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Od redakcji 
 
 

Tytuł Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia niejednemu 
z Czytelników nasunie zapewne pytanie, co też nowego napisać można 
jeszcze o Toruniu? Książek o naszym mieście, o jego historii bliższej i dalszej, 
naukowych i popularnonaukowych, powstało przecież bardzo dużo. Ży-
wimy jednak nadzieję, że propozycja nasza jest nieco inna. Antologia ta 
bowiem z jednej strony ma cechy pracy sensu stricto naukowej, z drugiej zaś 
pragnie dotrzeć do czytelnika, który z nauką na co dzień raczej się nie styka. 

Książka powstała w środowisku etnologów i folklorystów, zrzeszonych 
w oddziale toruńskim Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a pracujących 
w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej oraz 
w Katedrze Etnologii i w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Podjęcie tematyki związanej z naszym miastem wydaje się bardzo in-
teresującym wyzwaniem. Specyfika antropologii kulturowej, etnologii 
i folklorystyki polega na tym, że badane przez nie zjawiska z zakresu sze-
roko rozumianej kultury, także kultury miasta, postrzegane są ze szcze-
gólnej, zaskakującej niekiedy perspektywy. Od dłuższego czasu mówi się, 
że spośród dyscyplin współczesnej humanistyki to antropologia najbar-
dziej intryguje i inspiruje. 

W ostatnich latach zauważyć możemy bujny rozwój subdyscypliny 
antropologicznej nazywanej antropologią (czy etnologią) miasta. Okazuje 
się bowiem, że siatka pojęciowa stworzona w obrębie naszych dyscyplin 
doskonale nadaje się nie tylko do opisywania i badania tzw. tradycyjnych 
społeczeństw pozaeuropejskich i europejskich, ale także do analizy 
współczesnej kultury, w tym do badania miasta jako specyficznego zjawiska 
społeczno-kulturowego. Historia etnologii pełna jest zresztą różnorakich 
flirtów z materią miejską. Także w historii badań prowadzonych przez 
toruński oddział PTL pojawiają się takie wątki, które możemy określić 
jako przystające do antropologii miasta. Pod koniec lat 40. XX wieku 



Maria Polakiewicz opracowała referat zatytułowany Targi toruńskie. Hele-
na Piskorska z kolei zajmowała się tematem toruńskiego bartnictwa. 
W latach 60. XX wieku toruński PTL prowadził badania terenowe nad 
folklorem nadwiślańskim. Ich wynik to m.in. artykuł Czesława Łapicza pt. 
Tradycje flisackie Torunia, opublikowany w „Roczniku Toruńskim” w roku 
1971. Z kolei w latach 70. wraz z Katedrą Etnografii UMK i Muzeum 
Etnograficznym rozpoczęto badania pod kierunkiem prof. Jadwigi Kli-
maszewskiej nad folklorem Torunia. 

Przedstawiany tom otwiera zbiór krótkich artykułów napisanych 
przez Mariana Sydowa. Zdecydowaliśmy się je wybrać i przedrukować 
z przedwojennej prasy z dwóch powodów. Po pierwsze, autor ten w wi-
zjonerski sposób wkroczył na pole nazywane dzisiaj antropologią miasta. 
Po drugie, Marian Sydow należy do grona tych osób, które w roku 1947 
zakładały oddział PTL w Toruniu i aktywnie włączyły się w jego organi-
zację. Niestety niespodziewana śmierć „toruńskiego cicerone” przekreśliła 
szansę na poszerzenie dorobku Sydowa w ramach prac w PTL. 

W dalszej kolejności prezentujemy teksty autorów współczesnych, 
które analizują materiał historyczny. Należy tu studium poświęcone pie-
śni o tumulcie toruńskim (Piotr Grochowski) oraz artykuł o gazetowych 
reklamach z lat 30. XX wieku (Hanna Łopatyńska). Zupełnie nieco-
dzienny wymiar ma historia pojawienia się na ulicach osiemnastowiecznego 
Torunia smoka (Piotr Grochowski). Podjęliśmy także analizę wybranych 
elementów współczesności (Bożena Olszewska, Olga Kwiatkowska, Hu-
bert Czachowski, Paweł Łuczeczko). Tom kończy bardziej osobiste spoj-
rzenie na historię i dzień dzisiejszy Torunia (Artur Trapszyc). 

Nasza publikacja ukazuje się w 60. rocznicę powstania oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu. Mamy nadzieję, że bę-
dzie ona zapowiedzią kolejnych badań i publikacji o przestrzeni kulturo-
wej naszego miasta, wciąż czekającej na nowe, inspirujące odkrycia. 

Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania za po-
moc merytoryczną Pani prof. dr hab. Grażynie Ewie Karpińskiej oraz 
Pani mgr Teresie Okoniewskiej za wsparcie organizacyjne. Prezentowany 
tom nie trafiłby do rąk Czytelników także bez życzliwości i pomocy fi-
nansowej Miasta Toruń, Nova Trading Stal Nierdzewna oraz Hotelu – 
Karczmy „Spichrz”. 
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Marian SYDOW 
 
 
 

[„…zachowają się tradycje w pamięci ludzi”] 
 
 
 Marian Sydow urodził się 2 VII 1890 r. w Szamotułach. Szkołę podstawo-
wą i gimnazjum ukończył w Starogardzie Gdańskim i Gdańsku, studia bibliote-
koznawcze podjął w Lipsku. W 1911 r. wyemigrował do Chile, gdzie poświęcał 
się działalności na rzecz tamtejszej Polonii, studiował język i literaturę hiszpań-
ską, kulturę Ameryki Łacińskiej oraz był korespondentem wielu pism. Do kraju 
powrócił w 1920 r., początkowo na posadę nauczyciela, wkrótce jednak zgłosił 
się na ochotnika do wojska polskiego. Kiedy został przeniesiony do rezerwy, 
osiedlił się w Toruniu, w którym 1 IV 1921 r. dołączył do składu redakcji wy-
dawanego tu „Słowa Pomorskiego”. Następujące później lata to okres swoistej 
tułaczki po kraju za dobrze płatną i satysfakcjonującą pracą, zakończony 1 I 
1935 r. otrzymaniem stanowiska w Instytucie Bałtyckim w Toruniu. Jednak 
przeniesienie wspomnianego instytutu do Gdyni zmusiło Sydowa do kolejnej 
zmiany miejsca zamieszkania. Tam zastaje go wojna, skąd, po aresztowaniu 
przez Niemców i zwolnieniu, udaje się znowu do Torunia, gdzie dzięki znajo-
mości języka niemieckiego przeżywa okupację. Po wyzwoleniu Sydow znajduje 
zatrudnienie w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego, a nieco 
później otrzymuje stanowisko referenta w Starostwie Powiatowym w Toruniu. 
Utworzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pozwoliło mu objąć posadę lektora 
języka hiszpańskiego oraz zastępcy kierownika Zbiornicy Księgozbiorów Za-
bezpieczonych przy Bibliotece Głównej UMK, które to funkcje pełnił do końca 
życia. Zmarł w Toruniu 20 IX 1948 r., pochowany został na cmentarzu przy ul. 
Gałczyńskiego (Przybyszewski 1982). 
 Marian Sydow debiutował jako publicysta w wieku 14 lat. Od tego momen-
tu datuje się jego bogata twórczość dziennikarska, znajdująca swój wyraz w po-
nad 300 (Przybyszewski 1997) artykułach, reportażach i felietonach drukowa-
nych w wielu periodykach lokalnych, ogólnopolskich i dodatkach do pism: „Słowie 
Pomorskim”, „Ilustracji Polskiej”, „Ziemi”, „Silva Rerum”, „Dniu Pomor-
skim”, „Teki Pomorskiej”, „Gazecie Zachodniej”, „Arkonie”, „Mestwinie”, 
„Głosie Pomorza”, „Robotniku Pomorskim” i innych. Był też autorem kilku 
książek – do najbardziej znanych należą Toruń, jego dzieje i zabytki (1929) 
i Najciekawsze osobliwości m. Torunia z dawnych i nowszych czasów (1933) – oraz re-
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daktorem tomu zbiorowego pt. Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza 1920–
1930 (1930). Swoje teksty zwykle publikował pod pseudonimem Civis Thorunesis 
lub opatrywał inicjałami M.S. 
 Poruszana przez niego tematyka była niezwykle obszerna, dotyczyła spraw 
współczesnych, tych małych, lokalnych, jak i najbardziej palących dla społe-
czeństwa w międzywojniu i później, ale także – a może: przede wszystkim – 
najszerzej rozumianej historii, sztuki, architektury, kultury, literatury, krajoznaw-
stwa, archeologii, etnografii, urbanistyki Pomorza w ogóle, a Torunia, który był 
miłością jego życia, w szczególności. 
 Praca na niwie dziennikarskiej nie wyczerpywała jednak pasji regionali-
stycznych Sydowa. Obok bardzo energicznej działalności w Toruńskim Oddziale 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego był współtwórcą (w 1921 r.), 
warto w tym miejscu też podkreślić i przypomnieć rzecz tu szczególnie ważną: 
Sydow był po wojnie także współorganizatorem oddziału toruńskiego Polskie-
go Towarzystwa Ludoznawczego. Na liście obecności pierwszego, założycielskie-
go zebrania, w styczniu 1947 r., jego nazwisko pojawia się obok takich postaci 
nauki polskiej, jak Karol Górski, Karol Koranyi, Stefan Hrabec, Bożena Stelma-
chowska czy Maria Znamierowska-Prüfferowa, a 18 III 1947 r. na zebraniu or-
ganizacyjnym oddziału Towarzystwa Ludoznawczego „pan Marian Sydow za-
proponował utworzenie sekcji architektury ludowej, twierdząc, że w terenie 
można jeszcze mieć sporo materiału z tej dziedziny” (Protokół 1947; dokumenty 
te są przechowywane w archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
Oddział w Toruniu). Niestety śmierć, zawsze zbyt szybka w odniesieniu do ta-
kich postaci, przerwała tę inicjatywę. 
 Zbliżająca się rocznica założenia naszego oddziału PTL jest dobrą okazją 
do przypomnienia twórczości, zwłaszcza torunianom, nieco może już zapozna-
nego pasjonata Torunia, tym bardziej, że prezentowany tom Z trzeciego brzegu 
Wisły wpisuje się w pełni w nurt piśmienniczy zapoczątkowany właśnie przez Sydo-
wa, a kontynuowany tak udatnie przez wielu autorów – czy to popularyzatorów 
i miłośników-amatorów (np. Petrykowski 1983), czy historyków akademickich. 

