow, Der lav, Dzierżysław
de Croatov
213, 214, 221
De wnrets, Desmar ais, żona
Jak u ba
Szopa II 235, 333
Dębick
Włady1w
lichal 496, 497,
498-500
Dębińsk
Bolesław
zob. Dembiń
ki Bolealaw
Diderot Denis 160
Didot Firmin II 128
Didot Fran~ois
II 128
Diet! Józef 373, 374, 449

Dietrich Adolf Fryderyk 55, 56, II 592
Dietz Ludwik d'Arma 438, 439, 453
Dinder Juliu z, ks. III 337, 436, 518
Długo
z Ja n 591-593, 622, II 352,

354, 355, 365, 368, 370, 371, 373,
432, III 514, 712-714, 718
Dmochowski Franciszek 76
Dobroluhow Michał
III 153, 158
Dobrłuwie
II 158
Dobrowolscy z Tuliczowa III 705
Dobrowolski Franciszek 555, 556, 560,
567, 568, 621, 671, II 42, III 442, 587
Dobrski Konrad III 100, 101, 265, 270,
272, 283, 314, 315, 318, 322, 323,
389, 404--406, 409, 426, 437, 445,
462, 463, 473--475, 507, 508, 514,
516, 522, 548, 549, 551, 555, 556,
572, 581, 582, 615, 644
Dobrzańsk,
z d. Wenel 649
Dobrzeński
Jan 76
Dobrzycki Ignacy III 222
Dobrzyń
ki lp;nacy Felik1 XX, 13, 14,
II 393, 422, 464, 465, 491, 535, 537,
561, 635, 11I 289, 380, 740
Dobrzyńaki
Izydor 237
Dolinańscy
III 705
Dolinańsk
Bronialawa II 183, 184
Dolinańsk
Seweryn II 184
Dolińscy
z Sambora III 705
Dombski Paweł
III 599
Donalejti Christian III 765, 766
Donimiracy z Sopotu 537, 538
Donimiracy z Bukowa 537, 580, III
706
Donimirski Ja n 538, 637, 673
Dostojewski Fiodor III 592
Dowiakowska Bronialawa II 456, 464
Dowkont Szymon 305, 307
Dołinger
lgnatz 382, 383, 595
Drewicz, płk.
roayj1ki II 278, 279, 479,
480, 499
Drewitz Karol III 352
Drewitzowa Laura Ferdynandyna, z d.
Werner III 352, 650
Drinow Marin 623, 62 · ~
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Drotkiewicz 111 505
Drozdaweka Aniela 111 347
Drutkiewiczowa 11 230, 231
Duchińey
11 170, 183, 202, 203, 257,
623, 693, 111 80
Duchińak
Seweryna, z d. Zochowaka,
l" voto Pru1zakowa XXIII, 11 172,
173, 191, 193, 221--223, 257, 622,
623, 648, 649, 111 80, 81, 90, 91,292,
301, 302, 310, 729
Duchińek
Franciezek 11 149, 172, 174,
192, 222, 622, 649, lll 81, 90--92,
292, 293, 301, 302, 310, 729
Dudevant Aurora aob. Sand George
Dumu Aleksander, ojciec 11 456
Dumas Aleksander, 1yn 11 306, 593
Dunajewacy 111 691
Dunajewaka Maria, z d. Estreicher 111
699
Dunajew1ki Albin. bi1kup 11 358, 376,
388
Dunajewaki Julian Antoni 111 698
Dnńczew1ki
Stani law 499, 500
Dnrewicz Felik1, ks. 11 616, 638
Du11ek Ja n Władysi
w 111 290, 291
Dntkiewicz Juliusz 11 519
111 43, 45
Dybow1ki Wisdylław
Dyguińsk
Adolf 653, 654, 655, 656, 11
26, III 503
Dzialyń
cy lll 714
Działyńk
Izabela, z d. Czartorylka
111 187
Działyń
ki Ja n 11 543, 544
Dzialyńk
Tytua 87, 389, 111 507,
Dziedu zycki Mieczysław
111 689
Dzieduezycki Włodzimer
505, 506,
6-16, 648, 659, 11 63, l18, 174, 191,
340, 354, 357, 377, 408, 409, 433,
462, 111 74, 407, 408, 450, 451,
454--456, 459, 648, 649, 771
Dziewanowecy 466, 546, 111 705
Dziewanowaka Ludwika lll 724, 739
Dziewanawski Dominik 468, 11 47, 48,
387, 388, 437, 111 739
Dziewanoweki Juliou lll 721, 739

Dzwonkoweka Maria 11 393
Dzwonkow1ki Adam 245, 249, 250, 387,
390, 11 257, 258, 324, 392, 393, 396,
399, 541, 542, 111 7ll

E. B. lll 723
Eginhard zob. Einhard
Ehnn Berta 11 200, 204
Einhard (E~inhard),
kronikarz lli 112
Eliuz Radzikoweki Walery 262, 275,
320, 325, 343, 360, 366, 481, li 603,
604, 111 499, 500, 760
Elia z Wojciech 111 760
Elaner Józef Kanwery XX. 14, 22, 23,
395, 11 437, 464, 465, 466, 491, 533,
III 291, 380, 724, 741, 743
Elżbieta,
cesarzowa austriacka li 231
Engeetrom Wawrzyniec Benzelatierna
111 161, 162, 284, 604
Englert 11 323
Englisch de Payne Karol 656
En teł
Ja n d' 111 772
Ernemann Maurycy 111 726
Erzepki Bolealaw 111 284, 285, 286,
537
Esse Teodor III 639
Es ipow zob. Jenipow Anna Mikoła
jewna
E treicher Karol 96, 496, 497, li 19,
85, 86, 481, 111 61, 62, 64, 93, 97,
99, 126, 246, 250, 429, 430, 491, 538,
699
Eugenia, cesarzowa francuska li 390
Eostachiewicz Michał
111 646
Ewert, superintendent 11 33, 34

F. L. J. lll 681
Fajani Maksymilian 97, 245, III ~.
7ll
Faleńsk
Maria, z d. Trębicka
199
Faleński
Felicjan 199
Faleński
Lucjan II 210
Falk Adalbert 11 246
Fałt
Julian 111 699
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Federowski Michał
(błędnie:
Fedoro·
wicz) 111 531
Feldbers 340, 341
Feldmanoweki Hieronim 265, 266, 274,

!86, 291, 336, 567, 570, 613, III
284--286
Fenelon Fran~ois
de Salignac 273
Ferrand zob. Kowalaki Ja n
Feat, cenzor II 163
Feuillet Octnve II 306
Field John II 210
Filar Wojciech III 188
Filipeol 11I 740
Filipeusowa, Philippeosowa 405, 406,

420, 428, 462, 463, 470, 478, 487,
523, 524, II 23, 126, 157, 368, 546,
590, III 222, 414
Fischer Adam H
Fisz Zenon Leonard 305, 307
Flekok, litograf III 683
Florkiewicz Julian 633, 634
Fonlana Julian 394, 395, 513, 562, 664,

I1 46, 95, 96, 99, 100, 111, 112,
179--182, 291, 292, 569, 689, 693,
111 240, 379, 380, 382, 724--726,
729- 733, 739, 740
Fontann Julian, syn Juliana II 111.112,
693
Forkei J oban ikolaus 82, 83
Fraenlr.el Samuel XX, XXI, II 707
Francborne Angoate II 100, 11I 732
Franciszek Józef, cesarz austriacki II

231, 273, 275. 376, 377, 402, 408,
409, 427, 431, 433, 462, 495
Franciszka, aluż,c
n Antoniego i Karolin Kolber ów 391, 449
Franko Iwan 111 385, 592
Frł!aow,
informatorka Klepaczewkiego 11I 186
Fredro leksander 540, 111 99, 395
Fredro Ja n lek ander III 605
Freyer August 11 551
Friedenthal Karol Rudolf 11 246
Friedlt'in Daniel Edward 331, 333, 33·1,

392, 449, 657, 11 391, 446, 522, 642,

717, III 92, 108, 113, 180, 181, 187,
188, 195, 196, 440, 667, 668
Friedlein Jerzy Fryderyk 331
Friedlein 1 ózef 200, 321, 331--333,
360, 362, 384, 387, 389, 390, 400,
401, 409, 417, 421, 426, 429, 436,
449, 4~2.
458, 467, 485, 502, 511,
529, 531, 536, 542, 546, 552, 560,
569, 571, 572, 580, 584, 588, 590,
593, 595, 600, 603, 616, 623, 637,
643, 648, 649, 652, 654, 664, 666,
674, 676, II 3, 6, 8, 9, 16, 26, 29, 48,
54, 65, 70, 71, 73, 80, 113, 167, 168,
172, 190, 191, 220, 252--254, 269,
276, 300, 311, 324. 3·11, 356, 361,
384, 395, 421, 438, 439, 448,
450, 462, 467, 474, 488, 497, 498,
507, 510, 516, 557, 574, 585, 607,
609, 611, 615, 618, 638, 648, 655,
670, 696, 697, 708, 11I 33--35,
40, 41, 49, 51, 62, 70, 117, 130,
171, 174, 181, 198, 207, 208, 213,
217, 220, 226, 227, 230, 231, 239,
260, 265, 269, 270, 272, 275, 287,
291, 320--322, 321, 326, 350, 355,
356, 365, 371, 391, 411, 432, 442,
465, 469, 470, 472, 473, 476, 477,
479, 492, 493, 503, 506, 525, 526,
528, 550, 566, 572, 576, 577, 582,
602, 626, 634, 639, 653, 656, 657, 667
Friedlein RudolE Fryderyk 31, 32, 66,
331, 502, 503, 507, 11I 185, 728, 'U2
Fryderyk II, król pruski 341, 532
Frylinjl; Z) ~:munt
III 588
Fryze Felik1 II 314, 315
Fiiretenhl'rg, si1żę
III 291
Fydn J nn 111 646
Gacki 1ózef, ka. III 422
Gadom ki Ja n II 711
Gadomaki Walery II 410
Gadon Ludomir III 203, 201, 205
Gailiord Emil 563, III 731, 733
Gal II 668, 669
Gall Anonim 592, 591, 622
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Galland Antoine II 2
Gallaech I ulia zob. Illukiewiczowa
Julia
Gallaech Karolina Matylda zob. Kolberg Karolina Matylda
Gałecki
Antoni Junosza 379, 380
Gałęzowki
Ksawery II 151, 181, 218
Gamhetta Leon II 544
Gapa, Gapowie III 714, 719
Garczyński
Stefan II 530
Garaztecki II 605
Gavard Eliza III 25
Gavard Karol III 25
Gawęcki
61
G11siorowski Bogumił
II 615, 616
Gąeiorwsk
Bronisław
II 65, 66
Gebethner Feliks II 485, 487
Gebethner Gustaw 32, 109, 163, 243,
362, 386, 430, 436, 438, 449, 456,
457, 468, 491, 511, 513, 528, 536,
547, 562, 588, 594, 599, 600, 607,
617, 623, II 13, 35, 47, 57, 59, 75,
84--86, 95, 96, 111, 112, 132,
133, 135, 141, 154, 172, 178, 187,
188, 191, 212--214, 251 , 253, 257,
277. 286, 292, 317, 336, 338, 363,
369, 396, 421,425,450,485, 487,491,
506, 558, 569, 586, 590, 597, 614,
643, 660, 669, 672, 677, 678, 683,
681, 689, 692---{)91, 701, 712, III 17,
18, 25, 107, 135, 136, 147, 185, 192,
195, 199, 217, 237, 260, 269, 270,
272, 290, 306, 314, 316, 318, 404,
440, 474, 476, 501, 506, 508, 510,
511, 514, 516, 521, 522, 52 ' 548,
550, 551, 555, 565, 597,671, 711,727,
728, 730--732, 734, 751, 756--758
Gebethner I a n 386
Gerson Wojciech VI, VIII, 59, 62, 63,
64, 79, 80, 162, 210, 232, 215, 504506, 529, II 592, 674, 675, III 16, 37,
38, 47, 69, 113, 114, 132, 372, 373,
524, 525, 541, 550, 553, 560, 564,
565, 573, 574, 683, 699
Geres zoh. Gierez

325,
Gervais II 201, 202, 235, ~86,
333-335, 361, 548
Geucke Edmund III 173, 174. 183, 401
Gierdziejeweki Ignacy 68, 69
Giersz (Gieru, Ger11) Marcin 573, 575,
578, 579, 604, 606
Gierymski Alekunder III 503, 699
Giłler
Agaton III 91
Girscbner, muzyk XX
Gitting Paulina 424
Gizewiusz Gustaw 303, 306, 575--577,
583, 581, 618, III 744
Giżyck
Reinhold Herman 581, 582,
583
Gliniaóski I a n II 109, 120, 123, 125,
296
Glinkiewicz I ózef 329
Glińacy
z Otmianowa III 705
Glióski z Otmianowa 117
Glióski Antoni I ózef 303, 306
Gloger I a n II 457
Gloger Zygmunt 271, 273, 304, 321,
348, 349, 351, 352, 357, 359, 372,
374, 375, 496, 497, 499, II 259, 260,
357, 402-404, 406, 425, 426, 457-59, 461-463, 474, 487, 613,
684---{)86, 694, 695, III
, 71, 328,
331,438,744
Glogier Kilian 57
Glucksherg lichal 254, 255, 528, III
711, 756
Głębicka
Stefania Iwoona zob. Kolherg Stefania Iwoona
Głogwski,
nauczyciel muzy i XIX
Głowack
Ludwika III 736, 737
Głowacki
Jakub ~oh.
Golowackij Ja·
kub F.
Głowacki
faurycy II 354, 385, III 772,
777
Godleweki II 533
Goethe Jobann Wolfgang II 173, III
290, 592
Gofryk l. II 296
Gogol Nikołaj
W. III 592
Gołdman
Bernard III 605
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Gold1tein, malarz z Lublany III 534
Golejewscy II 105, 251, 345, 474, III

76
Golejewska Helena, z d. Przybyslawska II 106, 511, 524, 624
Golejewaki Antoni II 106, 624
Golian Zygmunt, ks. 595, 617
Gołębiwek
Łukasz
160, 161, 263, 264,
302, 303, 474, 475, 499, 500, II 144,
146, 528, 529, III 680, 682, 747
Gołębiwak
Seweryn 263, 264
Gołwackij
(Głowacki)
Jakub F. 303,
306, II 104-106
Gomółka
Mikołaj
II 464, 465, 466, III

740
Gondatti N. III 638
Gonich Jakub 215
Gonichowicz Stanialaw 215
Gontarek, wło&cian
147
Gorczycki Grzegorz, ks. II 465
Gorecki Antoni II 530
Gorowecy z Brudzewa III 704.
Goszcyńki
Seweryn 302, 306
Got Spiegel Jerzy II 320
Gotard III 731, 733
Gotz f. III 347
Gounod Charles II 200
Górecka Ludwika II 186, 187
Górecki Józef II 186
Górecki Stanisłw,
ks. 3~0,
341
Górski Władysw
II 491
Górski Władysw
Pobóg 74, 102, II
~49

Górski Włodzimer
127, 128, 163, 177
Grabow1ki, fotograf z Kielc II 123,
12·~

Grabowski Bronialaw III 529, 531, 535
Grabowski Kazimierz II 481, 482, III

299
Grabska Maria III 295, 296, 304
Graeser K. III 547
Grajnert, brat Józefa II 328
Grajnert Józef 241, 242, 249, 257, 565,
II 227-229, 280, 281, 327, 328, III

43

żona
Józefa II 227, 228,
280
Grajnertowa Józefa II 280, 328
Grajnertowa Ludwika, z d. Werner II
228
Gruzkowski, informator terenowy 139
Greczyń
ki Józef 415
Gregorowicz Jan II 144, 146, 354, III
772
Gregorowicz Jan Kanty XXIII 86, 99,
118, 121, 159, 254, 255, 257, 267,
339, 525, 627
Gregorowiczowa, żona
Jana Kantego
525
Gregorowiczowie 97, III 705
Gretry Andre Ernest III 254, 255
Grenlich Oswald 15, 19, 20, 21, 27, 28
Grimmowie Jacob i Wilhelm III 134,
135
Grodzcy z Czarnocina 390
Grotowski Alfons 416, 417
Grottger Artur 349, 396
Groza AlekiBnder 59, 89, 91
Groza Sylwester 305, 308
Grudzińsk,
nauczyciel II 71-73, 86
Grudzińak
Szczepan III 652
Grnazecki Artur III 503, 529, 531
Grzegorzeweka Sabina 49, 420
Grzybowacy II 83, 81, 148, 372, 411
Grzybowaka Romualda, z d. Konopka
II 71, 78, 147, 371, 372, 390, 664,
III 573, 694, 695, 699, 763, 764
Grzybowski Feliks III 56, 59
Grzybowski tanialaw II 71, III 699,
764
Grzymala Wojciech 561, 563, II 203,
TII 739
Gubrynowicz Wladyłw
672
Gumplowicz Ludwik XXVI, 331, 339,
513, 634, 635, 652, 654-656, II
26-28, 66, 67, 69, 91, 92, 688, 689,
III 533, 539, 582
Gumplowicz faksymilian III 532, 533,
531, 538, 539
Gumplowiczowa Franciazka II 27

Grajnertowa,
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I11 43, 44, 388,
Gnatawicz Bronisław
696
Gatman II 93
Gatmann Adolph II 244, 246, 387,
388, 535, 561, 11I 25, 727
Racklander F. 11 5
Ha h n Ja n Jerzy 11 195
Holevy J ocques 538, II 306
Halka , służąca
u Blizńskch
III 60,
72, 78, 93, 98, 125, 146, 247
Hankiewicz Hilary 591, 595, 11 119,
111 693
Ranu§ Jan Ignacy II 694, 695, 11I
366, 368
Haslinger Karol II 180, 181, 182, 11I
7:l0
Houpt Leopold 11 654
H aur Ja kub Kazimierz 352, 353
Hauser 11 493
Haydn Joseph 11 210
Heger F. 11I 439
Heine Heinrich 562, 11 131, 310, 11I
592
Heller Stephen 520, 521
Hełm
Karolina 588, 589, 600
Hełm
Wiłhelmna
525, 588, 594, 11 37
Hempel Helena 369, 397, 451
Hempel Maria 368, 370, 371, 396, 397,
450, 452, 476, 477, I11 749
Hempel Moria z Tochowicza 451
Hemplowie 451, III 706
Henaelt Adolf 11 46, 316, 317, 318
Rentach 111 83
Herman von Hermanltahl F. III 534
Ileremann Anton 11I 471, 472, 483,
485, 496, 497
Hertz lichal 11 206
Hertz Stani ław
11 205
Hertzowa, żona
Stanisłw
11 205
Herwig Tekla III 186
Hilferding Aleksander 131, 132, 134,
304, 307, II 423, 424, I11 744
Hiller Ferdynand 515, 517, 520, 531,

566, 664, 678, 11 4, 11, 43, 207, 234,
316, 317, 11I 727
Hiltebrandt 11I 130
Himmelblao J akab Maurycy 11 615,
616, 111 59, 60, 62, 64
Hincz, adminiatrator w Lubelakiem
420
Hincz Ludmiła,
z d. Trompeter 420, 11
211
Hindemith K. W. III 639
Hir chherg Alek ander 11 448
łlody
Ludwik lll 43, 44
Hoernes loritz III 5·17
Hoff, brat Bogumiła
313, 363, 364
Hoff Bogdan 343, 453, II 418, 424,
443, 451, 599, 601, III 11, 305, 306,
461, 477, 503, 535, 564, 567
Hoff Bogumił
224, 225, 230, 233, 237,
243, 245, 261, 262, 274, 275, 284,
286, 290, 294, 308, 310, 312, 317320, 323--326, 328, 330, 342--345,
349, 350, 353, 354, 357, 363-366,
410, 411, 421, 433, 434, 437, 439,
445, 447, 453, 454, 489, 492, II 417,
419, 420, 422, 424, 426, 442, 443,
450, 454, 456, 459, 461, 462, 466,
475, 476, 484, 485, 487, 489, 493,
496, 497, 507, 585, 586, 598--600,
602, 613, 6·12, 643, 657, 661, 662,
694, III 10, 11, 29, 36, 232, 260,
261, 263, 273, 274, 276, 277, 305,
306, 460--462, 473, 474, 476, 477,
503, 531, 535, 540, 541, 554, 563,
564, 567, 570, 579, 580
Hoff Karolina, siostra Bogumiła
? 354,
11 657 ?
Hoff Lidia, sio tra Bogumiła
? 354
Hoffarth L., wydawca z Drezna III
394
Bogumila 275, 364, 433.
Hoffowa, żona
434, 438, 4t6, 453, II 418, 421, 443,
451, 497, 599, 602, III 10, 11, 29,
232, 237, 260, 263, 276, 277, 474,
477, 554, 56·1, 567
Hoffmann Aleksander II 246
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Hoftmanowa Emilia, z d. Borzęcka
li 244, 246
Hoftmanowa Klementyna, z d.
Tańsk

422, 561
Hofmeister Friedrich 7
Holewińsk
Wacłw
lli 503
Holland Jobann Dawid 96
Holzer A. li 134, 306, 318
Holyj Hnnt III 165
Homolacz Edward 393, 394
Homolacz Emanuel 394
Homolacz Klementyna 393, 394
Horacy 67, II 82, 209, 388
Horak 458
Hornowie 382, 383, 525
Horoch Kalikst? III 56, 58, 59
Horoch Maria zob. Konopka Maria,
z d. Horoch
Horo zkiewicz Julian II 479, 480, 499,
530, 566--568, 637, 650, 651, III
10-1---106, 136, 191
Hostińk
Otokar III 546
Hoyer Henryk III 352
Hoyerowa Luiza Henrietta, z d. Werner lli 352
Hubert Leopold 215, 217, 221
Hueffer Franciszek II 131, 210
Hugo Wiktor II 306, 593
HummeJ Jobann Nepomuk 12
Hurko Josif W. III 91

l[ ... ] zob. J .....
llczycka, informatorka

terenowa II
104--106, 474, 519, 524
llkiewicz Grzegorz II 105, 106, 573
lllukiewicz Karolina 368, 405, 406,
419, 427, 428, 443, 444, 462, 469,
477, 478, 488, 524, 615, II 23, 48,
59, 75, 76, 78, 79, 84, 87-89, 97,
98, 127, 137, 139-142, 157, 171, 190,
197, 230, 233, 238, 258, 262, 264,
295, 314, 368, 433, 452--454, 493,
504, 505, 514, 545, 546, 563, 597,
646, 660, 714, 721, III 3, 4, 15, 37,

66, 69, 151, 179, 230, 287, 312, 446,
482, 561, 630, 655
lllukiewicz Seweryn XVIII, 428, 429,
II 157, III 42, 705
Illukiewicz Wladyłw
368, 419, 421,
427, 428, 436, 443, 444, 462, 469,
478, 488, 490, 615, II 23, 78, 79, 84,
88, 89, 97, 137, 139, 140, 142, 157,
171, 190, 196, 197, 219, 230, 259,
263, 313, 368, 434, 514, 545, 547,
563, 590, 597, 646, 660, 668, III 37,
38, 67, 69, 71, 287, 342, 349, 446,
481, 632, 655
Illukiewicz Zofia 367
Illukiewiczowa Julia, z d. Gallasch
XVIII, 367, 368, 390, 405, 406, 409,
413, 419, 421, 427--429, 443, 456,
462, 468, 478, 615, II 23, 36, 88-90,
111 655
Ilnicka Maria 254, 255
IwanoHowie (Iwanowowie) II 545,
547, 563
Izopolski Erazm 305, 308

J ..... , I[ ... ] 11 531, 533, III 736, 737
Ja n, ks. III 713, 716, 718,
720
Jabkowski z Ciele III 704
Jeblonowacy 96
J ablonowski 96
Zbigniew II 25, 31, 64, 69,
J abloński
H7, 160-162, 169, 175, 178, 189,
271, III 530, 537, 540, 660, 664
J acobo de Conyeczpolye 213
Ja p; il! Vatro lav 111 248, 249, 369, 370,
433
J aholkowski Piotr Stanialaw? 201,
234, 386, 111 684, 685, 744
Jakowieki Ludwik 571, 595
Ja kub [ ...] II 314
Jakubowski, wspólnik Hoffa 353, 354
Jakubowski Adam Kasper 111 141, 142
Jakubowski Andrzej II 106--109, 113,
120, 123-125, 176, 242, 243, 296,
Ja b czyński

810
463, 470, 471, 483, 484, 530, 534,
572, 573, 637
Jakubowaki Fauatyn III 408, 438, 439,
449, 458
Jakuszewscy III 104

J uińacy

Roman i Maria I I 133, 136,
143, 232, 313, 319, 544, 587, 681, III
2, 116, 352

J uińak

(J asieńk),
go podyni Kolberga III 216, 234, 420, 481, 482,

Jan, kasztelan kruszwicki, Jaiko z
G rabia, J asko de Grabye, J askoue
de Grabic 213, 214, 221
Jan III Sobieski, król polski II 147,
368-370, III 59, 68, 69, 73, 80, 81,

z d. Broen-Anaenówna II
71-l, 715
(J uieńak)
Anna I l 368, 545,
J aińk

90-92
Janicki 286

J asińk

II 481, 482
J anikowski Staniłw
Jankowscy III 65
Jankowska hria, z d. Sikorska 449,
II 153, 154, 395, III 66
Jankowski Edmund II 153, 156,III 66
Janotha Natalia Maria III 519
J anoweki Piotr 215
Jarecki Henryk III 290, 291
J arecki Józef II 538, II I 131
Jarnatowski Teodor 345, 438
Jarochowaka II 659
Jarochowaki Kazimierz 231, 233, III

442
Jarocka, z d. Holyn III 741
Ja rocki Feliks Paweł
III 140, 741
Jarońki
Feliks II 393
Jaroszewicz Józef 305, 307
Jaroszewski Zygmunt III 685, 687
Jaruzelscy 11I 707
Jaruzelska Baltazara, z d. Kraińsk
III

147
J aruzehka Helena, z d. Kraiti ka III

147, 193

489, 502, 632, 655, 701
J aińsk,

660, III 151
Maria Eleonora, z d . Kol b erg
XVIII, 443, 478, 511, 535, 623, II 22,

32, 34, 35, 37, 47, 55, 56, 60, 62, 71,
74, 76, 77, 87, 89, 97, 102, 126, 128,
136, 139, 142, 143, 205, 206, 211,
217, 254, 255, 305, 420, 429, 452,
505, 544, 563, 590, 659, 668, 681,
714, III 416, 448, 449, 478, 481,
502, 556, 569, 581, 654, 673
II I 595
Jasińk

(Jasieńk),
gospodarz Kolberga III 505, 510
Ja iń ki Jakub II 568
Ja ińsk
Kazimierz Juliusz l I 612
Jasińk
Marceli II I 772
Jasińk
Roman XVIII, II 32, 34, 37,
Jasińk

55, 102, 126, 128, 136, 143, 205,
217, 230, 232, 238, 254, 255, 259,
264, 294, 296, 312, 313, 429, 563,
589, 590, 659, 663, 681, 714, III151,
416, 448, 449, 478, 488, 502, 595
Stani law, ojciec Romana 11
Jaińsk

32, 34, 61, 254, 255, 259
J aińsk

S t nieław

z

faremkowa 111

236

Jaruzel ki Józef 111 146, 147, 194
Jaaaa Rimantaa III 166
cy, J aieńsk,
J aieńsk
zob. też
J aień
Jaiń
cy, Jasińk,
Jaiń
ki
Jasieńk
z Sandomierza III 630, 632
Ja ińacy
{Jasieńcy),
go podarze Kolberga III 197, 199, 200, 214, 230,

Ja ko de Grahye, J aekoue de Graby e
zob. Jan, kaaztelan kru z icki
·ci ciel domu II 411
J uzczurowaki, wła
Jaśko
z Grabia zob. Jan, kasztelan
kruszwicki
Ja ·kowski Ja n Nepomucen II I 100,

234, 273, 304, 346, 350, 357, 358,
420, 429, 430, 436, 489, 491, 510,
545, 546, 569

101, 113, 217, 220, 265, 266, 269,
271, 314, 315, 322, 374, 388, 404,
405, 426, 137, 439, 445, 462, 471,

811
475, 476, 506, 511, 515, 551, 555,
582, 617, 643
J aworowski Hilary 111 592
Jaworscy, sukcesorzy Jana 547, 594,
599
Jaworski Jan XXIII, XXIV, 101, 181,
183, 185, 188, 206, 208, 215, 222,
223, 235, 254, 256, 284, 295, 359,
• 456, 457, 485, 503, 504, 511, 513,
517, 527, 528, 534--536, 541, 542,
546, 547, 552, 588, 594, 599, 636,
11 35, 47, 57, 666, 111 711, 712, 757
Jaworski Władysw
271, 273, 511, 513
Jażdewski
Ludwik, ks. 11 628
J ażdewski
Władysw
111 604
Jelń
Jan 453
JeJinek Edward 111 611, 612, 613, 621
752, 753
Jelaki Wilhelm I11 640
Jenike, ojciec Ludwika 2, 4
J enike Emil 2, 4, 12
Jenike Ludwik 109, 119, 120, 149152, 174, 177, 178, 180, 181, 196,
197, 207, 215, 217, 220, 221, 250,
253, 256, 258--260, 277, 407, 408,
II 457-462, 466, 468, 475, 476,
48~-90,
493, 497, 500, 507, 511,
514, 516, 517, 585, 586, 598, 600,
666, 669, 111 16, 38, 47, 232, 260,671
J enike Tekla, z d. Da lewska 11 461,
488, 11I 41
Jerzykowski Władysw
III 443
Jessipow (Essipow) Anna Mikotajewna 11 208, 209, 210, 234
J ezierska 11 390
J ezi~rsk
z Giebułtowa
11 509
Jeż
Teodor Toma z zob. lilkoweki
Zygmunt
J ędrzejwic
Józef Kalasan ty 510, 11I
Jędrzejwicoa

17, 18
Ludwika, z d. Chopin

508, 510, 11 180, 182, 11I 18, 25, 383,
727
Jędrzejwio
111 383
Jordan, biskup III 713

Jucewicz Ludwik Adam, pseud. Ludwik z Pokiewa 305, 307
JuraszAntoni 438, 439, 447
Jurczenko, ojciec Bazylego 11 553, 647,

676
Jurczenko Bazyli II 354, 473, 475,

510, 519, 524, 553, 556, 570, 575,
630, 646, 647, 651, 653, 666, 667,
669, 670, 672, 673, 675, 676, 681
J urgiewicz (Jurjewicz) Władysw
11
191, 193
Juszkiewicz Antoni II 160, 162, 169,
175, 303, 445, 448
Juszkiewicz Jan 11 159, 160, 162,
167-169, 175, 178, 188, 194, 302,
303, 341, 342, 347, 11I 765, 766
Kaczkowski II 409
Kaczkowski Zygmunt 475, 483, 484
Kaczorowaki 11 196, 197,
Kaczorowski z Pokucia 11 474
Kaczyński
Józef 11I 740
Kadlewicz Karol ? 653, 654, 655, 11

26, 67, 70, 688
Wincenty 587
Kalinka, prawnik 11 177, 178
Kalinka Andrzej II 178
Kalinka C. III 320
Kalinka Walerian 11 178
Kalinkowa 11 177
Kalkbrenner Friedrich 11I 241
KaiJer . II 118
KaiJiwoda Jan Wacłw
11I 290,291
Kałuzińsk
J. 11 711
Kambach, nauczyciel muzyki 15
Kamień
ki 1aciej II 311, 369, 370,
Kadłubek

464, 465, 466, 491
Napoleon 200
Kamieńsk
Kamińsk

I'ciałw

305, 307

Kamoccy z Dłutowa
111 705
Kania Emanuel 11I 126

537, 538
Kanińsk

Kanitz Filip Feliks 458, II 149
Kantecki Antoni 555, 556, 111 518,

520

812
Kantceki Klemens 339, 567, 11I 159-

161
Kantceki Maksymilian 111 517, 518,
520
Kaplińsk
Julian 11I 737
Karaaowska, żona
Maurycego 662, 665,
11 549, 551, 558, 569, 693, 111 24.1,
379
Karasowaki Maurycy VI, 501, 502, 503,
509, 620, 636, 661, 662, 664--666,
678, 11 3, 4, 7, 8, 11, 20, 21, 42--46,
49, 50, 81, 82, 163, 199, 203, 208,
210, 235, 285, 286, 310, 387, 388,
436, 437, 547, 550, 551, 557, 560,
562, 569, 580, 581, 689, 691, 693,
704, 11I 16, 18, 24, 26, 239, 2U-243, 375, 378, 380, 383, 390, 391,
393, 394, 738, 742, 743
Karczewska 11I 741, 743
Karlińsk
Franciszek 11 116, 119
Karłowicz
Ja n VI, 11 24, 25, 31, 64,
68, 105, 146, 158--162, 167, 175,
178, 188, 189, 194, 195, 302, 330,
341, 400, 445, 448, 450, 475, 111 35,
36, 237, 529-531, 535, 537, 539, 540,
564, 567, 570, 602, 660, 664, 671,
723, 765, 766
Karłowicz
Mieczysław
11 497
Karmńsk
I11 641
Karmński
Artur 57
Karmński
J. Ignacy 57
Karnicki Michał
11I 614
Karol X, król francuski 11 544
Karol udwik, arcvksięż
11 118, 409.
410, 427, 4..11, 495
Karol Wielki 111 712, 718
Karpińsk
FranciS?ek 11 409, 410, 427,
431, 495, 530, 560, 568, 629
Karat A. 58, 59, 62-6,, 11 592
Kar'niccy z Łyakorni
III 704
Kasprowicz Erazm L. II 558, 560
Kasprowicz Jan III 592
Knsprzycki 422
Katarzyna II, cesarzowa rosyjska II
192

Katona Ludwik III 472
Kaufmann Józef 502, 503, 509, 510,

561, 563, 626, II 16, 59, 84, 257,
286, 287, 323, 324, 369, 396, lll 376,
728, 730-733
Kawecka Zofia 76, 11I 608
Kawceki Władysw
HI 772
Kazia ( ... ) 11I 641, 642
Kazimiera ( ... ) 229
Kazimierz II Odnowiciel, król polski
Ili 513, 514
Kątski,
Kącki,
Kontski 111 236
Kątski
Antoni 11 237, 11I 742
Kątski
Apolinary 439, 11 237
Kątski
Grzegorz Brochwicz 11 237
Kątski
Karol 11 237
Kątski
Stanisłw
I1 237
Keller Szczepan 550, 586
Kenig J Ó7ef 81
Kepler Johannes 186
Kessler Joseph Christoph lli 740
Kętrzyński
Wojciech 275, 574, 575,
669, lli 565, 603. 673-675, 744
Kierski Emil 200, 206, 209, 231, 236,
237, 240, 241, 248, 249, 304, 307,
407, 408, 426, 434. 439, 440, 454,
466. II 265, 266, 273, 299, 327, 360,
174, 384, 426. III 284, 285, 307,
712, 716-718, 723
Kierskie, siostry Emila II 265, 273
Kiesewetter Rafael Georg 111 741
Kir~hmaje
Wincenty 489
Kirkor Adam Honory 84, 540, 542,
589, 646-648, 668, II 19, 28, 29, 39,
40, 52, 57, 60. 62, 331, 332, 347,
619, 620, 634, 111 429-431, 701
Kirkorowa faria r.-lina 543, 588, ~95
Kistner Fryderyk II 111, 112, 113,
203, 212-214. 292, 111 290, 726, 729
Kitowicz Jędrzej
III 211, 212
Kiwerscy z Gończy
III 704
Klatecki Ignacy 111 600
Kleczyńska
Kazimiera II 491, 501
Kleczyński
Ja n II 44, 46, 282, 283,
288, 289, 292, 293, 307, 309, 310,

813
324, 325, 332, 335, 336, 361, 363,
368, 386, 387, 396, 399, 406, 419,
421, 422, 425, 431, 435, 442, 443,
451, 456, 461, 466, 475, 485, 487,
489, 491, 498, 501, 502, 507, 535,
547-549, 561, 635, 704, 705, III 18,
20, 28, 95, 131, 132, 139, 237, 461,
498-501
Klepaczew ka Władysw
III 186, 202
Klepaczeweki Teobald II 299, 301, 320,
374,
321, 325, 327, 346, 358, 36~.
384, 426, 427, 493, 495, 512, 513,
515, 627, 641, III 186, 202, 281, 289,
290
Klesinger zob. Clesinger Jean Baptiste
Klimaszewski, ks. III 629
Klocek Wawrzyniec 215
Kloka Jan 514, III 734, 735, 736
Klonowaki TeoEil 438, 439, 446, II
320, 360, 365, 383
Klopman Otto Edward 413, 414
Klnczeńko,
fotograf 659, 667
Klnkowski, księgarz
w Wiłne
III 185
Kłusik,
eędzia
II 394
Kłobnkw
ki Antoni 273, 395, III 517,
519, 523
Kob Gustaw 584, 604, 606, 618
Kobylańek
Krystyna III 728
Kochanowski Jan 70, 72, 11 465, III
82, 306
Kochańsk
Jarcelina Semhrich II 443,
.69, 470, 496, 550
Kochański
Staniłw
111 646
Kocipńak
Antoni 305, 308, 360, 362,
111 105, 136, 137
Koc orowaki 11 17
Koczorow ki, dr 675
Koczorawski Adolf 675
Koczorawski Karol 666, 671, 675, 676
Koczorow ki Kazimierz 675
Koczorawski Stanisłw
675
Kojsiewicz Ferdynand 422, 423
Kolasa, wlo'cianin 147
Kolasińk
Wojciech 111 222
Kolberg Anna, z d. Rożenu
XVIII

Kolberg Antoni Jolioaz XVIII, 524.
525, 641, II 23, 24, 190, III 3, 4,
400, 416
Kolberg Antoni Karol VII, X, XVIII,
80, 367, 368, 383, 386, 389-391, 398,
399, 402, 401-406, 409, 416, 419421, 428, 429, 413--445, 456, 460,
463, 469, 470, 477, 487, 488, 523525, 542, 546, 588, 600, 615--617,
641, 650, 651, II 22, 24, 29, 35,
47, 48, 51, 56, 58, 59, 72, 75, 78,
88-90, 98, 127, 139, 140, 142, 143,
149, 1~5
. 157, 166, 172, 182-184,
190, 196, 197, 219, 231, 233, 236,
238, 240, 246--248, 253, 256, 263,
269, 294, 296, 305, 312, 314, 357,
433, 452, 454, 484, 487, 489, 492,
50~.
508, 511, 513, 514, 516, 545,
547, 597, MS, 646, 656--660, 663--665, 667--669, 677--681, 683, 706,
707, 714--716, 719, 720, 722, ITI
1-5, 11, 13-16, 30, 38, 47, 67, 68,
116, 158, 175, 179, 211, 217, 221,
418, 563, 642, 678
Kolberg Antonina Natalia XVIII, 398,
399, 418, 420, 428, 443, 444, 456,
461, 466, 469, 477, 478, 487, 488,
523, 524, 615, II 22, 33, 57, 58, 75,
79. 84, 89, 97, 127, 137, 139, 141,
157, 166, 171, 190, 229, 230, 232,
233, 238, 240, 259, 264, 269, 294,
295, 312, 357, 367, 395, 397, 421,
434. 488, 492, 493, 497, 507, 514,
545, 546, 597, 615, 646, 656,660,665,
677, 679, 714, 715, 720, 721, III 5,
11, 12, l
16, 30, 47. 50, 66, 67, 69,
71, 116. 151, 153, 154, 156, 175, 179.
192, 200, 210, 211, 216, 222, 223,
230, 262, 280, 286, 288, 294, 298,
342, 343, 349, 413, 414, 420, 446,
448, 449, 481, 502, 562, 563, 579,
631-633, 655, 676
Kolberg Bronisław
Edward XVIII, 47,
48, 399, 427, 486, 488, 490, 511,
543, II 22, 24, 29, 30, 34, 35, 38,
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71--74, 76--78, 86, 102, 129, 133,
136, 137, 142, 149--151, 184, 204---206, 216, 217, 297--299, 305, 318,
319, 358, 587, 668, III 2, 103, 115,
219, 346, 347, 352, 416, 478, 490,
556, 569, 580, 581, 602, 673
Kolberg Eleonora, z d. Marconi XVIII,
368, 421, 525, 641, 651, II 24, 71,
72, 77, 102, 129, 157, 183, 190, 219,
587, 595, III 4, 15, 67, 68
Kolberg Emilia Anna XVIII
Kolberg Emilia Karolina, z d. Gronau
XVIII, 47, 48, 384, 399, 414, 436,
443, 111 678
Kolberg Gustaw Albert XVIII
Kolberg Henryk Wilhelm XVIII, 419,
421, 524, 641, II 23, 24, 190, 721,
722, 111 3, 4, 14, 400, 416, 602
Kolberg Jadwiga zob. Wernerowa Jadwiga Karolina
Kolberg Ja n 11 628
Kolberg Julia Karolina XVIII, 511,
512, 523, 600, 615--617, 11 14
Kolberg Juliusz Adolf XVIII
Kolberg Juliusz Wilhelm XVIII, 486,
488, 490, 511, 525, 553, 623, II 71,
73, 74, 77, 78, 86, 92, 129, 143, 184,
230, 254, 255, 297, 305, 313, 505,
587, 595, 668, 111 103, 104, 115
Kolberg Karolina Fryderyka, z d. Mercoeur XVIII, XIX, XXV, 3, 4, 10,
47, 57, 355, 367--369, 372, 374-376, 379, 382--384, 386--391, 398-403, 405, 406, 408--410, 413, 414,
418, 427--429, 436, 443, 445, 462,
463, 467, 468, 470, 479, 491, 533,
II 33, 36, 47, 96, 98, 143, 407, 111
221, 420, 480, 481, 631, 636, 637, 704
XVIII
Kolberg Karolina lałgorzt
Kolberg Karolina Matylda, z d. GalX, XVIII,
lasch, 2" voto Wąsowak
94, 367, 368, 386, 389, 391, 393, 398,
399, 402, 403, 405, 406, 409, 410,
418, 420, 421, 427, 429, 437, 443-445, 455, 460, 463, 466--468, 470,

