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UCZEŃ I MISTRZ. RELACJE BOGUMIŁA HOFFA
I OSKARA KOLBERGA W ŚWIETLE ICH KORESPONDENCJI

Relacje nieznanego szerzej „odkrywcy” Wisły Bogumiła Hoffa z wielkim „ojcem pol-
skiej etnografii” Oskarem Kolbergiem jak dotąd nie wzbudziły szczególnego zainte-
resowania badaczy. W literaturze przedmiotu można znaleźć tylko wzmianki o ich 
kontaktach, korespondencji i współpracy1. Zaledwie dwa artykuły na temat Bogumiła 
Hoffa odnoszą się do jego związków (datujących się od czasów badań poznańskich 
w latach 60. XIX w.) z autorem wielotomowego Ludu. Są to teksty Marii Turczynowi-
czowej z 1947 r.2 i Franciszka Germana z 1969 r.3, przy czym ten drugi opublikowany 
został dopiero w roku 19774. Odstęp czasu dzielący te artykuły to 30 lat – więcej niż 
trwała znajomość etnografów-amatorów. Oba też opierają się głównie na obszernym 
nekrologu Bogumiła Hoffa, który powstał na podstawie zaginionej dziś, własnoręcz-
nej autobiografii5. Pisana u schyłku życia, z pewnością nie była wolna od nieścisłości, 
które można próbować weryfikować jedynie za pomocą prasy i pism Oskara Kolber-
ga. Problem w tym, że (jak zauważa w innym miejscu Maria Turczynowiczowa) ten 
nigdzie nie wspomina o Hoffie jako promotorze badań na terenie Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego6. Trzeba jednak pamiętać, że prace Turczynowiczowej powstały 

1 Zob. np. Ryszard Górski, Oskar Kolberg. Zarys życia i działalności, Warszawa 1974, s. 40, 111, 139, 176.
2 Maria Turczynowiczowa, Bogumił Hoff i jego stosunek do Oskara Kolberga, „Lud”, 38, 1947, s. 299–308.
3 Biblioteka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, sygn. 2245, Franciszek German, Bogumił Hoff (1829–1894). 

Referat wygłoszony w Wiśle-Uzdrowisku, w Świetlicy Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, dnia 18 września 
1969 roku, po uroczystości odsłonięcia pomnika – nagrobka tego „Ślązaka z wyboru”. 

4 Tenże, Bogumił Hoff jako etnograf i folklorysta, [w:] Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku 
Cieszyńskim, [red. Bożena Grodzińska-Ciałowicz, Elżbieta Giszter], Katowice 1977 (Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 141 ), s. 101–122.

5 L.S.K. [Ludwik Stanisław Korotyński], Bogumił Hoff, „Wisła”, 8, 1894, 1, s. 202–206. Przedruk: tenże, 
Bogumił Hoff, oprac. Renata Czyż, „Rocznik Wiślański”, 6, 2014, s. 98–103.

6 Maria Turczynowiczowa, Badania etnograficzne Oskara Kolberga na obszarze Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, „Lud”, 42, 1955, s. 200–211, zwł. s. 203.
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zanim opracowała ona trzy tomy korespondencji Kolberga7, choć oczywiście częścio-
wo znała już i korzystała z jego listów. Z kolei Franciszek German nie zdążył w pełni 
wykorzystać opublikowanego przez nią materiału, choć dysponował już opracowaną 
korespondencją. Mimo to oba teksty są bazą wyjściową do dalszych badań, dla któ-
rych główne znaczenie zachowuje bogaty dorobek epistolograficzny Oskara Kolber-
ga. Relacji obu etnografów dotykają również inni autorzy, m.in. najnowszej publikacji 
poświęconej „odkrywcy” Wisły, jednak tylko w wybranych aspektach i bez głębszej 
analizy8. 
 Powszechnie wiadomo, że Kolberg, niestrudzony zbieracz opisów kultury ludo-
wej9, współpracował z Hoffem na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W to-
mach dotyczących ludu wielkopolskiego znalazły się cztery jego ilustracje. Na ile Hoff 
był inicjatorem tych badań, na ile w nich uczestniczył i jak starał się doprowadzić do 
ich publikacji, pozostaje kwestią otwartą10. Pewne jest, że konsekwencje ówczesnych 
poczynań zaważyły na jego dalszym życiu i stosunkach z Kolbergiem.
 Bogumił Hoff urodził się 6 VI 1829 r. prawdopodobnie w Radomiu, choć brak po-
twierdzenia tego faktu w metrykach. Był synem pastora pochodzącego z Meklembur-
gii, Ludwiga Johannesa Christiana Hoffa, przysłanego na ziemie polskie znajdujące 
się pod zaborami przez Londyńskie Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa wśród 
Żydów oraz Augusty Gertrudy Sieg11. Nauki pobierał w Lublinie oraz Krakowie, a ma-
turę zdał w Raciborzu. Takich przeprowadzek wymagała praca ojca i czasowe zaka-
zy działalności misyjnej. Już w latach szkolnych odbywał piesze wycieczki i zwiedzał 
okoliczne wsie, a nawet wybierał się w dalsze wędrówki w góry, np. Sudety i Tatry, 
o czym wspomina w autobiografii. Wbrew woli ojca nie poszedł w jego pastorskie 
ślady, ale wybrał „zawód gospodarczy”. Administrował majątkami ziemskimi na tere-
nie pruskiego Śląska i w Czechach, później w ojcowskim Dąbiu pod Krakowem oraz 
innymi dobrami na terenie zaboru austriackiego, a w końcu w Wielkim Księstwie 
Poznańskim, gdzie osiadł po ożenku z Jadwigą Mellenthin w 1865 r. Wprawdzie Dą-
bie – które miało być kolonią i azylem dla nawróconych na chrześcijaństwo Żydów – 
musiał sprzedać, aby spłacić ciążące na nim (ojcowskie?) długi, ale zarządzał też ma-
jątkami innych właścicieli. Napisał nawet książkę Nauka rachunkowości gospodarczej, 
która ukazała się drukiem w 1869 r. w Toruniu12. 
 W Wielkim Księstwie Poznańskim mieszkał początkowo w Koźminie, gdzie na 
świat przyszedł jego jedyny syn (urodzony w 1865 r. Bogdan), a następnie w mająt-
kach Szołdry (1867–1868) i w Morownicy (1868–1869) u Niegolewskich oraz w Po-