Podstawą niniejszej edycji były artykuły ogłoszone za życia autora 
w czasopismach regionalnych (głównie „Słowie Pomorskim”). Ułożono je 
w porządku chronologicznym. Ze względu na objętość dorobku Sydowa pre-
zentowana antologijka prac jest tylko drobnym fragmentem pozostającej po nim 
spuścizny, której w tym miejscu żadną miarą w bardziej pełny sposób nie moż-
na było przedstawić. O wyborze tekstów decydował szereg czynników. Przyjęli-
śmy, że artykuły, które wznawiamy, muszą być ściśle związane z Toruniem, do-
tyczyć szeroko rozumianej dawnej obyczajowości i folkloru (czyli nie być 
historycznymi sensu stricto) oraz mówić o zagadnieniach mniej znanych szerszej 
publiczności, a więc wykraczać poza typową toruńską tematykę, związaną 
z piernikami, Kopernikiem czy Krzywą Wieżą. 

Na potrzeby wydania zmodernizowano pisownię dawnych form wyrazo-
wych typu: osieroconemi, jarzącemi, tem, ozdobnem, malowniczem, spędzonem, osobnem, suche-
mi, bujnem, towarzyskiem, wdzięcznem, a także: djabeł, historja, ceremonja, zawadjacka, 
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materjały, kopja, studja, form dziś rozdzielnych (np. jakgdyby, zdawien, zdaleka, 
przededewszystkiem, przeczem, zrzadka, zrzędu, zosobna, ktoby, zato, nacodzień, pozatem, 
bylejak, cośniecoś, jakiejbądź, wkońcu), imion i nazw własnych (Marjanna, Klonowicz, 
brama Jakóbska, Akwitanja), wprowadzono konsekwentny zapis wieków z zastoso-
waniem cyfr rzymskich (w oryginale np. 14-tem wieku), uwspółcześniono zapis 
dat i liczebników (w oryginale np. 10-u zł., 6tej, XVIII.), zmodernizowano inter-
punkcję, likwidując m.in. dwuznaki (np. średnik i myślnik czy kropkę i myślnik), 
oraz pisownię skrótów (n.p., t.zw., zł., o.o., śś, t.j.) Usunięto oczywiste pomyłki 
i błędy drukarskie. Przypisy autorskie oddano asteryskiem (*), przypisy redak-
cyjne cyframi arabskimi, wtręty edytorskie oznaczono nawiasami kwadratowymi. 
Cytaty z Flisa Sebastiana Fabiana Klonowica poprawiono według współczesnego wy-
dania (Klonowic 1984). 
 
 
 

EGZEKUCJE NA WIESIOŁKACH 
 

U starszego pokolenia toruńczyków jest jeszcze żywa tradycja miejsca 
straceń, zwanego Wiesiołkami. Tak oznaczono wzgórek przed Bramą 
Chełmińską, na którym stała niegdyś szubienica, naprzeciw budowanego 
obecnie nowego gmachu województwa przy Szosie Chełmińskiej1. 

Tracono tu już w średniowieczu zbrodniarzy pospolitaków, którzy 
dopuścili się przestępstwa karanego śmiercią na terytoriach królewskiego 
miasta Torunia. A był to obszar znaczny, obejmujący kilkadziesiąt wsi 
w dzisiejszych powiatach toruńskim i wąbrzeskim. Niemało więc 
w kronikach miasta przechowało się wiadomości o egzekucjach, wykona-
nych na mocy prawa jurysdykcji przysługującego Toruniowi. 

Kary ówczesne były surowe, a nawet, jak na nasze pojęcia, okrutne. 
Pomijając tortury, które były zwykłym składnikiem procedury karnej, np. 
jak wplatanie lub wciąganie na koło, nie może być z pewnością zaliczone do 
kar łagodnych. Mimo tych pozorów okrucieństwa średniowieczny wymiar ka-
ry był dyktowany jedynie celem wysoce pedagogicznym: kara musiała być 
przykładna, ażeby działać odstraszająco. Dlatego też wymiar kar ciele-
snych, kary śmierci i nawet niektórych, krótkotrwałych kar utraty wolności 
odbywał się publicznie nie gwoli uciechy gawiedzi, lecz dla przykładu. 

Przypatrzmy się, na podstawie zapisków kronikarskich, takim egze-
kucjom wykonanym na Wiesiołkach. 

18 grudnia r. 1574 szarpano ostrymi obcęgami i wpleciono na koło 
pewnego woźnicę z Bydgoszczy, który zamordował niewiastę jadącą do 
Torunia. 

 
1 Sydow popełnił tu błąd – Wiesiołki znajdowały się na terenie współczesnego 

osiedla Bielany. 
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19 lutego r. 1584 został bandyta, który zabił dwóch chłopów z Górska, 
przy szubienicy ścięty; jego ciało wpleciono na koło, a głowę zatknięto na palu. 

19 kwietnia r. 1600 został pewien mieszkaniec Mokrego skazany na 
śmierć za wiarołomstwo, podpalenie i kradzież, wciągnięty na koło, 
a przedtem dwukrotnie szarpany obcęgami; jego zwłoki wpleciono na 
koło, a głowę powieszono na szubienicy zbudowanej nad kołem. 

10 października r. 1618 zakopano żywcem maciorę (tak!), która po-
raniła na śmierć dziecko. 

13 maja r. 1644 ścięto Wilhelma Josta ze Złejwsi, ponieważ żył 
w małżeństwie z własną siostrą, będącą u niego na służbie. 

10 czerwca r. 1681 ścięto Pawła Stryszka, który kowalowi w Przysieku 
spalił oborę wraz z bydłem. 

8 listopada r. 1691 powieszono Krzysztofa Rösslera i Jana Jerzego Wan-
dera, obu z Mokrego, za popełnioną w Międzychodzie zbrodnię kradzieży. 

Także na innych miejscach, np. przed dawną Bramą Jakubską, od-
bywały się egzekucje. Stosowano również „karę wody”; tak w r. 1667 we-
tknięto do worka i utopiono w Wiśle niejaką Mariannę, służebnicę z Ły-
somic, która udusiła własne dziecko i spaliła zwłoki w piecu. 

Najczęściej jednak odbywały się egzekucje na tradycyjnych Wiesioł-
kach, gdzie też wydarzył się na półlegendarny fakt uratowania miasta 
przed Szwedami w niemal cudowny sposób. 

W pamiętny dzień 16 lutego r. 1629 miano wieszać przed bramą 
Chełmińską za bezwstydne okradzenie patrycjusza toruńskiego włóczęgę 
szwedzkiego, zwanego Szwedką. Skazaniec był już u szczytu drabiny, nad 
którą wisiała złowroga pętla, gdy nagle spojrzał na ziemię i ujrzał w kierunku 
Mokrego liczne wojsko, szykujące się do szturmu. Wielkim głosem ob-
wieścił rajcom, stojącym u stóp szubienicy, swe odkrycie i wszyscy rzucili się 
w popłochu ku bramom miasta, zapominając o biednym straceńcu, 
a myśląc tylko o skutecznym przygotowaniu obrony. 

Tak dzięki złodziejowi skazanemu na śmierć został Toruń uratowa-
ny od niespodziewanego napadu Szwedów. Szturm wojsk szwedzkich 
odparto, a Szwedkę w uznaniu jego zasług ułaskawiono. Niedoszły wisie-
lec długie lata jeszcze żył w Toruniu i błogosławił cudowny traf, który 
go zaprowadził na Wiesiołki, z wielki pożytkiem miasta szczęśliwie unik-
niętej kaźni [Civis Thorunensis 1929: 5]. 