477, 479, 485, 486, 488, 490, 491,
510, 518, 523, 525, 600, 614--617,
650, 651, 11 14, 22, 23, 28, 30, 32-34, 46, 51, 54-58, 61, 71, 73, 75--77,
83, 85, 86, 88, 90, 96, 98, 126, 127,
129, 137, 138, 140, 142, 143, 149,
157, 158, 165, 166, 169, 182--184,
190, 195, 197, 206, 217, 218,
223, 225, 229, 231--233, 236, 238,
239, 247, 254--256, 258, 259, 262,
294--297, 305, 306, 311, 357, 367,
368, 390, 395, 397, 420, 428, 432,
434, 451--453, 488, 492, 493, 497,
504, 505, 507, 513, 514, 516, 544,
546, 563, 587, 589, 590, 594--596,
645, 646, 656, 658, 660, 663, 667,669,
671, 677, 680, 681, 683, 706, 714-716, 719, 720, 722, 111 1--5, 11--13,
16, 30, 37, 38, 47, 49, 66--71, 104,
116, 151, 153--159, 167, 170, 171,
174, 175, 178, 179, 191, 192, 194,
195, 199, 209--211, 215, 217, 219,
221, 222, 227, 230, 257, 258, 261,286,
288, 293, 297, 298, 300, 342, 343,
346, 349, 350, 400, 412, 414, 416,
419, 445, 447, 449, 478, 480, 482,
490, 501, 561, 562, 579, 630, 632,
650, 654, 655, 661, 672, 676
Kolberg Kazimiera Eleonora zob. Mar·
coniowa Kazimiera Eleonora
Kolberg Krzysztof Juliusz XVIII--XX,
3, 4, 131, 132, 192, 193, 368, 563,
589, 11 143, 334, 407, 422, 628, 111
637, 642
Kolberg Maria Eleonora zob. Jasińk
faria Eleonora
Kolberg Maria Elżbieta
zob. Kr6likiewiczowa !aria Elżbieta
Kolberg Oskar
Chełmski
cz. l XXIX, 111 674
Grande Marche op. 21 92
Grande Valse op. 23 II 393
Janek spod Ojcowa XXIII, 50, 99
Korespondencja ( Agatka Holland a)
96
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Kr6l pasterzy XXIII, 50, 69, 245,
345, 350, 351, 438, 562, 612, 620,
679, II 4, 420, 422, 425, 443, 451,
465, 466, 493, 520, III 542, 576,
680-683
Kujawiaki ? 25, 39
Lud ... XXIV-XXIX, 204, 205, 228,
229, 238, 240, 249, 278--280,
289, 300, 346, 489, 537, II 174,
176, 284, 330, 383, 384, 391,
405, 418, 486, 522, 527, 580,
581, 602, 712, 1I1 5, 6, 8, 9,
145, 163, 168, 169, 248, 311,
338, 340, 350, 359, 362, 364,
386--388, 392, 412, 418, 429,
430, 455, 458, 463, 467, 469,
471, 472, 483--485, 508, 509,
515, 521, 524, 530, 536, 552,
583, 591, 624, 645, 702, 754--758
Kaliskie cz. I XXIX, III 312, 565.
745
Kieleckie cz. I XXVIII, III 235,
236, 247, 248, 263, 509, 745,
Kieleckie cz. II XXVIII, III 56,
263, 303, 373, 374, 484, 485,
509, 745
Krakowskie cz. I XXV, 115, 206,
296, 297, 301, 348, 349, 353,
355, 365, 397, 400, 412, 435,
476, II 19, 28, 277, III 656,
657, 745, 760
Krak,.~vsie
cz. II XXV, 297, 301,
396, 400, 411, 412, 435, 447,
464, 465, 548, 549, II 28, 277-279, 281, 111 484, 48~. 6~.
657, 7·15
Krakowskie cz. III XXVI, 297,
301, 411, 412, 485, 499, 548,
549, 11 277-279, 281, III 656,
6~7.
745
Krakowskie cz. IV XXV, XXVI,
297, 301, 411, 412, 495, 634,
635, II 2, 277, 111 656, 657, 745
Kujawy cz. I XXIV, 148, 154--

159, 170, 188, 189, 197, 207,
209, 212, 224, 239, 247, 251, 2~6.
483, 481, 503, 528, II 277, III
682, 683, 711, H4
Kujawy cz. II XXIV, 182, 184,
185, 197, 209, 211, 212, 224, 240,
247, 249, 296, 301, 483, 484,
503, 528, II 277, III 484, 485,
711, 725, 741, 7H
Lubelskie cz. I XXVII, 128, 137,
143, 149, 161, 177, II 673-675,
694, 695, 698--701, 723, 724,
III 6, 7, 26, 27, 73, 141, 431,
432, 484, 485, 746
Lubelskie cz. II XXVIII, 137, 142,
161, 177, II 673-675, 698--701,
723, 724, 11I 6, 7, 26, 27, 73,
140, 141, 167, 746
Łęczykie
XXIX, III 744, 749
Pieini lrtdu polskiego XXIII, 5759, 61, 66-69, 72, 73, 75, 76,
86. 91, 92, 100, 130, 133, 137,
159, 161, 209, 239, 286, 356,
537, 541, II 277, 281, 560, 580,
581, 592, 698, 699, III 747, 748
Radom~kie
cz. I XXVIII, III 312,
422, 440, 441, 443, 484, 485,
509, 530, 531, 702, 749
Radomshie cz. II
VIII, III 312,
749
andomierskie XXIV, 101, 115,
130, 131, 133, 134, 137, 139, 160,
163, 164, 239, 483, 484, 503,
528, 536, 512, II 277, III 683,
684, 711, 745, 746, 749, 760
W. K . Po:nańskie
cz. I
VI,
328, 410, 421, 425, 432, 434,
439--441, 550, 567, 570, 607, 11
277, 278, 602, 603, 614, III 285.
308, 309, 712- 723, 745
W. Ks. Poznańskie
cz. II XXVI,
628, 631-633, 639, 668, 677, II
277, 602, 603, 614, 11I 285, 308,
309, 745
kie cz. III XXVI,
W. Ks. Poznań
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631, II 40, 41, 277, 602, 603,
614, III 285, 309, 745
W. Ks. Pomamkie c1. IV XXVII,
II 40, 94, 154, 156, 197, 198,
262, 276--278, 602, 603, 614,
III 484, 485, 745
W. Ks. Po:mańlkie
cz. V XXVII,
II 115, 340, 345, 347, 355, 364,
365, 384, 602, 603, 614, III 745
W. Ks. Poznańskie
cz. VI XXVII,
II 326, 327, 345, 355, 383, 384,
481, 493, 495, 602, 603, 614,
III 145
W. Ks. Poznańkie
cz. VII XXYII,
II 321, 326, 327, 346, 383, 494,
495, 515, 602, 603, 608, 609,
614, 626, 627, 634, III 145
Lud... (,.Kio•y" 1871) 359, 360
Lud z okolic Poznania 421
Mazowsze XXV, III 101, 108, 113,
119, 145, 271, 312, 315, 405, 437,
456, 464, 506, 508, 511, 515, 521,
549, 645
Mazowsze cz. I XXVIII, III 110,
115, 141, 145, 217, 220, 235, 237,
248, 271, 374, 405-407, 412, 436,
467, 469, 484, 485, 511, 524, 550,
710, 743
Jla::owue cz. II XXVHI, III 115,
237, 265, 314, 373, 374, 388, 406,
.C.07, 437, 467, 469, 485, 511, 514,
515, 524, 550, 743
Jlazow&ze cz:. III XXVIII, 208, 212,
III 237, 371-374, 377, 378, 396,
406, 407, 417, 435, 436, 442, 467,
469, 484, 485, 511, 524, 550, 744
lfazow&ze cz. IV XXVIII, III 431,
445, 462, 468-470, 473, 475, 479,
485, 516, 548, 550, 552, 555, 744,
749
Mazowue cz. V XXIX, III 431, 445,
475, 516, 552, 555, 560, 582, 634,
643, 644, 744, 749
Mazur (w zbiorze Kratzera 1860 r.)
II 324, 393

Mazur .A.-dur III 654
Mazurka d'apres un cheme populaire
II 251, 337, 338, 362-364, 373,
399
Mazurka& et autre& don es palona·
ises 562, 563, 567, 568, 620, 678,
679, II 3, 6, 7, 9-11, 20, III 693,
694
II 257, 258, 393, 399
Nasze sioła
Nuta do krakowiaka III 680
Obertas III 680
414
Obrazy Slowiań&:czyn
O zbieraniu ludowych melodii ulcra·
iń&ldch
II 283
Pieśn
ludu litewskiego II 24, 25,
31, 188, 194, 195, 198, 199, 248,
302, 330, 341, 448, 450, III 747,
765, 766
Pidni ludu polskiego (wyd. ZupaÓ·
ekiego) 6--8, 11-46, 91, 92, III
708, 709
Pokucie cz. I XXVII, II 9i, 106,116,
143, 145, 194, 343- 346, 353-355,
400, 401, 414, 415, 425, 427, 462,
473, 474, 510, 518, 523, 524, 556,
570, 574, 576, 58()--583, 588
591- 593, 598, 605, 611, 612, 615,
617, 623, 624, 629, 634, 646, 647,
670, III 30, 75, 87, 88, 127, 141,
142, 145, 163, 169, 185, 248, 311,
412, 456, 467, 469, 485, 555, 648,
696---698, 746
Pokucie cz. II XXVII, II 141, 143,
145, 462, 523, 613, 619, 647, 652,
694, 703, III 30, 73-76, 145, 163,
164, 169, 185, 248, 311, 412, 456,
467, 469, 484, 485, 555, 74-6
Pokucie cz. III XXVIII, II 145, 462,
523, 619, lii 30, 75, 76, 145, 485,
526, 555, 746
Polmcie cz. IV II 2, 145, 673, III 30,
145, 746, 749
Pomorze II 424
Przemy&lcie III 648, 649
Przysłowia
II 120, 463
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Ruch muzykalny ... II 283
ammlung der beliebten polni chen
Mazurlws II 303, 301, 316, 317,
329, 337, ~38,
351, 429, 430, 502,
503, 525. 526, 531-534, 537, 538,
541, 5·12, 552, 554, 555, 564--566,
570 - 572, 583, 599, 600, III 736-738
Spiewy lwicielne (recenzja) 23
Sródpoicie na Kujatcach 150, 152
Trzy pieini 53, 92
Wiesław
XXIII
Kolberg Stanisłw
Oskar XIV, XVIII,
399, 116, 417, 486, 490, 511, 517519, 522, 532, 533, 650, 651, 11 32
Kolberg Staniłw
Wiktoria, z d.
Płonczyńak
YIII, 11I 669, 670
Kolberg Stefania l wonna, z d. Głębicka
XVIII
Kolberg
alentyna Romana XVIII, II
22, 24, 33, 47, 57, 58, 75, 84, 85,
89-91, 97, 126, 127, 137, 139, 141,
157, 166, 171, 190, 196, 217, 230,
231, 233, 239, 240, 258, 259, 264,
294, 29~.
306, 312, 319, 357, 367,
434, 488, 507, 514, 545, 597, 645,
646, 656, 660, 665, 668, 677, 679,
721, 111 5, 11, 12, 14-16, 30, 37, 47,
50, 66, 67, 69--71, 116, 151, 153,
154, 156, 200, 210, 217, 222, 223,
258, 262, 280, 286-288,
230, ~57,
294, 297, 300, 342, 350, 413, 414,
420, 421, 446, 447, 481, 502, 562,
563, ;,79, 655, 661, 676
Kolberg Wanda XVIII
Kolberg
i era J akowlewna, z d. Po·
temin VIII, 399, 517. 533
Kolberg Wilhelm Edward XVIII, 490,
491, 553, 623, II 37, 38, 71, 73, 7779, 84, 86, 143, 150, 184, 313, 587,
668, lli 103, 115, 219, 581, 602, 669,
670, 672
Kolberg Wilhelm Karol IX, XVIII,
XXI, XXVI, l, 3, 4, 7, 48, 56, 102,
130, 171?, 233?, 351, 352, 358, 367,
52 -

Kore. pondencja t .
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376, 381, 383, 384, 386, 388, 389,
391, 393, 398-402, 404, 405, 408,
412, 414--419, 427, 429, 430, 4..16,
437, 443, 448, 455-458, 460, 462,
463, 466-470, 472, 478, 479, 484489, 491, 498, 501, 503, 507, 509,
510, 512-514, 517, 518, 521, 522,
524, 527, 528, 534- 536, 541, 546518, 552, 588, 590, 594, 599, 600,
615, 616, 623, 635, 636. 649, 650,
661, 665, II 15, 22- 24, 28-30,
32-38, 46-48, 50, 51, 55-58, 62,
74-78, 86, 87, 89, 92, 93, 129,
134, 136, 142, 143, 154, 155, 171,
180, 182, 20·1, 256, 285, 319, 461,
462, 501, 502, 517, 551, 559, 681,
690, 691, 693, 704, 719, 722, III 12,
115, 346, 347, 352, 383, 490, 581,
669, 678, 693, 712, 724, 726, 727,
730, 738-740, 758, 759
Kolberg Władysw
XVIII
Kolatorowiczowie z Gór 11I 705
Kolbuszewski E. I11 559
KoiJar Jan 11I 484, 485
Kollatorowicz Franciue 490, 11 217,
240
Kollatorowicz Jan 490, 11 217, 240
Kollatorowiczowa Cecylia 490--492,
511, 517, 522, 11 61, 102, 103, 127,
134, 136, 139, 149, 150, 206, 217,
240
Kołdziejak
Walery 415, 416, 417
Komarnicki Zygmunt 592, 594
Komeccy z Bogualawic 11I 705
Komecki Ludwik (błędnie:
Kornecki)
117, 14S-148
Komierowacy z Kraazewa 11I 706
Kornieroweka Kazimi ra, z d. Łun·
czew a 460, 463
Komierow ki ntoni 156, 460, 463
Komierow ki Józef 463
Komorow ki Ignacy 68, 69, 71
Konareki Staniłw
11I 118
Konieczko Wincenty, p eud. Puchał
378, 379
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11 474, 475, 519
Konopacki Stanił.w?
Konopka Adam, tyn Adama VII, 11
381
Konopka Adam, ayn Józefa 11 381
Konopka Amelia zob. Bochdanowa
Amelia
Konopka Antonina VII, 11 12, 272,
351, 352, 355, 357--359, 369, 372,
374-376, 379, 381, 382, 11 85, 117,
224, 231, 263, 264, 374, 375, 377,
378, 380-382, 389, 390, 407, 410,
452, 453, 493, 545, 579, 593,
658, 719, III 56, 58, 59, 68, 197,
200, 209, 220, 229, 489, 522, 699
Konopka Antonina, z d. Podlewtka 11
Konopka Jad wisa z d. Skórzewtka
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Konopka Józef VII, XXI, 11, 12, 264,
272, 302, 305, 343, 349, 351, 355,
365, 366, 373, 374, 377--379, 383,
384, 390, 417, 430, 433, 472, 491, 11
78, 101, 125, 145, 146, 174,
224, 225, 229, 239, 243, 256, 374383, 389, 390, 411, 421, 428, 431,
433, 434, 452, 453, 458, 463, 470,
479, 484, 508, 530, 573, III 59, 219,
573, 694, 695, 699, 704, 764
Konopka Józef, tyn TadeuiZa VII
Konopka Józefa 11 101, 170, 183, 707,
III 4, 5, 12, 115, 694, 695
Konopka Julia, z d. Filhauter III 57,
59
Konopka Julia, z d. Jaro1yńtk
III
57, 59
Konopka Julian 12, 272, 359, 360, 373,
375--378, 422, 538, II 47, 48,
85. 194, 225, 239, 374-376, 378,
380, 382, 389--391, 410, 411, 428,
431, 433, 454, 508, 545, 564, 586,
592, III 37, 38, 56, 61, 694
Konopka J ullyna VII, VIII, 12, 374,
376, 377, 379, 382, II 101, 313, 564,
III 51
Konopka Kuimiera, z d. 1atrzębiec·
Kamieńtk
11 381

Konopka Klementyna 11 101
Konopka Kaawery 373, 374, 379, 382,
667, II 229, 239, 374, 376, 378, 380,
390, 410, 411, 597, 654, 720, III 3,
ł,
57--59, 65, 66, 350, 575, 587, 588,
591--595, 597, 5~1.
604, 751
Konopka Maria, córka Adama VII
Konopka Maria, z d. Boroch 111 58,
59
Konopka Maria zob. Matultka Maria
Konopka Michalina 12, 374, 376, 377,
382, II 85, 225, 313, 390, 564, III
57--59, 699
Konopka Michał
II 85, 410, III 57, 59
Konopka Roman 11, 12, 349, 373, 375,
377, 379, 537, 540, 602, 609, 610,
633, 634, II 197, 224, 225, 231, 240,
263, 264, 308, 313, 377, 381, 382,
410, 546, 720, III 56, 57, 229, 699,
760
Konopka Romualda aob. Gnybowaka
Romualda
Konopka Seweryna 12, 374, 376, 661,
668, II 225, 294, 295, 313, 564, III
57, 59, 699
Konopka Stanielaw 12, 383, 11 411, III
764
Konopka Staniłw,
eyn Józefa III 59
Konopka Stefan II 411
Konopka Stefania, z d. Konopka 349,
355, 37<1, 382, 383, II 378, 381, 389,
390, 410, 411, III 200, 219, 229, 350,
572, 573, 695, 764
Konopka Tadeuaa, ojciec Józefa 11
Konopka Tadeu11, ayn Józefa VII,
348, 349, 373, 375, 377. 379, 382, II
263. 380, 411, 451, 463, 483, 484,
530, 534, 577, 578, 592, 603, ~
612, 708, III 11, 57, 115, 116, 350,
489
Konopka Terela II 101, 390, III 57,
694, 695
Konopka Zofia, z d. Kraińtk
12, 383,
II 411, III 764
Konopkowie V, VII, VIII, XXV, 384,
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429, 436, 455, 457, 479, 485, 487,
488, 491, 496, 520, 525, 543, 547,
570, 573, 586, 600, 612, 615, 619,
661, 668, II 14, 23, 33, 35, 47, 55,
61, 76--78, 93,98,103,119,127,133,
136, 139, 148, 158, 175, 184, 187,
190, 197, 206, 222, 231, 233, 238,
240, 253, 254, 257, 262, 263, 270,
297, 313, 368, 382, 383, ·1.17, 421,
428, 431, ~13,
441, 445, 452, 458,
463, 467, 479, 493, 545, 582, 585,
590, 594, 629, 636, 646, 656,
660, 664, 678, 679, 683, 685, 695,
697, 705, 714, 721, III 13, 31, 38, 50,
54, 59, 67, 68, 72, 10 t, 115, 152,167,
200, 211, 219, 237, 414, 416, 421,
489, 522, 576, 632, 655, 699, 700
Konopnicka Maria II 711, 712
Kannanty Pawlowicz,
kai1żę

rosyj ki

122, 406, III 742
Kontski zob. Kąt
ki
Koperniccy XXIX, II 518, III 631, 632,

655, 676
Kopernicka Maria, z d. Berezoweka II

116, 118, 198, 248, 356, 444, 460,
510, 525, 653
Kopernicki, brat Izydora II 52, III
696, 697
Kopernicki Izydor VI, 59, 118, 289,
337, 347, 470, 644, 647, 648, II 15,
2Ól, 39, 52, 93, 91, 103--10", 108,
109, 114--116, 118, 119, 123, 137,
138, 148, 150, 174, 177, 192--195,
197, 198, 220, 222, 238, 210, 247,
251, 259, 260, 289, 303, 328, 338,
310, 42, 343, 345--3!9, 352, 353,
357, 444, 445, 448, 450, 458-160,
472, 481, 482, 518, 525, 570, 575,
605, 615, 653---{)55, III 13, 56, 76,
107, 109, 127, 129, 144, 119, 162,
338, 339.
310, 313, 317, 331 ~35,
341, 348, 353, 354, 356, 369--371,
385--388, 392, 398, 399, 404, 405,
407-409, 416, 431--433, 438, 452,

453,
591,
666,
763,

484, 485, 489, 498, 559, 579,
619, 620, 626, 6·19, 660, 664,
693, 696, 697, 700, 749, 750,
777-779
Kopernik likołaj
388, 392, 444, II
299, 301
Koppe 341
Korbasińk
Roman 380, 381, 385, 386
Kordell L. III 534
Kornecki Ludwik zob. Komecki Lud·
wik
Kortyński
~incety
III 654
Korpaczewski Bronialaw 419, 420
Korytko Emil III 384, 385, 386, 387,

391, 392, 397--399, 532--534, 538,
539
Korytko Seweryn III 533, 539
Korytko Stanisłw
III 533
Korytko Teofila III 385, 538
Korytkowie Józef i Rudolfino III 385
Korzelińsk
Seweryn 377, 379
Korzeniowaki Józef II 305
Kosiba ~awrzyniec
III 646
Kosierkiewicz 61
Kosińcy
III 705
Kosiń
ka Prakseda 11 393, 391
Koaińsk
Ja n, hetman 30
Kosińk
Julian 523, 525, 11 230
Kosióski ~lodysw
III ·13, 45, 388
Kouak J ulinsz 80, 81, 305, 309, 353,
425, 659, II 379, 382, 603, III 699,
751, 752
Ko tecki Ploton III 588
Ko tomarow M. J. (Kutomarów) 111
130, 148, 150
Ko truw ki Franciszek 152, 180, 182,

353
(Zoaia) II 171,
192, 622, 623, 649, III 81, 91, 301,
302

Ko zkowa a Józefa

Ko ·cielaki Józef 235
Ko'ciuszko Tadeusz II 559, 560, 567,
568, III 105, 137
Kotarbińk
Teofila III 751
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Józef II 532, 533, 534, III
Kotulińsk

Kraiń

Kowalewski Karol III 135
Kowalski 653
Kowahki Jan (Ferrand} II 201, 235,

325, 334-336, 548
Kownacka 11 177
Kozakiewicz Antoni 111 699
Kozakiewicz Stefan 11 618
Kozłwscy
z Czaplina 111 705
ka Adela, z d. Zurkowska l/l
Ko7łw

505
Stefania, z d. Sobolewtka
Kozłwska

111 413
Wanda z d. Drotkiewicz
Kozłwska

455?, 456?, 111 505
mąż
Atłeli
III 505
nauczyciel 11 263

ki,
Kozłw
Kozłwski,

Kozłwski

Bronieław

111 413, 414, 421,

446, 482
Ignacy Platon 30
Karol 111 589, 590
Kozłwski
Kornel 303, 306, II 15, III
108, 109, 135, 136, 147
Koźmian
Henryk 143
Koźmian
Ja n, ks. II 66, 68
Koimian Józefa 142, 143, 148, 149,
Kozłwski
Kozłwski

164, 165
laria, matka Józefy 143, 149
Maria, siolira Józefy 148,
Koźmian
Koźmian

165
Koźmian

Staniłw

(1811-1885} 265,

266, 11 66
Staniłw
(1838-1922) 568,
II 207, 274, lll 78, 79
Koimianowie 111 705
Kożuchwaki
ze Zbienka 111 104
Kożuchwaki
Adam 11 203, 111 139
Kohler Klemena 111 537
Koprili zob. Cuprilć
Kraińscy
lll 194, 277, 278, 358, 705
leraińscy
z Wojutycz III 557
Kraińsk
Helena, z d. Szumlańk
III
75, 76
Koźmian

ka Katarzyna,

r;

d.
Różnieks

111

61, 76, 441

736, 737
Kraińk

Kraióski, bratanek Edmunda 111 557
Edmund 111 61, 63, 76, 146,

147, 166, 172, 178, 188, 190, 193,
194, 247, 278, 441, 557
Kraińsk
Wincenty lll 76
Krakowowa Paułin
22, 23
Kra) (Król) Franciszek 11 532, 533,
111 736, 737
Krasicki Edmund 111 188, 190, 628,
633
Krasicki Ignacy III 628
Krasińk
Ludwik III 198, 199
Krasińk
Zygmunt lll 732, 733
Krasuwski Antoni Feliks 18, 19, 11
651?
Kraszewski Jan 175, 181.
Kraszeweli Józef Ignacy 73, 74, 110,
112, 254, 255, 276, 277, 303--306,
11 210, 253, 255, 260, 263-265, 267,
269, 272, 274, 275, 302, 315, 354,
373, 425, 426, 457--459, 465, 613,
615, 647, 692, 705, 707, III 82, 113,
317, 345, 429-4.31, 436, 610, 690
Kraszewski Lucjan 111 610
Kratzer Andrzej II 258, 324, 393, 501,
534, 111 543
Kratzer W. II 551
Krauu Fryderyk Salomon 111 32!1,
329, 331--333, 337-341, 344, 350,
351, 353--355, 361--366, 366-371,
381--388, 391, 397, 399, 410, 411,
417, 418, 431-434, 444, 471, 483,
485, 532, 533, 538, 539, 546--548,
606--609, 616-620, 635, 636, 653,
660, 749. 750
Kr~ek
Franciszek III 511, 586, 624,
656, 657, 662, 666
Krechowiceki Antoni, ka. 617
Krek Bogumił
111 533, 534
Krek Jerzy, (Grzegorz?} 111 533, 534
leremer Józef 272, 274, 322, 396
Krentch 11 395, 397
Kretlow Adolf 94, II 98
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Kretl6wna Julia 94, 405, 420, 427, 462,
463, 470, II 23, 97, 98, 127, 196, 219,
230, 264, ·l!l2, 5·:1.6, 590, III 191, 222,
34.~

481, 654

419, 427, 428
419, 427
Krogu Iski J 6zef 11 531, 532, 533, IT l
380, 381. 716, 737
Kronenberg Leopold 159, 11 418, 419
Kręscy
Kręska

Kronenberg Leopold Julian (błędnie:
Leon) 11 204
Kronenberg Stani ław
11 396, 418, 419,

111 100, 112, 306, 322, 323, 426
Król, nauczyciel 11 119
Królikiewicz Ewnry t XVIII, 421, 641,

649, 650, II 47, 48, 61, 78, 157,
166, 167, 171, 190, 196, 219, 111287
Królikicwiczowa Maria Elżbieta,
z d.
Kolberg XVIII, 419, 421, 488, 52·1,
640, 641, 649, 650, II 14, 23, 2·1, 47,

48, 78, 97, 157, 166, 167, 171, 182,
183, 190, 196, 219, 111 287
Królikiewicz6wna )faria II 183, 190,
196, 219
Królikowaki aro! Ludwik 11 500
Kruszka, włościan
147
Krusz niak 158
Kruzińak
Wincenty 11 283
Kryńaki
Adam Antoni 11 25, ·100, 111
486, 488
Krysiak Franciszek 111 600
Kr<'mińsk,
wła"ciel
domu 118
Krr mińak
tanisłw
111 583, 58·1,
58.5, 75
752
rtur 11 477
rzy Ttof owic~
Krzyaztofowicz Eugenia 11 413, 4:1.7,

482, 483, 594

11 400, 40:1.,

541, 610
rzyaztofowicz Kajetana II -100, 447,

472, 479, 482, 541, 606, 610, 632
rzyaztofowicz Maria 11 400, 447, 632
rzyeztofowicz Róża
II 400, 447, 482,

541, 632, 701, 702

59'
Krzyeztofowiczowa,

Kreutz Caroline d' XX, 4, 11 707, 708

Knyaztofowicz I~acy

Krzyaztofowicz Stefan 11 413
Krzyeztofowicz Wiktoria 11 413, 441,
żona

Ignacego 11

399--401, 540
z Ja ienowa 11
7, 479, 482, 607, 609,
610, 6:J2, 701, 111 182
Krzy ztofowiczowic z Kornicza II 416,
417, 472, 479, 483, 596
Krzyżanowski
ntoni 549
Krzyżanoweki
Ignacy 590, 627, II 16,
17, 59, 293, 322, 369, 396, 422, 466,
111 680, 726
Krzyżanowski
Stanisłw
Andrzej 11
251
Krzyżk
Stanisłw
II 711
Kaiężrsk
Henryk, ks. 375, 376, 379
Kuba Ludwik 111 255, 256, 259, 260,
264, 290, 320, 321, 323, 326, 328,
329, 333--335, 347, 348, 355, 429,
430, 541, 543, 545, 546, 610, 611,
613, 620, 626, 627, 752, 753
Krzyaztofowiczowie

401, 416,

Kucz Karol 50, 391
Kuczkowscy II 483
Kuczkoweki Eugeniusz 11 483
Kuczyńaki
Stefan Ludwik 111 11, 73
Kudaaiewicz Adolf 84, 85
Kudzinowski Czesław
III 166
Kulczycki Toma z 318
Kunicli Józef 302, 306, 111 7·11
Kurc leksander zob. Kurtz Aleksander
Kurnatowska lzuhela 596, 597, 11 65.

66
Kurnatowski ' iktor 12, 13, 15
Kurpińak
K3rol Kazimierz 564, 11

464, 465, 166, 491, 501, 533, 559,
560, 111 289, 381, 736, 737, 710
Kurschat Fryderyk 538, II 167, 111
765, 766
Kurtz, ojciec Aleksandra 617
Kurtz (Kurc) Aleksander 22, 23, 588,
589, 595, 600, 617, 11 153
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Napoleon 11 532, 533,
534, 11I 737
Kutaisow, ezef żandumeri
okręgu
warezawakiego III 22
Kwiecńsk
II 215
Kwilecka Tekla 631, 638, II 65, 66,
68, 385, 480, 481, 11I 41, 275, 336,
442
Kwilecki Arsen 671, 675, 11 41, 300,
384, III 117, 118, 141
Kwilecki Leonard III 118
Kwiłeck
Mieczysław
670, II 41, 65, 66,
300
Kwilecki Stefan 670, II 41, 300, 11I
275,276
Kurzątkowsi

Lam Jan 617
Lambeck Ernlt 14, 15, 31, 580
Lang, profesor konserwatorium lwowakiego III 589
Lanner Joseph 12
Luki 479
Lukowaki zob. Laaocki
Luoccy z Lechlina III 295
Luocki (Laekowaki)? 595, 617
Lankiewiezowie II 196
215
Latoazkowicz Dadźbóg
Ledoax, muzyk III 740
Ledóchowski Mieczyalaw Halka, arcybiskup 597, 598, III 337
Leitgeber Jarosłw
III 132
Leitgeber Mieczyalaw 340, 341, SOl,
502, 509, 510, 515, 517, 526, 562,
563, 567, 568, 570, 614, 620, 664,
678, 679, II 3, 6, 7, 9- 11, 20, 42,
180, 182, 336, 337, 537, 704, III 383.
693, 694, 730- 732, 742
Lelewel I a n Paweł
4
Lelewel I oachim 85
Lelewel Prot Adam III 705
Lempe Marceli III 737
Lenartowicz Teofil XXIII, 50, 66, 6870, 125, 176, 569, 571, 620, II 387,
388, lll 576, 682, 690

Lentz 350
Leaz Wilhelm von 11 43, 46
Leokadia [ ...] 443, 444, II 680
Leon [ ... ] II 183, 184
Leon XIII (Vincente Gioaccbino Pac·
ci) III 336, 337
Leppert, nadleśiczy
III 684
Leaki II187
Leski Edward II 187
Leasel Francinek II 464, 465, III 289
Lesueur Jean Fran~ois
III 741, 743
Leszetycki Teodor II 210
Lennowaki Antoni 81
Leśkiwcz
Antoni 2, 4
Leiniewaki W. II 463
Leutner Peschka 679
Leweutai Salomon 152, 253, 255, 276,
338, 424, 459, 467, 11 315, 434, 655,
665, 671, III 671
Leweatam, syn Fryderyka 11 218, 219
Lewenam Fryderyk Henryk 53, 54, 55,
56, 152, 416, 457, 523, 525, 423,
624, II 23, 141, 158, 196, 197, 210,
218, 315, 407, I11 159, 331
Lewestaro Waleria 523, 525, 11 218,
544, 563, 11I 153, 156, 158, 159
Lf"weatamowie II 23, 98, 139, 196, 563
Lewińscy
z Rzeczycy 11I 704
Lewińsk
Aleksander 11I 756
Libchen, brat Jana II 126
Libchen Jan Ferdynand 402, 403, 427,
461, 462, 477, II 23, 98, 126, 589,
596, 659, 663, 669
Libelt Karol 227, 230, 231, 233, 2-'2,
248, 265, 291 , 336, 431, 493--495,
III 307, 706
Libeltowa Maria, z d. Szumao 230
Licht, wydawca z Lipak. I11 749, 750
Lickl Carl Georg 11I 741
Lieb Michał
Leon, paeud. Munkacay 11
592, 593
Lienau R. II 113
Liłt'n
Edward III 592
Liipop Staniłw
II 691, 693, 11I 17
Liipopowa Joanna II 689, 691, 693
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Linde Samuel Bogumil 26, 27, 30, 31,
507, II l 07, 120, 186, I II 228, 486,
487
Lindner 531, 532, 613
Linke, profesor konserwatorium lwowskiego I li .589
Lipńsk
Jan Józef 302, 306, III 9'l,
96, 97, 138
Lipńsk
Karol Józef 362, II 464, 465,
651
Lipńsk
Tymoteusz III 94, 97
Lisicki Henryk II 300, 301, 322
Lisieeks Anna, z d. lycielska III 521
Lisiecka Florentyna 402, 403, 405,
406, 409
Florentyny 406, 409, 524
Lisiecki, mąż
Lisiecki Stanielaw 402, 524
Liske Ksawery II 373, III 605
Liszt Ferenc 21, 22, 396, 566, 570,
619, 620, 679, II 21, 43, 46, 83, 99,
100, 208--210, 234--237, 316, 317,
387, 635, 637, III 25, 379-381,
383, 390, 391, 726, 729, 739
Litolf III 726
Loaisel de Treogate Joseph Marie II
465
Lobe Johann Christian III 500, 501
Loewe Adolf II 521
Loga, kupiec z Poznania 189, 190
Lorens
aclaw 215
!..otto Izydor II 443
Loffler Leopold 506
Lubomir ki Jeny 265, 266, 282, 287,
289, 290, 292, 291, 299, 336, 337,
392, 394, 430, 431, 520
J.uhomir ki Tadeu z 159
Lubowaki Edward II 306
Lubrański
Ja n, biskup poznań
ki II
279
Ludgarda, żona
Przemysław
II III
513, 514, 714
Ludwik z Pokiewa zob. Jucewicz Ludwik Adam
Ludwik XIV, król francuski III 636,
741

Ludwik
Luka~,

iktor, arcyksiążę
III 697
prezes "Lutni" lwowekiej 11 I

593
Lutoelaweki Wincenty III 531
Lutoańeki
Bolesław
640
Kazimierz II 393, III 726, 729
III 117
Łakomic,
żona
Hilarego 632, II 481,
495, 641, III 41
Łakomic
Hilary 632, 672, II 41, 300
Łakomy,
wlo'cianin 147
Łamń
kij Władimr
122, 123, 124, 130
Łapczyński
Kazimierz 302, 306, 627
Łapińecy
II 461
Łapińsk,
żona
Aleksandra 543
Łapińsk
Aleksander 177, 543
Łaski
415
Łaski
I a n 214
Łaszoweki
Zygmunt III 586, 587, 624
Łączyńska
Rozalia 671, 675, II 41, 300,
381.
Łączyńska
Zofia III 738
Łebiósk
Wladysłw
329, III 537, 604
Łepkowsa
Stanielawa 230, II 628
Łepkowsi
Józef 230, 263, 264, 272,
324, 387, 431, 450, 494, II 117, 259,
354, 370, 417, 441, 445, 582, 584,
585, 628, 629, 711, 712, III 167, 211,
701, 777
Łodwigek
Edward Stefan III 736,
737
Łopacińsk
608
Lopacińsk
Hieronim III 537
Ło'
Jan III 537
Lozióaki Józef 273
ł .o zińsk
Wladyelaw II 50
Łubieńsk
A. lll 389, 395
ł.ukaezwic
Józef 23, 273, III 706,
712, 713, 715, 719
Łukaezwsi
Julian 111 507, 516
Łukzewsi
Kazimierz II 140, 142,
157, 158, 166, 171
Łukomsa
II 641
Ład

Łakomicy
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Jadwisa, peeud. Deotyma
-'63, 11 451, 452, 454, 467, 468
Łuazcewsk
Nina 11 452
tuszezewski Wacłw
11 452
Łuezckiw
Władyelw
337, 338, II
370, 603, 111 216, 262
Łyeakowsi
Francinek 111 702
Łyekowsi
Ignacy 554, 111 236
Łyekowi
Mieczyław
671, 675, II 41,
300, 38-1
Łuazcewsk

Maciejowacy 111 105
Maciejowaki Franciszek 472, 473
Maciejowski Wacłw
Alekeander 230,
236, 241, 242, 249, 402, 413, 429,
430, 470, 473, II 231, 232, III 144
Magiera Józef 111 6-!6
Magierow !.i Leon III 558, 559, 566,
568
Majer Józef 205, 226--228, 236, 239,
299, 322, 382, 464, 505, 585, 621,
644, 645, 647, 652, 11 115, 118, 147,
150, 180, 181, 195, 197, 198, 227,
229, 248, 249, 266, 280, 328, 346,
449, 453, 546, 685, 686, 695, III 71,
310, 321, 358, 388, 416, 456, 489,
499, 691, 693, 748
Majewaka Felicja 424
Majeweki Józef III 681, 688
Major, brat Rafł
111 190, 192
Major Rafal III 192, 193
Majorldewicz, fotograf 162, 171
Majorkiewicz Jan 67, 69
Makarewicz Roman III 593
Makart Hane 506
Maltoweki 366, 367
Malczeweki Antoni 11 315
Maleeki, organieta w Kraplewie 583.
584, 604, 606, 607, 617. 619
Malinoweki Lucjan 451, 452, 545, 11
69, 122, 111 248, 388, 486, 487, 491,
494
Pawł
III 740
Malióeka, żona
Malióeki Paweł
III 140
Malinowa, profe1or kon1erwatorium

lwowakieso III 589
Maledorf, muzyk III 140
Malachoweki Guetaw III 741
Malachoweki Henryk III 140
Małeck
11 410, III 699
Małecki,
wlaiciciel fabryki fortepia·
nów 498
Malecki Antoni 283, 284, 11 116---Jl8,
122, III 603
Maniceki Wojciech 482--484
Manitius Karol Gustaw, ks. 414, 11 3.1,
III 565
Mańkowei
Konstanty 348, 349, 351,
3:l4, 382, 399
Marchwieki 61
Jarcinkowski Antoni, pseud. l'iowo·
sielski Antoni 272, 273, 305, 308, III
747
Marcieiewicz Feliks III 489, 490
Marconi Bohdan III 222
Marconi Eleonora zob. Kolbers Eleonora
Marconi Henryk 48, 414, 11 77, 85.
Marconi Janina Eleonora 11 581, 588
Marconi Karol Antoni 11 592
Marconi Leonard 468, 517, 518, 521.
11 209, 210
Marconi Małsorzt
413, 414
Marconi Władyew
XVIII, 421, II
314, 721, III 14, 602
Marconiowa Kazimiera Eleonora, a d.
Kolbers XVIII, 419, 421, 488, 524,
641, 651, 11 23, 2·i, 48, 157, 190, 313,
314, 587, 595, III 61, 287, 602
Marczewaka )Jnria III 420, 422, 482,
502, 701, 702
Markicwica Włady1lw
III 651, 658,
662
Markoni aob. Marconi
Marezłkowic
(Marazadkiewica) Mak·
•ymilian 471, 473
Martini (Martyni) Ludwik Franc:i~ek?
11 157, 158, 368, 545
Martini Mikołaj,
ka. II 409, III 772

825
Marlyni zob. larlini Ludwik Franciluk
larx Adolf Bernard II 82, 83, 131,
203, 237
Mary ia, lużąca
u Blizńskch
III 72,
78, 125, 146, 198, 247, 358
Masłowki
Ludwik 11I 559, 592
Ma alska !aria, z d. Konopka II 411,
I11 57.'3
Ma sal ki , ojciec Włady
lawa II 411
1a salski Władysw
II 411, III 573
Ma zewaki A. I l 465
l\1aszyńki
Piolr III 601
1\Iatecki Teofil 265, 266
. Iatej o Adolf II 354, 624, 625, III
772
latejko Jan 267, II ll8, III 408, 699
l\Iatu zewscy z Iąkolina
III 705
Iatuszew ka, .i.ona J.? 50
Matuszewski z Jasienicy III 705
Matu zew ki J. 50
.Maur, wydawca w Wiedniu 656, II 92
iaycr, wydawca w Lipsku III 749, 750
Mazurkiewiczowie III 90
fączka
Tadeu z 573, II 225, 247, 411.
III 56, 632, 655, 675
fączyński
Jóuf 302, 306
Mączyński
Roman II 393
ląkow
ki z Klonowa ll7
Mechrzyń
ki Karol 422, 423
Meciezew ki Hilary III 737
feilhac Henri II 306
dyrektor ~imnazju
w Po. f~inerz,
znaniu 11I 95, 97, 131
• feit7en Augu t 430, 431, II 628, 629
frjh nnl cór a I.udwiki 111 641
fejbaum ntoni III Ml
lejbaurn Ludwika, z d. Rlank III 641,
642
Ielcia [···] lii 641, 612
feli§ Emanuel Antoni 370, 371
fenciel Herman 370, 371
Mendel sohn Bartholdy Feliks II 46,
210, III 726, 729
fendizabal Juan III 742