7 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1–3, zebrała i oprac. taż, Wrocław–Poznań 1965–1969 (Dzieła 
wszystkie, t. 64–66).

8 Zob. Bogumił Hoff (1829–1894) – „odkrywca” Wisły, red. R. Czyż, Wisła 2014.
9 Metodologia badań Kolberga poddawana jest dziś krytyce, ale wiekopomne dzieło nadal wzbudza 

szacunek etnografów. Zob. Sław Krzemień-Ojak, Oskar Kolberg (1814–1890), „Kultura Współczesna”, 
2006, 4, s. 227–242.

10 Za świadka i uczestnika badań poznańskich uważa B. Hoffa Górski, Oskar Kolberg..., s. 40.
11 Michael Morys-Twarowski, Bogumił Hoff na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Bogumił Hoff..., s. 27–38.
12 Bogumił Hoff, Nauka rachunkowości gospodarczej, Toruń 1869.
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znaniu (1869–1870)13. W swej autobiografii napisał nie tylko o tym, że nawiązał ko-
respondencję z Kolbergiem, z którego dziełami zapoznał się w Koźminie, ale zaprosił 
badacza do siebie i współpracował z nim w terenie. Nie podał wprawdzie szczegółów 
czy nawet nazw wspólnie odwiedzanych miejscowości, ale za to piękny opis przygody 
w jednej z wsi, gdzie próbowali nawiązać kontakt z miejscową ludnością (finalnie jed-
nak musieli przed nią uciekać)14. Zachowana korespondencja potwierdza inicjatywę 
Bogumiła Hoffa. Pierwszy list z propozycją współpracy skierował do Kolberga 17 XII 
1867 r. Informował go o swojej pasji akwarelisty „nie z fachu, tylko z zamiłowania”, 
zbieraniu typów i ubiorów wiejskich, których miał już 20 oraz proponował połącze-
nie obu prac – opisów i muzyki zebranych przez Kolberga z jego rysunkami15. Wielki 
etnograf, borykający się wiecznie z brakiem finansów oraz ilustracji do swych dzieł, 
mimo pewnych zastrzeżeń i ostrożności nabytej wraz z doświadczeniem życiowym, 
przyjął propozycję nieznanego mu rysownika amatora. Nie był to jednak jego pierw-
szy kontakt z Wielkim Księstwem Poznańskim, gdzie przebywał wcześniej w tym sa-
mym roku u Karola Libelta w Czeszewie i u Radońskich w Siekierkach, a także w Po-
znaniu, gdzie zamierzał u Żupańskiego wydać kolejną część swego dzieła, o czym nie 
omieszkał poinformować Hoffa16. Ten z kolei, jakby nie zauważając sygnalizowanych 
trudności, z radością przyjął pozytywną odpowiedź i z entuzjazmem zabrał się do 
pracy17.
 Korespondencja obu panów nie zachowała się w komplecie, ale Hoff musiał pono-
wić zaproszenie, bo już 5 IX 1868 r. oczekiwał przybycia zacnego gościa do Morow-
nicy. Zapewniał nie tylko o wysłaniu koni na stację Stare Bojanowo, ale także o za-
proszeniu ze strony właściciela majątku, nieobecnego Władysława Niegolewskiego18. 
Notatki Kolberga i sporządzony przez niego wykaz odbytych podróży potwierdzają 
wizytę w Morownicy w roku 1868, podobnie jak w Poznaniu, Czeszewie, Dębiczu 
i Miłosławiu. Także w kolejnym roku Kolberg powrócił do Poznania, Wielenia i znów 
do Morownicy, do której (obok Dębicza i Miłosławia) zawitał również w 1872 r.19 
Hoff opuścił Poznańskie już dwa lata wcześniej. Wypada więc stwierdzić, że zawią-
zana za pośrednictwem zarządcy znajomość z Niegolewskimi pozwoliła Kolbergowi 
na dalsze kontakty i prowadzenie badań w Wielkopolsce, co potwierdza zachowana 
korespondencja. 

Hoff marzył o wspólnych podróżach i badaniach z Kolbergiem. Informował go 
o tym w liście z 8 I 1869 r., w którym donosił również, że zbiera dla niego materiały, 

13 Wykaz miejscowości (zapewne niepełny) ustalono na podstawie korespondencji z Kolbergiem. Zob. 
Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1.

14 L.S.K., Bogumił Hoff, s. 203–205; M. Turczynowiczowa, Bogumił Hoff..., s. 301–303; R. Górski, Oskar 
Kolberg..., s. 40; F. German, Bogumił Hoff jako..., s. 103–107.