 
 

TURNIEJE I INNE ZABAWY PUBLICZNE W DAWNYM TORUNIU 
 

Wyobrażamy sobie dzisiaj, że sport i zabawy sportowe są „wynalaz-
kiem” nowoczesnym. Otóż, nie sięgając czasów starożytnych, w naszym 
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średniowieczu znajdziemy dużo zwyczajów, które miały na celu współ-
zawodnictwo w ćwiczeniach fizycznych. Sprawność, siła i zręczność cie-
szyły się w średniowieczu dużym uznaniem, umartwianie ciała i ślęczenie 
nad książką pozostawiano stanowi duchownemu; nie tylko lud i rycerstwo 
oddawali się z zamiłowaniem różnym grom sportowym; w mieszczań-
stwie szczególnie młodzież z zapałem brała udział we wszelkiego rodzaju 
zabawach, w których o powodzeniu decydowała sprężystość ciała. 

Przeróżnych igrzysk w guście ówczesnym nie brakło i w dawnym 
Toruniu. Ulubioną zabawą u nas w średniowieczu, a nawet jeszcze 
w siedemnastym stuleciu, były np. tzw. gonitwy za pierścieniem. Odby-
wały się one w sposób następujący: 

Plac, na którym miały się odbyć gonitwy, był oddzielony od tłumów 
przyglądających się zabawie tzw. szrankami, czyli rodzajem balustrady. 
Ktokolwiek stawał „w szranki”, winien być ubrany ozdobnie, bez ostrej 
broni, która mogła służyć do krwawego starcia; objeżdżał plac i stawał 
w jednym końcu, czekając hasła, które dawali sędziowie każdemu 
uczestnikowi z osobna. 

Gonitwa polegała na tym, że jeździec, goniący w całym pędzie konia, 
usiłował trafić kopią (czyli lancą) w pierścień wiszący na sznurze. Stopień 
jego zręczności sędziowie oznaczali liczbą. Temu, co pierścień wdział na 
kopię, zapisywano 6; kto górą weń uderzył, miał 3, dołem 2, a kto z bo-
ków, ten dostawał najniższą liczbę 1. Gonitwę powtarzano kilkakrotnie. 
Kto kopią sznur przeniósł, tracił wszelkie punkty poprzednie, równie jak 
ten, komu hełm spadł z głowy lub noga ze strzemienia wypadła; kto ko-
pię złamał albo nią dotknął ziemi, musiał opuścić szranki. Dla najdziel-
niejszych były 3-stopniowe upominki. 

O niektórych turniejach toruńskich mamy dość szczegółowe wieści. 
Tak odbyła się gonitwa za pierścieniem 22 lutego 1583 r., w której na-
grodę pierwszą, w postaci pierścionka, otrzymał Henryk Ritter, drugą, 
wieniec, Jan Krüger. 

Wspaniałe były turnieje trzydniowe od 27 lutego do 1 marca 1593 r. 
Na Rynku Staromiejskim przygotowano szranki, a gonitwy odbyły się 
z wielką pompą, z trębaczami, trabantami2 konnymi i pieszymi. Widzów 
ledwie mógł rynek pomieścić; byli także mieszczanie z Gdańska i innych 
miast pomorskich, a nawet rycerstwo w zbrojach i hełmach pozłacanych. 
Zwycięzcą był tym razem Francuz, Tomasz Merian, który zwyciężył 
swych współzawodników w 21 wzgl.[ędnie] 7 gonitwach. 

 
2 trabant – żołnierz straży przybocznej ubrany w strój hiszpański i hełm. 
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Potem odbyła się wspaniała biesiada we Dworze Artusa zakończona 
tańcami, na które niewiasty i panny mogły przybyć tylko za osobnym za-
proszeniem burmistrza i jego żony. 

Takie turnieje powtarzały się niemal co rok. Dla odmiany urządzano 
też inne widowiska publiczne: z r. 1580 dochowała się wiadomość o wal-
ce lwa z bykiem… 

Notują też kroniki dziwaczne, osobliwe zakłady z owych czasów. 
Roku Pańskiego 1588 uparł się Grzegorz Rumelaw, mieszczanin toruński, 
by popłynąć na kadzi miedzianej, jakiej używali browarnicy, Wisłą do 
Gdańska. Stanął zakład i Rumelaw go wygrał, przybywając po kilku dniach 
zdrowo i w humorze do Gdańska, gdzie go powitano jako bohatera dnia 
uroczyście przy dźwięku trąb i puzonów. 

Inny mieszczanin, Henryk Rydygier, założył się r. 1584, że pojedzie, 
nie zmieniając konia, z Torunia do Lubicza i z powrotem w jednej go-
dzinie i wygrał zakład, zdobywając konia i 20 talarów. 

Widać, że wśród mieszczan toruńskich nie brakło wówczas dziel-
nych jeźdźców. Czy Rydygier znalazłby dziś naśladowców [Civis Thoru-
nensis 1930: 8]?… 

 
 

ZABAWY ZAPUSTNE W DWORZE ARTUSA 
 

Ośrodkiem towarzyskim karnawałów toruńskich jest Dwór Artusa. 
Tu odbywają się liczne bale reprezentacyjne, tu w okresie karnawału sku-
pia się życie towarzyskie Torunia jak w żadnym innym miejscu. 

Tradycje towarzyskie naszego Dworu Artusa sięgają dalekiego śre-
dniowiecza. Był czas, kiedy wyłącznie tutaj odbywały się „oficjalne” 
zabawy mieszczaństwa toruńskiego. Bractwo św. Jerzego3 rozbiło tu swe 
namioty już XIV stuleciu. Wówczas stanął na tym samym miejscu, gdzie 
dziś wznosi się okazały gmach Dworu Artusa, nieco węższy od niego 
dom towarzyski (tzw. Compenhaus). Cały parter tego gmachu zajmowała 
wielka sala, oparta na dwóch słupach z czerwonego marmuru; rozmiary 
jej były niemal te same, co dzisiejszej wielkiej sali w Artusie; jedynie co 
do wysokości jej nie dorównywała. 

 
3 Bractwo św. Jerzego – stowarzyszenie zrzeszające patrycjuszy i najbogatszych kup-

ców, istniejące w Toruniu w latach 1311–1842, nawiązujące do tradycji króla Artura 
i rycerzy Okrągłego Stołu poprzez kultywowanie tradycji rycerskich, organizowanie 
turniejów i pokazów, zawodów strzeleckich, hucznych biesiad i parad. Bractwa takie 
istniały w większych miastach całej hanzeatyckiej Europy, a ich zinstytucjonalizowanym 
wyrazem były tzw. Dwory Artusa. 
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Sala była bogato ozdobiona. Przy jednej ze ścian – pewnie tylnej – 
stał obszerny bufet, obsługiwany przez dwóch piwnicznych. W szafie 
wmurowanej obok przechowywano talerze, półmiski, dzbany i roztru-
chany4. Ze ścian zwieszały się dywany gobelinowe, pewnie w rodzaju ar-
rasów wawelskich, choć może nie tak kosztowne, a wzdłuż ściany stały 
ławy i stoły. 

Niemałą ozdobą sali były pozawieszane tu i ówdzie zbroje i tarcze, 
których używano podczas uroczystych zabaw turniejowych. Nie brakło 
też malowanych na drzewie lub al fresco5 obrazów, jak św. Jerzego ze 
smokiem, św.św. Trzech Króli, św. Reinholda i św. Katarzyny. Ze stropu 
zwisały bogato zdobione, mosiężne pająki, jarzące się podczas festynów 
światłem mnogich świec. 

Na takim to malowniczym i oryginalnym tle odbywały się niegdyś 
zabawy bractwa św. Jerzego. Takich zabaw było corocznie trzy: na zapusty, 
we wtorek po Świątkach i w dzień św. Katarzyny. O zabawie zapustnej 
tak powiada dawna „ordynacja” bractwa: 

„Na zapusty zaprasza się braci wraz z dziećmi i żonami na Dwór, by 
zjawili się w niedzielę, poniedziałek i wtorek o 6. wieczór na kolację wieczorną 
i taniec dworski, i ma kończyć się codziennie takie zebranie o 10. wieczór. 

Przy tym zebraniu podawać się będzie z napojów piwo gdańskie i ja-
sne, z jadła owoce, pieczyste i pierniki, poza tym nic więcej. 

Taniec dworski ma się odbywać skromnie, bez jakiej bądź swawoli. 
Przy tańcu mają pierwszeństwo, według starego zwyczaju, zwycięzcy 
w gonitwach za pierścieniem, potem zwierzchność, w końcu inni bracia. 
Kto by przy tańcu stroił nieskromne gesta, tego panowie Dworu każą 
przywołać do porządku przez piwnicznego; jeżeli to nie poskutkuje, na-
każe mu się tegoż wieczora wstrzymanie się od tańca i stawienie się naza-
jutrz o 3. przed sądem dworskim dla wysłuchania sentencji. 

Po trzech dniach zabawy panowie Dworu obliczają koszty, do któ-
rych przyczynia się Prześwietna Rada sądkiem6 piwa gdańskiego; resztę 
płacą ci z braci, którzy byli obecni na zabawie”. 