Mercier Louis ebastien II 480
Mercoeur Gotfried 4, III 636, 637
lercoeur Henryka, z d. von Arnim 4,
III 636, 637
ferunowicz Teofil II 340, III 450,
451, 693
lt>rzhach Henryk 81, 82, 90
lerzhach Ludwik 309, 319, 343, 344,
319, 351, 333, 410, 412, 426, 43 t,
435, 439-4-U, 452-451, III 717
Mestwin F. II 400, 401
Meyerbeer Giacomo 12
Meyet Leopold 71, 230, 11I 611
1\Ięcińska,
matka Antoniny 373
Męci•ska
Antonina ( fela) 11, 12,
375- 377, 379, 602, 603, 619, II 14,
16, 76, 85, 98, 126, 139, 158, 231,
257- 259, 291, 295, 312, 313, 368,
376--378, 381, 382, 390, 410, 433,
493, 508, 546, 579, 590, 597, 6-16,
664, III 13, 38, 50, 58, 762
Mianow ka, śpiewaczk
II 443, ·191,
493
lianow ki Józef II 397, 419, III 99,
100, 101, 109, ll2, 119, 138, 220,
231, 232, 263, 266, 269, 270, 274,
275, 283, 288, 289, 293, 312, 314,
318, 322, 323, 374, 388, 405, 409,
425, 426, 4:H, ·139, 414, 415, 456,
463, 470, 471, 475, 476, 486, 488,
495, 505, 507, 509, 510, 512, !>21,
522, 519, 551, 552, 555, 556, 617,
6-13, 641, 743, 744
fiarka Ka r ol II 315
liazga Franci zek II 145
firhalczuk roh. lychalrzuk
lichalow ry II T 70 l
lichalowski Aleksander II 237, 491,
493
Michau
Aleklander, paeud. Miron
207, 20~
221, 267, 270
Micbel III 735
Micbta laciej II 687, III 75
fickiewicz Adam, 125, 221, 223, 561,
569, 571, II 362, 363, 387, 388, 468,
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472, 478, 507, lli 110, 111, 132,
203, 207, 359, 360, 389, 652, 686,
731, 733
Mickiewicz Władysw
lli 359, 360
(Łukowa)
lli
Mieczkowscy z Łuzewa
706
Mieczkowski Jan 169, 170, 171, 353
Mieczyńsk
Adam 159, 257
Mielżyń
ki Józef ll 469, 470, lli 236
Mielżyńsk
Seweryn 279, 280, 281, 294,
494, II 469, 470
Mieroszew1cy (Miroszewscy) ll 597
Mieronewska Cezaryna zob. Alekundrowiczowa Cezaryna
Mi eronewska Julia II 598
Mieronewski Sobiesław
II 598

359
Mierzyńsc

żona
Antoniego 608
Antoni 273, 274, 338, 340,
607, 608, II 347
Mierzyńska,
Mierzyńsk
Mierzyńsk

Zdzisław

273, 608

polski lli 713
Mieazko I, ksi.żę
Miketta Janusz II 204
Miklosicz Franciszek ll 116, 118
Mikołaj,
pleban w Srodzie lli 715
Mikołaj
z Cebłowa
369
Mikołajczy,
lekarz z Ciężkowc
III

646
Mikoreki Feliks 157, 158, 159, 162,

167, 168, 170, 172, 175, 183, 185,
188, 208, 215, 217, 218, 222
Mikoreki Feliks Ksawery 167, 168
Mikoraki Jan 168
Mikuli Karol 283, 284, 664, ll 234, lli
726
Mikuloweki 378, 379, Ill 56
lilikowski Jan 200
Miller Weiwołd
F. III 638
Milulin Mikołaj
131, 132
Miłkowe
Julian 271, 273, Ill 639
Miłkowe
Zygmunt, peeud. Teodor
Tomuz Jeż
254, 255, III 81, 370
Minter Aniela Katarzyna, z d. Bruno
II 133, 134

Minter Karol Fryderyk 388, II 80
Minter Karol Juliusz 387, 388, 391,
393, II 13, 77-80, 84, 87, III 104
Minter Karol Ludwik II 77, 78, 133,

134
Minter Ludwika, z d. Czarnecka II

77-80, 84, 133, 137, 185, 211
Karol II 133, 134,
137, III 103
Minter Zofia II 71-80, 84
!'tlintrowie II 184, 185, III 103

Minter Staniełw

Miron zob. Michaux Alekunder
Mirska Maria 11, 538, II 377
Mleczko Aleksandra, z d. Pruszak III

740
Mleczko Staniełw
II 547
Mleczko Teresa, z d. Pruszak II 54$,
547
Młocki
Alfred 282, 284, 287
Mobrecht, minister skarbu II 246
Moderscy z Krakowa III 518
Modlińska
Anna 670, II 41, 299
Modlińsk
Józef 170, 175, 213, 218,
242, 251, 252, III 681
Modrzejewska Helena II 305, 306, 319,

320, 597, 598
Mondel, baron II 408
88, 419, 421, 453,
Moniuszko Stanisłw

ll 422, 464---466, 491, 493, III 184,
185, 289, 291, 576, 679, 680
Moraczewska Bibianna 262, 263, 322,
326--330, 339, 340, 343, 425, 434,
555, 556, 559, 560, 596--598, 620,
631, 638, 641, 643, 666, 669, 671,
672, 674--677, II 17, 18, 40, 41, 48,
65--67, 265, 266, 272--275, 299, 301,
320, 327, 346, 359, 360. 364, 374,
383-385, 426, 427, 468--470, 481,
493, 495, 496, 512, 542--544, 608,
609, 627, 641, 642, 650, III 86,
116--118, 140, 160, 179, 202, 234,
275, 318, 335, 336, 435, 436, 442,
443, 720, 761, 762
Morac:r.ewski Jędrzej
263
Morduiewicz Kazimierz III 71
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Morzkowska Waleria, 2° voto iarrene
254, 255, 111 611
Morzyccy z Ru zkowa 111 705
1orzycki Antoni 140, 141, 144, 145,
154, 156, 162, 190, 212, 217, 218,
223
~Iorzycki
Lech 192
loscheles (Moszeles) lgnaz 11 635,
637, 111 241, 725, 741, 743
fostowska Zofia 11 25, 26, 29, 68, 147
MostowPki Bogdan 11 26, 29
Mo towski Edward 11 29, 68, 147, 159
Moszeles lgnaz zob. Moachelee lgnaz
Moszyóska Józefa 356, 361, III 43, 44
łoszyóki
Piotr 356
Mozart Franz Xawer Wolfgang Amadeus III 589
Mozart Wolfgang Amadeus 12, II 209,
237, 111 589
fuczkowski Antoni 215, 217
Mundzia [ ... ) l 463, 11 127
Leon
Munkaczy zob. Lieb Michał
Musset Alfred de II 235
Mo set Paweł
de 11 235
Miiller Friedrich Max II 222
fiinchheimer Adam II 311, 369, 370,
393, 418, 422, 425, 442, 443, 451,
452, 454-456, 461, 464--467, 469,
475, 485-487, 489, 490--492, 497,
500, 501, 505--507, 510--514, 516,
517, 585, 598, 600, 111 10, 11, :n,
36, 232, 233, 237, 260, 261, 306, 609
. fyehalc7.uk ( liehalcznk) 111 128---130, 144, 148, 149,
11órny Antoni II 153, 1.'>6
ahajawski Jan 111 182
aiser, Najser zob. Neus er
apoleon III, ce arz francuski 11 390
Napoleon Eugene Louis Jean Jo eph,
ayn Napoleona III 11 390
arkiewicz Ja n II 161
Narościk
Adam 215
Naruszewicz Adam 422, 423, II 370
Natanson Jakub 111 512

Natanaon Henryk 81, 82, 209, 235
Nawrocki J. III 198, 199, 206, 207,
213, 246, 248,
Nebring Władysw
209, 210, 236, 248,
567, 111 387
eiser zob. Neusser
Neiserowa Emilia zob. Neusserowa
Emilia
Neiserowie zob. Neusserowie
N epili Józef 2, 4
Nesselmann Georg Heinricb Ferdinand
305, 307, 11 167, 449, III 766
Neufeld Ignacy II 319, 320
Neuman, pseud. San-Marte II 359
Neumann Berthołd
190
Neusser (Neiter, Naiser, Najser) 518,
522, II 297, 429, 595
Neuuerowa (Neiserowa) Emilia, z d.
Kollatorawicz 522, 11 127, 240, III
595
euuerowie (Neiserowie) 522, 11 313,
595
Neymann Cesław
111 127, 129, 142,
145, 148, 150, 162, 164
idecki Tomasz Napoleon 11 532, 533,
111 261
Niedbał
Szymon 215
Niedziebki
tanisłw
III 240, 241,
375, 376
Niedźwzk
II 491
iedźwzk
Władysw
11 25, 400
Niegolewacy 540, 541, 560, 677, 11 41,
53, 65, 67, 68, 265, 272, 366, 627,
642, 111 41, 86, 117, 596
Nielloleweka Wanda, z d. Kwilecka
492, 493, 53·1, 631, 632, 638, 639,
642, 671, 672, II 65, 68, 273, 383,
385, 480, 481, 495, 641, 11I 41, 117,
118, 141, 234, 253, 275, 276, 318,
336, 436, 442. 595, 596
Niegolewaki Kazimierz 11 18
Niegoleweki Władysw
261, 275, 285,
294, 310, 311, 318, 324, 326, 438,
493, 580, 597, 598, 631, 632, 638,
643, 671, 675, 11 18, 41, 53, 65, 66,

828
272--274, 300, 321, 322, 480, 481,
495, 543, III 41, 234--236, 244, 253,
275, 442, 595, 596
Niegoleweki Zygmunt II 41, 65. 300
Niemajoweka (Niemojewska) Joanna,
z d. Ponińska
671, 675, II 41, 300,
384
Niesołwk
III 89, 90
Niewiadomski Stanidaw lli 589, 590,
593
Nieżychows
z Zelic 676
Nieżychowska
Albertyna, z d. Lipska
675, II 41, 300, 360, 383, 384, 641,
III 117, ll8, 141
Niggli Arnold II 309, 310
Nikńs
344, 345
Nikityszyn Jan II 354, 525, 624
Niżyńsk
II 473-475, 519, 624
Noakowski Antoni III 651, 668
Norwid Cyprian 14, 69
Norwid Ludwik 66, 69, III 704
Noakowscy III 36, 37
NoRkoweki II 315
Noakowski Jan III 36
Noakowski Józef lii 36
Noakowski Zygmunt li 303, 485, 486,
487, 491, III 35--31, 106, 290, 291,
356
Noeowicz l. l. 370, 371
Nowacki 527, 529, 535
Nowakowaki Józef 7, Ili 289, 290,
680, 728, 737
Nowicki Maksymilian 640, 667?
Nowicki Władysw
473
Nowińak
Tomu, hiskup 592, 594
Nowolecka, żona
Alek1andra? III 3.13
Nawolecki Aleksander 348, 349, III
343
Nowosielski Antoni r;ob. Marcinkaweki
Antoni
Dionizy 670, II 41, 300, 384
Oborski 157, 158, 161, 169, 195
Odyniec Antoni Edward li 472, 477,
479, 482, 591, 596
Oberfłd

Oehlenechlaeger E. II 359
Okólska Amelia li 413, 440, 441, 447,
471, 472, 477, 478, 479, 482, 483,
591, 596
Okuniewski O. 269
Olejniczka Zofia II 105, 106, 519, 524
Olędzki,
rządca
Bóbrki lli 278, 279,
345, 357
Olnyński
Marcin VI, 352, 353, 424,
II 611--613, 617, 619, 655, 662, 663,
665, 669--672, 680, 683, III 15
Ordon Wladyelaw 339
Orgelbrand Maurycy 219, 220, 407,
408, II 27, 120, 612, 662, 669, 670,
671, 680, 683
Orgelbrand Samuel 23, 54, 112, 120,
159, 163, 206, 223, 242, 381, II 74,
87, 407, III 330, 331, 597
Orgelbranda synowie II 315
Orlik, włościan
147
Orlińsk,
ke. 539
Orłowscy
II 551
Orpiszeweki Wladyelaw III 742
Orzeszkowa Eliza lii 670, 671
Oeipowicz Aleksander 84, 107, 109,
113, 201, 233, 234, 304, 306, III 744
Oeipoweka Józefa 114, 115
Ouoliń1r.
Józef Maksymilian 266, 499,
500
Onoweki Gotfryd II 172, 173, 248,
249, 289, 308, 459, 460, 654, 655.
lll 71, 395, 396, 696
Oataezewacy ze Wzdowa III 707
01taazew1ki K. 617
Oetuzew1ki Teofil III 279
Oaten-Saken Fiodor 122, 135, 136
Oatrowidzka (01trowicka, Ostrowska) ?
418, 420, 429, 467, -169, 479, 487
Oatrożny,
posłaniec
II 94
Oetrzykow1ki 413, 414
Otoweki Henryk, ks. 107, 108
Otto Leopold li 33, 34, 196, III 236,
706
Otto Władysw
lii 683, 711

829
Otton I, ce arz lii 713
O !ton III, ceaarz lll 713
Owczarska Emilia, z d. parman li
205
Owczarski Ludwik li 20:>
Owczaraki Władysw
li 204, 205, 206,
217
147
Ozimek, włościan
Ożegahk
Józefa, z d. Suchorzew ka
Illl2
Ożegahki
Franciszek Ill 12
Ożegalski
Kazimierz lll 5, 12, 115
Paderewski Ignacy Ja n li I 290
Paer 7
Paganini Nicolo li 46
Paleatrina Giovanoi Pierluigi lii 254,
255
Pałczyńki
(Pełczyńaki)
Paweł
556
Pankiewicz Jan li 13, 74
Papi Jan 265
Parczewscy li 148
Parczewaka Helena, z d. Bochdan II
148, 371, 372, 378, 444, 622, III
762-764
Parczewski Alfo~a
II 148, 371--373,
444., 622, 641, 654, 655, ll1 164.
Parylak Piotr III 43, 45
Paaaakas Kajetan II 472, 541, 610
Panaka owa Maria li 472, 541, 610
Panakaaowie II 472, 478, 606, 607
Pa1akiewicz Aleksander 111 59
Józefa 393
Paazkowaka, żona
Paaz owaka Kornelia, z d. Krajewska,
żona
Józefa, pułkownia
II 595,
596
Paazkowaki, ayn Józefa 393
Paazkow1ki Francinek 366, 367, 393
Puzkowaki Józef, brat Franciszka 393
Paazkowaki Józef, pułkowni
11 559,
560, 595
Patiebnia Alekunder zob. Potieboia
Aleksaoder
Pauli Zegota 302, 306, 518, 617, 111
429, 430

Pawiń
ki Adolf 679
Pawlikowski Iieczylław
li 510, 511,
li1 582, 589, 597, 750, 752
Pawlikowski Tadeusz III 751, 752
Pawłoicz
Edward 660
Pecbwell Antonina 111 740
Pecq (Pek) Adolf I11 683
Pedroao Zofimo Cooaiglieri li 493,
521, 522, 528, 632, 633, 644, li1
84, 85
Pek zob. Pecq Adolf
Pelczar Józef li1 527
Pełczyński
zob. Pałczyńki
Paweł
Pełka
Herman 275, 276, 538, 542
Pepłow1ki
Adolf I11 625
Perćya
Charles 51, 52
Pertner (Portoer) S., bankier li 134,
253
Perzyńaki
Henryk II 612
Peajakova Luiza III 534
Petch zob. Peuch
Peters C. F. zob. indeks inatytucji
Petrow Aleksander 11 193, li1 43, 4.4
Petrow Alekundra 85
Petruazewicz (Petruaewicz) A. S., ka.
11 694, 695, I1l 701
Fetrykowaki Józef 393, 394
Petech (Petch) II 545, 547, 616, ti60
Pęczarki
Felika 155
Philippeuaowa zob. Filipensowa
Pia ecka 61, 65
Piaaecki 61, 65
Pi11tek, włoican
147
Piątkowa
lgnacja 111 639
Piechowaki Wojciech Ili 699
Pietkiewicz Antoni, paeud. Plug Addm
152, 11 314, III 596, 597, 671, 751
Pigłow
ki, szwagier Juliana Zurkowakie&o 92
Pilecki 11 29
Piltzówna 11 443
Piotr I, cesarz ro yj J..i 11 192
Piotrowacy li1 705
Piotrowski 11 380
Pitrć
Giuseppe 11 528, 529

830
Piu1 IX (Maria Mutai Ferretti), pa·
pież
379, 380, II 273, 275, III 336
Piwkowicz Piotr 215
Plater Paulina 508
Plater Stanisłw
III 761, 762
Ploter Władysw
III 81
Pfebański
Józef III 411, 412, 419, 422,
424, 425, 427, 428, 434, 452, 453,
458, 777-779
Plenkiewicz Roman III 306
Pfewińsk
Stefan III 651, 668
Pleyel Ignacy III 25, 26
Pleyel Kamil III 25, 26
Plicbcina, informatorka terenowa 139,
144
Płonczyńs
III 669
Płonczyńska
Staniełw
Wiktoria zob.
Kolberg Stanisłw
Wiktoria
Płoski
Arkadiu z 557
Pług
Adam zob. Pietkiewicz Antoni
Pobłcki
Gustaw 545
Pobłcki
Juliusz, ks. 545
Podbereski Andrzej II 198, 199, 444
Podczaeyńki
Bolesław
Paweł
141, 155
Podleski Władysw
zob. Podlewski
Władylw

Podlewski Jakub? II 224, 225
Podlewski Ludwik II 224, 225
Podlew ki (Podleski)
ladyełw
376,
390, II 75, 139, 140, 223-22:5, 229,
390, 452, 454, 455, 492, 508, 65B,
660, 665, 706, 707, 715, 716, 7JQ,
III l, 2, 4, 11, 12, 14, 15, 37, 38. 67,
68, 153, 155, 157
Podolsli E. 570
Pocłwr
cy z Bla 7onlo.i II 720, 722
Poh Kamila II 399, 400, 401, 404, 447,
527, 5·10, 607, 609, 611, 620, 621,
625, 630 - 632, 701, 703
Pohł
zob. Poll Fortunat
Pohłens
Edward 380, 381
Pokrywka Marcin 215
Pol Wincenty 69, 125, 272, 274, 283,
304, 342, 343, 352, 379, 380, 471,
554, Ili 690

Polanowski Stanilłw
III 466-46&
Poletyllowie III 725
Pólkowski Ignacy 558, 559, 596, II
299, 301, 320, III 56
Poll (Pohl) Fortunat II 33, 84
Pollak Roman III 212
Połujański
Antoni 114, 115, 304, III
744
Pompecki III 735
Poniatowski Józef II 393, 567, 568
Popiel Paweł?
III 56, 59
Popiłek,
włościan
147
Poplińsk
Antoni 23
Poplińsk
Jan 273
Popławscy,
aynowie Popławskich
z
Promnika II 645, 656
Popławscy
z Promnika II 645, 646,
656, 664, 683, III 5, 12
Popławsk,
córka Popławkich
z Promnika II 645, 646, 656, 659
Popławsk
z Promnika II 716, 720,

II14
Popowski Bolesław
III 43, 44
Porek Jan 215
Portner zob. Pertner S.
Potemin Jakow Ani imowicz 517
Potemin Lubow Jakowlewna 517
Potemin Wiera J akowlewna zob. Kolberg Wiera Jakowłen
Potiebnia (Patiebnia) Aleksander III
129, 130, 149
Potoccy III 504
Potoccy z Krze zowie 532
Poto ka Anna, z d. Działyń1k
III
358, 707
Potocka D )fina lii 25
Potocki Alfred II 376, 377, 471
Potocki Andrzej 531
Potocki Artur III 408, 449, 458
Potocki Józef III 165
Potocki Stanisłw
386
Powodoweki Wawrzyniec 426
Pozowski 373
Pracki Józef 338, 339
Pr1dzyński,
opat III 734
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Prędzyński
Maciek 11 164
Procbaska W aclaw 2, 4
Promyk Kazimierz zob. Prószyńki
Konrad
Pronaszko 201, 233
Prószyńki
Konrad, pseud. Promyk
Kazimierz 11 685, 686
Proble Heinricb 111 111
Prus Bolesław
11 224, 111 503
Prosinowaki Ja n 94, 95
Pruska Leokadia 111 629
Pruszak Alektander 111 125
Pruszak Aleksandra zob. Mleczko
Aleksandra
Pruszak Konstanty 111 125, 740
Pruszak Tomasz 111 125, 729
Pruszakowa z Orońska
lll 705
Pruszakowa 1arianna lll 740
Pruszakowa Seweryna zob. Duchińska
Seweryna

641
Poslnmiusz 305, 308
Grzegorz 215
I, k iążę
wielkopolski 111

Pruszyńc

Pruszyńki
Przegiętka
Przemysław

713
II,
Przemysław

książę

Aleksander 303, 305, 306,
346, 347, 11 370, 111 118
Przeźdick
Kon tanty 11 368, 3i0,
111 407, 177
Przybł
ki W. 111 625
Przyhy l
cy 11 16, 84, 356, 357, 376,
391, 402, 621, 111 696, 697
Przyhsław
ka Helena, z d. We sel
647-649, 11 52, 76, 105, 251, 345,
346, 356, 438, 440, 474, 511, ~19.
524, 5:n, 574, 621, 624, 111 76
Przybałwski
Kazimierz 11 105
Przybsławki
Władysw
646, 648,
649, 658, II 39, 40, 51, 52, 54, 56,
57, 59, 60, 62, 63, 94, 103--105,
114, 115, 128, 138, 194, 250, 251,
339, 340, 342, 346, 351, 353--356,
Przeźdick

Quatrefages de Breau Jean
Armand de 458
Quattrini Ja n Ludwik 111 261

Louis

wielkopol ki

111 513, 514
89, 111 416
Przeźdicy

376, 317, 385, 391, 394, 401, 403,
408, 411, 414, 421, 425, 427, 430,
432, 433, 462, 463, 472, 481, 495,
510, 518, 519, 522, 530, 539, 556,
570, 574, 576, 579, 621, 623, 624,
654, lll 16, 696, 697, 772
Przybysz, włościan
147
Przyłuski
Leon, b. 11 271
Przyłuski
Romuald li 532, 533, 534,
111 136, 737
Przyrembel, zawiadowca stacji w Gra·
nicy 399, 600, 616, 623, 649, 11 30
Przyrembel Bronisław
565
Przystańki
Stanisłw
417, 418, lll
759
Puchalski Grzegorz li 533
Puchalski P., muzyk 11 531--533, lll
736, 737
Puchał
zob. Konieczka Wincenty
Pułjanowski
Jerzy 111 598
Puttkamer, minister oświecna
II 246

Raba 11 445
Racine Jean 11 593
Racinet Alhert II 128
Raczyński
Edward II 279, III 212, 723
Radomińsk
Ja n II 257, 258
Radomińsk
Józef 11 251, 258, III 91
Radońscy
z Siekierek 231, 111 706
Radońsk,
córka Hipolita i Anieli
Radońsk

338--340
Aniela, z d. Laucz 231, 233,
338--340
Radoński
Hipolit 231, 233
Radoński
Teodor 670, 11 41, 300, 383,
385
Radziszewski Maksymilian III 233
Radziwł
z Nieśwża
96
Radziwł
Antoni Fryderyk 531, 532
Radziwł
Antoni Henryk 532, 11 203,
III 289, 290, 724, 726

832
Radziwill Edmund 531, 532
Radziwill Ferdynand 531, 532
z Nieborowa 525
Radziwill Michał
Radziwło
Helena, żona
Michala 523
Radziwillowie z Antonina 503
Radziwłoe
z Nieśwża
96
Rafael II 131
Raff Józef Joachim II 82, 83, 210
Rainer zob. Reiner
Rajchman Aleksander III 132, 140
Rajski Stanisłw
II 174, 175
Rajzacber Kazimiera, z d. Wąsowka
III 280, 294
Rakowicz Francinek 308, 312, 329
Rakowska zob. Rekowaka Magdalena
Rameau Jean Philippe II 210
Rapacki Wincenty III 751, 752
Rastawiecki Edward II 469, 470
Raszewaki Zbigniew III 80
Ran Emil II 709, III 32, 120-123,
173, 174
Rau J. H. G. zob. indeks instytucji
Rąbca
Franciszek, ks. 539, 543, 544,
549, 550, 586, III 734, 735
Rebczyński
Władysw
III 451, 453,
454, 459, 552
Rebello Jacintho lgnacio de Rito II
644, 645, 111 85
Reder 57
Reinecke Carl II 99, 100
Reiner (Rainer), arcyksiążę
II 409,
410, 427, 431, 495
Reiaswauer, felczer II 590
Rej Mikołaj
592
Rekowaka Felicja III 596
Magdalena
Rekowaka
(Rakowaka)
632?, 11l 596
Rekowaki Konstanty 11I 596
Rellstab Ludwig II 49, 50
Remhecki 357, 363-365
Rembilńak
Aleksander II 534, III
736, 737
Rem er Jerzy III 508
Remus Karol Traugott 542, 543, 581-583, 604, 606

Resia, służąca
Klepaczewskiego? II
512, 513, 515
Reszke J ózefina II 200, 204
Rethy Ladislaus III 497
Rewakowicz Henryk III 592
Rewakowicz Jan III 592
Rewolińska
II 491
Rewolińsk
Teofil III 531
Rhesa Ludwig 305, 307
Richter, nakłdc
Iwoweki 482, 483
Ricbter zob. Rychter z Kozienic
Richter Friedrich Ernat III 35
Richterowie zob. Rychłerowi
z Kozienic
Riedmiiller Józef 78, 79
Riegel, pianistka 679
Ries Franz II 550, 551
Roch Wojciech 215
Rogalski Ludwik 115
Rogawski Karol 11I 407, 408
Roger Juliusz 303, 306
Rogzińska
Ludwika Zofia, z d. Minter II 80, Ill 103, 104
Rogzińsk
Jan Tadeusz II 80, III
103, 104, 116
Rola zob. Skotnicki M.
Rolle Antoni Józef 305, 307, 371, III
747
Rollinat Charles 11 I 729
Roman S. 539, 543
Roaengarten II 97, 98
Ro1enwein Chaim II 89, 90, 127, 141
Rouini Giacomo 12, 509, 563, 620
Ro11oweki Stanisłw
III 58B
Rosłafińk
Józef Ill 207, 491, 492
Roezkow1ki Gulław
Ill 594
Ro~ci
ław
III 88
Ro'ciazewska Aniela 379, 380
Ro011eau Jean Jacque• III 319, 320
Różycki
Karol 11 475
Rubinstein Antoni II 208, 209, 210,
234, 236
Ruckgaber Jan (błędnie:
Buckyater)
II 393
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Rudkowski Iieczyałw
apoleon 438,
439
Rudolfek? III 735
RudorEf Ernat II 99, 100
Rudziń
ki 61
Rudzińak
itold 88
Rulikowacy III 610
Rulikow ki Edward 11 198, 199, III
43, 4t
Rungenhagen Carl Friedrich XX, 4
Russyan 554, 11 6~, 6~7.
III 2
Ruździńska
Kamila III 622, 623
Ruździń
ki K awery 111 622, 623
Rybczński
larian III 600
Rybka farcin 215
Rybkow ka, z d. lęciń
ka, matka Taden za II 14, 16, 28, 33, 586, 6M
Rybkowska Melania 11 H, 664
Rybkow ki Tadeusz 458, 501., 506,

540, 601- 603, II 250, 263, 390,
401, 402, 408, 409, 576, 578,
582- 584, 586, 591 --593, 605,
61~.
615--618, 655, 665, 712,
111 13, 34, 561, 567. 697
99

391,
579,
611,
713,

Rychling Barto zewski Wincenty Wacław
III 356, 357
Rycbter (Richter) z Kozienic III 678,

679

II 117, 118, 406, 459
Rzyszczewski Leon 215, 217
Sadowski Ja n

epomucen

551?, 11

117, 423, III 416, 691, 693
alb M. 11 511, 525
Sand George, Dudevant Aurora 563,
570, 11 235, 387, 388, 11l 26, 726,

739
andmann Ja n z oh. Zandman Ja n
Sanguszkowie 11I 50·1
Sapieha Adam 331, III 408, 465, 466
Sapieha Leon 11 480
apichowie III 504
Sardon Victorien 540
arnecki Zygmunt 11 314, 315
oski t. 11I 3, 4
awicka Józefa, pseud. O toja 11I 611
Sbigneo de Brzezye zob. Zbigniew
z Brzezia
chayer Wilhelm II 354, 624, 625,
III 772
Scheffer Ary III 726
cbiller Friedrich 221, 562, 11 173,

306

Rycht r Józef 540, 560, 562, 568, 620,

111 79
Rychterowa 409, 410, 521.
Rycbterowa (Rychterówna)? Gabriela

:>21
Rycliterowie 521.
Ryrhterowie (Richterowie) z Kozienic

Il1701
Rydel Lucjan, lekarz III 490
Rymowi~z
B. III 671
Rynarzew ka? 1 H
Rypińsk
leksander 301, 307
Ry zkiewicz ndrzej II 618
Ruchowacy z Ciepielewa III 704
Rzeczy cy II 573, 574
Rzepceki Ludwik 515, 11 272- 274,

543, 602, 642
53 -

Rzewu ki Henryk 475
Rzewuski L on 337, 338
Rzewuski Walery 309, 312, 371, 372,

J"o respondencja t . 66

Scbleicber

307, II
6~.

( zlejcher)

Augu t

305,

69, 167, 1l1 765, 766

chlesinger A. M. zob. indeks instytucji
chlosser Friedrich Cbriatopb 128
• chmitt F. W. F . 580, 669
eholtz Hf'rmann 11 50, 370
• choltze Emilia otp;u ta, z d . Werner

II 714, 71 5, III 352
cboltze Karol J rrzy II 715
chopen zob. Chopin
chouppe ( choupe, chuppe), żona
lfreda? li 2:>~,
368, 11I 68, 151,

286, 343, 481
Schouppe (Schuppe, Szupe)

255, 111 16, 38, 47, 68
cbouppe Tonia 111 151

lfred 11

834
chrejer (Schreyer, Szrajer) Józef
131, 132, II 23, 24
Schubert Franciszek 11 209, 210, 316,
:117, 111 254, 255. :181
Schumann Robert 563, 11 208-210,
304, 316, 317, III 254, 255
Schuppe zob. Schouppe
Schwarz Rudolf III 589, 590, 593
Schwarzbach Aleksander III 622, 623
Scipio Karol III 450, 4!)1
Scribe Eugene II 305, 306
Sczanieccy (Szczanieccy) z Nawry III

Sierakowska Maria 537, 538
Sierakowski Alfons 537, 538
ierosławk
Józef III 589, 590
Sierpńsk,
ojciec Szcęsnego
210

706
Sczaniecka Emilia 596, 597, 670, 11
41, 299, 385. 469, 195, 641, 111 117
Sczaniecki (Szczaniecki) B. 200
Sejdler III 735
Sembratowicz Józef, arcybiskup 11
376, 377
Semenow Petr Petrowirz 11 282, 331,
711
Sennewald Gustaw Adolf 7, 77, 78, 277
Sennf"wnlcl Gustaw Karol II 485, 487
Sevigne Marie de Rabutin-Chantal de
479
Seydel Fryderyk 32, 33, 36 -38, 40,
41, 43, 44
Shakespearf" William 11 315
Siarkawski Władysw,
ks. 557, 564,
56!), 585, 586, 590, 591, 593, 598,
599, 601, 603, 621, 622, 627, 628,
630, 6!}), 672, 11 5, 6, 8, 12, 13, 15,
108--110, 114, 121, 123, 131, 132,
137, 138, 150, 176, 177, 193, 198.
199, 573, 574, III 43, 55, 56, 89,
90, 263, 298, 299. 302, 303, 313,
745
Siedlewsk:t F. 2!3
Sit'meńsk
Lucjan 273, :118. 366, 367,
391, 501, 509, II 210
Siemnadzki Henryk 11 263, 264, 269,
III 699
Sienkiewirz Henryk Jll 488
Sierakowscy z Turyczan III 705
Sieralowacy z Waplewa 673, lll 706

Sikorska Jadwiga 419, 11 15·1, l 56,

Sierpńsk

Szcęsny

210, 211

Sikorscy III 225, 227
Sikorska, matka Józefa II 396
Sikorska, żona
Józefa l 149, 11 153,
395, III 513, 519
Sikorska Aniela zob. Tiede Aniela
Sikorska Bronisław
419, II 153, 154,

252, 256, 395
357, 395, 696, [[[ 15, 296, 513, 519
Sikorska Maria zob. Jankowska Maria
Sikorska Waleria zob. Szemiot Waleria
Sikorski Józef 48, 49, 82, 83. 91, 109,

193, 197--199, 202, 207, 215, 217,
219, 220, 253, 254, 257--260, 266,
277, 385, 41J, 429, 448--450, 457,
564, 627, 630, II 17, 21, 44, 46, 49,
152, 156, 252, 255, 258, 282, 289,
293, 323, 324, 334, 369, 392, :193,
395, 397, 399, 406, 451, 454, 466,
485, 487, 551, 558, 563, 696, 697,
III 15, 36, 65, 66, 158, 224 -228,
237, 266, 272, 273, 295--297, 304.
305, 512, 513, 518, 519, 511, 576---578, 680, 682-684
Sikorski Stanisłw
449, 11 154, 39:>
Siłherbg
Hersz 11 392
Sin~:er
11 592, 593
Siwiery 11 477, na
Siwicki Konstanty 11 -178
Skarbek Frydt>ryk 11 690, 691
Skarbek Józef III 712
Skarhkowie 11 691
karżyńsi
Ludwik III 651
Skarżyńsi
Wincenty 670, II 41, 300,
384
Skiba, włościan
147
Skibicka, córka Adama 11 621, 631
Skihicki Adam II 105, 106, 401, 404,
414, 416, 417, 474, 525, 527, 539.
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510, 607, 610, 620, 621, 624, 625,
6 o, 631
ki borowi<'z Ilipoht 68, 69
Skl~piń
ki Karol 111 594
ko 1el Fryderyk Kazimierz 336, 337,
l I 691
Skomorowski 111 306
Sko ieczna /l 183, 181
ko upka Adam 111 79
ko nicki M., p eud. Rola 118, 121
Skórzewacy ;. Lobo troni 559
krejsovaki F. 11 406
krochowali Ignacy 570, 571, 11 45
Sladek, profesor konserwatorium Iwow kiego 111 589
Słomkwei
Franciszek 111 589, 590
łoniewak
Tytus 11 354, 575, 1/1 772
Sio" acki Juliusz 1/ 315, 111 201, 233
SI o w a czyński
J. 11 !)33
Smetana Bedi'ich 111 290, 546
moleóski Władysw
111 237
molerj Jan Erneat 84
molikowaki eweryn 89, II 152, 191?
Smuglewicz 83, 85
obi szcań
cy II 148
obil'szcańk
Franciszek
faksymihau 11 87, 148
obole cy z Niemiec 1/ 659, 664,

669, /li 170, 178
oholewaka, matka
tefanii Koziowki j /li 413, 421, 447, 481
obole ka z
iemiec 111 167, 175,

191
obol ska Cełina
·109, 410, 524
obol waki Kazimierz?, mąż
Celiny
oholew ki j 52·1
. oholewski Kon tanty 273
. ohotka Primus II 405, 406, 407, 111

335
ocha farcin 215
okolowacy z Gluszyna 111 705
okolowacy z Posady Olchowakiej 111

277, 279, 496
okłw

okłwea

J.a, :i:ona fichał
Hl, 144
Franciszka 111 60, 63, 64,

72, 79, 93, 94, 98, ll8, 119, 120, 124
asystent
Uniwersytetu
War zaw kiego 111 306
kołw
ki z Posady Olchow kiej 111
Sokłwsi,

282, 283
Sokłwsi

okolowaki
okłwei

Konstanty lJ l 51, 250, 279
farian III 81, 207?
Michał
139, 140, 143, 144,

162, 189, 190, 218, 237
Soliva E,asio Carlo III 740
oltan Adam :>38
Soltan Adam Lew .137, 673
Soltan Iclalia 538
Soltan ficha l 95
oltanowie z Bilczy lll 105
Soltyk Franciszek Tli 740, 711
oltyk Karol 11 503, 504, 532, 533,
'l:l l, !l:lS, 561, 56:>, 571, III 680, 736,

737, 741
Sosnkow ki Józef 11 393
Sosnow kt Karol 107, 112
outzo ( ouzzo) Jekatierina 620, 621
Sowiń
ka Katarzyna II 559, 560, III

72·1
Józef Longin II 560
Wojciech 95, 96, II 192, 257,
650, 651, III 290
pasowicz
łoclzimen
679
pie s 9, 11, 14, 32
pic zyń
ki Józef 11 230, 231
pohr Louis 12
przy zyń
cy II 251, 259
roka , inżyer
111 527
tahll'w ka I.udwika, z d. Ioraczewka 638, 639, 642, 669
tachiew~
Piotr 111 654
. tadion Franz eraphin 11 576
III 688, 689, 690
Stalma<'h Paweł
tanisłw
August Poniatowski, król
pol ki 96, 422, 423, III 60
tanisłw Leszcyńki,
król polaki II
Sowińsk
Sowińsk

201, 204, 325, 334, 335, 548
, tarki J ulinsz li I 588
tarkoweki Józef 111 600
"tarzew ki 11 500
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tuzie Stanisłw
11I 600, 739
Stavenow Bernard 11 244, 246
Stecki Tadeusz Jerzy 303, 306
Stefan Batory, król polski III 715
Stefani Ja n II 464, 465, 466, 491, III

261
Stefański

Walenty 6
Stelcel (Stclzel, Sztelcel) Ignacy 637,

11 108, 119, 193, 194, 197, 198, 340,
345, 347, 349, 481
Stempiń
Ludwik I11 598, 599
Stępowaki
Wincenty 208, 211- 213,
222
Stilłer
Edward 11 491
Stokowaki Wincenty 57
Strasbourger Edward 414, II 660
(błędnie:
Adolf), III 104
Strasbourger Helena, z d. Werner III
101.
Strasburger Julian Teofil II 659, 660,
664, III 39, 104
Strasburger Leon Henryk 11I 103, 104,
116
Struburger Maria 479
Strasburge-rowie 413
Strzelichowski Piotr, ks. II 219, 231,
291, 358, 381, 410, 411, 516, III
257-259
Stuczak Jon 215
Studnianki Wincenty, ks. II 81. 83,
ITI 19
Stud7ińsk
Karol II 393, 491, 538, III
7:l7

Wincf'nty Wojciech II 501,
504, 532, 533, lli 737
tyfi I a n 352, 35.3
Stysińk
Ja n 312, 313
Sulimienki Filip II 215, 216, 224-226
Sulimierski Marceli 190
Surowiecki
awrzyniec 161
Surzycki Stefan III 651
Snr,yń•ki
J ó•ef III l 30, 132
uscy III 704
Suska Paulina 68, 69
nski Ja n 68, 69
Stud.ińsl:

wieszewski zob. Swieezewski Alt'"ksander
winaraka Felicja, z d. Kurczewska III

180
Swinarska Michalina zob. Wolniew icz
Michalina
Swinarski Emil III 180
Sydow Bronisław
II 182, 204, 2:87,

388
Antoni III 503
yrokomla Władysw
420, II 315
Syrwidówna II 550
Szablińsk
Józef ITI 380, 381
zabrński
Antoni 23, 430, 431, III
Sygietńsk

687, 688
Szafarkiewicz Józef Brunon 341, 342
SzaCarzyk Paweł
Józef lll 162, 164
Szafraniec ITieronim 592, 593
Szajf'w cy 11 97, 98
Szajnocha Karol 76
Szalit Edmund XVIII
zalkiewicz, klarnecista III 380, 381
zaniawski JanKalasanty III 741, 741
zapka, ks . III 735
zawło
cy z Barysza 660, 661, 668,
11 57, 622, 610, 6.11, II1 77, 87-89,

706
tanisłw
II 60
661, II 60, 63, III

matka
Szawłosk,

zawłosk

Róża

77, 88, 599
l,udwik II 60
uwłoski
tani ław
6)8. 660, 661,
667, 668, II 'i6, :;9, 60, 62, 63, 621,
622, 6-10, 61.1, III 77, 87, 88, !i99
S71włoski
Tytus 648, G61, II 57, 60,
62, III 88
:zc·•anieccy z Nawry zob
czanieccy
z 'awry
zczanif'cki B. zob. Sczaniecki B.
Irzepanowski tanisł",
hi kup 565,

.

zawłosk1

!;86
Szekspir zoh. Shakespeare William
Szc-lefontiuczka Łesych1
II 578
zemhek J Ótef 356, 42~.
123
Szemiot, mąż
Walerii II 153, 395, 696
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zemiot Waleria, z d. ikor ka 4t9,
I 153, 154, 395, 696 (błędnie:
zanior)
ze czenko Taras Grigorewicz III
l 9, 150
zła
chtow ki Fe lik 489, III 376, 407,

4 8, 426, 449, 458
zlejcher
Augu t

August

zob.

chleieher

z m ayda, wio· cianin 147
znabł
Jan 477, 479
zołdryńeki
Józef 281
zombathy Joeeph 111 168, 169, 176,

177
zop Jean Jaeque II 202, 333
zop Mikołaj
II 201, 202, 20i, 235,

325, 333-335
zopowiez Henryk 355, 356, 360, 362,
III 126
zpakoweki Józef 608
zrajer Józef zob. chrejer Józef
Szleiner 460
ztelł
zob. telcel
. ztolpe Edward 2. 4
zuha, włościan
1-17
zuj ki Józef 205, 585, 586, 608, 621,
622, II 195, 227, 229, 274, 280, 328.
351, 486, 488, 685, 686, III 79, 358.