15 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1, s. 224–225.
16 Tamże, s. 230–233.
17 Tamże, s. 243–245.
18 Tamże, s. 261.
19 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 3, s. 706.
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m.in. śpiewy i tańce oraz nie zaniedbuje rysowania i portretowania. Przesłał mu re-
cenzję Hieronima Feldmanowskiego z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
która ukazała się w numerze 222 „Dziennika Poznańskiego” w 1868 r. i niecierpli-
wie oczekiwał kolejnego przyjazdu uczonego20. Już w lutym 1869 r. przedstawił Kol-
bergowi plan spółki wydawniczej, mając zapewnienie Władysława Niegolewskiego 
o wsparciu dzieła. Ponadto nauczył się fotografowania i zamierzał doskonalić swe 
umiejętności w tym zakresie w Berlinie, choć plany tej podróży spełzły na niczym21. 
Od marca uzgadniał z Kolbergiem warunki współpracy, projekt wydawnictwa oraz 
szczegóły ogłoszenia przedpłaty. Hoff uwzględniał życzenia, uwagi i poprawki wiel-
kiego etnografa, ale czasem postępował też według własnego uznania. Trochę zbyt 
pośpiesznie dał w Krakowie drukować karty przedpłaty, kierując się obietnicą swe-
go patrona Niegolewskiego, że znajdzie 100 nabywców zamierzonego dzieła. Wpły-
wające środki z ogłoszonej w prasie przedpłaty obaj autorzy mieli zbierać nie tylko 
osobiście, ale także przez wyznaczone do tego celu osoby, głównie księgarzy i swych 
przyjaciół22. W korespondencji uderza optymizm Bogumiła Hoffa, który uważał się 
za inicjatora i współtwórcę przyszłego dzieła oraz ostrożność Oskara Kolberga, który 
w nowym współpracowniku upatrywał jedynie ilustratora, choć wyznaczał mu za-
dania zebrania miejscowych klechd, tekstów pieśni i notatek o obyczajach, mowie 
i budownictwie.

Marzenia o wspólnych badaniach spełniły się latem 1869 r., gdyż uczony przybył 
ponownie do Morownicy. Korespondencja obu folklorystów z tego okresu nie dotrwa-
ła do naszych czasów. W kolejnym liście z września 1869 r. Hoff wspomina jednak 
o wyjeździe Kolberga i swej chorobie. Korespondencja datowana jest już w Poznaniu, 
do którego Hoff przeniósł się z bliżej nieznanych powodów. Prowadząc zakład foto-
graficzny, zaangażował się w życie kulturalne stolicy Wielkopolski. Prosił Kolberga 
o przysłanie jego operetek i informował go o powodzeniu amatorskich przedstawień 
Towarzystwa Młodych Przemysłowców. Przedstawiał plany założenia stałego teatru 
polskiego, a nawet (prawdopodobnie swoje) pomysły urządzenia szkoły muzycznej 
i opery polskiej. Na jej czele widział oczywiście Kolberga. Zbieranie przedpłat nie szło 
jednak dobrze. Hoff miał długi i weksle do spłacenia, ale nie narzekał na brak pracy 
w zakładzie fotograficznym, dzięki czemu miał za co żyć i utrzymać rodzinę23.

Kolberg przesłał mu partyturę Króla pasterzy, ale do pomysłów objęcia stanowiska 
dyrektora muzycznego miejscowego teatru podchodził raczej sceptycznie, zwłaszcza 
że sam Hoff począł wątpić, czy rzecz uda się przeprowadzić24. Planowany druk pierw-
szego tomu wielkopolskiego okazał się zbyt drogi, kłopoty z pracownikiem zakładu 
fotograficznego i rosnące długi coraz bardziej przytłaczały Hoffa. W kwietniu 1870 r. 

20 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1, s. 274–275. Por. s. 266.
21 Tamże, s. 284–286. Swe umiejętności fotograficzne pogłębiał u Walerego Rzewuskiego w Krakowie. 

Zob. Michał Kawulok, Twórczość plastyczna Bogumił Hoffa, [w:] Bogumił Hoff..., s. 65–79.
22 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1, s. 308–330.
23 Tamże, s. 342–343.
24 Tamże, s. 344–345, 349–351.
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donosił jednak przyjacielowi, że za dwa tygodnie ma jechać do Kościana w celu foto-
grafowania typów i strojów oraz okazów na wystawie agronomicznej25. Jakieś pró-
by fotograficzne robił zresztą w Śmiglu już rok wcześniej26. Na wystawie rolniczej 
w Kościanie przygotowano mu szklaną altanę do fotografowania, w związku z czym 
miał nadzieję zrobić dobre zdjęcia grup wiejskich z tamtej okolicy. Propozycja obję-
cia posady kierownika muzycznego teatru poznańskiego musiała jednak zostać przez 
dyrekcję złożona, gdyż Hoff zapytywał Kolberga, jaką podjął decyzję w tej sprawie27. 
Starał się więc o taką pracę dla etnografa, która pozwoliłaby mu na miejscu konty-
nuować wspólne badania. W zamian Kolberg także próbował wspierać Hoffa. Ten 
jednak po wybuchu wojny prusko-francuskiej zagrożony był wydaleniem z Wielko-
polski, w której cała gospodarka została sparaliżowana. Zakład fotograficzny prowa-
dzony ze wspólnikiem podupadł i bieda zaczęła zaglądać mu w oczy28.