Z tych przepisów, które obowiązywały uczestników zabaw w Artusie, 
widzimy, jak surowo sądzono w owych czasach wszelkie wykroczenia 
przeciwko dobrym obyczajom. Godny uwagi jest zwłaszcza przepis kończe-
nia zabaw o 10. Dziś zwykły się u nas o tej porze dopiero zaczynać bale… 

 
4 roztruchan – wielki, bogato zdobiony kielich, puchar. 
5 al fresco – technika malarstwa ściennego na świeżym tynku. 
6 sądek – baryłka, beczułka. 
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Tak się bawiło mieszczaństwo, które zawsze dbało wielce o pozory. 
U ludu bywało inaczej. Tu swawola karnawałowa przenosiła się z całą swo-
bodą na ulicę i nieraz wyładowywał się humor ludowy w sposób rubaszny. 

Nawet sam diabeł maczał palce w tej ulicznej swawoli, jak o tym 
opowiadają kroniki, opisując pewne wydarzenie zapustne w Toruniu, kiedy 
to wieśniak w obronie czci niewieściej zabił diabła przebranego w szaty 
błazeńskie. 

Takie to były czasy. Dziś diabeł woli wyręczać się podniecającym 
rytmem jazzbandu, wyciem saksofonu i murzyńskimi podrygami melo-
dyki modnych tańców [Civis Thorunensis 1931a: 5]… 

 
 

OBRAZKI TORUŃSKIE SPRZED 150 LAT 
 

Gdyby przodkowie nasi mogli powstać z grobu i ujrzeć współczesny 
Toruń – nie poznaliby go z pewnością, tyle się zmieniło w ostatnim stu-
leciu, i ludzie, i budynki, i cały tryb życia. Pozostały jednak pewne cechy 
wspólne wszystkim czasom i ludziom; cechy jak gdyby związane z miej-
scem i dziedziczące się z pokolenia na pokolenie. 

Otwórzmy tylko wydany przez Karola Praetoriusa7 rękopis niezna-
nego autora – toruńczyka z r. 1780. Znajdziemy tam tyle rzeczy znajo-
mych, że nieraz mogłoby się zdawać, iż autor ustalał jakby niezmienne, 
uświęcone na wieki normy życia toruńskiego. 

Lecz posłuchajmy go, jak opowiada o tym, co się działo w potocz-
nym życiu naszego miasta u schyłku w. XVIII, który był zarazem – nie-
stety – zmierzchem dawnej Rzeczypospolitej i „wolnego, bezpośredniego 
miasta królewskiego Torunia”: 

„…Większość mieszkańców tego miasta lubi zabawy domowe, choć 
i tu bywają niektóre wyjątki. Napotka się tu w niedziele i dni świąteczne 
często po domach zebrane 3 lub 4 rodziny i więcej, przy czym gada się 
o tym i owym. Kto ma dostęp do takich towarzystw np. u p. P., p. von G., 
p. F. lub K., spędza czas nieraz bardzo przyjemnie… 

Nawet miejsca spacerowe są latem niemal puste, bo wiele rodzin ma 
własne ogrody, w których przyjmują odwiedziny, a reszta przebywa u siebie 
w domu. Z rzadka dochodzi zimą do skutku jakiś koncert, na którym można 
by zresztą jednym rzutem oka objąć najwytworniejsze rodziny miasta, 
i tylko podczas jednej zimy był u inspektora K. tzw. klub, który jedna-
kowoż składał się wyłącznie z młodzieży; każdemu z młodzieńców wol-

 
7 Karol Gothelf Praetorius (1763–1827) – prezydent i historyk Torunia. 
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no było przyprowadzić damę i tu miałem honor poznać piękne miesz-
czanki toruńskie. 

Panuje tu niezwykła uprzejmość; przynajmniej o tyle, że trzeba przed 
każdym, począwszy od burmistrza, a skończywszy na obywatelach, uchy-
lać kapelusza; nawet obcym bierze się za złe, jeżeli przechodząc koło domu, 
w którego drzwiach stoi właśnie pan lub pani domu lub ktokolwiek inny, 
nie ukłonią się. 

I to miasto dzieli los małych miasteczek, w których «sąsiedzi wiedzą, 
jak kto siedzi» tak dalece, że wiedzą, co dziś jeść będę, kto mnie odwie-
dził itd. Nie wolno też, broń Boże, kilka razy z rzędu chodzić z tą samą 
kobietą lub też spotykać się z nią gdzieś w rodzinach, bo zaraz ich ludzie 
kojarzą lub, co gorsza, biorą na języki. 

Ogólnie panuje nadmierna skłonność do strojenia się; trudno nie 
dziwić się, gdy się widzi, jak córki skromnych obywateli starają się do-
równać w strojach, a nawet przewyższyć panny z domów patrycjuszow-
skich. Nawet służące usiłują dorównać państwu, stąd też niełatwo weźmie 
ktoś z okolicy służebną toruńską. Wszystko to razem wziąwszy, stanowi 
jaskrawy kontrast w oczach tubylców, bo znana wielu, co to w niedziele 
chadzają nadzwyczajnie wystrojeni, a w domu żyją o głodzie i chłodzie; nie-
którzy sprzedają nawet pościel, żeby móc nabyć jakąś chustkę lub nakry-
cie modne”. 

Tak to skargi na życie nad stan, które dziś się rozlegają wszędzie, 
i wówczas były już aktualne. „Nic nowego pod słońcem”, można by za-
wołać z Ben Akiba8… 

Natomiast zewnętrzny wygląd miasta uległ gruntownym zmianom. 
Obok szablonu, który dziś panuje u nas, następujący obrazek może się 
wydać prawdziwą sielanką: 

„Większa część domostw jest zbudowana w guście gotyckim i bardzo 
wiele ma przed drzwiami tzw. przedaltanie, czyli bejszlagi∗, tak że trzeba 
dopiero wejść na schodki, zanim się dostanie do domu; na tych bejszlagach 
są umieszczone ławki, a że przed wielu domami stoją drzewa, siedzi się 
tam jak w ogrodzie i można bardzo wygodnie spożywać śniadanie itp.” 

Kto ciekaw, jak wyglądały niegdyś ulice Torunia z szeregiem domów 
starożytnych, pięknie malowanych i z bejszlagami przed drzwiami, niech 
zajrzy do naszego muzeum miejskiego, gdzie zgromadzono dużą ilość 

 
8 Akiba Ben Josef (ok. 50–ok. 135) – myśliciel żydowski, jeden z twórców doktry-

ny talmudycznej, komentator Biblii. 
∗ W rodzaju przybudówek do dziś istniejących na niektórych ulicach Gdańska, np. 

na Jopengasse [ul. Piwna – A.M.] i Frauengasse [ul. Mariacka – A.M.]. 
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widoków kolorowanych z dawnych czasów – z czasów peruki, harcapa 
i biedermeieru9 [Civis Thorunensis 1931b: 2]. 

 
 

MAGISTRAT TORUŃSKI PRZECIW SWAWOLI I ZBYTKOM 
 

W dawnych czasach słynął Toruń z surowych obyczajów. „Szlachetny 
Magistrat” czuwał gorliwie nad moralnością mieszczan i niemało jest 
dowodów pisanych i drukowanych na to, jak drobiazgowo określano 
niegdyś obowiązki moralne toruńczyków. 

Najciekawszym bodaj dokumentem w tej mierze jest Reasumcja ordy-
nacji Szlachetnego Magistratu miasta Torunia o szatach, ślubach, weselach, chrzci-
nach, pogrzebach, wydana po polsku w r. 1722∗. Prawdziwa to kopalnia do 
studiów nad ówczesną obyczajowością i ciekawy zabytek prawodawstwa 
samorządowego miejskiego z czasów dawnej Rzeczypospolitej. 

Wstęp do ordynacji (z której urywki cytujemy w dzisiejszej pisowni) 
podaje motywy, dla których uważał magistrat toruński za stosowne wy-
dać te przepisy, zwrócone przeciw zbytkom. A więc: „Luboć10 by się 
trzeba było spodziewać, że tu dotąd trwająca wojna… tudzież inne od 
Boga (na miasto) przepuszczone kary i plagi, do których też straszliwa 
kara powietrza, które toż miasto dwa razy potkało, należy tutejszym 
mieszkańcom i obywatelom Boski, przeciwko sobie pobudzony gniew na 
uwagę dać, a onychże do pokornego uznania i oddalenia tych grze-
chów… do których liczyć trzeba pychę, wyniosłość i rozpustę, przypro-
wadzić miały… jednak tej pychy, wyniosłości i bezmiernego szat zaży-
wania… nie ubywa, ale raczej przybywa…”, przeto widział się magistrat 
zmuszony do wydania tej właśnie ostrej „ordynacji”. 