690
zol kiewicz, lu. III 557, 558
wlakiewicz A., administrator Bóhrki

111 65
Szulakiewicz Emilia
zob. Bei ter
Entilia
Szulakiewiczowie z Bóbrki III 64, 7:'\,

119, l 7
zule Ka7imierz 671, II 40, 12, 10'J -

105, 300, 427, 469, 495, 496,
627, 628, 641, 642, 650, III 117,
111, 179, 235, 275, 319, 336,
367, 368, 135, 4.36, 412
zole farceli Antoni VI, 391,
454, 498- 500. 502, 503, 506,
512--514, 516--519, 521, 526,

529,
l O,

337,
395,
510.
527,

530, 532, 560, 563, 566, 570, 611,
613, 619, 621, 663, 664, 666, 671,
677, 679, II 3, 4, 6, 9, 10, 12, 20, 40,
42, 45, 46, 48, 50, 81, 83, 130, 131,
162, 165, 180, 182, 199, 206, 209,
210, 233, 236, 243, 245, 216, 269,
271, 285, 287, 289, 300, 308, 310,
324, 325, 332, 333, 335, 386, 388,
422, 427, 430, 432. 435, 437, 469,
495, 496, 535, 537, 547, 548, 550,
561, 634, 636, 637. 61.1, 703, III
17, 19, 21, 22, 27, 91, 96, 97, 130,
132, 138, 141, 160, 179, 383, 517-520, 522, 524, 693, 694, 724,
728-733, 742
zole faria III 336, 337, 442, 443
zulcowa, żona
Kazimierza III 336
zulcowa, żona
farcelego 613
zoleowa z Wadowir. 492
~uleówny,
córki 1arcelego III 520
. zuman Fantaleon 229, 230
zumanowie 229, 230
zumłań
ztlmański

ka Febrana, z d. Golaezew·
ska lll 76
Julio z II 351 (błędnie:
Jan), 62cl, 625, 629, 630, 616, 651-

653, 686, 1ll 71, 772
III 76
zumlaf11ki Michał
ka 157
. zumna, z d. Bartliń
zum ka hr. ll 299
:wpe lfred zob. chouppe lfred
zweykow ki Zygmunt 11 224
zyc dolf 490, 491
Szy<' Teofil 190, t91, III 640
7 manow ka Michahna, z d. ' aimaka
199
zymanowski Alek andrr 57
zymanow ki
adaw 199, 208, 267,
II 314
zymań
ki Roman 11 537
z monow1cz zymon III 681
215
z per Bartłomiej
zyrma, profesor konserwatorium Iwow kiego lll 589
7yrma Krystian Lach 111 133
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Sleczkowski Marceli Sydon, ks. II 195
Smiechowski Kajetan 97, 99
Smietana, wlo'cianin 147
Smietańsk
Władysw
Emil 457, 458,
11 131, 200, 203, 234
Sredniawa Stanisłw
III 646
Swiątek,
nauczyciel z Księża
Wil"lkiego 313
Swierzhńsk
Romuald II !)29
Swieszewski Aleksander Jll 736, 737
Swięck
Paulin 331
Swinarski, ks. 523, II 142, 547
Taczanowski Alfons 85, 86, 87
Taczenowaki W. III 537
Taichmann Ludwik zob. Teichmann
Ludwik
Talleyrend-Perigord Charles Maurice
de III 291
Tarchłsk
398, 399, ·103, 413
Tarnowski Ja n III 408
Tarnowski Stanisłw
391 -396, 502,
509, 516, 520, li 4-1, 46, 127,
271, 274, 301, 302, 322, 388, III
79, 207, 4.16
Tausig (Taussig) Karol 11 ·16, 231, 236
fchetiline de 137, 138
t Ichmann (Taichmann} Ludwik III
211, 214, 215, 217, 229, 273
feichmannowa Anna III 3:16, 510
Temme J. D. H. 208, 303, 306, 544,
550, 587
Tl"odor [ ... ), pracownik firmy Ludwika
Merzhacha 452
Teofila [ ... ] 11 138, 139, 141, 142, 225,
231 , 210
fettau W. J, A. 208, 222, 306, 544,
550
Tl"tzner, putor III 724, 725, 739
Thalgriin II 491
Tbietmar 111 713
Tiede Aniela, z d. Sikorska 419, 11
153, 396, 397
Tłoczyński
Apolinary, ks. 555, 556
Toeplitz II 592

Toeppen Max Polux 303, 306, 550,
!)78, 579
Toman Lovro 76
TomMek \aclav Jan III 290, 291
Tomicki ymforion, ks. 555, 556
Torński
Aleksy Jll 746
Traugutt Romuald 481
Trąbczyńska
(Trombczyóska) II 659,
III 3
Tretiak Józef 11 I 313
Trojanowicz Zofia 69
Trojanowski Władysw
170, 175, 218
Trombczyń
s ka
zob. Trąbczyńska
Trompeter Ludmiła
zob. Hincz Ludmiła

Tryhrn Walery III 687
Trzaakowski Bronisław
331
Trzcióski Józef 190
Trzecieski Franciszek 320, 324---326
Trzecieski Ludwik III 646
Trzycieski AndrieJ 1/ 16:>
Turczmanowicz 358, 359, 376-378,
382
Turczynowiczowa Maria 11 62, lli 308
Turkaw ski Marceli II 310
Turn-Taxis. książę
11 408
Turski Ignacy 111 19, 21, 28
Twain "tlark III 592
Twonydła
z Bachorca III 189
Tymiiiska 268, 269, II 148
Tymolski Fabian III 290, 291
Tymow ki Kanterhery II 560
Tync Boleałw
III 64-6
Tyrawski Józef 114, 115
Tyszka III !l81
Tyszkil"wit'7 Eustachy 301, 307
llhryk Barhara 339
Ud7if'la Sf'wt"ryn Tli 615, 647, 658
Ujejski Kornel li 163, III 690
Ulanecl..i, ks ., sekretarz Kapituły
Lowickiej 18
UlanowALa Stefania III 197
Umióski Piotr III 407, ·108
Unger, biskup III 713
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Gracjan II 485, 487, 601, 602,
6H, 6H
Unger Józef 124, 125, 127, 177, 178,
181, 182, 191, 276, 379, 107, ·108,
II 602, 666
Urbanek Fnntil:ek 11I 544, 545, 546
lirbonoweka Katarzyna III 578
rbanowska Zofia II 696, 697, III 65,
66, 224--228, 266, 273, 295, 296,
303-305, 513, 519, 577
Urbanowski
incenty III 578
rbnński
529, 530
szyó ka 11 237
Un~er

Vergilius 67
Vetter Francinek XIX, 2, 4
Viimorio 11 174
Vincent Heinrich J o eph III 409, 749,

750
Vincenti Carl von 603, 610, 611
Viwer;er ntoni 89
Vl~ek
Vaclav III 430
Volkmann W. 334
\'opal a Antoni 446, 447
\"raz lanko III 386, 387
Wackernagel III 111
acla z Oleska zob. Zaleski Wacłw
Wacla
z zamotul II 465
'\ ad o-. ski, muzyk 11 531-533, III

7.36, 737
'agilewit>z Jan 303, 301. 306, 11 1, 2,
lU
Wap;ner Richard 12, 11 82, 11I 390
WajgeJ (Weige\) Leopold II 354, 394,

653, III 772
Walenta, k . III 601
Wall'w ki Cyprian 95, 96, 405, 419,

121, 436, 455, 462, 467--469, 472,
179, 608
Walicc• III 519, SU
Walit>k III 576
Waligórski III 421

olecki 385
Waroczewski
(Waroszewski)
Kazimierz 80, 81, 367, 368
Wąsowicz
II 73, 74, 86, 93
Wąsow
cy II 165, 258, 11I 101, 151
Włlsow
ka, córka Antomego 111 153,

155, 446, 480, 561, 562
córko Antoniego 11I 155.
343
Wą
ow ka, najstarsza córka Antoniego III 155, 287, 343
ntonina, córka Antoniego
W ąsowka
I1I 155, 343
Wąsowak
Karolina Matylda zob. Kolberg Karolina Mat !da
W ąsowka
Wanda, córka
otoniego
III 155, 287, 561, 562
Wąsowak
Zofia, córka Antoniego III
155, 287, 5617
Wą
ow ki, syn otoniego III 480, 561,
!i62
Wąsowaki
Antoni XVIII, 368, 11 166,
Ill 66, 151--1:>3, 155, 168, 192, 210,
211 , 215, 216, 221, 222, 230, 257,
258, 263, 286--288, 293, 297, 298,
300, 342, 343, 413, 420, 421, 447,
448, 480--482, 502, 562, 563, 630- 632, 661
II 165, 166, 258.
Wq owski Władysw
262, 263, III 280, 287
Wdowiszewski Wincenty III 407, 408
Weber Carl faria von 12, 564, Ili
63
W egner Leon 209, 210, 222, 236, 238,
240, 241, 248, 264, 270, 320, 322,
325 328
Weigel Ferdynand II 118
W eigel Leopold zob. W ajgel Leopold
Wejchert 56
Wejnert . II 370
Wetczyń
ka faria :>55
ereszczagin Wasilij II 592, 593
W t" re zcyń
ki lichal III 459, 469
Werner nna Julia lli 352
Wąsowka,
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Werner Bronialaw 479
Werner Emil Jolinsz !>11, 512, 535,
542, 546, II 36, 61, 74, 77, 133,

135, 136, 142, 149, 1!>1, 184, 205,
217, 253, 256, 319, 420, 429, 452,
~)4,
545, 547, 587, 595, 681, 713,
III 103, 115, 153, 154, 156, 157,
218, 219, 229, 400
Werner Franciszek Ferdynand II 547
Werner Fryderyk Emil XVIII, 380,
384, 398, 460, 463, 479, 523, II 22,
35, 37, 71, 72, 74--77, 129, 132---137, 142, 143, 148-150, 184,
204, 216, 217, 252--254, 256, 298,
305, 306, 318, 319, 421, 429, 545,
547, 594, 595, 668, 680, 681, III 2,
14, 104, 116, 219, 347, 352, 416, 556,
568, 569, 656
Werner Henrietta Julia II 545, 547
Werner Jadwiga, córka Emila II 547
Werner Jerzy Wacłw
Teodor III
352, 400, 415, 416, 478, 488, 556,
6!)0
"U'erner Józef Emil Ferdynand .J29,
463, 488, 490, 535, 542, 546, II 36,
61, 74, 77, 133. 135, 136, 142, 149,
184, 205, 217. 253, 256, 30!>, 319,
420, 429, 452, 454, 545, 547, 587,
595, 681, 713, 714, III 103, 115,
157, 219, 229, 230, 347, 352, 416,
478, 488, 556, 569, 650
Werner Leon III 655, 6!>6
Werner Stefan Roman II 545, 547,
587, 595, 681, 713, 714, III 103, 115,
153, 154, 156,157, 218, 219,229,400
Wernerowa Jadwiga Karolina, z d.
Kolberg XVIII, 375, 376, 379, 380,
382--384, 387, 398, 405, 429, 437,
443, 460, 463, 479, 488, 490, 511,
518, 535, 542, 546, II 22, 32, 34,
35, 37, 38, 47, 61, 62, 70, 72, 76, 84,
86, 87, 90, 91, 97, 98, 102, 103,
126--128, 132--137, 139, 142, 148--151, 158, 165, 170, 171, 183, !84,

200, 202, 205, 206, 211, 216--218,
231, 247, 251--254, 256, 296, 305,
311, 313, 318, 420, 421, 428, 452--4!)4, 505, 509, 545, 547, !)63, 587,
594, 595, 659, 668, 680, 681, 713,
714, III l, 103, 104, 115, 153, 156,
218, 219, 222, 227, 228, 346, 349.
351, 352, 399, 400, 413, 415, 416,
420, 421, 477, 478, 481, 488, 501,
502, 556, 568, 581, 649, 650, 656,
672, 673, 779
Wernerowie 615, II 89, 97, 313, III
104, 581, 602
Wemik Kazimierz II 234, 237, III
726
W essel Kazimierz 649, 650, II 76
W elłowi
II I 704
Węcki
Józef 16, 17, 19, 27, 31
580
W ęsier1ka
Wężyk
Wladyalaw 13, 14
Wiczkowaki J. II 215
Wieck Friedrich II 44, 46, 49, III 741
Wieiborski Józef III 726
Wieiopolska Paulina II 301
Wieiopolski Aleksander II 301, 302,
321, 322
Wieiopolski Zygmunt II 300, 301, 302,
321, 322
Wieniawaki Józef II 234, 237, 493
Wierzbicki Daniel III 43, 44, 299
Wierzbicki Ludwik III 454, 455, 457
Wierzbowska, matka Wladyalawa 590,
626, II 16, 322, 358
Wierzbowaka, żona
Wlady1lawa 589,
626, l I 323, 324
Wierzbowaka Michalina 590, 626, II
16, 322, 324, 358, 367
Wierzbowaki. pianista II 237
Wierzbow1ki Teodor 589, 590, 626,
630, II 322, 323, III 20, 22
Wierzbowaki Wladyalaw 563, 589, !1JO,
626, 630, II 16, 17, 322--324, 358,
369, 396, III 705?
Wierzbow1kie III 680

841
Wiktor Emanuel, król włoski
11273- 27:1
Wil~zyńsk
Albert 25·1, 255
'ilu Karol 330, 331, 392
Wildt J. 510
Wilhelm l, ce1arz niemiecki 531. 532
Wilhelm II, cesarz niemiecki ITI 319
WiJkońsa
Paulina 233, 262, 263, 335,
338 ·341, II 265, III 622, 623, 690
Wiłkoń
ki August 22, 23, 263, 338. II

236-238
' ilujew, żona
Wuylego? II 97, 98
Wilujew Wasyli Wuylewicz 405, 406,
11 98
Wilujewna II 659
Wintzingerode, żona
Ferdynanda? III
710
Teofil 480, 481
Wi łocki
Wisłoc
i Włady
ław
11 707, 708
Wiszniew ki łicha
III 532-53zt.
Wi~lc
Adam 254, 255, 11 520, 521
303, 306
i 'lic i likołaj
i'lic
łady
ław
II 420, 143, 485,
487, 491, 497, 505-507, 520, 521,
liT 31, 36. 237, 260. 61
616, 625,
661
·, mew ka II1 695
Wi.nif'W ka. żona
Konstantyna II 716.
719, 720 III 4, 15
Wi:niewaki II 474, 475, 624
i ' niew k1 Ka•imierz 218
ki Kon tantyn 11 716
itk~
irz . tani ław
111 503
· ki Kazimierz 11I 639
15
rodor 163, 164
itembr~,
~enrał
zwedzki III 71$
i t wic i ofron k . XIV, 639, 6 1fl,
6:>8, 662. 663, 667, 674, II 1, 1 11,
HS. l 16, III 706
~i
t wic i
te fan 53, 417, 561, 563, II
362, 363, III 726, 731, 733
Władysw,
ksi1żę
opolaki 158
lady ław
IV, król polski III 389

Biały

158
król pol ki 213
La konogi, król polski III

ladysłw
Władysw

Jagieło,

Władysw

715
Wodzicki Ludwik II 408, 410, ITI 79
Wodzińska

~!ari

ki
ki
Wodziń
Wodziń

(Wodzyński)
(Wodzyński)

11 182, 111 727, 742
z Kujaw 117
Antoni 111

742
(Wodzyń
ki) Wincenty 11
559, 560, lli 727, 742
Wojciech, kasztelan brzeaki (Alberto
de Cosczyol) 213, 214, 221
Wojciechowska, z d. Poletyllo III 725
Wojciechowski, starszy syn Tytusa III
725
Wojciechowski Tytus 502, 503, 6~,
666, 11 20, 49, 241, 212, 285, 287.
429, 430, III 376, 725, 728, 730,
736, 737. 710
Wojciechowski
ładysw
III 725
Wojnarowska 11 615, 616, 618
Wolff Edward I11 290, 726
Wolff Józef, ojciec faorycego II ?18
olff Józef, yn Roberta 109, 386
Wolff Maurycy II 277, 278, 281-283,
330, 332, 347-319, 619, 620, 634,
710 711, 718
olff Robert 32, 109, 163, 362, 386,
401, 409, 430, 438, 419, 157, 4C,8,
513, s21, 5 n. 548, 553, 617, II 13,
35, 57, 83. 86, 127, 139 - 111, 178,
191, 211. 233, 277, 290, 292, 18),
491, 506. 569, 586, S90, 660, 677,
692 , 693, 712, III 17, 18, 25, 107,
133, 136, 147, 185, 269, 314, 316,
318, 373, 374, 388, 389, 401, 405,
410. :>Ol, 506, 508, 510, 514, 515,
- 758
322, 397, 671, 728, 7.~6
olf tabl, profesor komerwatorium
lwowskiego 111 589, 590
Woliner W. I11 111
Wolniewicz Antoni III 117, 118, 141,
179
Wodzińsk

842
Wolniewicz Emil 111 179, 180
Wolniewicz Kazimierz 111 117, 118,

l

u. 179

Wolniewicz Michalina, z d. winar ka
111 179, 180
Wolniewicz Włodzimer
278, 280,

281, 294, 666, 671, 675, 11 41, 300,
384, 543, 608, 609, Illll7. 141, 142,
179
Wolniewiczowie 111 117
Wolski Z. 11I 527
Wołnczewski
Maciej 84, 85
Woronicz Jan Paweł,
biskup 422
Woykow ka Julia 6, 14, 22
Woykowski Antoni 4, 5, 6, 13-16,
18-30, 32, 34, II 131, III 708-710
Wójciccy XXI
Wójcicki Kazimierz Władysw
22, 23,
68, 111, 116, 152, 161, 167, 168,
171-173, 176, 178, 188, 191, 193,
253, 258, 267, 302 ·30·1, 339, 341,
352, 353, 358, 421, 436, 437, 457,
159, 467, 468, 499, 500, 577, 609,
frlO. 615, 616, II l, 2, 15, 19, 28,
144, 146, 188, 189, III 131, 135,
384, 395, 514, 597, 687, 688
Wójcicki Zygmunt 149, 152, 166, 167
Wroń
ki Adam III 290, 291, 600
róbeł,
włościan
11.7
Wn)błew
ki Henryk Hugo Ili 531
Wrze'niow ki August III 198, SOO
Wszelacyńki
Władysw
Ill 589,
590
Wiirzbach Konstanty von
III, 461.
16.5, t73~5,
482, 484
Wybiccy z Tylic 580
Wybick1 January 580, 637. 669
Wydżga
III 725
Wydżga,
z d. Wojciechowsla III 72:>
Wy łoucb
Bolesław
11I 592
Wysocka Katarzyna 401, 405, 406,
413, 443, 462, 178, 511, 623, II 34,
35, 47, 61, 71, 7~
9~
103, 133, 135,
137, 184, 230, 298, 319, t21. 129,

452. )90, 595. 616, 681, 71~.
7-2,
III l, 2
Wysorki Franci zek lll 589, 590
apoleon 111 736,
Wysocki Ka per
737
Wysocli Walery lll '589, 590
Zabłocki
III 410
Zachariasiewicz Jan III 603
Zacharkiewiczowa II 186, 187
Zadelmajer Józef II 389, 390
Zadelmajerowie II 389, 390
Zadembski H., drukarz w Kołmyi

III
769, 772, 776, 777
Zajączkowsi
Liberat III 588
Zakrzewski Walenty 12
Zaleska 50
Zaleska Stefania 675, 676
Zaleska Zofia III 726
Zaleski Józef Bogdan 30, 52, 53, II
362, 363, III 731. 733
Zaleski Wacłw,
pseud. Wacłw
z
Oleska 302, 306, 360, 362, II 104,
106, 651, III 105, 136, 384
Zalewski Kazimierz 11 314, 315, III
233
Zaliweki Józef III 532, 533
Załęscy
II l 70:)
Załęsk
Julia II 111
Załęski
Gabriel 11 Hl, III 61
Załozieck
Bazyli II 437, '38, 448
Załusl<i
Józef 422, 423
Zamyoscy 510
Zamoy ka Jad wiga, z d Działyń
ka 11
544

Zamoy ki Andrzej 11 152
Zamoyski Ja n III 507
Zamoyski J 6zef 159
Zamoyski Włady
ław
11 SH. 51$
Zan Tomau 342, 11 568
Zander ka 377
Zandman ( and mann) Ja n III 381
Zanowa. żona
Tomasza 11 568
Zaplatalska, żona
Józefa III 224
Zaplataiski Józef 357, 358, 359, 381,

843
417, 481, 626, II 220, 340, 544, 563,
590, 634, 696, 697, III 65, 92, 116
Zarz cki lek ander 11 234, 237, III
1;)8
Za ad a, wio· ciao in 147
Zator ki III 306
Zawadzki III :!91
Zawadzki Adam 16, 17, 19, 27, 31
Zawadzki Broni ław
672, III 132
Zawadzki 1tchał
II 532, 533, 531,
!>38, III 737
Zawadzki Włady
ław
302, 305, 306,
309, 311, II 310
Zawilń
ki Roman 111, 183, III 660
Zawilowski Ludwik III 408, 449, 450,
.t:;8
Zhip;nil"w
Brzezye)
Zdanowicz
Zduniowa

z

Brzezia (Sbigneo de
213
Aleksander II 120
Alek andra III 184, 185,
196, 201, 209
7duniowie III 247
Zduń,
r III 184, 18:>, 209, 706, 707
Zejsznl"r Ludwik 200, II 189
z~Hinp:l"r,
profesor konserwatorium
lwov. kiego III 589
Zięba
Ja n, k . III 646
Zięb~
i II 166
III 70:>
Zieliit cy z Łqżyna
Zieliit ki II 589
Zieliits i, yn Gustawa 613, 614
Zielii• ki Gustaw 613, 614
Zieliit ki Ja n, k . 550, 587
Ziemha Józef lll 526, 527, 528
Ziemęks
Eleonora III 727, 729
Ziemęck
Teodor III 407, 408
/ienki wicz Romuald 271, 273, 30l,
306, III 747
ZiętkewcT
Ludwik, k . 425, 432, 531,
:>32
Zima ITI 532
Zimmermann Augu t III 380, .381
Zinherg hydor II 392, 393
Zint III 735
Zmor k Roman lli 133

Zoli Fryderyk II 370
Zontak Władysw
660, III 407, 408
Zucht, ks. III 735
Zulauf Tytus II 701 - 703
Zwierzyńska
III 188
Zyblikiewicz Mikołaj
II 17, 261
Zygmunt l, król polski 593
Zygmunt II August, król polski III
715
Zygmunt III Waza, król pol ki III

389
Zebrow ki 398, 399
Zelf"ń
ka Wanda III 578, 675, 677
Zelń
ki Władysw
471, 473, II 17,
264, 393, 418, III 240, 241, 290,

576, 578
M., introligator II 119
Zmichowska arcyza 68, 69, 675-677,
III 141, 142, 578
Zmigrodzki lichal II 191, 193, 649,
lli 317
Zólkowski Alojzy Gonzaga 267, 268,
Zeńczykowsi

270, t63, II 465
Zóltow ki Edmund 434, 435
Zóltowski Ignacy lli 689, 690
Zului ki Jót.ef III 63, 65
Zuliti ki Tadeusz III 13, 45, 63, 6:>,

;;98
ki, yn Jana Konstantego II 41
Zupai•eki Jan Konstanty :>, 6, 7, 8 10"
Zupań

12-.'l9, 41
7, 72, 81, 82, 85, 200,
20:i. 206, 209, 210, 224, 229, 231 -235, 260, 281, 286, 291. :n 1, 329,
391, 42:>, 437, 451, 501, 509, 510.
:>26. 528. )36, 512, 549, 552, 562,
566, 569-572, 620, 657, II 5, 9, 20,
21. u, 163-165, 199, 200, 203, 207,
210. 233, 245, 270, 272, 285, 309,
326, 327, 335, 691, III 36, 708-711.
727
Zurkowscy 93, III 701.
ZurL.owska, żona
Juliana III 349, 505
ZurL.ow ki, ojciec J ulians 92, 93

844
Żurkowsi
Żurowski

Żychlińs.a

Życbliósk

Żychliósk

Julian 92, 94, 455, 11I 342,
349, 504, 505
III 441
Zenobia II 17, 18, 40, 41,
65, 300, 384
Józef II 18
Serafin III 622, 623

Teodor 193, 555, 556, 676,
Życbliósk

677
Faustyn 50, 563, 564
Piotr III 128, 129, 130, 148,
Żylińsk

Żyteckij

149
Żywioł
Żywn

Łukasz
215
Wojciech III 726, 740

INDEKS GEOGRAFICZNY 1
achen zob. AJ.wizgran
fryJ.a II 403, III 741
Afryka północa
II 649
ix-la ChapeHe zob. Akwizgran
Akwizgran, Aachen,
ix-la Chapeł,
NRF XXVII, II 170, 173, 181, 200
Aleksandrów KujawaJ.i, Alekasudrów
Posraniczny 174, 175, 182, 185, 276
lhambra, warownia w Granadzie,
Hi zpania II 649
lpy, góry III lO
łt-Bojen
zob. tare Bojanowo
lwernia, pow Chrzanów 423
Alzacja, kraina, Francja II 275
meryka 364, II 111, 112, 403, 494,
S32, 533, 543, III 195, 203, 204,

383, 513
Am terdam, Holandia II 560, III 291
ngerburg zob. Węgorzew
nglia zob. Wiełka
Brytania
ntonin, pow. Oatrów 'lkp. 501, 503,
510, 531, 532, III 724, 740
11ft bur~.
RF 521
aufl:u tow ka gubernia 109. 114, 115.
301, II 515
Augu tow kie X III, XXV, 81, 107,
lll. 115, U2, 11 21, 25, 695, III

5:>0. 553, 573
aua;u towskie województwo 81
\n~·•wtó
109. JOt, 306. III 109, 549,

705, 744

Australia II 403, III 513
ustria 320, 586, II 12, 118, 279, 322,
717, III 29, 393, 394, 414, 417, 507,

539, 578
kie ce arstwo, AustroAu tro-Węgie
-Węgry,
auatriacka
monarchia,
Osterreich- ngarn 603, II 409, III

89, 391, 547
Avricourt, Francja II 202
\zja 625, II 222, 403
Azja Mniejsza, Azja Mał,
Azija 124, II 649, III 578

Maloja

babimoiski powiat III 285, 309
Baby, pow. Piotrków Tryb. 111 69
Bachorza, w XIX w. błotnisa
łąka
między
Gopłem
a Wialą
110, 111,

198, 268, 111 681
Bachorzec, pow.

Przemyl III 189,

190

Bagdad, Irak III 606, 607
Bajki, dzielnica Lwowa, Ukraińs
RR II 470, 573
lli 394
B łkany
Bałtyk,
Bahij koje forie 132, 307, II
424, III 65
Bamberg, NRF 225, I l 65 ~
Barania Góra, góra, Beskid Zachodni
III 261

miejscowś
z terenu Polski w granicach powiatów podano na
1 Lokalizcję
podstawie Spisu mtejscowokt Potsklej Rzeczl/pospolitej Ludowej, Warszawa 1967
(stan z dnia l VI 1966). Zastosowano skróty: pow. - powiat, zob. - zobacz. Nazwy
miejscowś
nie zidentyfikowanych współcześni
opatrzono gwiazdką.
Kursywą
wyróznlono strony, na których podana jest XJX-wieczna lokalizacja miejscowś.

846
Baranów Sandomierski, Baranów, pow.
Tarnobrzeg III 189, 190
Barcelona, Hiszpania II 649
Bardyjów = Bardejov, Czechosłwaj

Cerkiew, Bialacerkiew, Biało
cerkiew, Ukraiń
ka SRR II 390?, 111
Biał

45
Woda,
Biał

=

XXIII, III 705
Barycz, pow. Brzozów 11I 559
SRR 646, 648,
Baryaz •, Ukraińs

658, 661, 667, 668, 11 57, 59, 60, 62,
63, 622, 640, III 87-a9, 706, 707,
746
Baszowice, pow. Kielce lli 704, 705
Battignoll' = Batignolles, dzielnica
Paryż,
Francja 294
Bazylea, Szwajcaria XXVI, II 170,
200, III 706
Bel: zob. Wiedń
Belgia 4, I I 173, 273
Belgrad, Jugosławi
III 249
Beleluja •, Ukraińs
RR II 574.
576, 577, 578
Beh, Ukraińs
SRR l/1 746
Berdechów, Bezdechów, pow. Tarno·
brzeg 374
Berdyczów, Ukraińs
SRR III 221
Berehy Dolne, Berehy, zob. Brzep;i
Dolne
Beremiany •, Ukraińs
RR 648
Bergen op. Zoom, Holandia lli 291
Berlin, NRD, Berlin Zachodni XX,
XXI, XXVII, 4, 18, 77, 78, 86, 240,
285, 286, 312, 387, 388, 391, 393,
394, 430, 501. 632, 637, II 21, 50,
66, 82, 99, 100, 113, 131, 170, 184,
200, 203, 236, 237, 246, 388, 547,
642, 111 41, 83, 89, 102, ll1, 2-l9,
290, 380, 507, 542, 571, 623, 636,
70·1, 706, 7H. 735, 740, 741
Berno, Bern, Szwajcaria X
I, liT
706
Be kidy, góry XXIV, l/1 10
Beskid Zachodni, góry 371, III 460
Bezdechów zob. Berclechów
Bezek, pow. Chełm
l/1 705
hial!ki powiat (Biał
Podlaska) 412
Biał
Biał
Podluka 302

Białebot
Białe

źródła

Białe

Błota,

isly III 261
pow. Alek-

sandrów Kujawski 170, 175
Jezioro, chmielńsk
jezioro,
pow. Kartuzy SH
Białe
Morze 11 H
Białocerkw
zob. Biał
Cerkiew
Bialoru' 304, 307, 370, 442, l/ 331.
347, 710, III 143, 148, 313, Tl7
Białystok

XX, 4, 304, 11 154, 395, 684.
111 189, 190, 524, 560, 564, 704
Bielany, dzielnica Krakowa III 74

Bielany, dzielnica Warszawy 48
Biel k = Biel k Podlaski III

109,
744
bielski powiat (Bielak Podla ki) III
218, 233
Bielsko-ał,
Bielsko 360, II 657, 111
577
Bilcza, pow. andomierz 95, 111 70:>
Bilin = Bilina, Czechosłwaj
XIX
(błędnie
Berlin), 11 ·107
Biłgoraj
305
Bilohorszcza, dzielnica Lwowa,
kraiń
ka RR 11 125
Bla zanka, Bluzenka, pow. Grójec II
720, 722
Bliski Wschód 14, II 129
Bohrowmki, pow. Ostrze zów 111 285,
309
Bochnia 111 652
Bodzanowo
ielkie = Bodzanowo.
pow. Radzi jów 109, 111, 117, 119,
120, 129, 167, 111 705
Bogumin, Oderberg - Bohumin, Czecho !owacja XXV, 410, 412, 111 10
Bogusławice,
pow. Włocawek
117,
118, 146, 148, 111 705
RR 111 706
Bolszowce, Ukraiń!
Bonn, NRF XXVII, 11 66, 170, 173.
184, 200, III 97, 131
borecki obwód 307

847

=

Borek
Borek Wielkopol ki,
Go tyń
587, II 608
Bor•ul.owy Dział?
III 81
Bor ulowy Ług,
Borsuków Ług?

!lOW.

III
87, 88
Lor zczowski powiat 11 340, I11 761,
770
Bor zów •, t;kraiń
ka SRR III 705
Boruszyn, pow. Czaroków 425
Borynice •, kraińs
RR HI 105
hory. owski powiat 301, 307
Bosfor, cieśna
II 130, III 89
Bośnia,
kraina, Jogo ławi
II 12, III
340, 341, 354, 547
Bóbrka, Bóbrka Górna, Bóbrka Nowa, Damazówka, pow. Lesko Tli 50,
51, 52, 53. 59, 60, 62, 63, 77, 79, 93,
94, 118. 12-1-· 126. 146, 147, 165,
166, 172, 185, 187, 188, 193, 198,
206. 207. 2·16, 249, 251, 267, 277-::!79, 345, 316, 486, 488, 490, 491,
496. 557, 558. 706
Bóhrka Dolna, Bóbrka Stara, pow.
Lesko ITT 51, 279
Bohmen zob. Czechy
Branie-wo, Brunsberg 11I 95, 97
Brań
k, pow. Bielak Podlaski I11 524
Brat. lawa, Czechosłwaj
111 698
Brąchnl1wko,
pow. Toruń
111 106
Brdowo, pow. W11growiec 494, 495
Brejit, Portugalia? 11 522
Brennn, pow. Cie zyn 225
Brodnica, pow. rem 72, 75, 85, 86,
321
Brody, Ukraińs
RR I11 69, 262.
291, 300
Brok, pow. O trów faz. 93, 94
po w. Ple zew I11 285.
Broni .z~wicr,
309
Brudzew, pow. Turek 111 101
Bruksela. Belgia XXVI, 11 110, 11l3,
200, 237, 292. 111 106
Brun berg zob. Braniewo
Bru. ów. Brus ów. pow. Ryki? 167
Bru'nik, pow. Tarnów III 57, 59

Brzegi Dolne, Berłn
Dolne, Berehy,
pow. 1" ·trzyki Dolne ITI, 62, 63
Brze· ć,
Brze· ć Litew ki, Białorusk
RR II 126, 133, 136, III 89
Brześć
Kujawski, pow. Włocawek
155,
157, 159
Brzeiuo, pow. Czarnków ITI 285, 309
Brzeżany,
kraińs
RR Tli 746

302
Brzeżański

Buchwald zob. Bukowo
Buczacz, kraińs
RR 658, 659, 11I

746
Budapeszt,

Budape t, Pe zt, WęJ~;ry
387, 543, II 99, 100, III 471, 472,
485, 496, 497, 598, 599
Budziszewo
Budziszewko, pow.
Oborniki III 711.
budziszew kie dobra 111 714
Budziszyn, NRD 665, 11 654
Bug, rzeka 23, 302, 304, 441, 412, 11I
108. 109, 553, 705
Bu!!;ar&ko zob. Bułgari
Buk, pow. Nowy Tomyśl
225, 324, III
236, 716
Bukowiec, pow. Świec
III 706
Bukowina, kraina, Rumunia,
kraińka
RR XXIV, XXVI, 228, 615,
651, 652, 657, 658, 11 631, 672, 11I
746
Bukowo, Buchwald, pow. ztum 11I
706
Bukowakie 32!>, 596
hukow ki powiat 328
Bukow ko, pow. anok 111 193
Bułgari.
Bugareko 11I 336, 337, 339,
341, 117, 112, 443
Bu ko = BuRko-Zdrój 11I 556, 557
581
Bydgo 71:7 129, 11 172, Tli 623
bytom ki powiat 11 315
hytń
ki klucz {Bytń),
pow. zamo·
tuly II 66
Bzowo, pow. Czaroków 111 285, 309
Calder Hou e. Wielka Brytama II
381ł

Całownie,

848
pow. Otwock III 352
•, kraińs
RR 369, 371
Cerovec zob. Kłagenfurt
Chalin, pow. Międzychó
597, II 65,
Cebłów

66
Chamoni , Francja III 266
charkow ka gubernia III 149
Charków, Ukraińs
SRR 416,

130
Cheb,

III

XIX, II 407
Czechosłwaj

302
Chełm

diecezja 544, III 337
545, 587, III 623
Chełmski
• XIIIXV, 371, 651, III
149, 162, 313
chełmski
powiat 442
cher ońska
gubernia III 149
chmiełń
kie jezioro zob. Białe
Jezioro
Chmielnik, pow. Busko-Zdrój lii 705
Chodzieski 558, 596
chodzieski powiat 559
Chojnice II 164
Chojno, pow. Chełm
III 705
Chorwacja,
Hrvatska,
Hrvacka,
Chrvauka, Kroacja, kraina, J ugoławi
II 106, 11I 339, 341, "46, 547,
609, 619, 620, 627, 718
Chotomów, pow. Nowy Dwór lazowiecki 460, 463
Chróetwo zob. Krostowo
Chybie, Chybi, Chihy, pow. Cie zyn
III 274
Chyrów, kraińs
RR III 628
1«-chanow ka Ziemia 105
C•echo~ink,
pow.
leksandrow Kuj
.S3!l, !l42, 11 38, 133, 135, 136, 1 B,
148 --151, 232, 238, 240, 429, 595,
chełmińska
Chełmno

lU
Cielce, pow. Tur k 111 701
Cienia w a •, kraiń
ka RR fi 478
Ciepielewo, Czepielewo, pow. laków
laz. 11I 704
Cieplice
Cieplice
ląskie-Zdrój,
pow. Jelenia Góra albo Teplicc,
Czechosłwaj
II 65, 67

Cieszyn
XV, 364 -367, 410, I I 34,
657, lll 10, 236, 268, 306, 690, 706
Cieszyńk
Il1 10, 273, 274, 53Cieszyńk
Księtwo
III 688
Ciężkowce,
pow. Tarnów III 646
Cluj, Klausenburg, Rumunia III 472
Copertino, Kopertyn, Włochy
587
Cygów, pow. Wolomin III 705
Czaplin, pow. Pia eczno III 705
Czarna Góra zob. Czarnohora
Czarna
ieś,
Czarna, dzielnica Krakowa III 268
Czarna ~ oda, źródła
Wisły
III 261
Czarne lorze 111 400
Czarnkowskie XXIV, XV
czarokoweki powiat III 285, 309
Czaroków 22, 304
Czarnocin, pow. Łomża
390
Czarnogórze, kraina, Jugosławi
11

106
Czarnohora, Czarna Góra, hucł
kie
góry, góry, Karpaty śr.
645, 646,
651, 652, 657, 658, 663, 671, II l, 687
Czarnolas, pow. Zwoleń
385
Czarnotul, pow. Mogilno 329
Cza zyn, pow. Le ko 111 190, 192, 193
Czechosłwaj
III 276
Czechy, Bobmen 430, 11 406, 407, 462,

654, 655, 691, 111 29, 161, 256, 275,
290, 513 - 5-15, 611, 613, 7-18, 752,
753
Czempiń,
Cumpin, pow. Ko"cian 85,
86, 225, 233, 241., 324, 11 385
Czepielewo 7ob. Ciepielewo
zeremosz, rzeka, dopływ
Prutu 111
559
Czcrna, pow. Chrzanów 11 21.8. 249
Curnichów, pow. Kraków 11, 379,
·190, 491
czernihowska gubernia 111 1·19
Czernihów, kraiń
ka RR III 127
Czerniejewo, pow. Gniezno 281, 111
738
Czerniowce, Ukraińs
RR 619, 649,
658, 659, 663, 667, 668, 11 376, 475,

849
6646, 647, 666, 667, 669, 670, 672,
6675, 676, 682
Czeersk XXI, 12, III 109, 136, 704,
7705, 743
Czeer ka Ziemia 11I 196, 197
Czeenkie XXIV, 11I 135, 147, 150
Czeerwony Bór, pow. Zambrów III 684,
6685
Czeerwony Klasztor = Cerv. Kła~tor,
Cezchosłwaj
78, 79
Cze azewo, pow. Węgrawiec
231, 233,
1111 706
Czę
atochowa XXII, 391, 11 279, 721,
I111 348, 531, 535, 705, 745
Czooraztyn, pow.
owy Targ 11 ·165,
4'l91
Czoortków,
kraiń
ka SRR 305, 11I
6662
Czonrtowiec •, Ukraiń
ka SRR 646, 648,
6558, 11 39, 40, 51, 54, 57, 60, 62, 72,
766, 84, 104-106, 128, 138, 144, 339,
3440, 343--345, 351--353, 355--357,
3775--377, 379, 382, 383, 391, 394,
4002, 408, 411, 416, 417, 427, 428,
4330, 432, 438--440, 472, 518, 519,
5339, 570, 57
578, 583, 610, 621,
6229, lli 76, 697, 706, 746
Dalnmocja, kraina,

J ugoslawia 11 106,

1111 748
dalmntyńskie

wybrzeż

80

Damnazówko zob. Bóhrka
Dąbł'rowa
Górnicza, Dąbrowa
11 661,
528
6666, 11 l 52
Dąbmó
ka Ko::cielna, pow. Gniezno lli

7116
Dembhicz zob. Dęhicz
D~ut
t uch
Krone Krei zob. wałecki
wi ·iat
Dębiore
= Dębica
111 414
Dęhiol'z,
Demhicz, pow. rocła
Dębhłin,
Dęhnik,

po-

280, 111
18GO, 706
lwanogród, pow. Ryki 111 482,
5800
pow. Chrzanów II 248, 249

54 -

Korespondencja t .