W końcu Hoff musiał wyjechać z Poznania we wrześniu 1870 r., pozostawiając w nim 
żonę i pięcioletniego syna. Donosił o tym Kolbergowi już z Cieszyna, gdzie podjął pra-
cę u miejscowego fotografa, choć nie przynosiła mu ona „korzyści materialnych”29. Po 
trzech tygodniach pobytu dostrzegł, że Śląsk Cieszyński to kapitalny obszar dla badań 
etnograficznych i zapraszał przyjaciela do siebie, informując że już ma zaproszenia do 
Wisły i Ligotki. Prosił go także o pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia w Krako-
wie, a w kolejnym liście już konkretnie – posady w sekretariacie Towarzystwa Sztuk 
Pięknych. Kolberg miał zamiar na krótko skorzystać z zaproszenia, ale prawdopodob-
nie mu się to nie udało. Brak również informacji w kwestii poszukiwań posady dla 
Hoffa30. Kolbergowi musiało jednak zależeć na jego rysunkach z Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, gdyż po dwóch latach, w drodze powrotnej z Poznania przez Bogumin, 
zawitał do Cieszyna. W liście z 4 II 1872 r. do planowanego wydawcy Ludwika Merz-
bacha pisał, że odwiedził w Cieszynie pracującego nadal u fotografa Hoffa, od którego 
otrzymał całą tekę z kilkudziesięcioma obrazkami kostiumów. Uważał je jednak dopie-
ro za materiał wyjściowy, z którego trzeba dać „wyrobić” rysunki31. Tak też postąpił, 
oddając do druku artykuł pt. Lud z okolic Poznania w „Kłosach”, który zilustrował przy 
pomocy czterech rycin Hoffa32. Nie poinformował go jednak o swoich poczynaniach, 
które doprowadziły do daleko posuniętych ingerencji innych artystów w jego prace33. 

25 Tamże, s. 353–354.
26 F. German, Bogumił Hoff jako..., s. 104.
27 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1, s. 357.
28 Tamże, s. 363.
29 M. Morys-Twarowski, Bogumił Hoff..., s. 27–38.
30 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1, s. 264–367.
31 Tamże, s. 410–411. Oskar Kolberg odwiedził wtedy pastora Leopolda Otto, który przeniósł się do 

Cieszyna po upadku powstania styczniowego. Fakt ten odnotował w wykazie swoich podróży 
(Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 3, s. 706) i wspomniał o nim w liście do Bogumiła Hoffa z 9 IV 
1885 r. Zob. także Tadeusz Stegner, Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Otto 
(1819–1882), Gdańsk 2000, s. 90.

32 Korespondencja Oskara Kolberga, cz.1, s. 421.
33 M. Kawulok, Twórczość plastyczna..., s. 68–69.
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Hoff, który tymczasem osiadł w Przemyślu, nie mając żadnych wieści od swego 
mistrza, w styczniu 1873 r. ponownie skierował do niego list, uświadamiając, jak bo-
lesne jest jego długie milczenie. Informował o swojej pracy przy Kolei Galicyjskiej im. 
Karola Ludwika i swoim zaangażowaniu w miejscowe życie kulturalne. Podobnie jak 
w Poznaniu, również w Przemyślu wstąpił do Towarzystwa Muzycznego oraz Kółka 
Śpiewaczego i znów namawiał Kolberga, by ten zgłosił się do konkursu na posadę 
dyrektora muzycznego. Zapytywał także o losy wydawnictwa wielkopolskiego i jego 
obrazki, których zwrot po odrysowaniu zadeklarował Kolberg34.

Jak wynika z dalszej korespondencji, etnograf odmówił przyjęcia ofiarowanej po-
sady w Przemyślu oraz zwrotu rysunków Hoffa, ale tym razem poinformował ich au-
tora o wykonaniu z czterech z nich drzeworytów i opublikowaniu w „Kłosach”. Hoff 
bał się utraty swoich prac. Deklarował, że „wykoloruje” drzeworyty za zgodą Kolber-
ga oraz że w Przemyślu też zbiera materiały i sporządza rysunki lokalnych strojów. 
Etnograf odpowiedział na jego list, skarżąc się na brak zdrowia i niedocenianie jego 
prac, ale pomijał temat zwrotu rysunków. Hoff wyrażał jednak nadzieję, że kiedyś do 
niego wrócą, deklarował, że odda do użytku etnografa także te, których dawniej nie 
ukończył i pytał, czy w wydawnictwie będzie wzmianka, że drzeworyty wykonano na 
podstawie jego prac. Nie zrażony wymownym milczeniem etnografa prosił go o po-
moc w zdobyciu nut jego utworów dla chóru i zapraszał do siebie, do Przemyśla35. 
W kolejnym liście gratulował mu nominacji na członka korespondenta Akademii 
Umiejętności w Krakowie, znów prosił o partyturę Króla pasterzy i inne nuty oraz 
informował o postępach przemyskiego chóru36. Uczony nadal nie odpowiadał, ale na 
liście w sprawie zapłaty długu w drukarni „Czasu” z 19 V 1874 r. zanotował: „Hoff 
miał to zapłacić z zebranych z prenumeraty pieniędzy”37. Tymczasem kontynuował 
badania w Wielkim Księstwie Poznańskim i utrzymywał kontakt z Niegolewskimi, do 
których zawitał ponownie w 1875 r.38. W tym też roku ukazała się pierwsza część 
badań przeprowadzonych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego z rycinami 
wykonanymi na podstawie prac Bogumiła Hoffa, wymienionego na stronie tytułowej 
w charakterze ilustratora.