Pierwsza jej część obejmuje Postanowienie szat, które w piętnastu para-
grafach szczegółowo opisuje materiały i ozdoby dozwolone i wzbronione 
poszczególnym klasom ludności. I tak jak „burmistrzowie i radce” mogą 
używać aksamitu, atłasu i innych jedwabnych materyj i cienkich sukien, 
co też i doktorom, ławnikom i obywatelom (tzw. cives honoratiores) pozwa-
la się. Zastrzega się jednak, że „w tym każdy moderacji11 będzie zażywał, 
a drugim dobry przykład dawał”. 

 
9 harcap – długi warkocz, dawniej noszony przez mężczyzn; biedermeier – styl 

w sztukach plastycznych, charakterystyczny dla wnętrz, zwłaszcza meblarstwa, właści-
wy niemieckiej kulturze mieszczańskiej w latach 1815–1848. 

∗ Opublikowana w „Tygodniku Toruńskim” (r. 1924) przez dyr. Książnicy Miej-
skiej, p. Z. Mocarskiego. 

10 luboć – chociaż, jakkolwiek. 
11 moderacja – umiarkowanie, powściągliwość. 

 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[„…zachowają się tradycje w pamięci ludzi”] 
 

                                                          

Już kupcom znaczniejszym i piwowarom zostaje zakazany aksamit 
i atłas, „ludziom cechowym” i rzemieślnikom wszystkie jedwabne mate-
rie, a co do rzemieślników polskich specjalnie się wzbrania noszenia sza-
bli (co było przywilejem szlachty). 

Bardzo drobiazgowe są przepisy co do szat niewieścich. Tak nie 
wolno małżonkom i córkom „celniejszych kupców tudzież piwowarów” 
używać „aksamitu i atłasów, bławatów, wstąg złotem i srebrem przera-
bianych, także wszystkich kosztownych złotem, srebrem haftowanych na 
szyję chustek”. Budniczkom12 i dziewkom zakazuje się dodatkowo no-
szenie „złotych albo srebrnych pierścionków, srebrem opatrzonych do 
sznurowania sznurków, nieprawdziwych pereł albo koralów z srebrnymi 
zameczkami, wachlarzów w ręku” i wiele innych dodatków w owych cza-
sach używanych. 

Chowanie koni wyjazdowych i używanie karet było dozwolone tylko 
„honoracjorom” i ich żonom i córkom. Widocznie karety i półszorki13 
złocono niegdyś bardzo obficie, gdyż ordynacja powiada wyraźnie, że 
znaczniejsi kupcy mają zaniechać „bezmiernego pozłocenia na karetach 
swoich jakoż też i pozłacanych półszorków”. 

Kary za przekroczenie przepisów o szatach były dość surowe: za „grub-
sze” przewinienia brano grzywny od 2–50 talarów; mniejsze karano aresztem 
w jednej z wież miejskich („kara wieżowa”; takie areszty były np. w dawnej 
Bramie Chełmińskiej, w Bramie Kotlarskiej przy ul. Szerokiej itd.). 

Końcowe postanowienia ordynacji dotyczą ślubów i wesel, chrzcin 
i pogrzebów, a więc tych epizodów w życiu ludzkim, które zawsze i wszędzie 
dawały ludziom asumpt do urządzania „hupsztyków”14. Zobaczmyż, jak 
magistrat toruński starał się powściągać te skłonności „hupsztykowe”. 

Przede wszystkim nie wolno było odprawiać weselisk w niedziele; na 
ten cel były zarezerwowane poniedziałki, wtorki i czwartki. W dzień ślubny 
i potem były wzbronione zbyt długo trwające bankiety, tudzież i muzyka 
przed sienią oblubienicy, wieczorna i ranna, wszystko to „dla ewitacji15 
niepotrzebnych wydatków”. W przeciwnym razie groziła kara 60 zł pruskich… 

Karci się także „abusus karet”: „aby… żadna dziewka, która karetę 
dla swojej Pani sprowadza, nie ważyła się w nią (tj. w karetkę!) wsiadać, 
ani wozić się dała, albowiem taka więzieniem albo winą od 10 do 30 zł 
ma być karana”. Tak, tak; prześwietny magistrat o wszystkim myślał, na-

 
12 budniczka – mieszkająca w „budzie”, a więc o niskim statusie majątkowym, córka 

handlarza, przekupnia miejskiego. 
13 półszorki – zaprzęg, zwykle lekki, w którym uprząż końska nie składa się z chomąta, 

a jedynie z pasów. 
14 hupsztyk – zabawa. 
15 ewitacja – zmniejszenie. 
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wet o tym, żeby czasami „dziewka” (tak nazywano podówczas służebne) 
nie mogła się pochwalić, że karetą jechała… 

Oryginalne jest stopniowanie przepisów co do ilości potraw weselnych. 
Burmistrzowie i radcy mogli postawić ich 7 różnych (prócz ciast i kon-
fektów16) i tak zmniejszała się ich liczba aż do trzech, które przysługiwały 
„obywatelom miasta i przedmieścia pośledniego stanu, nie będąc miesz-
czanami, tudzież Mokrego obywatelom, parobkom, dziewkom”; tych 
ostatnich przestrzeżono także, by nie dawali żadnych konfektów i cu-
krów, także żadnego wina i do piwa żadnych srebrnych konewek17. 

„Taniec nie ma być zakazany, tylko aby się to uczciwie i skromnie, 
bez nienależytego trącania i tłoczenia działo: dlaczego też nie za wiele 
par, a osobliwie w tak mianowanych tańcach nowożeńców pierwszych 
tylko 8 par razem tańcować mają”. Była też taksa za muzykę: „Muzykan-
towi miejskiemu abo trębaczowi przy przednich weselach nad 30 albo 40 
zł i 5 nie trzeba dać. Przy podlejszych i ubogich weselach zaś może być 
kontent z 9 albo 15 zł”. 

Czy te szczegółowe i aż nadto drobiazgowe przepisy zdołały zaha-
mować pociąg do zbytków w dawnym Toruniu? Można o tym wątpić; 
w każdej epoce dziejów miasta powtarzają się skargi na swawolę i wy-
stawność życia u wszystkich stanów. 

„Szlachetny Magistrat” toruński, wydając swe wysoce umoralniające 
„ordynacje”, zapomniał o jednym – o starej jak świat skłonności ludzkiej 
do życia nad stan [Civis Thorunensis 1931c: 9]…  

 
 

ZIELONE ŚWIĄTKI W DAWNYM ARTUSIE 
 

W dawnym Toruniu umiano się bawić. Lepiej może niż dziś, kiedy 
nadmiar rozrywek i lokali rozrywkowych przy niedoborze gotówki daje 
się mocno we znaki. Niegdyś było inaczej. Przezacne mieszczaństwo to-
ruńskie miało nieliczne, a za to stałe miejsca. Przecież utarło się nawet 
powiedzenie poświęcone zabawie; Bractwo św. Jerzego „urzędowało” we 
Dworze Artusa, Bractwo Kurkowe w Strzelnicy18. 

 
16 konfekty – konfitury, cukry, owoce smażone w cukrze, dziś – słodycze. 
17 konewka – ogólna nazwa naczyń do noszenia płynów. 
18 Bractwo Kurkowe – Kurkowe Bractwa Strzeleckie, mające w Polsce ponad 700-

letnią historię, były organizacjami mieszczańskimi, ćwiczącymi swoich członków w po-
sługiwaniu się bronią (początkowo łukami i kuszami, potem, od XVI w., bronią palną), 
w celu, gdyby pojawiła się taka potrzeba, zbrojnego zaprowadzenia porządku w mieście, 
a przede wszystkim – odparcia zewnętrznego zagrożenia. W skład bractw wchodzili głównie 
rzemieślnicy, kupcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów; Strzelnica – popularna nazwa 
siedziby toruńskiego Bractwa Kurkowego, Dworu Mieszczańskiego, w pobliżu którego znaj-
dowała się strzelnica bractwa, umieszczona w dawnej fosie zamku krzyżackiego. 
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Zabawie nic nie ujmowały ścisłe przepisy, którym podlegała od za-
czątków zebrań towarzyskich w Artusie, że „bawią się jak na Dworze króla 
Artusa”. Wśród braci spod znaku św. Jerzego nie brakło, ma się rozumieć, 
owiec parszywych, i dla nich to „ordynacje” artusowe zaprowadzały różne 
ograniczenia. 

Tak powiada art. 21. ordynacji: „W górnej izbie Dworu winni się za-
bawiać goście proszeni i bracia skromną krotochwilą w grze szachów, 
warcabów i kart, lecz nie ma na osobę z takiej krotochwili wypaść straty 
ponad 2 lub 3 złote pod karą sądu dworskiego”. 

A zatem już w wiekach średnich kwitła w Toruniu gra w szachy, 
i widocznie grano na pieniądze, co dodawało grze „animuszu”. Nie była 
to rozrywka wyłącznie świąteczna, gdyż Dwór Artusa był otwarty co-
dziennie od 10. z rana z wyjątkiem niedziel i świąt, kiedy otwierał swe 
podwoje dopiero po nieszporach19, pewnie żeby zacnym szachistom nie 
przyszła ochota podczas nabożeństwa zasiadać do ulubionej gry… Co-
dziennie też przygrywała muzyka od 7.–8. wieczór z wyjątkiem sobót. 