66

pow. Wyrzy k 675
Dębno,

Dlugosidł,
pow.
Wyszków 111 469
Dlutów, pow. Łuk
111 705
Dniepropietrow k,
Ekateryno ław,
Ukraińs
RR 111 400
Dniestr, rzeka 11 39, 40, 111 87, 89,
Długosid

144
Dohrojewo, pow.
zamotuły

111 720,

723
= Dobrzyń
n. Wisłą,
pow.
Lipno 111 109, 741
Ziemia 304, 11 193, 111
Dobrzyń
Dobrzyńska

44, 109, 354, 355, 739, 744
•, Ukraińs
RR 11 184
Dołek,
pow. Srem III 713, 716
Dominowo, pow. roda 111 285, 309
Dorpat = Tutu, Estoń
ka SRR 600,
11 157, III 45
Dragomyśl
= Drogmyśł,
pow. Cieszyn 111 690
Drezno, Dresden, NRD 59, 63, 80, 90,
28'1, 635, 636, 649, 664, 665, II 50,
236, 465, 549--551, 560, 569, 570,
581, 588, 589, 591, 592, 675, 678,
690 693, 698, 699, 709, 710, III 6,
7. 24, 26, 27, 31, 33, 39, 40, 46, 83,
114, 120, 121, 171, 173, 174, 183,
184, 207, 208, 226, 227, 241, 242,
316, 372, 373, 378--382, 390, 391,
393, 391, 401, 402, 401, 565, 634,
635, 659, 663, 665, 667, 668, 725,740
Drohicka Zu.•mia III 23'1
Drohiczyn, pow. iemiatycze 442
Drohobycz, kraiń
ka RR 111 45
Drwęca,
rzeka, dopl w
isły
225, 306
Dubłany,
kraińs
RR 11 63, III
640, 651, 668
Dudy = Dudy Pu zcańkie,
pow.
Kolno III 684, 685
Dunaj, rzeka 3
Dunajec, rzeka, dopływ
Wi ły 78, 79.
11 108, 251, l1l 189, 190
Dar11g, pow. Ostróda 577
Du zniki, Reinerz = Duszniki-Zdrój,
Dołinay

850
Kłodzk
501, 503, 508-510,
11 498, 501, 690, 691, 693, 704, III
725, 739
Diiseeldorf, NRF III 129

pow.

Dyoaburg = Daugavpi11, Łotew1ka
SRR 89
Dyoów, pow. Brzozów III 189, 190
Działyó,
pow.
Golub-Dobrzyó
II
48, III 705
Dziedzice, pow. Bielko-ał
II 657,
111 214

Ecoueo, Francja III 90
E~ipt,
Misir III 606, 607
Ehrenbreitenstein, w Koblencji, NRF
11 66
Eiseoach, NRD XXVII, II 110
Ekaterynosłw
zoh. Dniepropietrowsk
ekatrynosłw
gubernia 517, 111

149
Łahn,
rzeka 111 118
XXVI. 537, 538, III 106, 744
Ełk,
Lyck XXVI, 542, 543, 582, 583,
604, 606, III 553, 560, 706, 744
Eros, NRF 421
Europa 183, 621, 625, 11 41, 208, 222,
274, 403, ~70,
497, 623, 632, 633,
111 89, 168, 169, 245, 394, 417
Europa poludoiowa 109
Europa środkwa
109
Europa wachodnia III 129
Europa uchodnia II 224

Elba =
Elbąs

Frankfurt nad Menem, NRF XXVII,
II 83, 170, 184, 200, 111 106
Fraozeoebad = Fraoti~kvy
Lśzne,
Czechosłwaj
392, 393, 394, II 48,

65, 67, 265, 395
Fiirsteohof, Austria II 395, 397
Galicja, Galicioa 13, 100, 107, 117,

205, 225, 227, 234, 236, 240, 269,
285, 300, 306, 308, 311, 315, 316,
318, 321, 325, 331, 364, 448, 472-474, 491, 501, 509, 601, 628,
629, 656, 672, II 66 68, 149, 220,
281, 284, 315, 357, 377, 409, 410,
419, 426, 471, 576, 601, 631--633,
III 21, 29, 44, 45, 58, 91, 105, 129,
184, 186, 192, 202, 206, 289, 324,
327, 330, 348, 356, 384, 455, 498,
504, 527. 533, 592, 638, 611'
759
Galicja wachodnia 628, 652, II 16,
394, 528, 529, III 45, 456, 464, 656
Galit'ja zachodnia 112

=

Gallipoli
Gelibolu, półwyse,
Turcja 11 130
Gałęzów,
pow. Bychawa 143, 148, 149,

111 705
Ganges, rzeka II 189
Garda, jezioro, Włochy
11 155
Garwolin XXI, 212, III 104.
Garwolióekie XXII, XXIV
G~bio,
Gombin, pow. Go1tynin 151,

152
Feliksów, pow. 01trów Maz.
Filipowice, pow. Cbrunów
249
Flatow Krei1 aob. zlotow1ki
Florencja, Włochy
420
Fordoo, pow. Bydgoezcz III
Francja, France 4, 89, 364,

94
11 248,
powiat

636,
368,
11 66. 171, 175, 204, 206, 217,
254, 259, 273, 274, 333, 336,
548, 549, 690, III 18, 45, 203,
417, 725, 738

637
563,
235,
491,
359,

Gdaó1k XXVI, 527, 537, II 567, 628,

III 275, 565, 706, 735, 744,
gdaó1ki powiat 580
Genewa, Szwajcaria III 83, 431
Giebultowo = Giebultów, pow. Kraków? II 509
Gielniów, pow. Pny1ucha 587
Gietrzwald, pow. Ohztyn II 272, 274
Giżycko,
Lec, Lotzen XXVI, 573, 575,

577, 579, 604, 606, 111 106, 744
Głogów

=

Głogów

Małoplski,

pow.

851
Głuchów,
Głuezyn,

RRze zów Ill 189, 190
Głuchy,
pow. Grójec 70, 72
pow. Radziejów 139, 140,

Grefenberg, Greifenberg zob. Lazne
Jeeenik
Grenada = Granada, Hiezpania II

la89, 190, 237, III 705

649

Gnitiezno 304, II 301, III 518, 713,

pow.
Gręboszów,

powiat III 285, 309
pow. Gostyń
552
Goltlejewko, pow. Rawicz 111 102
Golilina, pow. Konin 156
Gołuańcz,
pow. Wą~rowiec
495
Goł!lęhiów,
pow. Radom III 705
Gomnhin zob. Gąbin
Gońcizye,
pow. Garwolin III 704
Gopuł,
jezioro ll1
Gorkk1. Nowogród
iźn.
Rosyj ka
FFRR III 611, 642
GorHice III 599, 645-647, 658
p;orlioicki powiat III 645-647
Gornnji Rgovi, Jugosławi
III 35·1
Gorzzkiew zob. Kor7.kiew
~nieźńsk

324

ka Ziemia 303
Go t)lyń
kie ·xn, 442, III 7U
gostyńki
powiat ll1
Gobci-ieradz, pow. Bydgo zez II 172,
17:!3
Górk' i
Górka Klasztorna, pow.
yyrzysk 587
Góry,, pow. logiino III 285, 309
Góry
Góry Wysokie, pow. Sando·
mieerz III 705
Gorłitz
zob. Zgorzelec
Grabi•ie, pow. Alekeandrów Kajaweki

pow. Tarnobrzeg II 195, III
Grębów,

189

Gog~lew,

Gost'łyń

Ternoweka
Dąbrowa

II 107, 108

7715, 738

Grochów, dzielnica Warszawy II 455
Grodno, Białorusk
SRR II 103, III

37, 747
grodzieńska

303, 307, III
~ubernia

218, 747

Grodzisk = Grodzi k
Gródek = Gorodok,
Ukraińs

fazowiceki 153
SRR

III 705
Grójec 449, II 153, 720, III 168
grzybowaki powiat
gryhowsk.i po·
wiat III 645-647
Grzybów = Grybó.-, pow. Nowy Sącz

III 646, 647
Grzymalów •,
Ukraińs

SRR III 601

Gost,yń

214'

Grab!.kowo == Grabkowo Poduchowne,
po.- • loclawek 111 ll9, 120
Graniuca, na terenie osiedla Maczki,
po.-.v. Będzin
399, 623, 649, II 30,
55, , 58, III 156, 167, 170
Graz, Griitz, Hradec, uetria 634, 635,
655,, 656, II 27, 66, 67, 91, 92, 155,

688, • 689, Ill 532, 533, 582
Grecjaa 111 578

Haarem, NRD 588, 589
Halicz, Ukraińs
SRR III 87, 88, 115,
116
Hambur~,
NRF III 291, 725, 726
Hamry zob. Kuźnice
Hanower, NRF II 205
Harasymów •, Ukraińs
SRR II 106
Heidłbr~,
NRF 439
Hel, półwye
539, 541, 587
Hercegowina, kraina, J ugodawis II 12,

106, III 365
Hiszpania, lepanija 124, II 220, IJI

531
Holandia, Holland III 735
Homel, Białorusk
SRR XX, 3, 4, III

704
Honiatycze, pow. Tomanów Lubebki
III 610
Horodenka, Ukraińs
SRR II 105,

394, 400, 404, 416, 417, 428, 527,
539, 620, 621, III 662, 746

852
ki powiat II 340, III 767,
bordeń

770
Horodnica nad Dniestrem • , Ukraiń·
ska SRR II 39, 40, 52, 519
Horodnica nad Zbruczem •, kraińs
RR II 39, 10. 52
Hor zów (błędni
e) , zob. Kor zów
Howerla, góra, Karpaty W ch . 646
Hradec zob. Graz
hrubi~
zowski powiat 442
Hrubieszów 442
Hrvat ka zob. Chorwacja
huculskie góry zob. Czarnohora
Hucł
zezyzna XXVI
Iłira,

pow.
463
I ablonów •, Ukraińsl
Jaku zyńce
•, Ukraiń

362
Jarosłw

III 89, 133, 198
J aryczów •, Ukraińs
SRR II I 746
ki e III 233, 292, 745
J uieł
Jasienica, po w.
ołmin
III 705
Jasieniec, pow. Grójec II 156
Jasienów Polny, Jasienów Dolny •,
Ukraińs
RR II 399, 400, 401,
404, 416, 441, 447, 472, 474, 479,

482, 527, 540, 541, 577, 578, 584.
606, 607, 610, 617, 632, 701, 702,
III 182, 706. 746
J as lo XXIV, 111 705, 746
Ja y, Rumunia III 507, 516
J astaroia, po w. Puck 539, 587
Jastrzębi,
po w. Tarnów III 646, 647
Jawor, góra, B~
ki d Wschodni III 51
Jaworki, pow. owy Targ 78
Ja worze, po w. Bielsko-ał
li/ 577,
578
Jazłowiec
•, Ukraińs
RR III 662
pow. Radom 11I 529, 531
J edlińsk,
Jena, RD 414, 11 64, 660
J e rozolima, Izrael, I ordaoia 515
J esenik, Czecho !owacja II 654
Jeumont, Francja II 254
J ~ że w o "" Jeżwo
owe albo I eiewo
Stare, pow. Białystok
496, 497, II
404, 157, 458, 461, 463, 681--686,
691
j ę drujow
ki powiat 564
J ę drzejów
586
J ohaoneshad zob. I ań
ki e Łaźnie
J ohannishurg zob. Opava
Józefów, pow Opole Lube! kie II 2-1,
owy Dwór hz. 460,
71 (błędnie,
winno być
: pow. Pu·
ławy),
87
a RR II 39, 40
s ka
RR III 45

lllyria, kraina , Jugosławi
II
462, III 748
lmbramowice, pow. Olkusz 155, 456
Indie Wschodnie III 513
Innsbruck, Austria 11 15:>
Inowrcła
185, 191
iowrcła
ki powiat III 285, 309
lekań,
pow. Przemyil II 411, III 61,
62, 63, 649, 70), 706
hpanija zob. Hi zpania
h pas •, Ukrai•i \..a RR II 475, 647,
652
I teboa, pow. Cieszyn 225
Italia zob. Włochy
lwano-Frankowak, tanislawów,
Ukraiń
ka RR 307, 658. 659, II
116, 362, 528, :l29, 57'> III 43, 697
I wao~ród
zob. Dęblin
lwanowak •, lwnnowska, U:kraińs
RR 399, 532, 533
Iwonicz, pow. Kro no II ~19,
252,
256, 395, 640, lll 71, 304
Iubella = Izabela , pow. yrzy k 675
Izbica == Izbica Kujaw ka, pow. Koł
118, 149, 16:)
Jabłon,

Jadów, pow. Wolomin III 704, 705
Janów, pow. Czę
tochowa III 678
Janów = Janów Lube! ki III 746
J ań ki e Łaźnie,
Jobaone bad, Czech o·
!owacja III 275, 276
J armolińce,
Ukraińs
SRR 355, 356,

853
Katowice 547
katowicki powiat ll 315
Kaukaz, góry 627, II 211, 649
Kawiory, pow. Kraków II 419, lll

KBl
i~lk
Kack, przedmie' ci e
G;dyni 537, 538
Kalliningrad,
Królewiec,
Ro yjska
F' RR X \'I, 275, 276, 537, 538,

268

5 42, JII 337, 744
Kalli kie XXI, XXIV, 162, 218, 303,
4 4!!, 11 328, III 311, 312, 525, 565,

7
1~

Kazń,

kali1 kie województwo li 411
kaliuki powiat 133
Kaliisz 600, II 148, 175, 201, 325, 548,
I III 525, 565, 639, 745, 764
Kalvarija, Litewska SRR
Kahwaria
1114

Kahwaria
kalwaria Zebrzydowska,
p<ow. Wadowice III 745
Kah aria
'rjherowska, pow.
ejberolwo 544
Kairu zyn, po . łiń
k faz. JII 711
Kam1ienica, pow. Limanowa Hl, 173
Kam1ieniec Podol ki,
kraii1 ka
RR
IIII 45, 597
Karruieona Wola, pow. Opoczno III

1316

= Kamień
Pomorski 54-:1.
Kaniice Now~
albo Kanice tare, Kanitca, po w. Jędrzejów
92, 91
Kaniiów, Uhaiii ka SRR 123
Kark:<ono ze, góry, udety II 189
Karl<o y Vary, Karolowe Wary, Karlsbatd, Czecbo lowul'j XIX, 39·1, 623.
63'5, II 22, !!3, 32, 17, 60, 39:>, 407,
64ł.8,
III 81, 90, 232, 236, 237, 250,
Kamtień

55{8
Karl ruhe, "RF III 291
Karmiowice, pow. Kraków 11 2111 249
Karp1aty, Krępak.
góry 306, 471, &15,
II 116, 189, III 143, 144, 559, 686
Karp~&ty
rodkowe 616
Karyrntia, Korutania, kraina ,
u tria
III 3114, 38:>
Ka zmhska Zit"mia 22:), 307
Ka ztuhy X VI, 301, 308 - 311, 315,
5377, 539, 542, 544, 580, 669, II 123,
III 706, 7H

Kaźmierz

Rosyjaka F RR II 159, 160,
162, 169, 175, 303, 341, 449, III
765, 766

=

Kazimierz Dolny, pow.
Pulawy 506, I II 565
Ką
inowo, pow. Szamotuły
435
Kępa
Kępa
Zaleszńk,
pow. Tarnobrzeg 374
Kicio, pow. Poznań
II 81, 83, 111 19,

21
I, 92, 557, 564, 565, 590
591, 593, 598, 599, 601, 603, 622,
6211- 630, Jl 5, 6, 12, 13, 110, 121,
131. 132, 137, 138, 150, 176 178,
199, 217, 210, 645, 664, 720, III 5,
43, 55, 56, 298, 299. 313, 313, 504,
53:), 701, 715
kielecka gubernia 561, II 121, 137,
138, ll I 55, 56
Kieleckie X II, XXI • 59, .304, 557,
592, 629, Jl 480, III 56, 263, 298,
303, 313, 559, 715
kitdecki powiat 557, 564, II 5, 11I 302
Kije, po"'. Pińczów
II 177

Kielce

I. ijow . ka gubernia III 43
t\:ijow zezyzna III 41
Kijów, 'kraiń
ka RR II 177, 534,
III 45, 89, 127, 129, 130, HS, 148,
l.'iO 161, 410, 737, 738

Ki zkowo, po' . Gniezno III 116
Klagt"nfurt , Ct"rOH'I", u tria HI 538,

539
Klau enhurg "oh. Cluj
Kleck ,. Kiecko, pow. Gniezno 301
Klembów, pow.
ołmin
III 396
Klonowiec = Klonowiec Szlachecki,
pow. Kutno 208, 211, 212
Klonowo zob. Klonowo
kluczborski powiat ll 315
Kłodówka
1oh. Kołdyjówka

854
Klono o, Klonowo, pow. Radziejów
117, 118, Ili 105
Kniaźdwór
*, kraińs
SRR lli 169,

770
Kobaki *, Ukraińs
SRR li I 163,
764
Koblencja, NRF II 237
Kob lanka, pow. Gorlice 587, 11I 646
Kobylany, pow. Kraków II 248, 249
Kobyle Pole, Kobylepole, dzielnica
Poznania 11 81, 83, 130
Kodeń,
pow. Biał
Podlaska 11I 106
Kolanki *, Ukraińs
SRR 11 472
Kolbuszowa 11I 189
Kolomea zob. Kołmyja
Kolonia, NRF XXVII, 515, 11 170,
181, 200, 237, lll 106
Koł
lli 715
Kolbru~
160, 11 276, 627, 11I 66
Kolodyjówko *, Kłodówka
?, kroińsa
RR II 153, 156
Kołmyja,
Kolomea,
kraitiska
RR
, XXVII, 610, 619, 658, 659, II
62, 91, 106, 313, 339, 310, 3123 u. 352, 353, 357, 3!l9, 376, 377,
379, 385, 391, 397, 399, :102-101,
106 -11 1, 413, 111, 121, 421, 127-132, n8. 139. HI. 457, 158, 162,
463, 175, 478, 481, 495, 519, 525,
5!>3, 55·1, 556, S57, 561, S70, 575,
596, 612, 625, 629, 630, 616, 617,
652, 653, 666, 667, 669. 670, 676,
682, 687, III 291, 381, 538, 539.
599. 600, 69"i, 706, 716, 767, 769.
770, 772, 776, 777
ryrkul
11
437-139,
L.olomyj ki
148
Kolomyj lie 11 101- 106, 119, 353,
419, 11I 763
kolomyj ki powiat 11 340, 111 761, 770
Konarzewo. pow. Pomań
111 507
Kon~resówka
:rob. Króle two Kon .. re·
s owe
Konin 11I 745
Konojad, po' . Ko<cian 3H, 111 706

v.

Kon tantynopol zob. tambuł
Końskie
92-9-1, 11I 715
Kopertyn zob. Copertino
Kordoba = Kordowa, Hiszpania II
619
Kornicz •, kraińs
RR II 413, 440,
441, 417, 471, 477
79, W2, 483,
591, 594, 596, 606
Korona zob. Polska
Koropiec.
kraiń
SRR III 87, 89
Koropiec, rzeka, dopływ
Dnie tru 11I
87-89
Korulania zob. Karyntia
Korszów Nowy i Stary •, Kor zów,
Horszów, Ukraiń
ka RR II 39, 40
51, 54, 56, 57, 375, 411, 610
Korzkiew, Gorzkiew, pow. Kraków
348, 349
Kosina, pow. Łańcut
III 557, 558
Kosino, pow. Płock
11I 705
ko sowsli powiat 11 340, lli 167, 770
Ko ów, kraińso
SRR 658, 11 l, 2,
624
Kościan
302, 321, 344, 354, 357, 11
582
Ko~ciańskE'
XXIV - XXVI, 325
kościań
li po" i at 328, 111 285, 309
Ko;ciól ~
Ko' cielec Ku·
l" o~cirl,
jawski, pow. Inowrcła
214, 671
Ko'ri r:r}na III 735
Kośriól
zoh. Ko "cielec
Kotłów,
pow. O trzeS7ÓW III 285, :ł 09
"ow~l
po,.. lło .tawr
l 6
I" uw 11 ki }CliJ
Ko..,el, l krniń
la RF 03, 361 11I
!>78. 1n
kowi~ń
ka guht>rnia 30"
Kanna , I.itrw ka RR 201,
I"owno
271
Kozi!'~lw).
Kozi l" Głowy,
po w Po·
:mai• 530, :;:n. 532, S69, 11 45, 81
83, 130
ko,iel. ki powiat II 315
Kozienice- III 679, 701, 705
Koźmin,
pow. Krotoszyn 225, 244

855
Kó1rnik, pow. rem 245, 389, II 543,
l II 501
Kr ina, Krain, kraina, Jugo ławi
111
3184, 539, 544, 546
KraJkoweka Ziemia II 137, 138
Kr&Jkowskie XXI XXII, XXV, 59, 93,
1:21, 206, 259, 301, 341, 423, 435,
4193, 501, 601, 602, II 229, 480, 568,
l 11 317, 318
kra kowski okręg
582, 581, 11 655
Kra1ków, Krakau, Cracovie V, VII,
V'III, XXI, XXIII-XXV, XXVIII,
X:XIX, 11, 12, 23, 75, 78, 79, 81,
l.J5, 161, 163, 167, 200, 204-206,
2!26, 227, 239, 240, 243, 262-267,
2770-273, 275, 286, 289, 290, 292,
2<96, 297, 306, 309, 312, 318-328, 330, 331, 333, 33-1, 336-310,
3 ,2, 343, 348, 349, 351, 352, 354,
35i7, 359, 360, 362 366, 368, 369,
37n-375, 381, 387-390, 392-394,
3916, 400, 402, 404, 408, 410, 412,
4ll5--417,
421--426,
429--431,
4314--437, 439, 441, 412, 446--451.
45·
56, 458, 459, 4
66, 471-473, 475, 481--486, 489, 4914915, 502-504, 506, 509, 510, 512,
51:3. 516, 517, 520, 522-524, 526529, 531, 537, 539, 510, 512, 5-17,
55(0, 551, 553, 557-560, 567, 572---..575, 577, 579- 582, 58:), 586,
5819-591, 593-S97, 600, 601, 603,
21,
60 1, 607-610, 612, 616, 619
62'3-628, 630-633, 635, 638, 610,
61'3-616, 618-652, 651, 636, 657,
66':1 Ml 666, 669, 671 - 673, 11 1
- '17, 9, 16, 17, 23 - 27, 29, 30, 33. 35,
37. 38, 40, 12, 4:>, 46, 18, 51-S 1,
:)6---58, 60, 62, 61, 65, 67- 70, 73,
75, 79, 80, Sl--86, 92, 98, 100, 103,
lO l, l 06, 108-110, 113 - 116, liS,
1191, 127, 129-131, 131, 136, 137,
1391, 145- 148, 150, 152, 155, 156,
1601, 161, 165-17!, 177, 178, 182- ll84, 186, 187, 190-~.
197-

-199, 211, 214, 215, 217, 220, 225,
229, 231-233, 240, 247, 249-256,
258--261, 263, 264, 267, 269, 271,
272, 274, 276--279, 283-285, 292,
293, 295, 297-300, 302-301, 306,
308, 311, 313, 315, 320-323, 325,
327, 328, 330, 331, 338, 340-342, 344,
345, 350-354, 356, 358, 361, 36-1-368, 370, 373-381, 384, 390, 391.
396, 406--408, 410, 411, 413, 419,
426, 427, 429,430,432,433,438,439,
441, 443, 446-149, 454, 457--459,
462, 465, 467, 468, 471, 472, 474,
477, 479, 488, 489, 492, 494, 495,
498--502, 504, 508, 510, 511, 516--518, 522, 524, 526, 528, 529,
532-534, 536, 539, 544-547, 550,
552, 557, 558, 562-561, 568, 569,
571, 574, 575, 578, 579, 582, 583,
586, 593, 596--598, 603, 603, 608,
609, 613, 615--622, 626, 629, 630,
632--634, 638, 639, 615, 647, 648,
654--657, 661, 664, 665, 670-672,
674, 677, 683, 681, 687- 689, 691,
695--697, 704, 707, 708, 711, 715-718, 720, III 2, 12, 13, 15, 16,
22-24, 28, 30, 31, 35, 40
3, 45,
46, 49
3, 65, 66, 68 - 70, 72 75,
77, 80-85, 89,92- 91,96-98,107109, 113 - 115, 117, 119, 121 121,
126, 134 - 1:16, 116, 153, 157 160,
162, 161-166, 168, 169, 171, 174- 184, 187- 189, 195 - 207, 209-217, 219, 220, 222, 223, 227 237,
239-218, 250-252, 255, 260270, 273. 271, "277 280, 286
239-295, 299, 300, 302-.107, 309,
;no, 111, 121, 322, 324, 325, 327-~ 13,
3
~1
35,
337, 338, 34350, 352, 353, 355- 361, 365, 366,
368, 371-376. 379, 382-385, 388-.191, 393- 397, 399
02, 404,
405, 407, 408, 411--413, 415--417,
419, 420, 422, 424--432, 434--436,
4.18--441, 444, 446--455, 457--459,

856
161- 163, 165-470, 72, 473, 475---483, 485
99, 501, ;)02, 505, 506,
508--511, 514, 516, 518, 519, 522,
52
527, 529-531, :>37--541, :>43,
548, 550, 552, 555. 557, 561--569,
572, 575-582, 586--589, 591-:>95,
597--605, 608, 609, 61· 616, 620,
621, 625, 626, 630, 631, 633-637,
639, 6·1.1-645, 647-650, 653, 654,
657, 659-661, 663-665, 667, 668,
670, 672-677, 688-691, 693, 696,
698 - 700, 703, 704, 706, 712, 723,
724, 728, 730, 736--738, 743, 715,
748, 751- 753, 760, 762, 764, 772

=

Kralovyhrad
Hradec Krńlove?,
Czecho łov:acj
XIX, II 107
Kraplewo, Kraplau, pow. Ostróda 577,

583, 584, 604, 606, 618, 619
III 705
Krasnołwkie
302
Krasnystaw, Krosny Staw 112, III
746

Krasne, pow. Chełm

Kraszew
Kraszew
owy albo Kra·
szew tary, pow. Wolomin III 706
Kretków, pow. Jarocin III 116
Krępak
zob. Karpaty
Kroacjo zob. Chorwacjo
Krobia, pow. Gostyń
244
krohski pov. i at 55:;, III 285, 309
Kromnów, pow. ocbaczew III 704
Kro towo. Chróstowo
Chru towo,
pow.
lek andrów Kuj. 214
Kro· cienko, pow. o wy Tar! 473
Krotouyn 301, III 132
lrotuyń
ki powiat 307
Króleuwo Konp;re ow , Kongre ówLa

370, 385, 396, 426, 469, 619, 634,
705, 710, 718, 722, III 20, 22, 38,
39, 60, 91, 92, 202, 250, 437, 138,
527, 533, 629, 708
Królewiec zob. Kalioingrad
Kruków, pow. Ryki 3.')6
ruszwica, pow. Inowrcła
Krynica, pow. Nowy ącz

II 148, 368, 111 705
Krzeszowice, pow. Chrzanów 531, 532,

613, 11 150, 248
Krzywczyce, dzielnica Lwowa, kraiń·
ska RR 11 125
Krzywosąda
= Krzywo ądz,
pow. nadziejów 170, 175
Krzywotuł
owe i ta re •, Krzywotu·
ły,
Ukraiń
ka RR 11I 182
Krzyż,
pow. Trzcianka 262, 263
Krzyżanowice,
pow. Pińczów
11 574
Krzyżówka,
pow. Nowy ącz
79
Książ
Wielki, pow. Miechów 111 313
Księgnk.
pow. rem III 285, 309
Kubań,
Kubańsk
izina, Rosyj ka
F RR Jil 149
Kujawy
X III, XXIV, 110-112,
11
119. 121 , 128, 133, 139, 148,

150, 152, 154, 153,
170, 182. 188, 189.
222, 244, 2·17. 262,
II 136, III 49, 63,
727, 741 , 714

Krółeatv.o

=

225, 263, 308. 316. 318. 190, 509.
11 331, 332, 347, 348, lll 348, 356
Pol kie
·n l, 10, 11. 43.
59, 87, 107, 13
133, 136, 163- 16:>, 187, 192, 193, 263, 306, 321 ,
392, 407, 470, 472, 473, 501, 517.
553, 585, 601, 606, 629, 11 80, 163,
164, 215, 216, 224, 231, 233. 258.
277, 278, 282, 284, 298, 319, 350,

III 713
1\, 78,

Kulparków,
kraińs

159.
205,
277,
318.

161--166,
212, 214,
289, 311,
681, 705,

prudmie ·ci e
Lwowa,
RR 11 429
dzieinica Krakowa 11

Kurdwanów.
111, 111 573
Kurlandia 2, s:;
Kurp u· XXI - .. "III,

61,

65,

301,

III 108. 109. 105
Kutn

Hora, Czecho !owacja III 2S5,

2)6. 260, 264
Kutnowskie
Kuty, Ukraii• ka

768
Hamry, pow. Zakopane III
Kuźnice,

295

857
Kwi ieci zewo, pow. Mogilno 329
Kwi ilcz. pow. Międzychó
l/I 118
La ihhach zob. Lublana
Lnncckorona, pow. Wadowice 11 279
Lanodek zob. Lądek-Zrój
Lalki, pow. Kępno
Jll 690
Lateeran, w R ą mic.
\1: loch y Jl 27 )
Latoowicz, pow. :'\liń
1.. Maz. 506, Jll
70~

Laz nn e Jesenik, Grefenberg, Greifenbeerg, Czechosłwaj
II 654, III 51
Lądek-Zrój,
Landek, pow. Bystrzyca
Kl l. XXI, 9, 11, 111 704
Lec zob. Giżycko
Lccbhlin. pow. Wągrowiec
Jll 295, 296
Lechhnica, Czechosłwaj
79
Lednnogóra, Lenna Góra, pow. Gniezno

1111 123
Ledonogórskie Jezioro III 715, 718,
7H ? . 72~
Lrló '"• pow.
loszezowa 111 618
Lenanrtowice, pow. Pleszew 587
Lennna Góra zob. Lednogóra
Lt>sk .. o, Lisko 111 50, 188, 190, 2711.
55i 7
Lt> szcczowate, po w. U trzy ki Dolne l/ l
61 J , 62, 63, 75, 76, 166. 193, 194.
2777--279, 28~.
557, 703 707
I .esznno 225, 273, 328. 669, 111
1122
Lewoocza = Levo~a.
Czechosłwaj
llll 89
Lif.p;ee, Belgia XXVI, 11 170, 181, 200,
111 T 706
T.i§ol tka = Lhotka Komorni , C7f'ChosłOI•wacj
361, 365
Limannowa 473
Lipki.i, w dzielnicy Krakowa Zwierz~
nieec 11 27, 28
Lipni•ira
Lipnica forowana, pow.
Boochnia 587
Lipn.c:~
Wielka, pow. Nowy Sącz
ITI
6477
Lipnoo 111 144

Lipnowskie ~
II, 301, l// 739
Lipowa? 210, 211
Lipsk, Leipzig, RD XXI, X VII, 7,
8, 41, 46, 283, 333, 334, 451. 515,
H 21, a, 46, 50, 82, 98, 100. 113.
170, 179, 181. 18t. 200, 2~7'
241,
212, 249--251, 260, 261, 291, 292,
303, 304, 307. ~08,
329, 330, 350,
476, 477, 500,
351, ~61. ~73,
525, 526, 537, 538, 552, 560, 561.
563, 568, 571, 572, 583, 65~
111 81
102, 106, 111, 244, 253, 255, 289---291, 339, 340, 359, 393, 409, 571,
704, 706, 710, 726, 729, 749, 750
Liski •, Ukraińs
SRR 11 40
Lisko zob. Lesko
JJitwa :\X. XXIII, 84, 85, 88, 305- 307. 130, 442, 461, 607, 608, 11
24, 25, 68, 103, 191, 221, 281, 313,
331, 332, 370, 426, 457, 582, 710.
111 88, 291, 311, 313, 456, 574, 652,
747
Litwa proska 305
Lizbona, Portugalia 11 204, 521, 522,
614, 645
Ljubljana zoh. Loblana
Lodomeria 111 498
Lodowaty Ocean 11 14
Loiret, departament, Francja 11 171
Londyn, London, Wielka Brytania
590, 11 204, 292, 388, 550, 598, 111
23, 307. 312, 516, 519, 725, 726
Lotaryngia, kraina, Francja 11 ~O l,
204, 27:>. 518
Lotzen zob. Giżycko
Lubartów l/ 700, 701, 723, 111 746
Lubaaz, pow. Czarnków 281, 111 285,

309
Jubel ka gubernia 629, 111 84, 8:i
LubeJ kie XXII -XXIV, 112, 137, 14~.
113, 149, 160, 161, 165, 173, 1~7.
302, 371, 397, 420, 452, 477, ti10,
11 211, 675, ITI 83, 86, 87, 3-18, 746
loheł
ki powiat 133

858
Lublana, Ljubljana, Laibach, J ugosła
wia XXIII, 76, 80, II 462, III 36\,

624, 611, 612, 649, 656, 657, 662,
666, 675, 695, 698, 705, 706, 728,
746, 752

384, 385, 392, 532--534, 538, 519
Lublin XXIV, 131, 133, 142, 172, 174,
302, 370, 529, 11 140, 158, 321, 32.),

700, 701, 723, I11 40--42, 44, 89,
152, 705, 746
Jubliniecki powiat II 315
Luboatrń,
pow. Szubin 558, 559, 11
299
Lucerna,
zwajcaria XXVI, 11 170,
200
Lunden, NRF I II 660
Luneville, Francja II 201, 235, 333

pow. Nowy S,cz 79
pow. Kutno 208

Łahow,
Łanięt,

491
11 684, 685

Łaitcu
ł.apy

pow. Garwolin III 704
pow. Wohztyn III 285, 309
pow. Toruń
III 705
Ziemia 303
XXIII, XXIV, 11 70, III 74i

Łaskrzew,
Łąkie,
Łlłżyn,
Łęczyka
Łęczykie

Łęgonice,

Łęgonice

Lutowiska, pow. Ustrzyki Dolne III

184, 185
Lyck zob. Ełk
Lwowskie 305
Lwów, Lemberg,

Sandomier~kc,

pow. Opoczno III 135, 136
potok, dopływ
Sanu 111
Łohzwnica,

Ukraińs

51
pow. Wyrzysk 587
rzeka, dopływ
Dniestru 307

SRR

Łobżenica,

XXIII--XXVII, 75, 76, 96, 200, 206,
228, 240, 265, 268, 269, 274, 2n2,
28·1, 287 289, 318, 330, 331, 316
--339, 369, 377, 389, 392, 139, 1-12.
l)1, 465, 466, 482--484, 502, 50J,
506, 517, 521, 570, 585, 586, 589,
617, 619, 621,631,646, 648,651,656,
6:;9- 661, 663, 668, 669, 672, 11 l t
50, 60, 62, 63, 67, 77, 79, 84, 106.
101, 109, 118 120, 122 125, 2:r;,
270, 296, 297, 313, 316, 318, :l23,
352, 357, 359, 361, 362, 375, :176,
385, 391, 391, 100, 411, 429, .no,
432, 138, 439, 448
50, 457, 47072, 178--180, 523, 525, 528--530, 558, 566, 568, 572 571, .;7r.,
579, 595, 621. 622, 617, 610, 611,
650, 631, 656, 661, 686, III 15,
29, 30, 45, 51, 52, 65, 76, 79, 81,
87. 88, 101, 103, 110, 111, 132, 131,
137, 142, 174, 191, 192, 230, 2fo7.
276, 211, 281, 291, 293, 345, :lńa,
385, 389, 392, 408, ·1:>0-452, 454,
455, 457, 459, 467,469,497,498,507,
516, 533, 552, 559, 571, 572, 577,
585--595, 598, 599, 603 605, 613,

Łomnica,

4. 65, 133, 201, 234, 390, JJI
109, 524, 549, 560, 631, 684, 685,
705, 744
XXIII, XXV, 65, 11 6<15,
III 550, 553
ki powiat 133

Łomża

Łomżyńskie
lomżyń

zaków zob.
Ło.

łoszakw<ce

85, 89
Łowicl
ie K ięstwo
II 301
Lowirt. :103, III 109, 115, 713
Łotwa

ł-ozw

S e w a topolskie, Ło:r.waj
Ckraii1ska RR 533
II 70:>
kraii1ska RR 303, ;;61, III
717
•, Bialoru ka RR 11 :!6
pow.
audomierz 111 420,
Lódź

Łuck,
ł.urzaj

Łukaw,

422, 702
121, 506, 529
Łukowsie

powiat 118, 121
III 372, 714
= Łaszewo?,
pow.
łukowsi

Łuków

Łuków

wiecie III

ŁusTCzanów,

706
pow. Go tynin 149--1$1,

152, 153, 166, 189

859
111 333-335, 429, 430, 744,
ł.uż·yce

7-48
Dolne II 655
Górne II 655
pow. Wieluń
Łuż·yce
ł.uż·yce

Łysl.ornia,

111 701

fao:bcm, po w. Ko ·ci a n 632, II 41, 300.
419!';, Ill 41
\far·hory, Iahory, pow. Opoc~n
II

7(()7
'lac·icjowa, pow. Nowy ącz
79
Madlon, dolina, Francja 11 204
Madlryt, Hiszpania 11 201, 649
Mag1dehnrg, RD III 83
Majtewica, góry, Góry Dynanki" III

35;4
Mallhork XXVI, 537, III 744
faltta III 606, 607
Maltta, dzielnica Poznania II 346, 37t.

109, 110, 119, 133, 136, 271, 292,
301, 312, 348, -105, 435, 549, 643,
739, 744
fazowsze czerskie 303, 306, 111 109,
136
Mazowsze le'ne 111 108, 109, 405
fazowsze łomżyńskie
III 271
I11 271
Mazowsze płockie
Mazow ze podlaskie 302, 441, III 108,
109, 271, 744
Mazowsze polne III 108, 109, 405, 713
fazowsze pru kie III 108, 673
fazowsze tare 11I 108, 109, 405, 6-14,
739, 741
\fazows~e
war zaw kie 111 108, 271
lazury 109. 1:i0, 308 -311, 315, 5H-576, 578, :i79, 582 -581., 605, 606,
II 463, 111 234, 565
lazury Podla ki e IT l 109

51 2, :il3, 111 186

lazury

po w. Jędrzejów
564, 5fi5
'fał01pol
ka t?l, III 641
Małolrmi,
:\fałorsij,
la Petite Russie
3018. :-162, II :n2, 528, 529, III l37.
11':-1, 118, :il2
Mmiieczh, pow. Srem 72
farainviller, Francja
far 1invłle
II 201
Marc•inkowo, Marcinkowo Dolne, pow.
MoJgilno 111 199, 231. 236. 436
fariaampol
Kapsukas, Litewska
SR'R 85, III 574
Maria mpolskie 23-1, :-105, Ill 353. :i73
farilk~
Lazne,
farienhad XIX
_.,, li 351, 3:i6. 107. 462 :i l8, 6~ ••
\fałolp;szc,

ITI :li6, 701, 710
larpnngt>n

==

. larpingu~?

,

T'ranrja II

275;
fa•)rmont, dzit>lnica War zaw) ta, ~13,
Q1, 3:-19
:'\fatarrnia. futt>rna, pow. Kartuzy ITI
735>
fazelw, pow. Łęczya
III 705, 741.
\fazOlWSZe 208, 212, 303, 301, 386,
4-!2., 471, II 4~7,
·180, 1II 83, 107,

Pru kie,

Prusy

mazurskie

303, :i:-17, 512. I1l 109, 405, 518,
550. 565. 675, 714
fąkolin,
pow. Płock
Tli 705
t .. rhelrn. B.J~ia
111 291
fediolan, Włochy
II 151, III 'l90
Mekl emhurgia, kraina, RD 589,1I 628
fek )k, fe ico III 195, 196, 201,
711
fetz, Francja II 235, 333
11 172, 17.1
f owo, pow. 'ąhr1eźno
1irhałowct',
pow. Kazimierza Wielka
586
• lichalo' kn !ie-:nia 305
fiechow l..ie 301. )6;;, !i92
mi•·rhu"' ki powiat 111 302
Miechów 'i86, 592, 11 656, III 74:l
tiel!'c 11 l 189
lidnik = Mielnil..i, pow. Ło
ice III
87, 88
Ji~lync-k,
pow. Gniemo 11I 285, 309
fiędzyhór,
pow. Syców 11I 690
tiędzychoke

596
powiat III 118

międzychok

fikołajew

. tikołów.

zob. Nikołajev
po . Tychy 11 31;)

860
Mikorzyn, pow.
Milosław,
pow. Września
Mińsk,

Białorusk

Kępno

72, 587
Il/ 706
SRR XX, 4, 304,

Ill 704, 747

XXIV
Mińske

Misir zob. Egipt
Mistrzawice •, Czechosłwaj
Ill 268
Mitawa, Mitau = Jelgava, Łotewska
SRR XX, 4, 83, 84, 354, 1I1 704,

707, 708
/l/ 744
Mław

305
!\Iławskie

Mloszowa, pow. Chrzanów 633
Mnichów, zob. Monachium
Mników, pow. Kraków II 248, 249
Modlin, pow. Nowy Dwór Maz. 111

705
Modlnica. Modlnica Wielka, po w.
Kraków V, VII, VIII, XXI, XXIII-XXV, XXVIII, 11, 12, 272, 355,

358, 359, 371, 372, 374--377, 379,
381, 410, 423, 433, 455, 456, 481,
485, 489, 495, 496, 513, 520, 540,
541, 543, 552, 554, 559, 560, 563,
579, 586, 602, 603, 609, 612, 621,
628, 650, 660, 661, II 3, 4, 6, 8,
16, 17, 34, 37, 38, 47, 48, 51, 54.
55, 57, 71, 72, 75, 76, 78, 84, 90,
117, 134, 135, 138 141 157, 165,
169-172, 175, 176, 183, 184, 190,
219, 220, 223-225, 231-233, 236,
239, 240. 247-250, 259, 262, 264,
267, 269, 271, 285, 295, 308, 310,
316, 319, 322, 324, 327,
312, 31~.
328, 339, 340, 342, 344, 345, 355,
357, 358, 362, 370, 372, 373, 376,
378, 381, 383, 388 390, 391, 410,
411, 417, 420, 421, 423, 424, 426,
431, 438, 441, 415, 447-457, 463,
466-468. 471, 472, 475, 478, 483,
484, 487, 488, 503 511, 513, 514,
517, 522, 525, 530, 531, 534, 539-541, 547, 550, 554--557, 563, 564,
570, 572, 574, 576, 579, 582-586,
592, 594, 597, 602, 605, 609, 611,

613, 615, 617, 618, 623-625, 627-630, 637, 646, 651, 652, 655-657.
661, 663-666, 672, 677, 680, ó81,
685-687, 695-697, 702, 703, 705.
708, 713, 719, 720, 722, 111 2, 11-13, 27, 29, 30, 42, 44, 47-51, 53,
55, 56, 58, 59, 61-63, 65, 67--69,
71, 73, 89, 90, 97-99, 107, 109,
112, 113, 115, 116, 118, 120, 136,
137, 145, 147, 151, 155, 156, 158,
159, 161, 167, 170, 197, 199, 200,
202, 211, 214, 216, 219-221, 223,
225, 227, 229, 237, 258, 259, 262,
287, 294, 300, 343, 350, 416, 490,
522, 576, 687, 697-701, 704, 706,
760, 764
Mogilany,

pow.