Losy Hoffa, będącego ewidentnie dłużnikiem Kolberga, skomplikowały się jeszcze 
bardziej. Nie wiadomo dlaczego porzucił on Przemyśl i przyjął na około trzy lata ad-
ministrację spółki Kopaliny Tatrzańskie, przenosząc się w Tatry. Pod jego nadzorem 
wydobywano granit, m.in. na pomnik Floriana Straszewskiego, który umieszczono 
na krakowskich Plantach w 1874 r. Hoff prowadził także badania etnograficzne, pisał 
i rysował. Utrzymywał dawną znajomość z Walerym Eliaszem-Radzikowskim, mala-
rzem i przyjacielem z czasów krakowskich, autorem przewodników po Tatrach. Po 
rozwiązaniu spółki przeniósł się do Krakowa i Kawiorów pod Krakowem, a stamtąd 

34 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 1, s. 433–434.
35 Tamże, s. 437–439, 445–447.
36 Tamże, s. 453–454.
37 Tamże, s. 489.
38 Tamże, s. 492, 543; Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 3, s. 706.
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trafił do Warszawy, gdzie w 1877 r. został urzędnikiem Kolei Warszawsko-Terespol-
skiej39. Po tych zawirowaniach życiowych, o których pisał jako o „rozbiciu się okrętu 
życia”, stała posada pozwoliła trochę odetchnąć Hoffowi. W 1880 r. znów nawiązał 
korespondencję z Kolbergiem, meldując mu o zaszłych zmianach i swoim śpiewie, 
tym razem w warszawskim chórze Towarzystwa Muzycznego. Przedstawił swemu 
mistrzowi projekt zorganizowania koncertu na rzecz jego wydawnictwa Lud, ale też 
pytał, w jaki sposób jego wielkopolskie rysunki trafiły na wystawę w Paryżu40.

Pomiędzy dawnymi współpracownikami znów nawiązała się intensywna ko-
respondencja, ale tym razem Kolberg – nie wierząc słowom Hoffa – sprawdzał li-
stownie za pośrednictwem warszawskich znajomych, czy rzeczywiście koncert ma 
szansę dojść do skutku. Praktycznie pokierował pracami, odsuwając Hoffa zwłasz-
cza od styczności z pieniędzmi. Wprawdzie widział, że bez inicjatywy i zabiegów 
przyjaciela cała rzecz nie byłaby możliwa oraz dziękował mu za podjęty trud, jednak 
ustalając z nim szczegóły, za jego plecami działał według własnego uznania. Przy-
znał jednak, że sam dał cztery rysunki Hoffa na wystawę w Paryżu obok kilkudzie-
sięciu swoich, z których jednak w drodze powrotnej sporo zginęło41. Uradowany 
odnowieniem kontaktów urzędnik i chórzysta w jednej osobie, z właściwym sobie 
entuzjazmem (ale i pewną beztroską) rzucił się do prac organizacyjnych i promują-
cych planowany koncert. Stale jednak dopominał się o zwrot swoich akwarel, które 
chciał wydać w Warszawie. Kolberg wymawiał się ciągle i wynajdywał różne prze-
szkody, nie chcąc zwrócić autorowi jego prac. W listach do innych osób nazywał 
go jednak pierwszym promotorem koncertu i przyjacielem z Krakowa oraz używał 
jako pośrednika do ustalenia repertuaru, reklamowania wydarzenia oraz pozosta-
łych spraw42. 

Koncert przesunięto ze względu na żałobę po zamachu na cara Aleksandra II. Od-
był się dopiero w 1881 r. i cieszył tak wielkim powodzeniem, że zorganizowano jego 
powtórzenie. Hoff śpieszył donieść Kolbergowi o sukcesie, ale ten nie był zachwyco-
ny wynikiem finansowym pierwszego widowiska. Oceniał, że dochód wystarczy na 
wydanie zaledwie jednego tomu. Dopiero drugi koncert poprawił mu nastrój. Listow-
nie dysponował uzyskanymi pieniędzmi przez swych przyjaciół, ale Hoffa całkowicie 
odsunął od kwestii finansowych. Ten musiał to odczuć, gdyż wspominał o intrygach 
warszawskich i bezowocnie czekał odzewu na swoje listy. Kolberg znów milczał. Dłu-
go nie odpowiadał na prośby o zwrot akwarel, a gdy już w końcu odpisał, dał wymi-
jającą odpowiedź, że zależy mu również na publikacji rysunków, gdyż mają one ścisły 
związek z jego etnograficzną pracą, ale sam rozważy tę sprawę43. 

39 L.S.K., Bogumił Hoff, s. 205; M. Turczynowiczowa, Bogumił Hoff..., s. 303; F. German, Bogumił Hoff 
jako..., s. 109.

40 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 2, s. 417–419.
41 Tamże, s. 422, 424–426.
42 Tamże, s. 442–443, 450–451, 454, 456, 459, 461–462, 466. Por. R. Górski, Oskar Kolberg..., s. 139.
43 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 2, s. 475–476, 484–485, 487, 489–490, 493, 496–498, 507, 585–