Na co dzień więc dawny Artus zastępował toruńczykom dzisiejsze 
kawiarnie. Klubem obywatelskim lub resursą20 nazwalibyśmy to dzisiaj. Po-
za tym odbywały się tu huczne zabawy, z których w myśl tradycji jedną 
z najwspanialszych była zielonoświąteczna. Nazwano to po prostu „kola-
cją”, jako że około jadła i napitku właściwie wszystko się tu obracało. 

Według ordynacji miało się to odbywać tak: „Na Zielone Świątki są 
zaproszeni bracia wraz z żonami i dziećmi na dwór na posiłek połu-
dniowy. Podadzą potrawy w trzech gatunkach: gotowane mięso lub kury, 
pieczeń niewystawną, gotowaną szynkę lub raki… 

Braciom poda się szklenicę wina reńskiego, którą niech każdy wypije 
tylekroć, ile mu służy. Białogłowom i dzieciom podadzą wino w naczy-
niach srebrnych, którym niech się raczą, lecz bez ekscesu21. Piwo jasne 
będzie podawane przy i po obiedzie. 

Po skończonym obiedzie odbędzie się taniec honorowy, przy czym 
zwierzchność zajmie pierwsze miejsca. Ten taniec ma trwać do 5. Od 5.–6. 
nastanie przerwa, podczas której przygotuje się wieczerzę. O 6. ponowi 
się zebranie i podadzą dwie potrawy pieczyste, do tego piwo gdańskie, 
toruńskie i jasne. Potem znowu rozpocznie się taniec, tak by się skończy-
ło o 10. skromnie, w miłości i zgodzie”. 

Szkoda, że po tych festynach w Artusie pozostały tylko te krótkie 
wzmianki „ordynacyjne” lub kronikarskie. Jeszcze pod koniec XVIII stu-

 
19 nieszpory – nabożeństwo wieczorne odprawiane zwykle w niedziele i święta. 
20 resursa – lokal stowarzyszenia przeznaczony na zabawę. 
21 eksces – nadużycie, wybryk. 
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lecia, kiedy zanikł zwyczaj zebrań „kolacyjnych” w Artusie – ostatnie ze-
branie odbyło się 15 maja r. 1792 – można było tam zobaczyć starodaw-
ne puchary w kształcie rogów myśliwskich. 

Do dziś dnia przechowuje się, jako jedyna pamiątka po zabawach ar-
tusowych, stary pucharek w kształcie orzecha kokosowego, oprawionego 
w srebro, w jednej z gablot naszego Muzeum Miejskiego w Ratuszu 
[Civis Thorunensis 1931d: 4]22. 

 
 

GRUBA MARYNA I BRAĆ FLISACZA. Z TRADYCJI FLISAKÓW NA WIŚLE 
 

Barwne i ciekawe było życie dawnych flisaków na Wiśle. Coś z tego 
pozostało w staropolskiej książeczce, której autorem jest Sebastian Klo-
nowic, Wielkopolanin, rodem ze Sulmierzyc. Flis jej na imię; data „uro-
dzin” 1595. Wydana wówczas w Krakowie doczekała się nowych wydań; 
widać brać flisacza, dla której była przeznaczona, czytywała ją chętnie. 
Wszak autor zapowiadał flisowi: 

 
Ukażęć drogę do Motławy prostą, 
Będę u ciebie wodzem i starostą, 
Od Warszawskiego aż do Zielonego 

Mostu gdańskiego. 
 
Nie dość na tym; Flis miał być dokładnym podręcznikiem krajo-

znawczym osobliwości nadwiślańskich: 
 
Mianujęć miasta, wsi, kępy, ostrowy, 
I o rzekach dam ci rozsądek zdrowy, 
Gdzie którą wpada, gdzie którą w się dzika 

Wisła połyka. 
 

 
22 W innym artykule, także poświęconym Zielonym Świątkom, Sydow dodaje: „Tak 

zabawiał się patrycjat, od połowy w. XVI prawie wyłącznie protestancki. Lud, który po-
został wierny „starej wierze”, pielgrzymował w trzecie święto do Barbarki. Już pod koniec w. 
XIII znajdował się tam kapliczka, poświęcona czci św. patronki żeglarzy. Odpusty, 
związane z pielgrzymką do kaplicy św. Barbary, cieszyły się w Toruniu wielką popular-
nością, nie tylko u braci żeglarskiej, która dawniej odgrywała dużą rolę w życiu miasta. 
Ze wszystkich kościołów Torunia ciągnęły w ten dzień uroczyste procesje ze sztanda-
rami do Barbarki, gdzie zarazem odbywał się wielki jarmark czy kiermasz, słynny na ca-
łą okolicę. Na tych kiermaszach wyładowywał się temperament ludowy w hałaśliwych za-
bawach. Rybałci, czyli komedianci, popisywali się różnorodnymi sztukami, a od 
w. XVIII zabawiali zgromadzonych na kiermaszu wywoływacze, objaśniający rymowanym 
sposobem treść wywieszonych, kolorowych obrazów. Na nich widać było wyobrażenia 
różnych zdarzeń aktualnych, nieraz i sceny komiczne, krótko mówiąc wszystko, co mo-
gło ludzi zaciekawić i rozweselić…” (Civis Thorunensis 1934b: 11). 
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Z tego zadania wywiązuje się autor sumiennie, lecz, jak na nasze po-
jęcia, nieco sucho. Dopiero, gdy z flisem szczęśliwie dociera do Torunia, 
opis jego nabiera polotu poetyckiego. Oto kilka wierszy z tego najpięk-
niejszego w literaturze hymnu na cześć „królowej Wisły”: 

 
[…] ujźrzysz nad górami spice, 
I wysokich wież złote makowice, 
Co swymi wierzchy modre niebo orzą, 

Obłoki porzą. 
[…] 
Oglądasz świetne jako płomień mury, 
Miasto jak z rąbka wywinął osobne 

Na wszem ozdobne: 
Toruń budowany i bogaty w cnotę. 
Tam szczyrych mieszczan oglądasz ochotę, 
Tam pokój, tam wstyd, tam płuży uczciwość 

I sprawiedliwość. 
 
Zachwyt Klonowica znalazł na pewno echo w każdym sercu flisa-

czym; w Toruniu bowiem był jeden z głównych postojów w drodze do 
Gdańska. To było tradycją i od tej tradycji żadnemu flisakowi nie wolno 
było odstąpić. 

Jedno wspomnienie zwłaszcza musiało wiązać każdego flisaka 
z Toruniem. Każdy fryc, czyli młody flisak, odbywający po raz pierwszy 
podróż do Gdańska, winien był złożyć hołd toruńskiej Grubej Marynie. 
Bez tego fryc nie mógł zostać uczciwym flisem. Z tym wiernopoddań-
czym hołdem było tak: 

Przy Rynku Staromiejskim, w pobliży pomnika Mikołaja Kopernika, 
który też od połowy ubiegłego wieku odgrywa pewną rolę w tradycji fli-
saczej, gdyż tu jest ulubione miejsce wypoczynku flisaków, stoi Dom Pod 
Turkiem. Dom ten, noszący szanowną datę założenia 1578 (choć później 
bywał wskutek przebudówek zmieniany), mieści od niepamiętnych cza-
sów wyszynk tłumnie odwiedzany przez flisaków, tradycyjną „gospodę 
flisaczą”. I oto nie tylko dla wyborowych trunków, z których Toruń sły-
nie z dawien dawna. 

Tu, w Domu Pod Turkiem – tak nazwanym, bo jego godłem jest 
Turek kurzący tytoń z długiego cybucha – stoi do dziś wielka beczka, po-
jemności 1200 litrów. Jest to coś w rodzaju miniaturowej „beczki hajdel-
berskiej”. A na niej rozkraczony siedzi swawolny bożek pogański, Bachus. 
Jego to nazwali flisacy Grubą Maryną i każdego fryca prowadzili do tę-
gich jego tłustych stóp. 
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Za każdym razem odbywała się niezmiennie ta sama uroczysta cere-
monia: fryc chylił się czołobitnie przed Grubą Maryną, całował ją 
w wielki palec u prawej stopy, a potem z wielką ulgą oblewał ze starszymi 
kolegami swe pasowanie na flisa. Snadź dużo fryców musiało dopełniać 
tego osobliwego urzędu, gdyż część prawej stopy bachusowej jest starta. 
Oj, były ogniste te pocałunki frycowskie! 

Dziś typy flisackie należą już do rzadkości. Coraz rzadziej spływają 
tratwy w dół rzeki do Gdańska i niedaleką jest chwila, kiedy jedynym fli-
sakiem w Toruniu będzie flisak ze studzienki w dziedzińcu 
ratuszowym23. Lekko przechylonym stoi ze skrzypkami w ręku i tęsknie 
zawodzi smętne piosenki niedosłyszalne dla ucha ludzkiego. To echo 
dawnych, dawnych lat, gdy jeszcze rojno i gwarno było na Wiśle, gdy 
„królowa naszych rzek” niosła ku morzu niezliczone sta

Statki oryginalne i o nazwach dziwnych dla naszego ucha, jak komie-
gi i galary, szkuty i dubasy, pobitki i łyżwy, statki toruńskie, promy i byki, 
kozy i jadwigi. 