Kraków

VII,

XXI,

XXIII-XXV, 342, 343, 345, 3.!9,
355, 365, 366, 373, 375, 377, 429,
430, 471, 496, 524, 649, 661, 11 55,
72, 77, 101, 170, 175, 183, 232 239,
374, 376, 378, 381, 389, 390, 411,
421, 428, 431, 433, 451, 458, 470,
483, 597, 685, 708, 719, 111 12, 57-59, 65, 115, 229, 350, 572, 573,
695, 706, 745, 764
mogilnicki powiat 559, 596
Mogilno 304
Moguncja, NRF XXVII, II 170, 173,
184, 200, 1I1 706
mohilewska gubernia 3
Mokotów, dzielnica Warszawy 259
Mokryłas,
Mokry Lu = Mokrylas
Szlachecki albo Mokrylas Wlościań
ski, pow. Ostrów Maz. 66, 68, 69,

70, 71
Monachium, Miinich, łinche,
inichów,
RF XXVI, 318, 320, 325.
327, 328, 350, 383, 11 50, 155, 170,
200, 219, 220, III 102, 120-123,

706
Monasterzyska
Monastyriska,
Ukraińs
SRR 659
Montargis, Francja II 171
Mont Blanc, góra, Alpy 663

861
:\lo•rawa II 2
forrawy, kraina,
l 06, lll 256
Morrownica, pow.

Ko'cian 261,
275, 284, 286, 29t, 308,
3:2i, 492, 493, 534, 540, 541,
6:39, 675, II 65, 67, 481, 111 41,
2:53, 5·11, 595, 596, 706
2'7ł,

262,
312,
638,
244,

Mor"s ie Oko, Zabie, jezioro, Tatry 11

1.88, 189
mo 1kiewska gubernia 2
Mo 1kwa, Rosyj ka F RR XXIX, 2, 22,
3ł0.
161, 458, 536. 512, 546, 549, 11

2:3'7, 284, 522, 595, lil 241, 375,
6:3"', 638, 642
'lo 1kwa zob. Ro ja
Mo Jzczanka, pow. Ryki 118
:\lottowidlówka •, Ukraińs
SRR li l
4t4
:\frO>z-y, pow. Mińsk
Maz. li 497, Jl[

11, 29
Mim~h,

:\Iut<e na zob. 1\latarnia
Miinchen zob. lonachium
My liki, pow. Września
lii 285, 309
\lys;z.,-niec, pow. O trołęka
605, 606,
6(f)7'

:\ly'il nice 302, -U2, li 252, 256, ITI
7 15
Mitylene, Grecja 11 130
\lyt·y ene
• 'ad1a zyn, pow. Pruszków III 115
"\Tadlbrzezie, pow. sodomierz lll 4}.1.
ka okolica 307, 658, 66:\
nad<d iestrzań
Kraj 111 754
ad wiślańsk
ag l wice, pow. Jędrzejów
592
-ałę•c
z ów, po,.. Pulawy 111 478, 556
an<c , Francja XX l, ll 170, 200-

-202, 201, 286, 325, 332 -335, 361,

:>-«7
NanPW, rzeka, dopływ

523, 525, 11
142, 149, 157, 171, 357, 547
Niechanowo, pow. Gniezno III !!85,
309

Nieborów, pow. Łowicz

11
Czechosłwaj

Wi ły

304, 111

lOJ&, 109, 553, 744
Nawrra, pow.Truń
111 106
Neu tadt in Westpr. zob. Wejherowo
'iań
owo •, Białoru
ka SRR 111 45

iezwiska •, Ukraiń
ka
RR 11 60
iemcy 4, 89, 109, 368, 391, 430, 521,
625, II 173, 22·1, 274, 369, 469, 491,
lll 82, 235, 241, 336, 379, 393, 518
~iemcy
zob. Ostrowy Górnicze
1 'iemen, rzeka 115, 496
niemirowaki klucz (Niemirów), Ukraiń
ska SRR 111 165
ieszawa, pow. Alekundrów Kujaw~ki
Niedźwska,

1Il 636
Nie~wż,

SRR 96
Białorusk

Niezwiska zob.
1 ikolajev, Mikołajew,
Niedźwska

11 3t, 205, 206

Ukraińs
(błędnie:

SRR
pow. So-

chaczew)
Niszczewy, Nieszczewy, pow. Alek andrów Kujawski 159
Niżnów
•, Ukraińs
SRR 659, 660
Nohant, Francja 11 388, 111 126
Noteć,
rzeka, dopływ
Warty 111 119
owa Aleksandria zob. Puławy
owa Wie', pow.Nowy Sącz
79
Nowe Mia to Lubawskie, ·owe Miuto

22.S, 541, 111 734, 736
Nowe fiasto n. Pilcą,
pow. Raw
Maz. 111 135
nował
.ksandrowski powiat 111 5-U
nowogrodzki powiat li! 43, 15
owogród
iżn
zob. Gorki
noworniPjskie dobra (, owt- \liasto n.
ar tą,
po w. Jarocin) li! 285, 309
owosielce, pow. anok 111 282, 283,
m t.·
o wy Jork, Stany Zjednoczone
ryki Półn.
11 111, 112, 532, 533,
o wy ącz, 'ącz
492
Ukraińs
SRR 658, 660, li
40, 375, 379, 391, 394, 411. 519,
576
Objezierze, pow. Ohoroiki 425, 432

Obertyn,

862
Oborniki 30~
Ocieszyn, pow. Oborniki 425, 432
Oderherg zob. Bogumin
Od!" -a, Ukraińs
SRR 111 248, 590
odesaka gubernia, osetska gubernia? 2
odolanow ki powiat 111 285, 308
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. 304
Odrowąż,
pow. Końskie
93
Ojców, pow. Olkusz XXII, II 203, liT

218, 230 535, 537, 539, 577, 705
Oka, ruka, dopływ
Wołgi
ll1 642
Okno •,
kraińs
SRR li 428, 440.
III 706
Gdyni 537, 538
Oksywie, przedmiśc
Oldrzychowo
Oldrzychowo, pow.
1\logilno Ill 285, 309
Olek iankn, pow. Iińsk
l\laz. III 705
oleski powiat 1J 315
Olesko, l l J.raińsk
SRR Ill 703, 716
Oleszyn •, Białorusk
RR II 26
Oliwa, przedmie ' cie Gdańsk
537, 538,

544
Olkuskit> 303, liT 678
olku ki powiat ITI 302
Olkusz ITI 745
Olszyny, pow. Gorlice I11 646
Opatowakie 127, 302, 442
opatowaki powiat I11 629
Opatów 112, III 631, 745
Opava, J ohannisburg, Czechosłwaj
XXI, III 704
Opoczno Ill 745
Opoczyńakie
132, 304
Opole 394
Orcho" o, pow. Mogilno 596, 597
Orlean. Francja II 171
Oroń
k - Orońak.
pow
zydlowitoe
II 221, III 705
o etska gubernia zob. odes ka gubernia

pow. Radziejów 111, 112,
Osięcny,

129, 190, 207
Osiny. pow. Pulawy III 704
Os owo - Osowo, pow. Wrze'nia III

285, 309

Ostaszewo, pow. Toruń
Oaterode zoh. O tróda
ostrłęcki
powiat 133

580, 632, 633

61, 380
61, 65, 133, III 705, 744
Ostrołęckie
Ostrolęka

=

Ostrowiec
Oatrowiec Swiętokrzys
III 629
Oatrowsk = Ostrów, Oatrówek, daw·
niej przedmie· ci e Poznania l II 712
O trów Barń·
O trowy Barńskie,
ski = Oatrowy Baranowskie, pow.
Kolbuszowa III 189, 190
Ostrowy Górnicze, iemcy, na terenie
Kazimierza Górniczego, pow. BędT.in
II 659, 660, III 167, 175, 178
Ostróda, Ostt'rode :l·12, 543, 605, 606.

III 744
O. trów, dzi' na terenie Wielenia, pow.
Czaroków 262, 263, 335, 310, I I I
622. 623
Ostrów Mazowiecka 69
Ostrów Wielkopol ki 503, 531, 532.

5·13
O !rusza, pow. Tarnów ITI 646
oatrze zowski powiat III 285, 309
O

O

' więcm

III 745

K ię two 471
pow. łielc
111 189, 190
Otmianowo, pow.
lodawek III 705
Ottynia -= Otynin, kraińs
RR ITI
' więcmake

Otalęż,

182
Otwock III 556, 650
Owrucz, kraiń
RR ITI 89
Oaterreich Ungarn zob. austro·
-węgiersk
ceaaratwo
Paezoltowice, pow. Chrzanów II 248,

249
Pakoalaw, pow. Raw1cz 551, 552, 560,
631, 646, 654, 655, II 53, 54, 275,
276, 412, 626, 638, 639, lli 101,

102, 244- 246, 706
Paluki 232, 302
Pantin, Francja 85

863
ParT} ów, Paryeew, pow. Garwolin 506,

598

Paris, Francja
VI, 64, 79,
800. M, 85, 95, 206, 264, 29-i, 325,
32!!7, 395, 396, 503, 508 -510.
sus 517, 521, 590, 627, 619, 11 90,
955, 96, 98, ll1, ll2, 117, 118, 129-131, 133 136, 110, 141, 14~.
118,
1449, 151, 156, 158, 160, 163-165,
1667, 170--174, 176, 180, 182-184,
1991 -193, 200 205, 207, 216, 220,
2~.
230, 235, 237, 246, 253, 256,
2537, 292, 319, 332, 333, 369, 388,
4221, 492, 496, 530, 517, 639, 610,
6-t:t.S, 649, 693, 717, Il1 5, 6, 9, 23-r-:!6. 81, 83. 90-92, 115, 186, 19:),
1996, 20~
20:), 21:!, 290, 291, 293,
30~1.
302, 317, 360, 376, 383, 507,
:)l 6. 613, 650, 675, 706, 725, 726,
nc8. 729. 711
Parzvynów, pow. Ostrzeszów 11 l 285.

Pikutkowo, Piekutkowo, pow. Wlocła·
wek 157, 159
Pilica, pow. Olkusz III 531
Pilica, rzeka, dopływ
Wisły
III 136,

ParTyż,

701.
Pilzno

,
P~lpuin,

kie 11 177
powiat II 5
Pińczów
II 177
Piń
k, Białorusk
SRR III ·13. i5, 89
Piń
zezyzna 306, III 747
Piolunowo, pow. Radziejów 192, 193
piotrlawska gubernia 11 138
Piotrkow ka Ziemia 303
Piotrkowskie XXIII
Piotrków = Piotrków Trybunałski
92,
399, III 306, 639, 705, 715
Piotrowo, pow. Kościan
lll 285, 309
Pi tyń
•, Ukraińs
SRR 11 l 169, 770
Pleszew 86, 304
Plc zewsl.ie 675
pieszew ki powiat Ill 285, 308
Plochocin, pow. Pruszków III 704
Plock 303, III 41, 108, 109, 306, 623,

5 ! 119. :)50, 111 706. 735
z t t zoh. Budapeszt
Pt>terrshurg
Leningrad, Ro yj ka
FSSRR • XIV, 22, 30, 12:!, 124, 131,

2-~9,

Pęko

•sławice,

12~
Piady ki •,
kraiń

ka

RR III

705, 741
XXII-XXIV, 59, 303, 442,
lli 108, 739
płocki
powiat 133
Płoósk
303
Plowce, pow. Radziejów 117, 118, 129,
188, 189, 207, 213, 222, 111 705
Poberż,
kraina, Ukrai1iska RR 361
Pohiedziska, pow. Poznań
II1 115,
719, 720, 723
Płockie

588,
159,
281,
711,
218,
107,
384,

3855, 538
Piueeczno III 115
Pia eeczno, pow. Tczew 587
Piekanry ""' Piekary łąskie,
pow. Tar·
nowwekie Góry 587
Piekuutkowo zoh. Pikutkowo
Pieninny, góry 262, 371

XIX,

pińczowsk

pow. 'ieluń
II 280
pow. Tczew 539. 543, S.U,

261, 536, 542, 546, 5·17 ł
608, 641, II 46, 73, 151,
210, 237, 278, 281, 282,
330, 332, 348, 475, 710,
1/ l 3, H, 21, 39, 100, 130,
291, 409, 590
pow. Opatów 106,

Czechosłwaj

Pińczow

P~

2·15!i,
5955,
1933,
3188,
7211,

Plzeń,

II 407

30~9

Pątnów

kala, pow. Olkusz II 591,

Pieskowa

1111 705

Podiebrad, Czecho !owacja
Pod~bray,

XI , II 407, III 290, 320, 321, 323,
328, 333, 335, 347, 348, 429, 430,
543, !)46, 610, 613, 626, 627
Podgórze, dzielnica Krakowa 522
Podgórze, dawniej dzielnica Poznania

II1 712
Podgórze III 747

864
Podgórze Beskidzkie XXI
Podgórze Krakowakie 302, 11I 311,

H5
Podhale XXI, 11 189, III 500
Podhorodenka •, kraińsU
RR III

662
Podiebrad zob. Podebrady
Podkarpacie 79
Podlasie XV, -181, 506, 651, II 457,

684, 694, 111 109, 127, 149, 218,
230, 234, 574
Podla kie 326
Podole 306, 307, 356, 361, 371, 142,
586, 631, 657, 11 39, 1:l3, 297, 323,
331, 332, 347, 370, 395, 528, 529,
551, 694, III 103, 137, 143, l f.Sł,
501, 597, 601, 662
Podole galicyjskie XXI , XXV, 228,
305, 362, 626, 648, II 69, 322, III
149, 746
Podole rosyjski XXIII, XXIV, 305,
III 747
podoi k
ubernia III 13
Pod~kalny,
pow. Kraków 349, II 2'79,
289
Podtatrze 111 256
Pogona, rzeka, dopływ
Ohr) 62~
Pof!Órze Karpackie II 2
Pokucie, kraina,
kraińs
RR
. Xlll- XVII, 303, 361, 616, 615,
649, 657, II 2, 39, 67, 69, 72, 76,
104--106, 109, 143, 114, 116, 195,
250. 339, 3l2, 313, 352--351, 356,
3:l7, 359, 361, 397, 10'7, u 1, <115,
125, 427, 130, 431, 433, 462. 475,
518, 519, 539, 510, 556, 570. 571- 576, 578, 579, 591, 598, 610, 61R,
622, 62:>- 627, 629, 631--633, 617,
652, 655, 662, 665, 670
73, 681,
687, I1I 74, 87, 90, 127, 113, 119,
313, 599, 696. 699, 706, 716, 718
Polaby zob. Połaby
Pole ie 306, l12, II 259, III 143, 148,
119
Poleaie bialoru kie 11 332

Poleaie litewskie II 332
Pole ie pińske
304
Pole ie wolyńskie
304, lii 747
Polaka, Polako, Pol za, Korona, Rzecz·
poapolita 30, 39, 109, 132, 135, 140,

183, 228, 244, 262, 263, 271, 279,
295, 300, 338, 358, 411, 480, 500,
501, 521, 565, 587, 601, 602, 610.
II 18, 66, lll, ll2, 149, 154, 156.
195, 202, 201, 221, 222, 237, 268,
273, 276, 284, 315, 321, 325, 335
- 338, 347, 354, 373. 491, 199, 500,
521, 522, 528, 529, 549, 555, :)66,
626, 628, 636, 690, 701, 11 I 18, 59,
72, 80, 81, 133, 148, 186, 189, 2:~8
241, 243, 296, 317, 319, 320, 328,
337, 347, 353, 355, 357, 360, 365,
395, 408, 455, 463, 513, 514, 535,
584--586, 595, 598. 636, 652, 653,
687, 692, 698, 713, 715
Polaby, Polaby III 744
Połtaw,
Ukraiń
ka SRR II 279
Pomerania zob. Pomorze
Pomorska Ziemia 305
Pomorze, Pomerania 544, 545, 551, 11
361, 627, 628, 612, III 636
Pomorze Bałtyckie
II 167
Pomorze Czarne III 149
Pompeja, Włochy
II 223
Poprad, rzeka, dopływ
Dunajca III
559
Poraż,
pow. onok lii 190
Poręba,
Zegocin Poręba
Zegoty,
pow. Chrzanów 422, 423
Poronin, pow. Nowy Targ III 295
Portugalia II 492, III 531
Poryck •, kraiń
RR 264
Porządie,
pow.
y zków 380, 3(Jl,
385, 386, II I 685
Pouda Olchowska, pow.
anok III
277, 279, 282, 283
Potok, pow. tuzów? III 70:>
Potok Złoty,
pow. Czę
tochowa 111 678
Potrzanowo, po w. Wągrowiec
111 711

865
Pootorzyn, pow.

Tomaszów Lub.

II

150,
451,
704,
200,
540,

242, 286, 287, 429, 430
Po.,widz, pow. Gniezno III 720
Powidzkie Jezioro III 720
~2-U,

Po-.wsin, dzielnica Warszawy III 115

Poznań1kie

poznańsk

Ponań

XXI, XXIV-XXVII, 5, 6,
ll!!-17, 19-23, 25-28, 31-39, 41,
4 t~-47,
72, 75, 82, 85, 189, 190,
2200, 209, 210, 215, 219, 222, 225,
2~0.
231, 233, 235, 236, 240--242,
2~4.
247, 259, 260, 262, 263, 265,
2~6,
270, 274, 285, 286, 294, 302,
3309, 311, 319, 320, 322, 328--330,
3335, 336, 338--345, 349, 351, 353,
3354, 357, 363--365, 374, 387-392,
3g94, 395, 407, 408, 410--412, 421,
4i25, 426. 434, 435, 438, 441, 447,
4552--454, 466, 493, 499-502, 509,
5HO, 512, 514,516,517,521,526, :i28,
5530--532, 536, 538--542, 545, 549,
5555, 556, 560, 561, 566--572, 587,
5S89, 596--598, 611, 612, 614, 619,
6~20,
611, 643, 657, 666, 669, 671,
6-74- 677, 679, II 5, 9- 12, 17,
1E8, 42, 43, 45, 48, 62, 65, 66, 68,
811--83, 130, 162, 163, 165, 170, 184,
2006, 207, 210, 243, 244, 246, 265,
2770--272, 274--277, 279, 287, 289,
2999, 301, 320, 324, 326, 327, 335,
3446, 359-361, 374, 383, 384, 386,
3888, 426, 427,435,437,468,469,481,
5335, 537, 542, 543, 5~7.
558, 602,
60')9, 631, 637, 641, 642, 691, lli 19,
2U, 36. 41, 42, 56, 80,94 ,96, 116, llll,
13GO, 132, 159--161, 179, 180. 186,
~25.
~3.
236, 253, 27:.. 276, 281,
28~4.
335--337, 348, 383, 436, 442,
44:13, 516--519, 521, 523, 536, 537,
58~7.
595, 600, 604, 622, 623, 675,
7006, 708--710, 712, 713, 715, 721.
7223, 724, 742
diecerja III 712
XXIV, 196, 198, 234, 2·11,
~6,
270, 315-317, 325, 407, 493,
6088, 62 · ~. 632, 639, 672, II 66, 68,
l · - Ko1 '!S,>onder;rja t 81

281, 284, 301, 366, 407,
462, 468, 480, 608, 627,
705, III 56, 111, 116, 133,
202, 214, 295, 296, 301,
712, 745, 748

426,
636,
197,
349,

Pólweie Zwierzynieckie, dzielnica Krakowa II 28
Praga, Praha, Czechosłwaj
XIX,
l, II 155, 276, 277, 405--407,

639,
385,
610,
752,
Pregoła,

654, 655, III 102, 325, 327,
389, 430, 542, 5·14--546, 571,
612, 613, 621, 704, 712, 740,
753
Pregla = Pregola, rzeka 537,

538
Primorie, Przymorze, kraina, Jugosła
wia XXIII, III 361, 544, 546
Proboszczewice = Probostwo?, pow.
Trzcianka III 285, 309
Procisne, pow. Uurzyki Dolne III 184,
185, 196, 197, 209, 706, 707
Promnik, pow. Kielce II 645, 646,
720, III 5
Proekan zob. Prnezków
Pruchna, Próchna, pow Cie zyn III

273, 274
Prney 175, 315, 320, 553, 579, 608,
631, 669, II 12, 272, 322, 469, 681,

11 I 108, 346, 358, 636
Prusy muurekie zob. Mazury Pruskie
Prusy polskie 554
Pru y Wachodnie 225, 542, 575, II

407, 462
Prusy Zachodnie 225, 308- 311, 315,
12, 542, II 164, 407, ·162, III 202,

:n 1, 312, 744
Pru zlo.ów 47, 48
Pruazków, Proskan
Opole 393, 394
Przasnyskie 305
Pruenysz I11 660
Przeroiwólki •, Ukraińs

=

PróiZków, pow.

SRR 451,

452

Przemy') 302, 433, 434, 437, 439, 445,
447, 453, 454, II 419, III 52, 53,

866
64, 89, 198, 276, 34:>, 648, 657, 658,

746
Przemyekie XXIII, XXIV, XXVII,
XXVIII, 305, III 313. 648, 649
Przetycz, pow. Wyszków III 469
Przewłoka
•, Ukraińs
SRR 11 60, 62
Przewonk 392
przeworska ordynacja III 557
przygodzkie dobra (Przygodzice, pow.
Olirów Włkp.)
531
Przymoru zob. Primorie
Przysucha XIX, XXI. III 701
pazcyński
powiat 11 315
Puławy,
Nowa Aleksandria XXII, 264,
371, 506, 11 24, 71, 73, 74, 133, 153,
III 212, 352, 641, 704
Pułtsk
III 108, 109, 553, 560, 744
Pułtskie
XXIV, III 553
Rabka, pow. Nowy Targ 11 52, 148,
150, 233, 238, 240, 247, 248
racibonki powiat 11 315
Racłwif!,
pow. Miechów 549
Radłowszr)
· zna,
okolica
Radiowa,
pow. Tarruiw III 189, 190
Radłowszr
z yzna
•, Białorusk
SRR III
190
Radłów,
pow. Tarnów III 190
Radom 57, 132, 11 165, 221, 258, 720,
III 66, 67. 104, 116, 142, 151, 152,
155, 219. 221--223, 230, 258, 263,
280, 286, 2R7, 297. 298, 342, 3~.
350, 400, 413, 420, 422, 446, 448,
481, 705, 745
Radomno, pow. Nowe Miasto Lubawskie III 735
radomska gubf!rnia 11 166, III 6:!9
Radomski" XXII, XXIII, 59, 304, 442,
111 311, 312, 422, 529, 531, 702
Radomsko II 280, 281
Radoazyce, pow. Końskie
622
Radunia, Radaunenaee, rzeka, dopływ
Wiały
III 735
Radymno, pow. Jarołw
III 603

Radziejów, Radziejew 198, 213, 2lł
219
Radzymin, pow.Wolomin 111 372, 377,
378, 381. 382, 396, 706, 744
Radzymińske
XXIV, XXV
Rakowa •, Ukraińs
SRR 111 649
rałtowk
gubernia 111 149
Raperswił,
Szwajcaria XXVI, 11 170,
187, 200, 257, 111 81, 90-92
Rawa = Rawa Mazowiecka 111 74.1
Rawicz 225, 552, 655, 11 54, 276, 412,
639, III 102
Rawska Ziemia 304
Rawakie XXII, 442, 111 60
Redecz = Redecz Kałny
albo Redeez
111 705
Wielki, pow. Włocawek
Reinerz zob. Duszniki
Ren, rzeka 11 164, 170
Rigi, góry, Alpy 11 170
Rogalin, pow. Poznań
111 285, 309
Rogźn,
pow. Oborniki III 713
Rogów, pow. Opole LubeJakie 111 580,
581,
Rosit'ńake
l l z:;
Rosja, Ruako, Rossija, Moskwa 2, 5,
132, 175. 360, 547, 553, 588, 594,
11 12, 102, 128, 211, 224, 277--279,
282, 284, 301, 322, 331, 332, 341,
347, 348, 555, 619, 623, 634, 710.
711, III 18, 150, 162, 241, 324, 327,
330, 347, 355, 392--394, 400, 417,
f>02, 544. 546, 585, 606, 607, 632,
748
Juinaja Rossija III
Rosja południwa,
129
roayjakie ceuretwo III 69, 70, 311
RoBZków, pow. Jarodo III 285, 308
Roiciszewo, pow. Sierpc 99
Rotterdam, Holandia 11 100
Roztoka, pow. Nowy Sęcz
79
Rozwadów, pow. Tarnobrzeg III 414
Rożan
= Różan,
pow. Maków Mazowiecki III 104
Ruda, dzielnica Warauwy 47, 48

867
Ruada Guzowaka, pow. Grodzi k iazcow•ecki 153, JII 704
Rudda Ko-'cielna, pow. Opatów III 629
Ruddno? li 224, 225
Ruddzienko, pow. Mińsk
Mazowiecki II
3!:92, 393
Ruk omysz *, Ukraińs
RR II 62, 63
Rumnunia, Roumanie III 291, 507, 516
Ruuzczuk, Bułgari
lTI 417
Ruszzkowo, pow. Kolo (błędnie
Ruazkców, pow. ieszawa) 140, 141, 144,

1415, 155, 156, 162, 190, 217, 218,
2317, 111 705
Ru.i 307, 337, 361, 430, 441, 451, 476,
5000, II 195, 221, 598, 622, 626, 627,
69 a, 111 80, 83, 121, 128, 135, 136,
14~2.
143, 149, 162--164, 276, 311,
3112, 317, 328, 358, 453, 455, 456,
1566 648, 746
Ruś
c chełmska
II 268, III 148, 747
Ruś
(Czarna 303
Ru' l Czerwona XXIII--XXV, 282, 302,
3044-306, 309, 311, 657, III 133.
1566. 6-18, 746
Rn' ~galicyjsk
Jl 106, 268
Ruś
Lhalicka JII 143, 148, 464
Ru' !Litewska 303, II 457
Rui 1 podlaska 302, III 747
Ru' rpoludniowa III 127, 143, 148
Ruś
1 północa
III 143, 148
Uuli seauocka ~12
Ruś
".vęgier
ka II 106, l J1 7·16
Ruś
" olyń
la li 268
rybnice i powiat li 315
ryckie ltarostwo (R li) 118
Ryga, Łotewska
RR XX, 4, III ::30.
556,' 569, 650, 701
Rymann<)W, pow .• anok lli 189, 190,
358 .• 707
Ryn, rpow. Giżycko
577
ryńska
1 parafia 544
Rząska,
Rzęska
zlachecka, pow. Kraków 375, 376, 377, 379, 382
Rzeczppo polita zob. Pohka

Rzeczyca, pow. Rawa Mazowiecka IJI

701,
Rzepieunik Biskupi, pow. Gorlice III

616
Rzt>piennik larciszewski, pow. Tarnów 11I 646, 647
Rzepieunik Strzyżewa
i, pow. Gorlice

lii 646
Rzepieunik Suchy, pow. Gorlice lii

646
Rzeszowskie 305
Rzeszów 382, III 89, 189, 745
Rzym, Roma, Włochy
66, 68, 69, 71,
II 192, 193, 275, 377, III 56, 89,

337, 507, 516, 613, 698, 699
Saatz zob. 2atec
Saksonia, kraina, NRD 665, III 118
rzeka, dopływ
Łaby
Sala = Soław,

lii718
alzbrunn zob. Szczawno-Zdrój
alzburg, Au tria XXVI, II 200
ambor, Ukraińs
SRR 331, III 705,

746
amborekie 301.
Samostrzel, pow. Wyrzysk 597, 670,
II 381, III 761, 762
an, rzeka, dopływ
Wi ły 446, III 51,

52, 72, 79, 165
zob. Sądecki
. ancl«>ki~
sandceki obwód zob. aądecki
obwód
andomieraka Ziemia 139
anclomi~r
kie 'XII,
III, 131, 133,
160, 205, 289, 301,11627, III348, 745
andomiereki powiat 115, 133
anclomierz 101, 112, 163, 164, 11 157,
166, 167, 171, III 400, 412--

--414, ·116, 417, 419, 420,
41.7
9, 480, 482, 502,
579, 630, 632, 654, 656,
702, 70:>, 746
aniki = Sanniki, pow. Go
725
Sanocka Ziemia lii 188
anockie
XXIII,
XIV,

445, 446,
561, 562,
661, 676,
tynin III

XXVII,
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xxvm,

176, 302, 11 691, 111 49,
68, 71, 75, 80, 81, 146, 166, 171, 182,
194, 227, 228, 233, 231, 239, ~51,
292, 293, 304, 358
Sanoczsny •, kraióska RR 111 193,
194, 707
Sanok XXIV, III 276-280, 282, 28~.
746
San Stefano = Y esilkiiy, Turcja II
103, 130
Saratów, Roeyjaka FSRR 650
Sącz
zob. Nowy Sącz
Sądecki,
Sandeckic 471, III 745
sądecki
obwód, sandceki obwód 78
Sedan, Francja 380, II 81, 83
Sejny 114, 115, II 25
Serafióce •, Ukraińs
SRR 11 394
Serhia, Srpsko, Srh ko, kraina, J ugoałwi
111 162, 339, 341, 4!2, ·i-13,
628
Serock, pow. Nowy Dwór Ma~owieck
lll 312
Sewilla, Hi zpania II 619
Sędzin,
pow. Aleksandrów Kujawski
170, 174, 175, 180, 182, 183, 185,
186, 190--193, 195, 196, 198, 202,
203, 206, 208, 213, 217, 218, 220.
252, 255, 2~7,
2J9.
242, 2t3, 2~0,
260, 266, 267, 276
Sichów = Sichów Duży
albo ichów
Mały,
pow. Staszów lll 687
ieciecbów, pow. Kozienice 111 422
iedlce III 706, 744
siedlecka gubernia 629
aiedlecki powiat 133
'iekierki iekicr i lale i iekierl..i
Wielkie, pow. Sroda 231, :?33, 263,
lll 106
iemiatycze 111 218
Sieniewa •, kraió ka RR 261
Sienno, po w. W qgrowiec 111 28:), 309
Sieradz III 66, 151, 287, 342, 639, 745
Sieradzka Ziemia lli 639
Sieradzkie 303
Sierakówek, pow. Gostynin III 104

ieroszewice, pow. Ostrów Wlkp. III

308
ierpc 99, 587
Sierzchowo, pow.
leksandrów Knj.
fil 681
iewierz, pow. Zawiercie III 531, 536
Silistra, Syllistria, Bułgari
III 417
imno = Simnu, Litewska SRR II 25
iniarzewo, inarzewo, pow.
ll'k an·
drów Kuj. 157, 158, 159, 165, 166,

169--171, 174, 175
pow. Olkusz III 218
karyszew, pow. Radom III 705
kierniewice 384, II 545
koczów, pow. Cieezyn II 189, Ill 273
koki, Schokken, pow. Wągrowiec
III
295
Skoraczew, Skora zew, pow. Jarocin
III 285, 309
Skoroazewice = Skoruzewice, pow.
Gostyó III 285, 309
Skulsk, pow. Konin lll 565, 634
Skwarców •, Białorutk
RR 11 26
Slavonien zoh. Słowenia
Sławut,
T kraióaka SRR II 157, 158
Słowacj,
loweóako li 643, III 256,
H8
Słowenia,
Slavonien, kraina, J ugo81awia III 339, 341, 539, :)47, 609, 619,
620
Słowe1i
ko zob. Słowacj
Słupca
156
Służew,
dzit-łnca
War awy 11 158?
lll 115
pow. Alekeandrów Kuj 198,
, łużcwo,
11 5:i9, 560
manów • Ukraińe
RR III 191
moko,.-.rr tary i owy, zm kt ta·
ry i O\\ y. Czecboelowacja II 643
Smoleń
k, cizielnica Krakowa III 268
morgonie, morgoó, Białorutk
RR
11 31, 64, III 765
ohota zob. opot
Sochaczewakic XXII
Sofia, Zofia, Bułgari
III 336, 337
Skał,
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=
Sobkłw

Sobkłwsie
Sobkóła

Sokłwice,

pow. Koliciao

III 285, 307, 309
XXII
III 37, 38

Sol·lec, dzielnica Warszawy 403, II 74,
'78
Sollina, pow. Lesko III 51, 52, 53, 178.
1187, 188, 198, 278
Sanu III 5~
Sol linka, rzeka, dopływ
Soppot, Sobota, Zopot, Zopoty XXVI.
5537, 538, 542, II 368, III 275, 276,
7706
Sossnowiec III 481, 482
Sovvietsk, Tylża,
Ro yjska FSRR III
6575
Sój "ki, pow. Kutno III 70-1
Sp i iż
Spisz, kraina, Polska, CzechoIII 745
s słowacj
Srbosko, Srpsko zob. Serbia
Sroocko Wielkie, pow. Kościa
III 285,

3G09
taj.jkowo, pow. Czaroków 21, 22
tanmbuł,
Konstantynopol, Turcja II
12.29, 130, III 89
Mazowiecki
tannislawów, pow. Mińsk
III 392
Stanisłwó
zob. I wano-Frankowsk
tanoy, pow. Nisko III 189, 190
tanny Zjednoczone Ameryki Półn.
II
4770, III 376
tarra Wieś?
III 505
Stau·e Bojanowo, Alt-Bojen, pow. Koś
cinan 261, 262, 534
tarTydwór •, Białorusk
SRR II 26
tarTy ącz,
pow. Nowy Sącz
II 251
tasuów I11 687, 705
taw is;r.yn, pow. Kalisz lli 704
Stepoa87ki •, Ukraińs
SRR 11Il65
Stercdyrt, pow. Sokłów
Podlaski 11I
70!)5
'tężycka
Ziemia 118, 121
Stężyc
ie Jezioro III 735
Stoponica, pow. Busko-Zdrój III 105,
7435
Stopunickie 304

stopnicki powiat III 302
Straesburg
Strosbourg, Francja
XXVI, II 170, 200, 201, 235, 332,
333, 421, III 89
Stryj, Ukraińs
SRR 307, lll 392,
746
Stryjskie 304
Strzelno, pow. >,fogilno 225
Stuttg:trt, NRF ll, 5, 128
Styria, kraina, Austria III 533
Sucha = Sucha Beskidzka II 193, II!
317
Suchedniów, pow. Kielce 598, 599, 622
Sułków
(błędnie:
Sułkowice),
pow.
Włocawek
II 560
Suwalskie XXIII
Suwalszczyzna 109
Suwalki 107, 109, 201, 301, 306, 111
41, 52·1, 705, 744
Syberia 343, II 161
Syllistria zob. Silistni
Symbirsk zob. Uljanowsk
Szafarnia, pow. Golb-Drzyń
II 691,
III 724, 739
Szamotniskie 434
szamotułki
powiat 111 118
Szamotuły
304, 440
Szawły,
pow. Łosice
11I 87, 88
Szczakowa, pow. Jaworzno II 664, 666,
lll 170
Szczawnica, pow. Nowy Targ XXIII,
78, II 154, 247, 251, 253, 254, 256,
305, 318, 546, 643, 11I 157, 705
Szczawno-Zdrój, Salzbrunn, pow. Wał
brzych II 383, 385, 496, 627, ITI
442
Szczecin, Stettin 392
Szlachtowa, pow. Nowy Targ 78, 79
Szlą
k zob. Sląsk
Szlezwik-Holsztyn, kraina, NRF lli
660
Szmeks zob. Smokowiec
Szmigiel zob. Smigiel
Szołdry,
pow. Srem 224, 225, 233, 243,
245, li 385
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Szopy = Szopy Polskie i zopy Niemieckie, dzielnica Warezawy II 714,
Śródka,

. roda III 518, 715, 719
dziełnca
Poznania III 712,

713

715
zremskie zob. remskie
Sztokholm, Szwecja Ili 537
Sztumskie XXVI
sztumski powiat 580, 669
~zubińsk
powiat 559, 596
zwajcaria 663
Szwecja II 220
zyce, pow. Olkusz S86
zypli57ki, pow. u"alki 201
zypłow
= Szypłów,
pow. Jarocin
III 285, 309
Ściborze,
Śląsk,

zląsk

pow. Inowrcła
II 66
X. I, 225, 310, 311, 315,

442, II 122, 189, 277, 469, 654, 694,
Tli 30, 233, 247, 263, 268, 271, 275,
276, 311, 330, 334, 335, 345, ~47,
~49,
462, 688, 690
austriacki, Szląsk
austriacki 30~.
Tli 268, 358, 745
lą
ka Ziemia, złąska
Zit"mia III 21!)
~lę
k cie zyński
lll 268, 274, 578, 690
ląsk
Górny, Szląsk
Górny 306, 308,
~09.
~l:,
1l 315
~lą
k pol ki. złą
k polski 471
SI sk pru ki, złą k pruski 303, III
745
~leazyn,
Śle
in, pow. Kutno III 565,
631, 740
~liwnk
liwniki, pow. Ostrów
lkp. 671
mip;iel, Szmigiel, pow. Ko'cian 291,
~02,
311, ~21
-19~.
534, 540, III ·11,
541
. niardwy, jezioro III 189
Sniatyń,
Ukraińs
RR II 106
~DJ·
ty1i i powiat III 767, 770
. redzkie
"IV, XXV
iredzki powiat lTI 285, 309
Śrem
225. ~02
rem kie, zremskie III 721
remski powiat III 285, 309
Śląsk

wiecie 587, III 106
Świeck
XXVI
Świętokrzyse
Góry 302
Święty
Krzyż,
pow. Kielce III 704
wir, Bisloroka RR 11160, 162, 175,

178, 330, 341
Taczanów, pow. Pleszew 86
Targoszyce, pow. Krotoszyn III 706
Tarkowo = Tarkowo Górne, pow. Ino-

175, 184

wrocła

Tarnawa = Tarnawa Duża
albo Tar·
nawa Mał,
pow. Kra ny law 159,
161, 173, 176, 177, 179
Tarnopol, Ukraińs
SRR 305, 659,
660, 667, II 528. 529, III 590
Tarnowskie 30;)
Tarnów III 74;)
Tarnów, pow. Chełm
368-370, 371,
396, 397, 450, 452, 476, 477, Ill 106
Tatry, góry . 'XIII, XXIV, 180, 262,
302. 306. 371, II 106, 189, 419. III

·14, 500. 70:5
Telkwice, pow . • ztum 538, 673, III

706
Teplice, Cieplice, Cuchosłwaj
XIX.
II 407
Toma zowice, pow. Kraków 12, 349,
377, .379, 496. 537, 602, 610, II 289,
685, 713, III 58, 229, 698
Topola Wielka, pow. Ostrów Wlkp.
III 285, 308
Tf)ruń
X VI, l t 15. 18, 27, 31, 312,

388, 392, ·166, 167, 512, 546, 580.
632, II 172, 1l I 636, 675, 706,
7-14

powiat 580, 669
Tretki, pow. Kutno III 701
Triest, Włochy
X. III, 80, II 154, 155,
lll 10, 361. 705
Trupcin? III 715
Trydent, Włochy
II 155
toruński
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T t rzehienice, pow. Miechów III 104
T t rzemeszno, pow. logiino 571
T t uchola 5·14
Tt chowicz, pow. Łuków
451, 452
Tt rzno, pow. Inowrcła
175, 184, III

285, 309
T Jlce, pow. roda III 715
Tu1liczów *, Ukraińs
SRR III 705
Tu!lrcja II 18, III 417
Tu;uobin, pow. Krasnystaw 127, 128
TtUrsko, pow. Pleszew 587
TtUryczany *, Ukraińs
SRR III 705
Tu:~ryn,
Włochy
III 590
Tunza, pow. Gorlice III 647
Tyvczyn, pow. Rzeszów Ili 189, 190
Ty kocin, pow. Biały&tok
304, II 4511,
(68.'), lll 109, 521, 549, 553, 560,

5-64, 744
ł kocióse
497, III 553
Tyllice, pow. Toruń
580
Tylżn
zob. Sovietsk
Tyrniec, pow. Kraków 602, 603, III 7Z.
Ty

771
Tyrrol, kraina, Austria,
Włochy

II 154,

llll 578
Tys zowce, pow. Tomaszów Lubelski

llll 610
Ukrraina 95, 272, 305-308, 355, 356,
3d61, 362, 4-12, II 199, 331, 347, 528,
3j29, 623, Ill 41, 105, 137, 143, 144,

H 48, 149, 262, 313, 430, 504, 747
' ljaanowsk, Symhir k, Ro yjska F RR

9:>5
Un!!garn zob. Węgry
rs zulin, pow.KraiDy taw 370, 371
stroń,
pow. Cie zyn II 657, 661, 662,

6!i91, /li 10. 29, 268, 273, 274, 276,
2777
Ustrr:ryki Dolne, Uetrzyki Ili 52, 53,
633, 64, 166, 172, 178, 181, 187, 188,
1S93, 277, 278, 283, 441
U'ci·ir •, Ukraiń
ka SRR 356
Uzarrzewo, pow. Poznań
1l 17, 18, 41,
3000, 384

Wadowice 302, 412, 492, lli 45, 7·~5
Wnganiec, pow. Aleksandrów Kuj.