586, 598–599.
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Przełom w stosunkach nastąpił w 1882 r. Hoff uważał, czego nie omieszkał Kolber-
gowi zakomunikować w kolejnym liście, że skoro tyle zabiegów i pracy włożył w or-
ganizację koncertu, to jego dawny dług został anulowany. Będąc jak zwykle w trudnej 
sytuacji finansowej, chciał dla podratowania domowego budżetu i dla edukacji syna 
wydać swoje wielkopolskie rysunki, nadal więc dopominał się o ich zwrot. Planował 
też dalsze badania – oczywiście wspólnie z Oskarem Kolbergiem lub na jego rzecz. 
Ten list bardzo zdenerwował uczonego, który – nie przebierając w słowach – wyliczył 
dokładnie, ile pieniędzy jest mu winien Hoff z zebranej prenumeraty i ile drukarnia 
żąda obecnie za jej druk, który dawno miał być przez niego uregulowany. Koncert 
jego zdaniem nie ma z tym żadnego związku i choć uczony nie domagał się zwrotu 
pieniędzy, był oburzony takim podejściem do sprawy. Uważał, że pomysłodawcą kon-
certu kilka lat wcześniej był on sam i – choć wiedział, że bez zabiegów Hoffa rzecz nie 
doszłaby do skutku – nie pozostawiał złudzeń dawnemu druhowi. Wyjaśnił mu przy 
okazji, jakie wady mają jego rysunki i sądził, że nie tylko ma prawo wiedzieć, gdzie 
ich autor zamierza je wydać i w jaki sposób, ale także, że sam ma prawo nimi dyspo-
nować i pertraktować z ich ewentualnym, przyszłym wydawcą44. 

Na takie dictum Hoff odpowiedział dopiero po dwóch miesiącach. Stanowisko 
uczonego było dla niego bardzo bolesne, ale postanowił przejść nad tą sprawą do po-
rządku dziennego. Wprawdzie oświadczył stanowczo, że nigdy nie zrzekł się swoich 
akwarel, że są nadal jego własnością i dalej domagał się ich zwrotu, ale równocześnie 
ponownie proponował Kolbergowi letni wyjazd na wspólne badania terenowe. In-
formował go, że rysunków ma więcej i przecież kiedyś trzeba je wydać. Nie mogąc 
doczekać się odpowiedzi, w kolejnym liście relacjonował, że wyjeżdża do Wiednia, 
a potem wybiera się do źródeł Wisły i będzie mu miło, jeśli Kolberg do niego dołączy. 
Uczony wyraził chęć poznania ludu góralskiego, ale uznał podróż w tym czasie za 
niemożliwą. Zdania nie zmienił mimo powtórnego zaproszenia, wymawiając się m.in. 
na zły stan zdrowia i niepogodę45.

W styczniu 1883 r. Hoff relacjonował mu swój tygodniowy pobyt na Śląsku Cie-
szyńskim i cztery dni spędzone w badanej miejscowości, gdzie dotarł do źródeł rzeki 
Wisły i wszedł na najwyższe szczyty. Wycieczkę w Beskidy miał zamiar powtórzyć 
i zawczasu zapraszał do odbycia z nim tej podróży. Kolberg jednak nie chciał składać 
żadnych deklaracji, planował bowiem podróż do Lwowa. Jego zdrowie nie było pew-
ne, a sprawy rodzinne i wydawnicze komplikowały się46. Hoff tymczasem odwiedzał 
Wisłę od 1882 r. każdego lata, oprócz 1884 r., kiedy musiał się udać do Karlsbadu na 
kurację. Już w marcu 1885 r. informował Kolberga, że wkrótce w „Tygodniku Ilustro-
wanym” ukaże się jego opis wycieczki do źródeł Wisły wraz z rycinami, ponownie 
zapraszając go do wspólnej pracy na tym terenie. Uczony chyba trochę pozazdrościł 
swemu uczniowi. Widział potrzebę tej podróży i obiecywał, że się do Wisły wybierze, 
prosząc o wyznaczenie dokładnego terminu spotkania. Uradowany takim obrotem 

44 Tamże, s. 600–604, 613–615.
45 Tamże, s. 642–643, 657, 661–662, 694.
46 Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 3, s, 10–11, 29–31.
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spraw „odkrywca” Wisły obiecywał przybyć w drugiej połowie lipca 1885 r. do ba-
danej przez siebie wsi i zgodnie z planem dał znać o dokładnym terminie przybycia 
swemu mistrzowi. Ten jednak, mimo że faktycznie zamierzał pojechać do Wisły, nagle 
zmienił zdanie udając się do Lwowa i Przemyśla, o czym poinformował Hoffa listow-
nie, dopominając się o przesłanie mu obiecanego artykułu47.

Latem 1885 r., na skutek pożaru w Wiśle, Hoff z żoną mieszkali w Ustroniu. Stam-
tąd przyszły autor pierwszej monografii wsi robił wycieczki do badanej miejscowo-
ści. Gdy po powrocie w sierpniu zrelacjonował swój pobyt Kolbergowi, ten – prawdo-
podobnie ze względu na stan zdrowia – do grudnia nie odpowiadał na list. Informacje 
o kondycji etnografa przekazywał Hoffowi jego syn Bogdan, student krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, co mogło wpłynąć na czasowe wstrzymanie koresponden-
cji48. Możliwe także, że wiadomości z tego okresu się nie zachowały. O ukończeniu 
opracowywania zebranych w Wiśle materiałów i zamiarze opublikowania ich w „Wę-
drowcu” informował Hoff uczonego w kolejnym liście z datą 22 X 1887 r. Praca wyjść 
miała również jako osobne wydawnictwo wraz z rysunkami, nutami, mapą i koloro-
wymi tablicami strojów. Hoff prosił Kolberga o przyjęcie dedykacji dziełka, ale także 
(przez syna) o korektę zebranych zapisów nutowych. Ten przyjął dedykację jako do-
wód „niewygasłej pamięci i życzliwości”, zachęcał przyjaciela do dalszych badań i do-
konał korekty jego zapisów melodycznych. Hoff, wdzięczny za pomoc i zezwolenie 
na dedykację, przesłał mu pierwszy odcinek swego artykułu, ponownie zapraszając 
do Wisły. Uczony jednak, zdając sobie sprawę ze stanu swego zdrowia, nie obiecywał 
już przyjazdu49. 