Wszystko to znikło wraz z upadkiem spławu na Wiśle. Pozostały tra-
twy, spławiane jak dawnymi czasy przez flisaków, lecz coraz rzadziej się 
je widuje, bo coraz mniej lasów w Polsce… Pozostanie wdzięczna pa-
mięć o prostych i niefrasobliwych flisakach, co to byli i „do tańca, i do 
różańca”, o ich życiu na tratwach, spędzonym w ciężkim trudzie, o gło-
dzie i chłodzie; zachowają się tradycje w pamięci ludzi. A może się ktoś 
znajdzie i spisze „pamiątki flisackie”, by zachować dla potomności echa 
czasów, kiedy życie było prostsze, mniej wyszukane niż dzisiaj, za to bar-
dziej malownicze i pełne niespodzianek [Sydow, 1931: 4–5]. 

 
 

O TORUŃSKIEJ „BIAŁEJ DAMIE” 
ORAZ INNYCH NIESAMOWITOŚCIACH Z DAWNYCH CZASÓW 

 

Starzy toruńczycy pamiętają jeszcze Dom Pod Białą Damą, który 
niegdyś wznosił się na miejscu Domu Pod Złotym Kielichem (dziś 
Maćkowiak, ul. Szeroka 24). Do tego domu przywiązana była tradycja 
o niesamowitej historii, której bohaterką był mieszkająca tu żona bogate-
go kupca. 

W kwiecie wieku złożyła ją na łożu boleści zabójcza choroba i po 
ciężkich cierpieniach zmarła. Miano ją pochować, jak to w dawnych cza-
sach było w zwyczaju, w podziemiach jej kościoła parafialnego, św. Jana. 

 
23 Dziś stojący na Starym Rynku obok Ratusza. 
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Przed złożeniem trumny w podziemiach pozostawiono ją otwartą 
i w nocy, gdy zmarła otoczona jarzącymi się gromnicami spoczywała 
w kamiennym spokoju martwoty na katafalku, cichaczem otwarły się 
boczne drzwi kościoła. 

To kościelny, który zauważył na rękach nieboszczki niezwykle cenne, 
piękne pierścienie i sygnety, skradał się ku prezbiterium, gdzie stała trumna, 
ze zbrodniczym zamiarem obłupienia zmarłej. Choć mimowoli włosy mu 
się jeżyły ze strachu, począł ostrożnie ściągać pierścienie z rąk nieboszczki. 

Niespodziewanie natrafił na przeszkodę: palce zwłok były nabrzmiałe 
i mimo wysiłków zbrodzień nie zdołał ściągnąć pierścionków. Wtedy 
zdobył się na czyn jeszcze ohydniejszy; począł gryźć palec z najpiękniej-
szym sygnetem, by w ten sposób dostać się w posiadanie klejnotu. 

Któż opisze jego przerażenie, gdy ręka zmarłej poczęła drgać, i nagle 
rzekoma nieboszczka podniosła się i poczęła wniebogłosy krzyczeć… 

Na ten niesamowity widok zbrodniczy kościelny oszalał, a tymcza-
sem niedoszła zmarła wyszła z trumny i, trafiwszy na otwarte drzwi 
boczne kościoła, w śmiertelnej koszuli przez ciche ulice nocnego Toru-
nia podążyła do swego domu. 

O niezwykłej porze rozległ się po ul. Szerokiej donośny stuk kołatki∗; 
rozległ się kilkakrotnie, aż wreszcie otwarło się okno na piętrze i wyjrzała 
zaspana twarz kupca. „Kto tam o tak późnej porze?”, spytał zniecierpli-
wiony, że go wyrwano ze smacznego snu. „To ja, twoja żona”, odpowie-
działa postać. „Wszelki duch Pana Boga chwali!”, krzyknął kupiec 
i, przeżegnawszy się, zszedł, by otworzyć bramę. Po chwili już, płacząc 
z radości, trzymał w objęciach ukochaną żonę, której zgon wraz 
z osieroconymi dziatkami był gorzko opłakiwał… 

Na pamiątkę cudownego ocalenia żony, którą, gdyby nie zbrodniczy 
zamiar kościelnego, byliby żywcem pochowali, kazał umieścić jej popiersie 
w białej szacie na domu, noszącym odtąd miano Domu Pod Białą Damą∗. 

W kościele św. Trójcy, który przebudowany na kościół z dawnego 
Ratusza Nowomiejskiego stał do r. 1818 na Rynku Nowomiejskim, cie-
kawość grabarza kościelnego spowodowała niesamowite odkrycie. Było 
to w r. 1740; grabarz był zajęty uprzątaniem dawno nie czyszczonych 
podziemi kościoła, gdy przy tej czynności napotkał na trumnę zupełnie 
jeszcze nietkniętą przez „ząb czasu”. 

 
∗ Dawnymi czasy zamiast dzwonków domy miały u bram kołatki, czyli żelazne 

pierścienie, którymi kołatano, gdy bramę zastano zamkniętą. Takich kołatek jest w To-
runiu jeszcze kilkanaście. 

∗ Spisane z ustnej tradycji toruńskiej. 
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Zaintrygowany dobrym stanem trumny odemknął wieko i ku swemu 
zdumieniu ujrzał ciało jakiejś okazałej niewiasty bez śladów rozkładu. A co 
najdziwniejsza, usta kobiety były otwarte i zwisał z nich aż do piersi nie-
samowitej długości język… 

Kim była ta niewiasta, nie można było stwierdzić; niektórzy złośliw-
cy co prawda uważali za stosowne rozsiewać pogłoskę, jakoby chodziło 
tu o pewną znaną niegdyś plotkarkę, którą niebiosa w ten dziwny sposób 
jeszcze po śmierci pokarały [Civis Thorunensis 1932a: 7]…  

 
 

PODANIA DOOKOŁA ZAMKU KRZYŻACKIEGO W TORUNIU 
 

Już blisko pół tysiąca lat sterczą na pograniczu Starego i Nowego 
Miasta zwaliska zamku krzyżackiego. Zacieśnione przez liczne przybu-
dówki z późniejszych czasów, zajmują duży obszar, który tworzył niegdyś 
całą dzielnicę odrębną. 

Jak powstał, jaką rolę odegrał zamek toruński w historii, o tym dużo 
można by rozwodzić się. Dość na tym, że przez długie lata był dla Toru-
nia uosobieniem przemocy krzyżackiej, ciężką pięścią, która ciążyła nad 
miastem, grożąc mu każdej chwili zniszczeniem. 

Wiemy z historii, że obopólna nienawiść doprowadziła wreszcie do 
wybuchu. W ponury dzień zimowy, 7 lutego 1454 r., mieszczanie toruńscy 
zamknęli zbrojnym pocztem zamek, rozpoczynając oblężenie, które trwało 
krótko, bo tylko do północy tegoż dnia. Krzyżacy, widząc beznadziej-
ność dalszego oporu, poddali zamek i toruńczycy, wkroczywszy w jego 
mury, zapalili w nocy na 8 lutego główny korpus zamkowy, dając tym 
znak do ogólnego powstania ziemi chełmińskiej przeciw krzyżakom. 

Zajęcie zamku odbyło się więc dość prosto, bezkrwawo, a nawet 
prozaicznie… Tymi suchymi faktami historycznymi nie zadowoliła się 
oczywiście fantazja ludu; wnet poczęła snuć dokoła zdobycia zamku to-
ruńskiego przędzę legendy, której dwie oryginalne wersje przechowały 
dawne kroniki. 

Pierwsza z nich przypomina epizod z oblężenia zamku w Malborku 
1410 r. Kiedy wojska Jagiełły bezskutecznie oblegały zamek, kucharz 
zamkowy ofiarował swą pomoc Polakom, dając znak czapką w miejscu, 
gdzie znajdował się filar, podtrzymujący sklepienie letniej sali w.[wielkiego] 
mistrza, w której właśnie obradowało rycerstwo krzyżackie. Kula polska, 
która miała zdruzgotać filar, chybiła, przelatując o parę cali obok kolumny. 

Podanie toruńskie powiada, że kucharz zamkowy, imieniem Jordan, 
zdradził swych chlebodawców, dając toruńczykom znak warząchwią w chwili, 
gdy uważał atak na zamek za odpowiedni. Niebiosa – tak mówi legenda 
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– ukarały go za tę zdradę, gdyż podczas wysadzenia zamku w powietrze 
przez toruńczyków kucharz Jordan wraz z odłamkami murów wyleciał 
w powietrze i mocno poturbowany wylądował aż przy Bramie Chełmińskiej∗. 

Na pamiątkę tego zdarzenia umieszczono na dachu bramy chorą-
giewkę, przedstawiającą kucharza z warząchwią w ręku. Ta oryginalna 
chorągiewka znajduje się dotąd w zbiorach naszego muzeum. 