158, 159, 166, 169
wałecki

powiat, Deutsch Krone Kreis
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Waplewo, pow. Sztum 537, 538, 580,
III 706
Warmia 109, lll 7·1-1
Warszawa, Warschau, Varsovie V, VII,

VIII, XIX, XX, XXII, XXV- XVII, l, 3, 4. 9-11, 13-27, 29,
31-34, 36---39, 41, 43-50, 54-59,
61, 65, 66, 69-74, 76, 79, 80, 82--89, 91-93, 95-97, 99, 100, 102,
105, 113--118, 120, 121, 127--129,
131--133, 135, 137--141, 143, 144,
150-156, 158, 159, 164, 166, 168-172, 177, 178, 180, 183, 185,
187-190, 192, 193, 195, 196, 198,
199, 202, 203, 205, 206, 208--213,
215, 220, 222, 223, 226---228, 230,
232--240, 242, 245-251, 253-2.'>9,
262--266, 270, 271, 273, 277, 278,
280, 282, 284, 286, 288--290, 293-295, 298, 303, 305, 309, 312, 318,
320, 321, 324, 326, 328, 330, 338,
339, 343-345, 317 352, 358, 360--362, 364, 367--370, 375, 376,
383 - 393, 398-403, 405, 406, 408,
411, 412, 414, 415, 417
21, 424,
427-131, 436---4::18, 441, 443--415,
448
50, 455, 458--460, 463, 468,
470, 472, 473, 477, 479--481, 486,
497, 498, 501, 50::1, 511, 517,
518, 523, 525, 527, 528, 532--536,
538, ~ 3, 546---519, 564, 565, 567,
575 576, 585, 588-590, 594, 598--600, 607-609, 614, 616, 623, 624,
626, 627, 630, 635, 636, 640, 611,
619, 650, 661, 666, 679, li V, 13, 14,
17, 22, 2 t, 27--30, 32, 34, 35, 38, tO,
46, 48--52, 54-58, 61, 62, 70, 71,
90, 95,
73- 77, 79, 80, 83, 84,86 ~8.
96, 98-100, 102, 103, 126, 127, 129,
132--136, 138, 143, 149-151, 153,
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155--158, 167, 170, 172, 187, 191,
192, 194, 195, 197, 200, 202, 20l----206, 215-218, 221, 227, 229-232,
234--239, 246, 247, 251, 253-256,
258-260, 263, 265, 270, 278, 28~
-283, 286, 287, 289, 294, 295, 297,
298, 301, 305--307, 311, 314, 315,
319, 323, 325, 332, 335, 336, 340,
318, 350, 363, 367, 368, 370, 377,
382, 390-393, 395-398, 406, 417,
419--421, 424, 425, 434, 436, 442,
443, 4-16, 451, 452, 455--461, 46·i,
465, 472,473, ·175, 476,481,484--486,
491, 492, 496--498, 500, 501, 504,
507, 508, 511, 512, 516, 518, 520,
521, 523, 533, 534, 540-542, 54+-519, 551, 559, 561, 565, 566, 569,
571, 572, 579, 585-591, 595, 598-600, 602, 612, 613, 617-619, 623,
626, 612, 643, 645, 646, 656-658,
660-665, 667, 669, 672, 683, 684,
686, 692, 693, 695-697, 704, 706,
713, 714, 718-720, 722, III 2, 4,
1~2,
11-16, 18, 24, 25, 28, 35,
37--43, 45, 49, 50, 63, 66-69, 78, 80,
81, 89, 91, 92, 98-101, 103-109,
115, 119, 133, 135, 141, 142, 145, 147,
148, 151, 154, 155, 159, 168, 171,
185, 191, 192, 194, 195, 198, 199,
202, 209-211, 217-220, 222, 224--227, 231-233, 238, 239, 241, 247,
266, 269, 270,
250, 257, 26~3,
272, 274, 275, 277, 283, 288--291,
295, 296, 301, 305, 306, 312, 314,
318, 322, 323, 343, 347, 348, 351,
352, 356, 373, 376, 379--381, 383,
392, 399, 400, 409, 412, 413, 416,
419, 420, 424--426, 430, 437, 444----446, 448, 449, 453, 456, 458, 460,
463, 470, 471, 473--475, 477, 478,
481, 483, 485, 488, 490, 492, 493,
499, 500, 503, 505-507, 510-512,
514, 515, 519, 521-523, 527, 531,
534-536, 548, 550, 551, 553-557,
560, 562-565, 570, 572-574, 576,

578--580, 583, 585, 589-591, 593,
594, 596, 597, 601, 602, 609, 61·l---617, 623--{)25, 630, 637, 611, 644,
649, 650, 654, 655, 660, 661, 664,
669-671, 679, 681-683, 685, 687,
688, 696, 704, 710, 715, 717, 726--729, 736--738, 740-743, 750,
752, 756, 759, 777-779
Warta, rzeka 614, III 712-714, 718
Warzymowo, }IOW. Radziejów 141
Waśniów,
pow. Opatów 107
Watykan, Rzym, Włochy
II 274, 275,
628
Wnwer, dzielnica Warszawy II 455
W qgrowieckie XXI
węgroicek
powiat III 285, 309
Weimar, NRD II 83, 173, 236
Weinhans, rezydencja w Wiedniu,
Austria III 697, 698
Wejherowo, Wejerowo, Neustadt in
Westpr. 537, 571
wejherowski powiat, wejerowski powiat 580
Weldbad = Wildbad?, NRF II 543,
541
Welr'niów •, Ukraińs
SRR III 87,
88, 89
Wt"necja, Włochy
XXIII, 80, II 154,
155, III 10, 705
Wereszczyn, pow. Włodaw
385
We1oła,
pow. Brzozów III 558, 559,
568
Weltfalia, kraina, NRF III 735
Wetlina, pow. Lesko III 247
Węgorzew,
Angerburg 577, 583, 584,
605, 606, 617, 618
Węgry,
Ungarn XXIII, 100, II 643,
III 29, 53, 88, 472, 497, 548, 590,
599
Wiedń,
Wien, Be~,
Austria XXIII,
XXV, XXVI, 3, 80, 245, 272, 396,
449, 451, 455, 458, 459, 464, 465,
468, 474, 475, 482--484, 506, 508,
601-603, 610, 611, 656, 665, 666,
II 18, 27, 99, 100, 117, 118, 154,
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153, 170, 183, 200, 203, 224, 229,
231, 236, 237, 239, 250, 254, 255,
~97,
370, 378, 411, 465, 470, 533,
534, 570, 578, 579, 584, 591, 593,
597, 599, 616, 617, 624, 639, 657,
662, 665, 678, 689, 712, 713, III 10,
34, 35, 59, 60, 69, 73, 83, 87, 89,
101, 102, 168, 169, 176, 177, 180,
240, 241, 244, 249, 262, 268, ~73,
~91.
294, 300, 329, 331, 333, 339-3 n, 3-14, 353-355, 362, 364, 365,
368--370, 376, 385, 387, 393, 396,
397, 399, 402, 410, 411, 418, 432,
434, 439, 444, 470, 493, 494, 529,
531-533, 535, 538, 546---54.8, 564,
567. 573, 606, 608, 609, 618--620,
635, 636, 640, 641, 653, 697--699.
705-707, 725, 749, 750
Wieleó, pow. Czarnków 262, 263, 335,
341. III 622, 623, 706
Wieliczka, pow. Kraków 586, II 260,
696. 697, II I 44
Wielka Brytania, Anglia 89, II 12, 491,
598, 111 133, 507, 513
Wielkie Księtwo
Poznańskie
13, 39,
76, 86, 87, 184, 185, 191, 193, 224,
225, 227. 231, 232, 244, 261, 263,
266, 280. 281, 285. 293, 307-311, 315-318. 324, 328, 329, 3:J5,
342, 382, 393, 432, 440, 441,
531, 532, 552. 559, 560, 631, 642,
645, 654, 669, II 52, 66, 115, 262,
276, 366, 4<>-~.
544, 582, 608, 626,
III 21, 102, 117, 202, 308, 319,
716--718, 722, 723, 762
Wielkopol ka 237, 244, 302, 30-i, 312,
316, 321, 323, 325, 327, 328, 336,
370, 407, 410. 437, 446, 451, 473,
474, 476, -t93, 521, 526, 527, 53-t., 512.
560, 572, 579, 607, 631, 645, II 66,
236, 266, 269, 321, 326, 582, 602,
627, 629, 638, III 28, 180, 236, 282,
337, 135, 443. 489, 745
Wielkoru', Wielkorosja III 143, 148
wielko. trzelecki
powiat
(Strzelce

Wielkie) II 315
II 281, III 639, 745
Wieluńska
Ziemia 303
Wieluńsk
427, II 280
Wieprz, rzeka, dopływ
Wisły
138, 302.
441, III 478
Wierzbno, dzielnica Warszawy 259
Wierzchoslawice, pow. Tarnów III
189, 190
Wierzchowiny, pow. Krasnystaw 415
Wie baden, NRF XXVII, II 83, 170,
173, 184, 187, 200, 237,
Wilanów, dzielnica Warszawy XXI, II
649, III 80, 115
wileńska
diecezja II 161
wileńska
gubernia 305, II 160, 162,
175, 178
Wilia = Neris, rzeka 496
Wiłkowyja,
pow. Jarocin Ili 285, 309
Wilno = Vilnius, Litewska SRR XX,
4, 84, 220, 34.8, II 31, 330, 341, 465,
II l 185, 218, 704, 747
Wilkomierskie 307
ilkomierz
SRR 307
Windswa = VenUpih, Łotewska
SRR
XX, 4, III 704
Winnica, Ukraińs
SRR III 45
winnicki powiat 11I 43
Wisełka,
górny bieg Wisły
11I 10
Wisła,
pow. Cieazyn 364, 365, 11 657,
661, 11I 10, 232, 236, 237, 260,261,
273, 305, 306, 460, 474, 477, 554,
564, 570, 580
Wisła,
rzeka 111, 125, 1.13, 162, 225,
302, 303. 389, 416, 441. 490, 491,
655, 1l 24, 73, 74, 87, 107, 108, 189,
217, 420, 657, 661, I11 14, 108, 109,
189, 232, 233, 260, 261, 263, 268,
346, 347, 352, 460, 473, 478, 490,
503, 534, 535, 565, 567, 577, 581,
637, 712, 718, 735
Wiszniew •, Białorusk
SRR 11 31, 64,
158, 160, 162, 175, 178, 330, 341
Wieluń
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pow. Busko-Zdrój 591, III
Wiślca,

705
Witebsk, Białorusk
SRR 304, III 747
Witkówka *- Białorusk
SRR III 43,
45
Wito law, pow. Wyrzysk 675, 676
Władimr

ołyńskij,
Ukraińs

Władyswó,
Władyswó
Włochy,

wlodawski powiat 442
zob. Władimr
Wolyńskij
Wloszakowice, Łoszaków,
pow. Leszno
II/ 285, 308
Wio zezowa 592, 593, 622
Wloszyca, pow. Aleksandrów Kuj. 159,
Włodzimer

170, 175
pow. Srem II 18
lli 714
SRR lii 553
oj ka *, Białorusk
Wojslawice, pow. Chełm
III 725
Wojutycze *, Ukraiń
ka SRR III ;"57,
Wlościejwsk,

Włókna,

pow.

Wągrowiec

558

396, 520, 521, 602
Wola Ra ztoweka, pow. Wolomin III

396, 706
Woldegck, NRD 525, 588, 589, II 628
Wołga,

wzgórze kolo ZabieWró:ina, Wroźna,
rzowa 377, 379
Wrząsowice,
pow. Kraków 373, 374
wrzesińk
powiat III 285, 309

302
Września

Wachowskie 325, 326
wschowski powiat 328, III 285, 308
Wyrzyekie 558, Ili 761, 762
wyrzyski powiat 559, 596, 675
Wysocze, Wysocze Bartosy, Wysocze
Stare, Wysoce, Wysoce Chojny, Wysoce Starwieś,
pow. Ostrów Mazowiecka 66, 69, 70, 71, III 704, 705?
Wysokie iazowieckie II 685
W) zatyce, pow. Przemyl Ili 649
Wyszków 70, 71, Ili 685, 704
Wyszogród, pow. Plock 303
Wzdów, pow. Brzozów Ill 278, 2;'9,

280, 282, 283, 707
Zabierzów, pow. Kraków 348, 349,
379, 11 90, 246, 313, 345, 574, 585,

596, 629, 719, III 49, 58, 61

Wola Justowska, dzielnica Krakowa

Wołyń

193, 546, Il 66, 170, 237, 547, 654,
III 133, 345, 412, 520, 704, 706,
740

Włodzimer,

RR 303
pow. Turek 600
- Kudirkos Naumi~st.
Litewska SRR II 545, 547
Italia 148, 368, 479, II 273-

-275, III 81, 507, 577, 578
poludoiowe III 577
Włochy
pólnocne II 154, 395
Włocawek
117, 128, 129, 148, 1:i7,
171, 186, 190, 195, 219, 220, 237
włocaski
powiat 133, 195
Wlodawa III 706
Włochy

Wołyń
zachodni 303, 304
Woryty, pow. Olsztyn II 274
Wólka = Wólka Zaleszńk,
pow.
Tarnobrzeg 374
Wólka Tarnowska, pow. Chełm
397
Wrocław
VIII, XXI, XXVII, 21, 22,

rzeka III 641, 642
XXIV, 95, 167, 306, 361 , 412,

li 331, 332, 347, 528, 529, 655, III
105, 143, 148, 149, 313, 504, 696,
697, 705, 707, 747
wołyńska
gubernia III 43
wschodni 304
W olyń

zahreki powiat Il 315
zadnieitr ka okolica 30 l , 307
Zadwórze •, Ukraiń
ka RR 268, 269
(błędnie,
winno być:
pow. Przemylany), 661, Il 81, 148, 313, 357, 372,
lli 705, 706, 746, 762-76-1
Zagórz, pow. Sanok Ili 193, 278, 2;"9
Zagórzany, pow. Gorlice /li 646
Zagórze, dawniej dzielnica Poznania

III 712
zagórzycki klucz (Zagórzyce, pow. Hadziejów) Il 66

875
pow. Kolo 148, 149, 164,
Za~l!;rodnic,

1165
Jugosławi
XXIII, 80, II 462,
lll I 219, 361
Zak opane 449, II 152, 154-156, 251Za~zreh,

2'"3, 256, 258, 395, 397, 398,
6!i96, 697, III 64~,
224, 225,
2~6,
272, 273, 295, 296, 500,
5~13,
519, 525, 541, 550, 640,
6170, 673
Zahrzewko, pow. Toruń
580, 632,
6537, III 706

519,
263.
512.
650.

7770

Płońsk

SRR 442, 111 146
97, 99, III

705
zlotowaki powiat, Krei1 Flatow 580,
Znie ienie, dzielnica Lwowa, Ukroiń·
ka SRR II 125
Zopot, Zopoty zob. Sopot
Zurych, Szwajcaria XXVI, 11 170, 200,

111 81, 706
Zwishel

Nowogród
Wolyński,
SRR 111 747
Zwierzyniec, pow. Zamość
173
Zyrzyn zob. Zyrzyn
kraińs

Ukraińs

•,
Zalewńszcyn

Ukraińs

SRR II 394
SRR III

433, ·11
Zamaar tynów, dzielnica Lwowa, Ukra·
ińn.
ka RR II 1:!3, 296
Zamnbrów III 560, 634, 684, 685
zamooj. ki powiat 173
Zamno'ć
305, 500, III 7-16
Zapandno-ru kij kraj 111 130
Z3ptm zcań
kie 115
Zatoor kie Księ
two 471
Zawi ieprzyce, pow. Lubartów II 700,
70 l
Zawoonia, pow. zydlawiec 93
Zal,k owice, pow. Będzin
l/l 705
Zbierr k, pow. Kalisz III 704
Zhruucz, rzeka, dopływ
Dnie tru II 39,
40 l
7.danuue zob. Zdżane
Zdzice ka Smierć,

wzgórze kolo Zdzie·
1121
Zdziee.r, przedmie'cic Borka Wlkp.,
po,•w. Go tyń
621, 625
z,lzycchowice = Zdziechowice, pow.
~ro1ła
lli 285, 309
Zegrzzynek, pow.Nowy Dwór faz. 177
Zgierrz 111 482
ża

302, 111 146
Złoczwskie

Zloczów, Ukraińs
Zlotopolice, pow.

669
613,

Zaleesie Koropieckie. Zalesie •, Ukraiń·
skka SRR III 81, 89
Zalee zany, pow. Tarnobrzeg 374
zaleeszczycki powiat II 340, III 161,
Zaleeszczyki,

Zglowiączka,
rzeka, dopływ
Wiały
198
Zgorzelec, Zgorzelice, Gorlitz, Polska,
NRD II 244, 653, 654
Zielonki, pow. Kraków II 289

Zrenica, pow. Sroda 111 180
ka SRR 639, 640, 658,
662, 663, 667, 674, II l, 144, 146,
111 706

Zahie •, Ukraiń

:labie -

Ilcia •, przysiółek

w i Zabie

667, 11 l
2abie zob. Morskie Oko
Zagń,
:legań
11 276, 277
2arki, pow. Myszków III 531
Zatec, Saotz, Czechosłwaj
XI ·, II

107
?.dianne,

Zdanne,

pow. Krasnyetaw

415
2egań
zob. 2agń
2egieltów, pow. owy ącz
II 390
2e ociu zob. Poręba
2ł'lazow
Wola, pow. Sochaczew II

691
2elechów, pow. Garwolin III 372, 377,

378
2elice, pow. Wągrowiec
żmudzka

360
diecezja II 161

675, 616, II

876
84, 88, 305, 307, II 25, 31, 457,
III 574, 747
Zólkiew, Ukraiń1
SRR 451, III 746
Zólkiewka, pow. Krasnystaw 124, 126,
127, 142, 173, 179, 186, 187
Zmudź

Zólkiewekie 305
Zychłin,
pow. Kutno III 725, 740
III 704
Zyrzyn, Zyrzyn, pow. Puławy
Zytomierz, Ukraińs
SRR XXIV, 89,
91, 91, 9:>, 111 89, 379, 597, 705, 747

INDEKS INSTYTUCJI I CZASOPISM

t

Akaademia Handlowa w Berlinie XX
kaademia Kijowska III 128, 129
Akaademia Rolnicza w Pruszkowie 393, 394
kaodemia Umiejętno·c
w Krakowie VI, VIII, IX, 96, 141, 205, 264, 266, 274,
27~.
281, 337, 338, 367, 395, 412, 430, 435, 442, 450, 453, 455, 464, 465,
4775, 482, 483, 485, 486, 493, 495, 496, 501, 505, 520, 529, 557-560, 564, 574,
5831--586, 590--593, 598, 601, 607, 608, 621, 622, 627--629, 636, 644, 645,
6·U7, 649, 651--653, 657, 658, 660, 672, 673, 676, II l, 2, 5, 6, 13, 15, 16, 24,
25.), 27, 35, 47, 51, 69, 72, 80, 85, 91, 103, 106-109, 113, 115-117, 119, 124,
1332, 137, 14·1, 147, 150, 151, 156, 168, 169, 173, 176, 177, 180, 181, 185--187,
19~3-5,
197, 220,221,225-229,242,243,248,261,267,269,280,285,303,313,
3228, 339--345, 350, 354, 355, 359, 366, 391, 402, 403, 423, 424, 458, 469,
·1881, 4fl2. 186, 188, 198, 511, 522, 546, 585, 603, 638. 656, 684, 685, 691, 695,
7017, 708, 711, 712, 718, Ili 11, 30, 40, 43, 44, 48, 49, 73, 78, 96, 138, 145, 164,
1668, 169, 176, 182, 215, 229, 247, 248, 303, 311, 312, 317, 330, 331, 347, 358,
38'37, 408, 454--456, 463-466, 469, 488, 490, 492, 495, 498--500, 508, 509,
5112, 516, 521, 542, 55·1, 559, 563, 566, 567, 571, 641, 645, 675, 690--692, 723,
72l4, 741-716, 7·18, 749, 763, 776
Akadd miczne Bractwo "Lwiw" III 585
" m 1 Ur-Quell" III 329, 660, 664
Aogeerer n. Goschl (zaklacl chemigraficmy w Wiedniu) II 593, III 395-397,
40:J2, 468-470, 479, 492-494, 525
Anthnropologische Ge ellschaft in Wien 458, III 168, 169, 176, 177, 432, 433
" rcchiY fiir Slavische Philologie" II 189, III 111, 249, 387
Archhiwum Główne
w War zawie 215, 217, 221
Architiwum Koronne w 'l arszawie 152
\rchbiwum Pol kiej kademii auk w Krakowie III
oociadio do Jorualiatu e E criptores Portuguezea w Lizbonie XVII, II 6-:W,
6U:i, III 8:>
" \teeneum" ll8, 678, 679, II 139, /li 101, 129, 150, 339
., thoeneum Francaia" 501, 503

l Illndeks
obejmuje nazwy instytucji l
listóv.w; nie uwzględnia
haseł
pojawiącyh

czasopism
się

wyłącznie

występujące

w tekstach
w komentarzach.

878
Bank Fraenkla Samuela w War zawie XX, XXI,
Bank Handlowy w Warszawie II 156. 11I 231, 289, 409, 475, 507,
Bank Polski w Warszawie 11 153. 156, 11I 135
Bank Ziemski w Poznaniu 11I 442, 443
Berg· oder Karpathen Komittee zoh. Towarzystwo Tatrzńskie
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie 11I 211, 212
Biblioteka Jagielońsk
VIII, 518, 587, II 84--a6, 117, 465, 638, 708, lli
:ł94,

430, 538
Biblioteka Kolegiaty Łowickej
48
Biblioteko Kórnicka 87, 111 507, 512, 516
Biblioteka Krasińkch
w \V arszawie VII, VIII, III 347
Biblioteka Narodowa w Paryżu
III 8, 9
Biblioteka Narodowa w Warszawie YIII, 230, lli 507
Biblioteka Polska w Paryżu
11I 203-205, 507, 516
Biblioteka Polskiej Akademii auk w Krakowie VIII, II 106
Biblioteka Publiczna w Warszawie 150, 152, 222
,,Biblioteka Warszawska" VI, 19, 22, 23, 43, 45, 47, 49, 54, 102, 106, 107, 109,

110, 112, 113, 116, 117, 121, 141, 199, 217, 223, 304, 338. 339, 358, 359, 381.
398, 431, 444, 468, 472, 473, 497, 502, 503, 517, 521, 563, 567, 613, 614, II 19.
20, 46, 118, 189, 197, 222, 223, 331. 370, 373, III 25, 101, 381, 411, 412, -119.
422--425, 427, 428, 434, 452, 453, 4:>8, 688, 777, 778
Biblioteka wrocłask
567
Biblioteka Zamoyskich w Warszawie 217, III 507, 515
••Bluszcz'' 163, 251, 253, II ·16. 705, lli 59, 60, 62, 585, 683, 684, 751
Dote u. Dock (firma wydawnicza w Berlinie) 501, 502, II 292
Dreitkopf u. Hartel (firmo wydawnicza w Lipsku) 331, 333. 334, 664, II 9:;, 96,
98-100, 110, 113, 131, 178, 212, 241, 242, 249-251, 260, 261, 271, 291, 292,
303, 304, 307 -310, 316, 329, 330, 336, 338, 350, 351, 362-364, 369, 373, 399,
429, 446, 476, 477, 498, 502, 504, 525, 526, 531, 537, 538, 541, 552, 554, 558,
560, 564--566 570-572, 583, 599, 704, III 23, 237, 239, 251, 253-255, 383,
733, 738, 741, 742
British Muscum 111 507, 508. 516
.. Carniola" lli 532, 534
Collegium Marianum w Pelplinie 539, 530, III 735, 736
Comptoir d' archeologie - Eugi-ne Boba n, w Paryżu
II 623, 6-10, 717, li I 6,

9, 24, 196
Czarnoborski Odział
To" arzystwa Tatrzńskiego
zob. Towarzyatwo Tatr7.ń
Ide
"Czas" 271, 273, 319, 321, 367, 394, 395, 489, 501, 509, 551, 566, 571, 595, 609.
617, 619, 669, li 174, 207, 209, 210, 231, 253, 260, 264, 301, 321, 322, 3:>8,
368, 370, 377, 388, 402, 403, 408, 410, 453, 603, III 12, 49, 59, 73, 81, 94, Q6,

97, 99, 118, 120, 196, 197, 293, 388. 411, 417, 517, 519, 523, 578, 610, 612,
698, 699, 726, 729
.,Czaaopiamo Naukowe od Zakłdu
Narodowego imienia Osolińkch"
283, 284
"Cztienia" II 104, 106, 144, III 746
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C:zyttelnia Akademicka w Krakowie II 214, 215, 468, III 320, 322
Czyttelnia Akademicka we Lwowie III 571, 572, 586, 587, 624, 656-658, 662,

6666
.. Czyvtelnia , iedzielna'' 84. 85
,.Ca sopis Ceskeho lu eum"' 306, II 2, 144.
..Dal ibor'' 371, III S U -5-16
.. Le [ dix-neuvii-me) XIX Siecle" II 235
.. Dniaewnik Warszawskij" 542, 513, III 711
Dyretkcja Dróg i Mostów w Warszawie XXII
Dyre kcj3 Kolei Karola Ludwika we Lwowie II 385
Dyrellkeja Teatrów Rządowych
w "\\ arszawie 268, II 120, 443, 485, 487, 500, 507,

51 3
,.Dzieennik
. Dzi ee nnik
.. Dzieennik
,,Dziee nik
..Dzieennik

Literacki" 75, 76, 330, III 588
Lwowski" 617
Mód Paryskich" 314, 318
Polski" 617, II 340, III 587, 588
Poznaó ki'' 190, 192, 193, 210, 266, 271, 275, 282, 286, 328-330,

339) 341, 342, 354, 388, 466, 555, 556, 560, 567-570, 598, 614, 632, 633, 676,
6783 679, II 3, 4, 19, 130, 156, 208. 210, 216, 271, 274, 275, 300, 301, 543, 511,
601111 609, 111 21, 140-142, 235, 236, 282, 435, 436, 443, 585, 604
.. Dziee nik ar. za w ki"' III 724
Dzwon kow ki i Spółka
{firma wydawnicza w War ~awie)
II 392, 393, 541, 542,
III 711
..Echoo ' II 311, 315
395, II 46, 271, 282, 283, 286, 288, 292, 307, 309, 311, 324,
, Echo • tu~yczne"

325.i,
168.1.
705.'
.. Echo>
l99,'
"Echo •
.. F.thno
.. Etnop

335, 336, 363, 386-388, 406, 419, 421, 422, 425, 431, 435, 437, 443, 467,
485. 487, 489, 498, 501, 502, 535, 537, 547- 550, 561, 635--637, 704,
1JI 20, 21, 28
luzyczne i Teatralne" III 18, 21, 96, 97, 131, 132, 139, l-10, 216, 218,
500
Poznaó kie" 555, 556
logische lllitteilungen au Ungarn'' III 471 , 4n , 484, 485, 497, 547, 518
raficu kij Lornik Ru kogo Geograficze kogo Ob zczestwa" II 421

l irminn ))idot et Comp. (f•rma -.ydawnicza , . Paryzu) II 128
1- riedlt e in D. E. (k i garnia w Krakowie) 200, 321, 331, 384, 421, 426, 429, 449,
580,, 584, 590, 593, 59:>, 603. 613, 657, 666, 674, II 6, 29, 48, 65, 80, 100, 167,

191,. 250, 269, 300, 311, 324, 3 n , 38-t, 391. 138, •139, 416,462, 47-1,497,498,522,
557, , 574, 607, 609, 611, 618, 638, 612, 648. 6:15, 670, 696, 717, III 33-35, 40,
41, 49, 51, 70, 92, 117, 171, 181, 187, 188, 198, 207, 208, 220, 230, 231, 260,
275, . 294, 320, 355, 365, 391, 411, 432, 442, 465, 469, 470, 472, 473, 476, 477,
479, , ~o3,
528, sso, 566, 572, 626, 631, 639, 653, 667, 668
Friedleein R. Librairie et Maga in de . fusique a Var ovie 32, 66

880
•• Gazeta Codzienna" 54, 85, 86, 109-111, 116, 118, 255, 268, 307, 371
,,Gazeta Kielecka" 557, 564, 565, 585
.,Gazeta Lwow ka" II 50, 130, 271, 437, 438, 448, III 559, 578, 588, 603
"Gazeta Narodowa" II 310, III 588, 695
,.Gazeta Polska" (1826-1831) 11 146
.,Gazeta Pol ka" (1861-1907) 48, 108, 109, 115, 181, 185, 186, 193, 195, 197199, 219, 220, 252, 256, 258, 259, 266-268, 270, 277, 381, 402, 4U, 437, 449,
450, 502, II 156, 396, 397, 495, III 589, 757
"Gazeta Radomska" III 529, 531, 536
"Gazeta Rolnicza" 257, II 509
"Gazeta Toruńska"
328-330, Il I 601
.,Gazeta Warszawska" 54, 80, 81, 89, 91, 107, 109, 114, 115, 181, 191, 193, 256,
407, II 185, 11 I 585, 729, 757
.,Gazeta Wielkiego K ięstwa
Poznańskieg"
44, 75, 76, 265, 266
Gebethner i Spółka
(firma wydawnicza w Krakowie) 273, Sll, 513, 616, 617,
649, II75, 84,129,139, 693,696,III 217,270,272, 373,388,405, 5ll, 524,671
Gebethner i Wolff (firma wydawnicza w Warszawie) 109, 163, 243, 362, 386,
430, 438, 419, 456, 468, 491, 511, 513, 527, 528, 536, 547, 562, 588, 594, 599,
600, 607, 617, 623, II 13, 35, 47, 57, 59, 85, 86, 95, 96, 111, 112, 127, 129,
132, 133, 135, 141, 154, 172, 178, 187, 188, 194, 212-214, 251, 277, 286, 292,
317, 336, 338, 363 369, 396, 421, 425, 450, 485, 487, 491, 506, 558, 569, 586,
590, 597, 614, 643, 660, 669, 672, 677, 678, 683, 684, 689, 692--694, 704, 712,
III 11, 18, 25, 101, 135, 136, 147, 185, 192, 195, 199, 211, 2:n, 269, 210, 212.
290, 306, 314, 316, 318, 440, 474, ·176, 501, 506, 508, 510, 511, 516, 521, 522,
52 518, 550, 554, 555, 565, 597, 671, 7ll, 728, 730-732, 756-758
Geselhchaft fiir Viilkerkunde ngarns III 472, 497
Gimnazjum farii Magdaleny w Poznaniu 210, 274, 395, 514, 612, II 164, 165,
208, 244, 386, 436, 437, 536, 635, III 95, 97, 131
Cenzury w Peteraburgu II 330, 331
GJó,.·ny Zarząd
,.Goniec Wielkopolski" 545, II 19, 272-275, 321, 543, 544, 642, III 235
"Gwiazda" 555, 556
"Gwiazdka Cieszyńka"
72, II %1, III 688, 690
.,Harmonia". Towarzystwo Orkie tralne we Lwowie III 591.
•.Die Heimat" 601, 603, 610, 611

IV, 122, 123, 130lmprrator koje Ru koje Geograficze koje Ob zcze two
-138, 163, 16-1, 370, 371, 11 331
In tytut Aleksandryjsko- iaryj ki w War zewie 406, 443, 444, 462, 478, 524,
11 23, 75, 76, 79, 157, 452, 455, 493, 504, 505, 545, 563, III 153, 158
Instytut Głuchoniemy
we Lwowie III 641, 612
Instytut Panien Polskich w liiitel Lambert w Paryżu
III 186, 187
Instytut Techniczno-Przemy łowy
w Krakowie II 166
,.Iris, im Gebiete der Tonkun t" II 49, 50
Izba Obrachunkowa w
arazewie ·1, 376, II 454, 455
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.. Iz wje tija Imperator kogo Ru kogo Geograficzeskogo Obszczeatwa" 122, 134,
1.35
,.Jz,wje tija II Otdielenija Imperatorskaj Akademii Nauk" II 424
III 721, 723
.. Kalendarz" chełmińsk
,.Kalendarz Pohki Ilustrowany" J. I a worakiego 181, 183, 188, 359, II 666
"Ka,lendarz Toruński"
308, 312
.. Kalendarz Warezawski Popularno-Naukowy" J. Ungra 127, 180 182, 307, 379,
ll 666
"Ka,lina" 338-340
,.Ka,liazanin" III 639
Kap•ituł

Łowicka

48, 49

Kasm im. J. lianowakiego V, XXVII, II 397, 419, III 99-101, 107, 109, 110,112,

119, 138, 217, 220, 231, 232, 265, 266, 269, 272,274,275,283,288,289,293,312,
314-316, 318, 322, 323, 374, 388, ~6.
409, 425, 426, 437, 439, 444,
495, 505-512, 515, 516,
41'5, 456, 462, 463, 470, 471, 475, 476, 48~.
52.1, 522, 542, 548, 549, 551, 552, 555, 556, 572, 581, 617, 643, 644, 743, 744
.,Kł01sy"
23, 54, 149, 152, 161, 167-171, 176, 178, 181, 184, 186, 188, 191, 193,
2018, 253-258, 266, 267, 276, 352, 353,359,360,411,421,424,438, 444,457,459,
49'7, so2, 611, 614, 619, 672, II na, 130, 131, 209, 210, 223, 231, 244, 314,
31.5, 340, 379, 381-383, 389, 390, 402, 403, 405, 420, 425, 426, 433, 443, 444,
617~9,
655, 662, 665, 687, 705, III
45'7, 461, 485, 511, 579, 603, 61~3,
38., 136, 325, 327, 328, 330, 331, 585, 597, 613, 670, 683, 684, 697, 699
KołefRium
Ko'ciełn
gminy ewangelicko-augburskiej w Warnawie 590, 11 24,
46 l, 62
Koł
rtystyczno-Literackie w Krakowie II 379, III 74
Koł
Literacko-Artystyczne we Lwowie III 604, 605
Koł
Pol kie w Berlinie 86, 261, II 272, 274, III 21, 236
Komi11ja Antropologiczna Akademii Umiejętnośc
w Krakowie XXVI, 242, 540,
6271, 628, 644, 618, 673, II 94, 228, 328, III 96, 331, 388, 499, 500, 559, 568,
645i
7, 691, 692
Kornileja Archeologiczna Akademii Umiejętno'c
w Krakowie XXV, 450, 540,
644' 648
przy Wydziale Filologicznym Akademii Umiejętnośc
w Kra·
Kornit J ęzykowaJ
ko-ie II 707, III 488, 690, 691, 723
Kornit ja ządowaR
Przychod6w i karbu XXII, XXIII, 92, 93, III 135
y tawy Krajowej w Krakowie III 450, 451, 455
Korni ja 1ęclzió
Komit~
Cenzury w Warnawie 600, 616, 623, II 87
Kornittel Kuy im. J. Mianowakiego zob. Kasa im. J. Mianowakiego
Kornittel odziału
au triackiego Wystawy Powszechnej w Paryżu
II 117, 118
Komittet Urządajcy
dla uwła
zczenia chłop6w
w Kr6lestwie Pohkim 132, 187
Kornillei Wystawy Etnograficznej w Kołmyi
II 352-354, 385, 394, 407-409,
431, , 32, 463, 556, 625, III 769-772, 776, 777
Kornillei Wystawy Krajowej w Krakowie XXVIII, III 407, 408, 411, 417, 426,

428" 438, 439, 449, 457, 458
56 -

K'or espond encja t.
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Kon erwatorium fuzyczne we Lwowie III 589, 590
Kon erwatorium Muzyczne w Warnawie 4.38, 439, III 158
Kółko
Bazarowe w Poznaniu 281, 282
Kółko
Etnograficzne w Gorlicach 111 645-647, 658
.,Kraj" krakowaki 330, 331, 338, 339, 580, 635, II 92
,.Kraj" peteraburski lll 379, 380, 383, 390, 409, 439
,,Kronika iadomoici Krajowych i Zagranicznych" 72, 75, 76, 223, 111 715, 718,

719
Księgarn

i skład
nut muzycznych Władysw
Banankiego w Warszawie 11
283, 307, 325, 336, 363
,.Kurier Codzienny" 273, 389, 391, 399, 478, 588, 589, 607, 608, 11 316, 420.
111 522, 597, 676, 757, 779
,,Kurier Lwow ki" III 591, 592
,,Kurier Poranny" II 314, 315
"Kurier Poznaóski" 387, 388, 555, 5561570, 671, li 19, 42, 66, 207, 210, 275,
300, 543, 544, 608, 609, III 95, 97, 130, 139-141, 235, 236, 4.36, 517, 518, 520
,,Kurier Warszaw ki" 199, 203, 207, 208, 267, 391, 420, 421, 444, 11 46, 80, 314---316, 457, 462, 492, 493, 685, 686, III 18, 24, 585, 591, 597, 757
Kwilecki i Sp. (bank w Poznaniu) 11 65, 66

l. i Sp. (firma wydawnicza w Poznaniu) 509, 510, 517, 563, 568,
570, 664, II 10, 180, 182, 336, 337, III 383, 694, 730-732, 742
Liceum War zawakie XIX, XX, II 286, III 228
,.Lutnia". Towarzystwo Spiewacze we Lwowie III 593
,,Lutnia". Towarzystwo Spiewacze w
arszawie XXIX, III 601, 624, 625, 660,
664, 751

Leitgeber

,Magazyn Pow zechny" 114, 115
Ministerstwo Handlu w Wiedniu II 471
., littheilungen der Anthropologi chen Geałhcft

in Wien" III 169, 329, 341,

354, 399, 4.31-433, 439, 532, 533, 538
Mweo Copernicano ed Auronornico w Rzymie III 507, 516
.,Muza". To arzyatwo piewacze w Krakowie 438, 439, 446, 447, 11 17
" fnzeum Domowe" II l, 2
Muzeum arodowe w Krakowie 11 264, III 217, 408, 502,
Muzeum Przemysłow
fiejakie we Lwowie 646, 648, III 451, 454, 455, 459,

552
Muzeum Przemysłow-Tchni
w Krakowie 648, II 576
luzeum Przyrodnicze im. Dzieduazyckich we Lwowie 506, 646, 618, 659, 660,
Ill 408, 648, 649
,,Neue Zeit chrift fiir lu ik" III 127, 729
.,Niwa" 407, 408, lll 19
.,Nowa Reforma" 111, 183, III 99, 141, 142, 579, 582, 585-589, 591-594, 597-

605, 636, 637, 752
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Obsoserwatorium Astronomiczne w Krakowie II 116, III 347
Obsn zcze two Ljubitelej E te twoznanija, Antropologii i Etnografii w
XVIII, III 637, 638, M2
,.Ogrgni ko Domowe" 565, 585, 593, 598, 603, 629
Ope1era Warezawska XXIII, 50, II 370, 418
"Opipiekun Domowy" 158, 159, 257
"Opipiekun Domowych i Pożytecznh
Zwierząt"
II 280, 281, 328
"Or-:ędownik
Naukowy" 22, 23, 11 535, 537
Ouoaolineum zob. Zakłd
arodowy im. Osolińkch
,.Osvneta"' 111 328. 429, 430. 541, 544. 5·15
"Oś
'wiata" 555, 556

lo kwie

Akademii miejętno'c
w Krakowie'' 557
Iuzyczny i Teatralny" 96
"Pamiętnk
Naukowy'' 111 133
,Pamiętnk
Towarzy twa Tatrzń
kiego'' 639, 640, II 144-146, 463, 473, 510,
62424, 6:!5, III 499-501, 769
.,Pamiętnk
Warszawski" II 651, III 724
ka Anny Jasiń
kiej w
ar zawie II 22, 368, 505, 515, 660, III 151,
Pensjasja żeń
.. Panmiętk

"Pamiętnk

21010
Jadwigi Sikor kiej w Warszawie II 1;;4, 156, 357, 395, lii 296
Penajasja żeńska
Peteren C. F. P. (firma wydawnicza w Lipsku) II 50, 292, 369, 370
.. Pielłfgrzym"
539, 543, 550, 586
Polskskie Towarzystwo Ludoznawcze III, 6-18, III 306
,. Przegląd
Katolicki" 565, 585
Przeugląd
Literacki i Artystyczny" II 232, III 206, 207
"Przegląd
Lwowski" 568, 570, 595. 617, II 286
.,Przegląd
Polityczny, połeczny
i Literacki" lll 559
, .Prze~:gląd
Pol ki" 3:)9, 396 11 1::!. 43, 6, 50, 301, 302, 322, 111 19. 320, 520, 521,