Rzeczywiście problemy zdrowotne Kolberga pogłębiały się, o czym donosił wspo-
minany syn Bogumiła Hoffa, Bogdan. Ojciec w marcu 1888 r. ponownie dopytywał 
się o zdrowie etnografa, ale i opinię na temat „Wędrowca”, a zwłaszcza jego artyku-
łu. Prosił, by Kolberg go nie oszczędzał w ewentualnej recenzji. We wrześniu prze-
słał mu dwa egzemplarze świeżo wydanej broszury o Wiśle. Jeden dla niego, a drugi 
z prośbą o przekazanie do Akademii Umiejętności. Przepraszał za marną jakość dru-
ku i niedołęstwo autora, obiecując poprawić się na przyszłość. Miał nadzieję, że po 
uwagach swego mistrza nie tylko uzupełni obecne wydanie, ale też opracuje całe 
Cieszyńskie. Kolberg stanowił dla niego przykład i wzór, więc pragnął go naślado-
wać, tyle że na mniejszą skalę. Dziękował mu także za opiekę nad synem, który wy-
ruszał na dalszą naukę do Wiednia50. W tym kontekście bardzo dziwi następny krok 
wielkiego etnografa, który dwa tygodnie później, za plecami swego wiernego ucznia, 
proponował jego rysunki Janowi Karłowiczowi do zużytkowania na łamach „Wisły”. 
Chwalił je przy tym, że są pięknie wykonane i odda je tylko do rąk własnych51, a prze-

47 Tamże, s. 232–233, 236–237, 260–261, 263, 273–274, 276–277.
48 Tamże, s. 305.
49 Tamże, s. 460–462, 473–474, 476–477.
50 Tamże, s. 503, 534–535.
51 Tamże, s. 540.
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cież nie tak dawno wytykał autorowi ich braki. Redaktor „Wisły” nie podjął jednak 
tematu, bo żaden z rysunków Hoffa nie ukazał się na jej łamach.

Tymczasem Kolberg znów nie odpowiadał na listy i nawet nie podziękował za 
przesłany autorski dar książkowy. Hoff prosił go o jakieś wiadomości, dopytywał 
o nowe wydawnictwa z tekstami jego autorstwa oraz informował o przeprowadzce 
żony na stałe do Wisły. W trzecim liście pytał o opisy oraz ilustracje Hazaków, gdyż 
otrzymał propozycję przygotowania dla „Wisły” artykułu na temat tej grupy etno-
graficznej. W końcu uczony odpowiedział, przesyłając krótki odpis ze swego dzieła 
i obiecując dostarczyć akwarelę do księgarni Arcta w Warszawie zgodnie z prośbą 
dawnego druha, który znów zapraszał go do Wisły. Wysłał jednak tylko jedną pracę 
i Hoff znów musiał dopraszać się o drugi obrazek. Nie wiadomo czy Kolberg spełnił 
jego prośbę, gdyż artykuł nigdy nie ukazał się w „Wiśle”. Mimo to Hoff 18 V 1889 r. 
przesłał uczonemu gratulacje z okazji obchodzonego jubileuszu i znów zapraszał do 
Wisły, do której wybierał się w czerwcu na cztery tygodnie. Nadal uważał go za swego 
mistrza, gdyż pisał: „Przyjmij zatem i od Twego ucznia na tym polu powinszowania 
i życzenia najgorętsze w dniu uroczystym Twojej sławy” oraz doceniał wykonaną 
przez uczonego ogromną pracę52. Jak wiadomo, Oskar Kolberg zmarł następnego 
roku i rysunki Bogumiła Hoffa nigdy nie wróciły do ich autora.

Tak zakończyły się relacje wielkiego etnografa z późniejszym „odkrywcą” Wisły, 
który niewątpliwie zaciągnął dług u uczonego. Hoff winien był mu nie tylko pienią-
dze, ze zwrotu których wierzyciel sam zrezygnował. Przede wszystkim miał dług 
wdzięczności. Od Kolberga nauczył się przede wszystkim metody badań etnograficz-
nych, którą następnie wykorzystał w swej samodzielnej pracy o Wiśle i jej mieszkań-
cach. Świadomie uczestniczył w programie badawczo-edytorskim uczonego, który 
przeszedł drogę od zbieractwa pieśni do gromadzenia opisów kultury materialnej 
i duchowej oraz tworzenia obrazu danego regionu53. Nie zapominał o swoim mistrzu 
do końca jego życia. Zadedykował mu swoją pracę i mimo nieporozumień oraz braku 
możliwości odzyskania akwarel, nadal zbierał dla niego materiały. Nawet wiślańskie 
notatki był skłonny mu przekazać, zapraszał go do siebie i czekał wytrwale na wizytę. 
Z kolei Kolberg rozumiał sytuację finansową Hoffa i przyczyny niespłacenia długu, 
ale też może nie doceniał jego starań, aby wyjść z impasu. Oczywiście miał powód do 
dysponowania pracami powstałymi w ramach współpracy, ale też nie do końca postę-
pował uczciwie. Kiedy mógł, wykorzystywał Hoffa czy to do zbierania materiałów, czy 
organizacji koncertu, a kiedy stawał mu się niepotrzebny, miesiącami nie odpowiadał 
na jego listy.