613 3
Poznański"
75, 76, 266, 3·12, II 66
,.Prze(legl11d Tygodniowy" 208, 2:4, 255, 11 511, 521
,.Prze(legl'ld 'ielkopol !..i" 200, 236, 237, 2H, 242, 219, 466
,.Przev.ewodnik aukowy i Literacki" II 50, 130, 271
"Przyj.yjaciel Dzieci" 99, 158, 159, 162, 163, 167, 183
, Pr yj:yj riel Ludu'' 22, 129 :m, ::!73, 303, 328, II 361, 472, lll 101, 719, 721,
., Przep:gląd
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Rada

A

Drogi Zelaznej
Zarządjc

arszawako-Tere polskiej 11 93, 418, 419,

443, 3, 451, 154, 461, 601, 602, 643, 111 237
Rau J. J. H. G. u. ohn (7akłtl
litograficzny w Drcźnił')
58, 59, 62 64, II
569, J, 580, 581, 588, 589, 592, 673, 675, 690, 691, 698, 699, 701, 709, 710,
III 6 6, 7, 17, 24, 26, 27, 32, 33, 39, 46, 113, 114, 120-122, 171, 173, 174,
183, l, 18 l. 187, 188, 207. 208, 212, 213. 226, 227, 316, 371-373. 377, 381,

401-1

(}1,

565, 633-635, 659, 663, 665, 667. 668

560,
722,
180,
382,
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,,Rocznik Zarządu
Akademii Umiejętnośc
w Krakowie" 557, II 109, 115
"Roczniki Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańkieg"
206, 241, 304, 307, 4)8,
495, II 104
"Ruch Literacki" 672
"Ruch Muzyczny" 48, 53, 91, 96, 562, 564, 613, 620, II 46, 258, 282, 283, 2.)3,
301, 387, 431, III 682-684
Rząd
Gubernialny Warezawski 61
Schlesingerische Buch- u. Musikalienhandlung (firma wydawnicza w Berlwe)
513, II 111-113, III 730, 732
Sejm Krajowy we Lwowie 320, 337, II 385, 483, III 463, 464--466, 497, 498
Sejm pruski 210, 240, 261, 282, II 19, 262, 627, 635, 642
Sekcja Etnograficzna przy Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętśc
w Krakowie XXVI, 622, 645, III 387, 388, 691-693
"Slovansky Sbornik" III 612, 613
"Sobótka" 341, II 535, 537
,.Sokół"
Towarzystwo gimnastyczne we Lwowie III 598
Spiess et Comp. (firma wydawnicza w Warszawie) 11, 12. 14, 19, 31, 32, 44
Spółka
Jedwabnicza w Warszawie II 152, 153, 156
"Sprawozdania z posiedzń
Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego Akadonii
Umiejętnośc"
582, III 772
"Stuzyc" (towarzystwo w Poznaniu) III 600
Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie III 598, 599
"Svćtozr
II 405, 406, III 334, 335, 348

331
"Szkoła

Szkoła

w Warszawie 54, 72, 218, 407, 414, 418, 420, 473, 481, II 153,
197, 397, III 100, 352, 412, 430, 512
Politechniczna we Lwowie 518, III 507, 516
Politechniczna w Puławch
II 153
Rolnicza w Czernichowie 490, 491
Rolnicza w Duhłanc
I I 62, 63
Sztuk Pięknych
w Warszawie 141, 405
Techniczna Drogi Zelaznej Warszawsko-Terespolskiej w Warszawie II
418, 419, III 306
Techniczna Drogi Zelaznej Warszwko-iedńj
w Warezawie II 150
Szkoła

Główna

Szkoła
Szkoła
Szkoła

Szkoła

Szkoła
Szkoła

"Tellus" (bank w Poznaniu) III 761, 762
Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchazów
Krajowej Wyższej
Szkoły
Rolniczej
w Dublanach III 640, 651, 668
Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu
III 203-205
Towarzystwo Kopalni Węgla
w Waruawie III 38, 39, 104
Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Warszawie 157, 159
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie 69, 273, II 301, 658, III 4, 412,

725
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Towvarzystwo
Townrrystwo
Towvanystwo
6116
Townr>ystwo
Townr7)Stwo
Tow; arly two

Mickiewicza we Lwowie III 389
w Poznaniu 3U, 342, 3·H, 345, 446
Muzyczne w Krakowie 374, 489, 11 17, III 158, 241, 375, 376,

Literackie im.
Młodych

Przemysłowcó

Muzyczne we Lwowie 284, 439, 502, 508, III 590, 593, 594, 728
Muzyczne w Przemy'lu 433, 437--439
Muzyczne w Warszawie XXIX, 25, 473, 589, 626, II 17, 46, 237, 323,
·1 ll8, 420, 465, 485--487, III 35, 37, 71, 158, 222, 614--616, 625, 626
Towrarzystwo Muzyczne im. Moniuszki w Kołmyi
II 653, III 291, 599, 600
Towrar:r;ystwo sukowe Krakowskie XXV, 85, 141, 204, 205, 226- ·229, 236, 238-

- ~40, 2~i.
264--266, 288, 298,337,338,365--367,384,396,423,431,435,459,
400.1, 465, 475, 482, 483, III 311, 758
Towrarzy two Naukowej Pomocy dla Dziewcąt
w Poznaniu 612, 643
Townrzystwo Opieki nad Zwierzętam
w Warszawie II 281
Towrarzystwo Oświaty
Ludowej w Krakowie III 527, 528
Towrarzystwo Oświaty
Ludowej w Poznaniu 597, 598
Towaarzystwo Przyjaciół
Nauk Poznaóakie VL VIII, 7, 72, 200, 206, 209, 210,
2U5, 222, 228-230, 236-238, 24a-242, 246-2 19, 261, 265, 266, 270, 274,
28Ga-282, 335, 336, 341, 312, 345, 388, 395, 408, 423, 493--495, 545, 570, 613,
II 156, 301, 381, 469, 470, 628, III 159-161, 28
286, 307, 308, 536, 537, 601,
71(6, 717, 722, 724
Towaarzystwo Starożyn·
ci w Elbągu
(Elbinger Alterthumsgesellschaft} 538
Towaarzystwo Sztuk Pięknych
w Krakowie 366, 11 370
Towaarzy two Tatrzńskie
XXVI, 374 11 146, 394, 429-431, 462, 463, 473, 478,
4833, 511, 553, 554, 556, 653, 687, III 44, 499, 500, 767, 77a-772
Towaarzyetwo Zachęty
ztuk Pięknych
w Warszawie II 255, 579, 714, III 3, 4
.,Tygcotlnik Ilustrowany" 81, 107, 109, 113, 119, 120, 125, 127, 129, 150, 152, 163,
165i- 167, 170, 1H, 175, 177, 178, 18a-182, 184, 188, 189, 191, 192, 194-- 1196, 199, 203, 208, 215, 259, 260, 266, 270, 276. 302, 306, 307, 353, 411, 4.57,
4977, 611, 614, 672, II 46, 87, 209, 210, 235, 237, 24l, 2·16, 306, 315, 316, 324,
382~.
383, 389, 457
62, 474, 485, 487--489, III 16-18, 24, 38, 39, 47, 81, 135,
1365, 232, 233, 260, 261, 277, 330, 331, 522, 543, 545, 546, 578, 597, 613, 653,
6541, 670, 671, 717, 720, 723
"Tygoodnik Literacki" 6, 22, 23, 395, II 131, III 101
"Tygoodnik Pow zechny" 339, II 611, 612, 618, 662, 670, 671
"T g 001)nik War zaweki" III 738, 742
Jaf!ieloń
ki XXV, 11, 79, 205, 26·1, 2H, 284, 337, 3·19, 371, 382,
396,>, 412, 420, 422, 423, 4i7, 586, 594, 595, 6-13, 644, II 29, 69, 116, 191, 21 i,
264.t, 482, 605, III 392, 430, 455, 490, 492, 594
Uniweer ytet Karola Franciszka w Grazu 635, 6:i6, II 27, 689
Uoiweeraytet W ar za w ki XIX, 54, 72, 131, 132, 230, 417, 418, 498, 589, 590, II
153,, III 22, 101, 306, 642
Uniweersytet Wiedńsk
III 392, 398, 399
"Ober Land uod Meer" II 4, 5

Uniwter ytet
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,.Yc ta". Towarzystwo
Ubezpicń

w Poznaniu III 336, 337

,.Warta" 545, II 272-275, 321, 608, 609, 616, 638
127, 128, 163, 167, 225, II 216, 223, 22:1., 390, III 40--43, 460, 461,
.. Wędrowiec"

473, 474, 476, 503, 597
" iek"' 54, II 314, 315, III 616
,. Wi la" 109, II 25, 574, III 237, 354, 529-531, 536, 537, 540, 541, 564, 567,

570, 574, 602, 660, 662, 723
Wolff B. l. Magasina de Vente, w Peteraburgu II 282, 332
"Wulkan". Towarzystwo Akcyjne w Warszawie 388, III 673
Wydział
Hiatoryczno-Filozoficzny Akademii Umiejętno
oci w Krakowie 450
Wydział
Krajowy we Lwowie II 385, 432, 480, III 454, 464, 465, 467, 469, 497
Wydział
.Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Umiejętnoc
w Krakowie III

215, 693
Narodowy im. Osolińkch
we Lwowie VIII, 265, 266, 268, 275, 282-284, 287, 289, 290, 292, 296--298, 301, 337, 339, 389, 392, 505, 646, 660,669,
II 438, 448, 573, 574, III 385, 389, 603, 675
.• Zapiski Imperatorakogo Rul8kogo Geograficze kogo Ohszczestwa" 122, 370,
371
Zarząd
Drogi Zelaznej War zaw !to-Wiedńskj
XXI, 4, 48, 54, 57, 61, 74, 77,
78, 89, 590, II 38, 39, 73, H, 92, 93, 358, 419, 693, 11I 242
"Zbiór Wiadomo oci do Antropologii Krajowej" 601. 645, 648, II 6, 15, 25, 109,
llO, 121, 144, 193, 199, 218, 219, 268, 281, 302. 328, 339, 311, :1.24, 511, 573,
Tli 41, 45, 97, 129, 312, 331, 355, 484, 485, 529, .i:i9, 566, 568, 6-1.7, 696, 741,
745, 747
"Zdrowie i Bratnia Pomoc" (stowarzyszenie akademickie w ICrakowie) III 421
.,Zorja Halickaja" II 104, 106, 111 588
. Zorza" -3, 212. 257, 565, 585, II ~27.
2BO, 328
Zakłd
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Umiejętnośc
295, 315, 329,
3337, 450, II 468, 523, 549, 771, III
l 559, 1560

Akaademia

Akaademiczne

Bractwo

,,Lwiw"

III

14.452
Akidelewicz
Anggerer i

73, 77
Mikołaj

III 1301, 1302,
ll306, 1359, 1361, 1371, 1378, 1379,
U401
Assoociac;;ao dos Jornalisau II 955
Aszpperger 46
Ay-..was likołaj
II 869, 938
Goschl

Barttoszewicz Kazimierz II 637
Bay•erowa Izabela III 1450
Belzza Władysw
III 1295, 1300, 1453
Będzikewc
S. III 1513
Bętkowsi
. 219
Bialtlecki Antoni 66, 74, 75
,.Bibblioteka Warszawska" 87
Bieggeleisen Henryk III 1085, 1099,

1ll00
Diel•lowski August 207, 210
Bies iel...ierski Adolf 101, 102
Blizdń
ka Pelagia III 1095,
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Boban Engene II 951, 1009 III 1016,
1018, 1025, 1026, 1151, 1157
Dobrzyński
licbał
III 1356
Bochdan Hipolit 196, II 730
Bochdanowa Amelia II 582
Bochenek F. 167
Brandowski Alfred 424, II 929, 949
Brandt ] ózef II 629
Braun Herman Adalbert 392
Breitk.opf i Hartel 222, 223, II 539,
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684, 688, 694, 701, 706, 716, 723,
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887, 888, 897, 915, III 1189, 1197,
1199
1045,
1054,
1096,
1147,
1194,
1266,

1046,
1060,
1121,
1148,
1211,
1275,

Ch m"e low ki Piotr 111 1083, 1081
Cieńska
Maria II 774, 78::!, 784
Ciesielski Władysw
88, 91, 99, 100,

108, 110, 113, 126, 135, 137, 139,

143
Cludiua Karol Edward 391, 396, 411
Czarkoweka Melania III ll7l, 1182,
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Czarlińsk
Leon 393, 430, 435, 459
Czarnecka Karolina II 607, 621
Czarnecki Stanisłw
375, 376, 441,
447, II 503, 504, 659, 666, 727, 762,
833, 939, 950, III 1068, 1079, 1192,

.• Gazeta Narodowa" III 1457
.,Gazeta Polska" III 1458
Gebethner i Wolff II 509, 531, 98 ,

1193
Czarnik Bronisław
795
"Czas" II 754

1400, 1116, 1421, 1428, 1432, 141 ,
1553
Giersz Marcin 390
Giżyck
Reinhold Herman 39:;
Gloger Zygmunt 198, 233, 235, 242,
243, 338, II 755, 802, 807, 986, 991,
III 1333
Głowacki
Maurycy II 740
Grajnert Józef II 634, 635, 668, 700
Groza Aleksander 78
Grudzińsk
Szczepan III 1522
Grzegorzewska Sabina 45
Gumplowicz Ludwik 433, 416, 4-18, II
486, 518, 521, 535, 988, III 1449
Gumplowicz Maksymilian III 1405,
1108

II 781, 783, 793,

Czasyńki
Stanisłw
III 1505
Czerniawski Karol III 1551
Czytelnia Akademicka II 623, 624,
III 1454, 1497, 1526, 1532, 1536

Dawid Wincenty III 1038, 1040
Deike Karol III 1086, 1170, 1173,

1183, 1184, 1368, 1388, 1419, 1490,
1493
Dębick
tichał
Władysw
339, 341
Dietrich Adolf Fryderyk 50, 51, 53
Dobrski Konrad III 1209, 1213, 1248,
1308, 1354, 1364, 1366, 1390, 1394,
1414, 1418, 1424, 1439, 1448, 1517
Donimirski Ja n 463
Duchińska
Seweryna II 599, 611, 630,
936, 959, III 1066, 1073, 1231, 1238,
1244
Dzieduazycki Włodzimer
III 1061,
1:;19
,.Dziennik Polski" III 1455
"Dziennik Poznański"
III 1456
Dzwonkowski Adam 183, 184, II 746
Eliasz Walery 326
Fajans hkaymilian 8~
Florkiewicz Julian 431
Friedlein Daniel Edward II 744, III

1074,
1J.I:~

1143

Friedlein Rudolf Fryderyk 61
Gadon Ludomir III 1158, 1159
Gallasch Karolina zob. Kolberg Karo·
lina lat)da
Garsztecki II 918

III 1101, 1107
G era on Wojciech 70, 344, 358,

III

Hempel Maria 250, 267, 307, 323
Herrmann Anton III 1363, 1373, 1381
Hilferding Aleksander 10·-1
Hoff Bogumił
166, 170, 180, 190, 191,

199, 204, 209, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 230, 231, 231, 237,
241, 245, 246, 248, 293, 297. 303,
309, II 768, 772, 787, 797, 816, 826,
829, 835, 836, 900, 914, 916, 917,
927, 954, 967, 969, 970, III 1019,
1030, 1185, 1188, 1205, 1215, 1218,
1242, 1352, 1353, 1365, 1369, 1386,
1406, 1422, 1431, 1434, 1437, 1416
Boro zkiewicz Julian II 820, 838, 884,
948, 961, III 1081. 1102, ll-l5
lllukiewicz Karolina II 527
lmperatorskoje Obszczestwo Lubitelej
Estestwoznanija, Antropologii i Etnografii III 1510, 1515
lmperatorskoje Runkoje Geograficzeskoje Obszczeatwo 97, 105, 106, 107
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Ja gil! Vatro In III 1195,
Jahołkwsi
III 1555
Jakowieki Ludwik 386, 404
Jakubowski Andrzej II 546, 552, 559,
. 564, 565, 601, 643, 678, 812,
824, 862, 865, 889
Janicki 205
Jaro zewski Zygmunt III 1556
Jaworski Ja n 343
Jeni e Ludwik 150, II 803, 806, 827,
828, 854, III 1042
Jezierski II 846
Jurczeńko
Bazyli II 876, 878, 957, 962,
973, 975, 978, 980, 984
J uszkiewicz Ja n II 683, 709
5 6~

Kantecki Klemens III 1116, 1118
Kapitula Łowicka
44
Kara owski Maurycy 452, 455, II 873,
874 , 879, 885, 989, 990, III 1023,
l 27, 1190, 1191, 1287, 1289, 1291,

1296, 1297, 1299
wicz Jan II 485, 491, 516, 520,
58 1, 590, 591, 592, 596, 600, 603,
6t 9 , 682, 702, 708, III 1404, 1407,
14 9, 1530, 1534
Kar ański
J. Ignacy 54
Kar t A. 58
Kętr:yński
Wojciech III 1543, 1545
Kier i Emil 152, 174, 178, 182, 274,
2 8, 310, 317
Kirh: r Adam Honory II 482, 488, 933,
94.6, III 1571
Kl~c
·z
ń ki Ja n II 670, 676, 687, 691,
69'1!, 701, 705, 722, 724, 729, 758,
77
837, 810, III 1383, 1384
KI~
a crewski Teobald II 699, 712,
72 fJ 732, 832, 849, 852, III 1141,
11 56, 1222, 1230
,.Kio•s " II 779, III 1554
Kolł~e
rg Antoni 273, 302, II 490, 645,
82.5
Kołb·e
rg
n t oni na III 1111, 1130,
1116:-i, 1176, 1221, 1341 , 1430, 1445,
15f04, 1531
Karł

Bronisław
II 489, 495, 524,
532, 618, 680, III 1447
Kolberg Juliusz II 536
Kolberg Karolina-matka 43

Kolberg

Kolberg Karolina fatylda, z d. Gallasch, 2° voto ąsowkaW
2·19, 26~.

272, 281, 289, 301, 311, 314, 319,
324, 330, 354, 417, II 478, 487, 492,
499, 510, 525, 530, 533, 534, 540,
566, 577, 578, 589, 594,597, 605,610,
615, 628, 636, 638, 640, 641, 656,
660, 677, 692, 719, 728, 778, 798,
800, 831, 842, 845, 851, 872, 881,
904, 913, 956, 966, 968, 972, 974,
982, 985, 1012, III 1022, 1044,
1056, 1057, 1059, 1109, 1112, 1114,
1123, 1125, 1129, 1134, 1146, 1150,
1154, 1164, 1169, 1175, 1201, 1206,
1227, 1232, 1235, 1237, 1264, 1269,
1315, 1320, 1339, 1372, 1385, 1-129,
1503, 1525, 1547
Kolberg Maria Eleonora II 506, 512,
513
Kolberg Maria Elżbieta
zob. Krółike·
wiczown Maria Elżbieta
Kolberg Stanisłw
351, 360
Kolberg Walentyna III 1110, 1177,
1228, 1310
Kolberg Wilhelm l. 257, 260, 262, 268,
270, 271, 275, 277, 279, 280, 296,
312, 313, 318, 328, 332, 346, 348,
350, 353, 356, 357, 362, 363. 368.
371, 372, 377, 399, 403, 407, 418,
422, 434, 443
Kolberg Wilhelm Edward III 1540,
1542
Kolbergowie Karolina i Antoni II 484
Kollatorowiczowa Cecylia 333
Koł
Literacko-Artystyczne III H83
Komitet Kasy im. ~1ianowskeg
III
1078, 1087, 1212, 1216, 1225, 1229,
1247, 1250, 1255, 1309, 1323, 1332,
1334, 1338, 1362, 1367, 1389, 1392,
1398, 1415, 1417, 1423, 1492, 1516

890
Komitet obchodu 25-lecia "Gwiazdki
Cieszyó1kiej" III 1558
Komitet uczczenia zasług
E. Orzeszkowej III 1541
Komitet Wystawy Krajowej III 1310,
1324, 1326, 1342, 1349
Konopka Antonina 239, 252, 253, 254,
256, II 733, 734, 737, 743, 760, 761,
III 1050, 1174
Konopka Józef 6, III 1563
Konopka Józefa II 542
Konopka Julian III 1052
Konopka Ksawery III 1442
Konopka Roman 364, 366, 414, 432,
III 1568
Konopkowa Stefania II 742, III 1440
Konopnicka Maria II 1004
Konserwatorium Lwowskie III 1459
Konsulat roeyjski w Brodach III 1058
Kopernicki Izydor 440, II 537, 538,
544, 548, 554, 555, 556, 557, 558,
576, 612, 613, 614, 616, 647, 657,
674, 707, 710, 713, 714, 788, 790,
794, 796, 801, 805, 822, 928, 964,
III 1311, 1460, 1561, 1565, 1566,
1569, 1570
Korbasińk
Roman 255, 259
Kornecki L. 117, 118
Kossak Juliusz II 736
K:oźmian
Józefa 114, 119, 129
Krasicki Edmund III 1141
Kruicki Ignacy III 1S01
Kranewski Józef Ignacy 65, II 663,
958, 1000, III 1067
.Kruuwski Lucjan III 1487
Krau 1 Fryderyk Salomon III 12.')7,
1259. 1262, 1263, 1265, 1270, 1272,
1273, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282,
1292, 1293, 1298, 1303, 1313, 1317,
1318, 1328, 1329, 1337, 1413, 1484,
1485, 1494, 1508, 1523
Kr~ek
Franciszek III 1438, 1527
Królikiewiczowa Maria Elżbieta,
z d.
Kolberg 438, 444, II 595
Krzemińsk
Stanisłw
III 1451

Krzy1ztofowiczowa Wiktoria II 910
Krzyutofowiczówna Eugenia II 909
Krzy1ztofowiczówna Kajetana II 920
Krzysztofowiczówna Róża
II 996, 997
Krzyżanowik
Ignacy II 480
Księgarn
Friedleina III 1537
Kuba Ludwik III 1200, 1204, 1208,
1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1268,
1274, 1327, 1411, 1412, 1488, 1495,
1500
"Kurier Codzienny" zob. "Tygodnik
lluetrowany"
"Kurier Lwowski" III 1462
"Kurier Warazawski" III 1461
II 475, III 1562
Leitgeber Mieczysław
Lenartowicz Teofil 62, 63
Lewental Salomon 284, II 965
Leweatom Fryderyk Henryk 48, 49, 52,
423
Leweatamowa Waleria III 1115
Libelt Karol 169, 335, 336
Lubomirski Jerzy 208, 227
,.Lutnia" lwowska Ill 1463
"Lutnia" war zawska III 1477, 1498
Lwowskie Towarzystwo Muzyczne III
1464.

Lwowskie Towarzy1two
"Harmonia" III 1465

98, 103
Józef 193, 291, 306, II 767,
786, 789, 895, 899, 941, 1003, III
1122, 1166
ł.yukowsi
Franciszek III 1573
Ly1kowski Ignacy 378
Władimr

ł.epkowsi

Łamński

Orkiestralne

Maciejowaki Wacłw
Aleksander 29-0,
320
Magierowaki Leon III 1427, 143'.3,
1435
Majf'r Józef 168, 177, II 662, 799, III
12-1.5, 1253
Małeski
419
Małecki
Antoni II 561

891
M~ańkowi
Konstanty 238, 269
Mmrczewaka Maria III 1572
Mtqczka Tadeusz 389
Mrechzyński
Karol 283
M jbaum Ludwika III 1514
Meerunowicz Teofil III 1344, 1564
feerzhach Ludwik 276, 288, 294, 299,
308
feestwin F. II 751
Męcińak
Antonina II 735, 738
Mitckiewicz Wladyalaw III 1276, 1277
Miterzyńak
Antoni 412
Mimter Karol 261, 264, II 528
Mllocki Alfred 203, 206
76
Momiuszko Stanisłw
Ionaczewaka Bibianna 192, 218, 220,
~379,
382, 405, 439, 456, 460, 465,
466, II 481, 497, 500, 517, 519, 661,
(665, 681, 696, 721, 726, 739, 773,
8811, 831, 871, 922, 923, 940, 953,
!IJ60, III 1070, 1090, 1104, 1117,
11135, 1187, 1217, 1251, 1261, 1331,
ll336
Monzycki Antoni 112, 116, 123, 124,
1161, 163
Muueum Przemysłow
we Lwowie III
ll420
Mihncbbeimer Adam II 801, 808, 809,
8310, 830, 839, 844, 848, 850, 853,
liii 1186

• albajowski Jan III 1137
Netu. St"rowa i Jasińk
III 1466
• eyymann Ce law III 1097, 1105, 1108,
11120
Nieegolt"w ka Wanda 334, 361, 429, 436,
4161, II 821, III 1039, 1198, 1467
1 ie•znany autor 56, 68, 86, 258, 278,
2 85, 300, 367, III 1541, 1549, 1550
Noukowaki Zygmunt III 103·1, 1035,
H082
"Noowa Reforma" III 1.509
Okóólska melia II 763, 764, 785, 792,
8114, 818, 819, 823, 905, 912

Olazyński
Marcin II 931, 971, 977
Orgelbrand Maurycy II 976
Osipowicz Aleksander 89, 92, 153, 171
Ossowski Gotfryd II 598, 689
Otowski Henryk ks. II 547

Pedroso Zofimo Consiglieri I I 857,
861, 945, III 1069
Pereyra Charles 47
Piasecki 57, 60
Plebański
Józef III 1314, 1319, 1321,
1322, 1325, 1330, 1346, 1350
Pohłcki
Juliusz ks. 370
Podlewski Wladyełw
II 631, 632, 999,
1007, 1008, 1011, III 1015, 1020,
1036
Poh Kamila II 750, 921, 924, 941, 995
Polanowski Stanialaw III 1357
Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół
Nauk 181, 225, III 1119, 1226, 1243,
1482
Pólkowski Ignacy ks. 381
Prezydium Komisji sędziów
Wyatawy
Krajowej III 1343
Prusinowaki Ja n 81
Pruska Leokadia III 1502
Przeźdick
leksander 232
442, II 496,
Przyhysiaweki Władysw
502, 505, 507, 545, 567, 649, 711,
717, 718, 815, 847, 855, 858, 863,
886, 890, 891, 937, III 1063
Rau J. H. G. 55, S9, II 89-~.
903, 979,
993, 991, 1001, 1013, III 1017, 1028,
1031, 10.12, 1037, 1011, 1088, 1092,
1093, 1091, 1126, 1128, 1136, 1138,
1162, 1167, 1179, 1283, 1284, 1288,
1290, 1305, 1307, 1506, 1507, 1529,
1533, 15:\5, 1538
Rąbca
Franciszek ks. 365, 369, 374,
398
Rebczyński
Wladyełw
III 1347, 1351
Redakcje czasopism warszawskich II
693, III 1169
Rekowaka Felicja III 1468

892
Remus Karol 394
Riedmiiller Józef 69
Rodzina O. Kolberga III 1478
Rola 94, 96
Rostafiiiski Józef III 1377
Ruździlska
Kamila III 1496
Rybkoweki Tadeusz 409, II 745, 753,
892, 893, 896, 898, 901, 906, 907,
908, 919, 925, 926, 930, 932, 1005,
III 1021, 1033, 1567
Rzewuski Walery 251
Scipio Karol III 1345
Sejm Krajowy III 1355
Senat Uniwersytetu Jagielońsk
266, 304
Siarkawski Wladyslaw ks. 380, 384,
397, 401, 402, 406, 408, 410, 421,
426, 427, 445, 462, II 471, 473, 471,
479, 550, 553, 560, 563, 570, 571,
575, 585, 602, III 1049, 1072, 1207,
1236, 1239, 1246
Sierpiiiski Szcęsny
159
Sikorski Józef 72, 79, 305, II 587,
588, 651, 655, 748, 749, 992, III
1055, 1178, 1180, 1210, 1214, 1234,
1241, 1393, 1396, 1410, 1443, 1552
Skibicki Adam II 752, 756, 765, 766,
860, 868, 934, 943
Skobel Fryderyk Kazimierz 226
Sobotka Primus II 757
Sokłwsi
Michał
111, 115, 145, 175
"Sokół
lwowski III 1471
Soltan Michał
82
Stępowaki
Wincenty 160
Stowarzyezenie Polaków w Budape 7cie III 1472
Strzelichowaki Piotr ks. III 1202, 1203
Sulimierski Filip II 625, 633
"Svetozor" II 759
Szabrński
Antoni III 1557
Szawłoscy
Stanisłw
i Róża
III 1473
Szawłoski
Stanisłw
451, 458, II 508,
511, 514, 515, 935, 952, III 1064,
1071

Szlachtowaki Feliks 331
Szombathy Joseph III 1124, 1131, 1132
Szopowicz Henryk 240, 244
Szulc Marceli Antoni I 265, 340, 342,
345, 347, 349, 352, 355, 359, 383,
385, 416, 420, 454, 467, II 469, 472,
476, 483, 498, 501, 529, 569, 593,
617, 620, 639, 644, 664, 673, 690,
741, 777, 780, 866, 880, 947, 998,
III 1024, 1029, 1076, 1098, 1103,
1395, 1397, 1399
Szumlański
Juliusz II 942, 963, 987,
III 1062
Śmiechowak

Kajetan ks. 85

Tchetiline de 109
Teichmannowa Anna III 1391
Toman Lovro 67
Towarzystwo Bratniej Pomocy w Dublanach III 1512, 1521, 1539
Towarzystwo
Historyczno-Literackie
w Paryżu
III 1160
Towarzystwo Muzyczne im. Moniu1zki
III 1474
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
155, 247
Towarzystwo "Staszyc'' III 1475
,.Tygodnik Ilustrowany" III 1524.
"Tygodnik Ilustrowany" i ,,Kurier
Codzienny" III 1470
Udziela Seweryn III 1518, 1528
Urbanowaka Zofia III 1233, 1240
Vincenti Carl von 415
Wajgel Leopold II 747
Wafenta ks. III 1476
Walewski Cyprian 83
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
III 1489
Wąsowak
Karolina zob. Kolberg Ka-rolina Matylda
Wegner Leon 176, 194

893
Werner Emil II 494, 573, 583, 584,
686
Wernerowa ] ad wiga II 493, 522, 526,
513, 568, 572, 574, 579, 586, 606,
619, 626, 627, 646, 650, 652, 653,
654, 679, 685, 695, 769, 775, 902,
911, 983, 1006, III 1014, 1080,
1089, 1113, 1172, 1181, 1267, 1271,
1304, 1316, 1370, 1375, 1425, 1436,
1520
Wierzbicki Ludwik III 1348
Wierzboweka Michalina II 697
Wierzbowski Teodor 428
Wierzbowski Władysw
400, 425
WiiJ Karol 221
WiJkońsa
Paulina 224, 228, 229
.,Wi la" III 1479
Wiałock
Teofil 325
Wiś
icki Władysw
II 843, 856, III
l 91, 1499
Witkowski Kazimierz III 1511
Witte Teodor 128
Witwicki Sofron kl. 437, 453, 457, 464,
II 580
Woj iechowaki Tytus II 672
Wolff Maurycy II 667, 669, 671, 703,
715, 1002, 1010
WoJ f Robert II 675, III 1285, 1286,
12'9-'1

Wolniewicz Włodzimer
201, 202
Woykowaki Antoni 2, 8, 12, 15
Wójcicki Kazimierz Władysw
236,
282, 413
Wiirzbach Konstanty von 316, 321,
322, 327
Wydział
Krajowy we Lwowie II 813,
III 1358, 1360, 1382
Zabłocki
III 1312
Zachariasiewicz Jan III 1481
Zacharkiewiczowa II 608
Zakłd
Narodowy im. Osolińkch
III
1480
Zduniowa Aleksandra III 1152, 1155
Zduń
III 1163
Ziemba Józef Stefan III 1402, 1403
Ziętkewcz
Ludwik ka. 286, 292

Zelńska
Wanda III 1444, 1546, 1548
III 1249
Zmigrodzki Michał
Zupań
ki Jan Konstanty 3, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 64, 71, 156, 158, 172, 173,
287, 373, 387, 388, 449, II 470, 474
Zurkowski Julian 80, III 1387

SPIS ILUSTRACJI

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oskar Kolberg - fotografia; własność
Marii Turczynowiczowej w Poznaniu.
List l\1. Karasowakiego do O. Kolberga z 11 II 1883 r.
List J. Sikorskiego do O. Kolberga z 6 I 1885 r.
List Z. Urbanowakiej do O. Kolberga z 13 XI 1885 r.
List O. Kolberga do K. Dobrskiego z 18 VI 1885 r. (brulion).
List K. Dobrskiego do O. Kolberga z 11 XII 1887 r.
Józef Blizńsk
drzeworyt publikowany w "Tygodniku Ilustrowanym"
1889 nr 325.
List O. Kolberga do J, Plebańskigo
z 3 X 1887 r. (brulion z porawką
I. Kopernickiego).
Oskar Kolberg fotografia ze zbiorów J. Karłowicz
publikowana w:
Album biograficznie zasłużonych
Polaków i Polek wieku XIX, T. l War·
szawa 1901 s. 476.
List O. Kolberga do W. Gersona z 30 VII 1888 r. (brulion).
Bibiauna liioraczeweka - drzeworyt publikowany w "Kłosach
1887 nr
1165.
List J. Kleczyńskigo
do O. Kolberga z 24 II 1888 r.
List S. Krzemińskgo
do l\1. Pawlikowskiego z 30 V 1889 r.
Program koncertu jubileuszowego
Oskar Kolberg - drzeworyt według
portretu P. Stachiewicza publikowany
w "Tygodniku Ilustrowanym" 1889 nr 332.
List S. Udzieli do O. Kolberga z 20 I 1890 r.
Ludwik Kuba - fotografia z r. 1890 publikowana w: Josef Stanislav
Ludvik Kuba, Praha 1963 przed s. 49.
Karolina Kolberg - fotografia; własność
Marii Turczynowiczowej w Poz·
naniu.
List W. Gersona do O. Kolberga pisany prawdopodobnie w 1860 r.
List O. Kolberga do Akademii Umiejętnośc
pisany po r. 1874. (brulion).

Fotokopie wszystkich ilustracji zamieszczonych w Korespondencii Ositara
Kolberga cz. I-III (DWOK T. 64-66) wykonał
Stanisłw
Kusza.

SPIS RZECZY
Kore pondencja
Listy nie datowane i później
Aneksy
Chronologiczny wykaz listów
Wykaz aneksów .

l
odnalezione

704

780
794

I
Indek
Indeks
Indek
ykaz

, pi

DEKSY

nazwisk
geograficzny
instytucji i cza opism
listów według
autorów i adresatów

ilu. t racji .

678

797

845
877

887
891

Okład

Redakcja
Dzieł

l obwoluta: Andrzej Darowskl
Wszystkich Oskara Kolberga,
Poznań,

ul. Korrtaka

Ludowa Spółdzielna
Wydawnicza, \Varszawa, ul. Grzybowska 4. Prlnted in Poland. Wyd. I. Nakłd
4 000 + 200 egz. Fap. offsetowy Ill kl. 80 g. A-O z !abryk1
w Boruszowicach. Oddano do składni
22 III 1968 r. Druk ukoticzono we wrześniu
1969 r. Ark. druk. 56,5 - 1,25 !lustr. Ark. wyd. 55. Za kl. Graf. "DSP", Warszawa,
ul. Miedzlana u. zam. 2809. N-36. Cena zł 40.-
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TOWARZY TWO L UDOZ A WCZE
Redakcja
aczelna
Dzieł
w zystklcb Oskara Kolberga
Poznań,
ul. Kantaka 4, II piętro
545-10, Konto PKO Poznań
nr 5-9-919
KOMITET REDAKCYJNY DWOK
DZIEŁ

Do P. T. Odbiorców
WSZYSTKICH O kara Kolberga

Komitet Redakcyjny i Redakcja Naczelna Dziel wszystkich O. Kolberga przekaują
do rąk
Czytelnika 50-ty z kolei tom DWOK. Jest
nim tom 66 Korespondencja O. Kolberga cz. III.
Tomy DWOK -

jak P.T. Odbiorcy zauwżyli
nie ukazją
się
ich bieżącj
numeracji. Aby więc
dać
pogląd
na całość
(numery tomów i ich tyuł),
przedstawiamy - korzystając
z miłej
okazji pełn
zestawienie ineditów, tj. wydania
pozafotooffsetowego (bez. tomów nr 1-36, które ukazły
się
do 1965 r.),
wyróżniając
tomy wydane tłusym
drukiem:

w

kolejnści

odpwiające

37 Komentarze tekstowe i muzyczne do t. 1-36 cz. I
38 Komentarze tekstowe i muzyczne do t. 1-36 cz. II
Monografie etnograficzne
39 Pomorze
40 Mazury Pruskie
41 fazowsze cz. VI (z Ziemą
Dobrzyńską)
42 Mazowsze cz. VII
43
Ją
k
44 Góry l Podgórze cz. I
45 Góry l Podgórze cz. II
46 Kall kle l Sieradzkle
47 Chełmski
i Przemyskie
48 Tarnowskie-Rze zow kle
49 Sanockie-Krśńs
cz.. I
50 Sanockie-Krśńs
cz. II
51 Sanockie-Krśńs
cz.. III
52 Białoru
'-Połe
Ie
53 Litwa
54 Ruś
Karpacka cz. I
55 Ruś
Karpacka cz. II
56 Ruś
Czerwona cz. I
57 Ruś
Czerwona cz.. II
Materiły

58
59

Materiły
Materiły

do etnografii
Słowian

do etnografii Słowian
wschodnich
do etnografii Slowian poludniowych
Literatura ludowa

GO rrzys!owla

S t u d i a, rozprawy, artykuł
61 Studia, rozprawy i artykuł
muzyczne cz. I
62 Studia, rozprawy i artykuł
muzyczne cz. II
63 Studia, rozprawy i artykuł
tekstowe
Korespondencja
64 Korespondencja Oskara Kolberga cz. I
65 Korespondencja Oskara Kolberga cz. II
66 Korespondencja Oskara Kolberga cz. III
Twórczość
muzyczna
67 Opracowania melodii ludowych
68 Utwory instrumentalne i wokalne cz. I
69 Utwory instrumentalne i wokalne cz. II

do reedycyjnych monografii e t n o g r.
70 Suplementy cz. I
Materiły
merytoryczne nie wyko71 Suplementy cz. II
rzystane
przez
O. Kolberga do et72 Suplementy cz. III
nograficznych monografii regional73 Miscellanea cz. I
nych i problemowych.
74 Miscellanea cz. II
Biografia i indeksy
75 Biografia Oskara Kolberga
76 Indeks rzeczy
77 Indeks nazw geogr.
78 Indek's osób, bajek i in.
79 Indeks incipitów pieśn
80 Indeks muzyczny
Nie jest wykluczone, że
zestawienie może
jeszcze ulec niewielkim
modyfikacjom.
Uzupełnia

l

Przystępując
przed wieloma laty do wydania spuścizny
rękopiśmen
nej trudno było
określić
dokłanie
objętść
całośi.
Dopiero w czasie
ponad lO-letnich prac wydawniczych i coraz większej
znajomści
tej
spuścizny
wydawnictwo rozsł
się
do 80 tomów, łącznie
z komentarzami i indeksami oraz biografą
Kolberga. Tym samym wzrosła
wartość
dzieła
jako dokumentu kultury ludowej i jego waga wśród
pozycji literatury.
W zwiąku
ze zmianą
· objętści
wydawnictwa Komitet Redakcyjny
i Redakcja Naczelna uważją,
iż
warunki nabycia poszczególnych tomów DWOK nie powinny ulec zmianie, toeż
cena l egz. będzie
wynosić
nadal 40,- zł,
a w subskrypcji 30,- zł.
Natomiast dostawa dodatkowych tomów dla P.T. Subskrybentów, których przedłaty
w wysokści
2000,- zł
do . ty · czą
tylko 66 tomów, ulegnie w przysłości
odpowiedniej regulacji; w tej sprawie jednak zwrócimy się
do P.T.
Subskrybentów w późniejszym
terminie odrębnym
listem.

Za Komitet i Redakcję
PROF. DR JOZEF BURSZT A
Redaktor Naczelny
Poznań,

dnia l paidziernika 1969 r.

OSKAR KOLBERG
wszy s tkie
Dzieła

EDYCJA
Mooografie

drw:Jgofic~ne

Pomorze
Mazury Pruskie
Mazowsze cz. VI-VII
(z Ziemą
D~brzyńską)
Kaliskie i Sieradzkie
Sląsk

Góry i Podgórze cz. I i II
Tarnowskie- Rzeszowskie
Sanockie - Krośnieńsk
Ruś

Karpacka

Czerwona cz. I
Ruś
Białoruś

II

- Polesie
Litwa

Opracowania melodii ludowych
Utwory instrumentalne i wokalne
Studia i nuderialy

Mateńły

do etnografii

Literatura ludowaStudia, rozprawy i

Słowian

Przysłowia

artykuł

*
Miscellanea cz. I i II
MATERIAL Y DOKUMENTACYJNE
I PmiOCNICZE

Korespondencja (3 t.)
Biografia
Indeksy (3 t.)

' 1

Biblioteka Narodowa
Warszawa
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