Wydaje się jednak, że łączyła ich szczególna więź. Nie przerwali korespondencji 
i nie zerwali wzajemnych stosunków. Byli sobie po prostu potrzebni, gdyż zarówno 
jeden, jak i drugi czerpali korzyści z tej znajomości. Zbliżała ich nie tylko pasja etno-
graficzna i wspólny interes, ale też kilka pokrewnych cech. Obaj pochodzili ze spo-

52 Tamże, s. 554, 563–564, 567, 570, 579–580.
53 Dzieło Kolberga na tle innych prac etnograficznych XIX wieku oraz ewolucję jego programu 

badawczego i wydawniczego przedstawia R. Górski, Oskar Kolberg..., s. 90–116.
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lonizowanych w pierwszym pokoleniu niemieckich rodzin. Ich ojcowie przybyli na 
ziemie polskie z Meklemburgii i próbowali wtopić się w lokalne, polskie środowisko. 
W domu Kolbergów, należących jednak do lepiej ustosunkowanej sfery (sąsiadowali 
z rodziną Samuela Bogumiła Lindego i Fryderyka Chopina), nie można było mówić 
po niemiecku, a za zagwizdanie melodii z Wolnego strzelca klęczało się za karę na 
grochu z fasolą54. Obaj byli także ewangelikami augsburskimi, choć Bogumił Hoff – 
jako syn pastora – na pewno czuł się mocniej związany z Kościołem. Obaj obracali 
się w podobnych kręgach i mieli podobne znajomości, np. w osobie pastora Leopolda 
Otto czy kręgach inteligencji krakowskiej i warszawskiej. Obaj też całe życie borykali 
się z problemami finansowymi, zmieniali często pracę i miejsce zamieszkania, choć 
Bogumił Hoff zdecydowanie „przodował” w tym względzie – był młodszy, obarczony 
rodziną i zmuszony do stałej pracy zarobkowej. W końcu obaj byli badaczami amato-
rami, choć Oskar Kolberg zupełnie innej miary.

Nie można porównać dorobku obu twórców i badaczy, ale kompozytor, biograf Fry-
deryka Chopina i etnograf Kolberg jako samotnik miał z pewnością więcej czasu na 
zajmowanie się swoją folklorystyczną pasją. Hoff próbował go naśladować, ale choć 
kochał muzykę, talentu do niej nie miał. Obok etnografii uprawiał literaturę, osią-
gając na tym polu pewne sukcesy55. Jego bibliografia obejmuje zaledwie kilkanaście 
pozycji. Część z nich nie dochowała się do naszych czasów, a może niektóre tytuły 
dopiero czekają na odkrycie. Dla Wisły jednak zrobił najwięcej, gdyż popchnął ją na 
drogę rozwoju jako letniska. Jego mistrz nigdy nie prowadził systematycznych badań 
na Śląsku56 i mógł nieco zazdrościć swemu uczniowi tego obszaru dociekań. Hoff wy-
korzystał swoją szansę – popularyzował Wisłę nie tylko w Warszawie, publikował 
utwory literackie i działał na rzecz rozwoju wsi, w której w końcu osiedlił się na stałe. 
Wybudował w Wiśle dwa domki, tzw. Bożydar i w 1888 r. wydał pierwszą mono-
grafię miejscowości. Opublikował również m.in. Imko Wisełkę, powieść o pierwszym 
osadniku wiślańskim, opartą rzekomo na podaniu ludowym. Nagła choroba i śmierć 
przerwały jego prace. Przeżył swego mistrza zaledwie o cztery lata.

STUDENT AND MASTER: THE CORRESPONDENCE 
OF BOGUMIŁ HOFF AND OSKAR KOLBERG

The article concerns the relationship between two eminent researchers of folk culture – the 
still largely unknown Bogumił Hoff and the “father of Polish ethnography” Oskar Kolberg. 
Their collaboration was analyzed based on their correspondence, which, although preserved 
and published, has so far not attracted much scientific attention. The author reveals the intri-

54 T. Stegner, Wilhelm Kolberg. W cieniu wielkiego brata, [w:] tenże, Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. 
Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008, s. 34.

55 Łucja Dawid, Daleki, ale bliski. O cieszyńskiej twórczości literackiej Bogumiła Hoffa, [w:] Bogumił Hoff..., 
s. 53–64.

56 Oskar Kolberg, Śląsk, Wrocław–Poznań 1965 (Dzieła wszystkie, t. 43), s. XI.
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cacies behind the relationship between the student (who later “discovered” the resort town 
of Wisła) and the teacher – author of the voluminous work entitled Lud, a study of Polish folk 
traditions. Their joint fieldwork in the Grand Duchy of Poznań, conducted in the 1860s, was 
planned to result in a separate volume written by Kolberg and illustrated by Hoff. Unfortunate-
ly, financial problems significantly delayed the release schedule and led to further misunder-
standings. Kolberg took control over the drawings and refused to give them back to his debtor. 
And although Hoff continued in his efforts to support Kolberg’s plans, he never managed to 
reclaim his works. One thing he did get from his master was a research method, which he used 
in his work Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby, an ethnographic study of the inhabitants 
of Wisła, a town in Cieszyn Silesia, located at the source of the Vistula – Poland’s longest and 
largest river. 

Despite their strained relationship, Hoff remained faithful to his teacher, with whom he 
shared a fascination with ethnography and music, a publishing venture, denomination, and a 
circle of friends. Moreover, both were descendents of polonized German protestant families, 
who came from Mecklenburg in the first half of the 19th century, and they both had a great 
impact on the development of Polish ethnography – Kolberg on a national scale, and Hoff on a 
local one.