Inaczej się odbyło zdobycie zamku według drugiej legendy. Miano-
wicie doszły sprzysiężonych toruńczyków słuchy, że w nocy z 7 na 8 lu-
tego miała odbyć się na zamku zabawa karnawałowa i to, wbrew regule 
zakonu krzyżackiego, z udziałem kobiet. Korzystając z tego, toruńczycy 
przebrali się w szaty niewieście i późnym wieczorem zapukali do bocznej 
bramy zamkowej. 

Straż ich wpuściła, a kiedy sprzysiężeni znaleźli się w sali, w której 
rycerstwo krzyżackie zabawiało się ochoczo, nagle wydobyli ukryte pod 
sukniami miecze i zaczęli rąbać przerażonych krzyżaków. Takim fortelem 
– według podania – został zdobyty zamek toruński. 

W obu podaniach mieści się pewien podkład historyczny. Są one da-
lekim echem rozłamu, jaki dzielił Stare i Nowe Miasto Toruń na tle sto-
sunku do władzy krzyżackiej. Nowe Miasto, bardziej zależne od krzyżaków, 
pozostało im wierne do ostatku; Stare Miasto, jako bogatsze i bardziej 
handlowe, odczuwało silnie ucisk władzy zakonnej i rychło jej wypowie-
działo otwartą walkę. 

W podaniu o kucharzu, ukaranym stante pede24 za zdradę krzyżaków, mo-
żemy dopatrywać się pewnie oddźwięku sympatyj prokrzyżackich Nowe-
go Miasta. Natomiast epizod karnawałowy, który maluje dosadnie zepsu-
cie mnichów „zakonu teutońskiego”, będzie refleksem głębokiej niechęci 
staromieszczan do obłudy krzyżackiej i jej następstw przykrych dla mia-
sta [Civis Thorunensis 1932b: 10]. 

 
 

TO CO NAJDROŻSZE. Z PODAŃ STAROTORUŃSKICH 
 

Dawnymi czasy stał na rogu ulicy Szczytnej i Szerokiej w Toruniu 
osobliwy dom. Budowa jego wskazywała na sędziwy wiek, lecz nie to by-
ło osobliwe, bo dużo miał Toruń niegdyś starodawnych budowli: szczyt 
domu miał dziwny wygląd, gdyż zamiast ściany szczytowej nad górnymi 
piętrami był otwór byle jak zabity deskami. 

O tym, jak powstało niezwykłe uszkodzenie okazałej kamienicy, 
w ciągu długich lat widoczne, tak sobie opowiadano w Toruniu: 

 
∗ Brama Chełmińska zamykała do r. 1888 ulicę Chełmińską, stanowiąc jeden 

z najsilniejszych punktów obronnych średniowiecznych fortyfikacyj Torunia. 
24 Stante pede – zaraz, natychmiast. 
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Dawno, bardzo dawno temu należał dom do bogatego rajcy miejskiego, 
nazwiskiem Augustin, który poślubił piękne, choć biedne dziewczę. Miłując 
się serdecznie, pędzili żywot szczęśliwy i jedna tylko chmurka zacieniała 
ich pożycie małżeńskie – przez długie lata daremnie czekali na potomstwo. 

Zdarzyło się tedy, że dnia jednego, kiedy rajca był nieobecny, zjawił 
się w jego domu jakiś nieznany mężczyzna, który podał się za starego 
przyjaciela pana domu. Mile przyjęty przez jego małżonkę, okazał się 
rozmownym towarzyszem, dużo i pięknie gaworzył o swych dalekich 
podróżach i wnet w pogawędce dowiedział się o najmilszym życzeniu 
bezdzietnego małżeństwa. 

Widocznie przejęty troską urodziwej gospodyni, przyrzekł jej rychłe 
spełnienie życzenia w zamian za pisemne zobowiązanie się, że za to odda 
„to, co najdroższe”. Żona rajcy po dłuższym wahaniu się przyzwoliła 
i podpisała umowę kroplami krwi przypadkiem zranionego palca serdecznego. 

Niezadługo wrócił Augustin i, gdy usłyszał o zawartej bez jego wie-
dzy umowie, począł wyrzucać żonie lekkomyślną nieopatrzność. Nie 
mógł się wyzbyć podejrzenia, że gość, w którym z opisu żony nie rozpoznał 
dawnego przyjaciela, skorzystał z jego nieobecności w sposób podstępny. 

Po pewnym czasie powiła jego małżonka synka, który wnet stał się 
dla rodziców „tym, co najdroższe”. Poniewczasie poznali się na szatań-
skim podstępie, przypomniawszy sobie umowę spisaną krwią serdeczną. 
Wkrótce oddali dziecko do klasztoru oo. dominikanów, gdzie pod opieką 
bogobojnych mnichów było bezpieczne od zasadzek diabła. 

Pewnego dnia zjawił się nieznajomy w domu Augustina i natarczy-
wie domagał się, by na mocy umowy oddano mu „to, co najdroższe”. 
Odesłany do klasztoru, tu ponowił żądanie, nie tając wściekłości iście 
diabelskiej. Żona rajcy poszła za nieznajomym do klasztoru i odważyła 
się stawić mu opór, gdy chciał wtargnąć przemocą do schronienia dziecka. 
Miłość macierzyńska dodała jej takiej siły, że zdołała wyrwać mu nie-
szczęsny cyrograf i uciec z nim do domu. 

Nieznajomy podążył za nią, by gwałtem odebrać kontrakt. Już zda-
wało się, że podstęp szatański zwycięży, kiedy strwożona matka zdjęła 
z szyi krzyżyk poświęcany i, trzymając go przed sobą, zmusiła diabła (bo 
on to był we własnej osobie) do cofnięcia się ku małej izdebce szczyto-
wej. Spiesznie zatrzasnęła drzwi, przekręciła klucz i pobiegła do kuchni, 
by cyrograf rzucić na pastwę płomieniom. 

Diabeł tymczasem, nie widząc innej rady, przybrał właściwą sobie 
postać i z wielkim łoskotem wyjechał przez ścianę szczytową, druzgo-
cząc górną część szczytu. 

Ktokolwiek byłby się odważył odbudować szczyt domu, byłby miał 
niezawodnie sprawę z diabłem. Dlatego szkodę załatano pośpiesznie de-
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skami i tak dom Augustina, choć położony przy głównej ulicy Torunia, 
nosił na sobie przez długi czas ślady tego niesamowitego zdarzenia, 
w którym zuchwalstwo siły szatańskiej zostało zwycięsko pokonane 
przez czystą miłość macierzyńską [Civis Thorunensis 1933: 3]. 

 
 

ZABAWY KARNAWAŁOWE W DAWNYM TORUNIU 
 

Przez cztery wieki – od r. 1385 do końca w. XVIII – był dawny 
Dwór Artusa ośrodkiem życia towarzyskiego w Toruniu. W wielkiej sali 
parterowej dawnego Artusa odbywały się wówczas huczne zabawy kar-
nawałowe i byłoby wdzięcznym zadaniem odmalować w szeregu obra-
zów piórem i pędzlem owe festyny artusowe w barwnym korowodzie 
strojów historycznych i różnorodnych typów. 

W zaraniu dziejów Artusa widzimy białe płaszcze krzyżackie z czarnym 
krzyżem na tle barwnych strojów mieszczańskich, kosztownych ada-
maszków i aksamitów. Mieszczki paradują w osobliwych czepcach lub 
wysokich, śpiczastych kapeluszach z welonem powłóczystym – stroju, jaki 
do dziś zachował się w niektórych okolicach Akwitanii francuskiej. 

Potem nastają czasy polskie. Znika ponure krzyżactwo i pojawiają się 
buńczuczne i zawadiackie typy szlachty okolicznej w żupanach i kontu-
szach, deliach i ferezjach25, z szablą u boku, w sutych złotolitych pasach. 
Mieszczaństwo ubrane stosownie do kolejno zmieniającej się mody – 
włoskiej, hiszpańskiej, szwedzkiej, francuskiej – ze sztywną powagą ob-
nosi oznaki godności zajmowanych w republice miejskiej – kryzy sena-
torskie, łańcuchy kurkowe, płaszcze sobolem lub bobrami obszyte… 

Zabawy karnawałowe w Toruniu, bądź na sali Artusa, bądź w resursie 
lub w kółkach familijnych odbywane, były znane szeroko. Coś niecoś 
o tym znajdziemy w ciekawym dokumencie z czasów przełomowych, 
kiedy skończył się Toruń republikański pod opieką królów polskich, 
a zaczynał Toruń pruski, tj. z końca w. XVIII i początku XIX. 

Dokumentem, o którym mowa, są Pamiętniki Seglasa Fryderyka hr. 
Skarbka26. Skarbek urodził się w r. 1792 w Toruniu, w domu niegdyś 
Fengerowskim, przy ul. Mostowej róg Ciasnej (Dom Pod Okiem Opatrzno-

 
25 delia – długi, wierzchni ubiór męski, podbity futrem, noszony w Polsce w XVI–

XVIII w.; ferezja – okrycie wierzchnie, nieprzepasane. 
26 Fryderyk hr. Skarbek (1792–1866) – urodzony w Toruniu ekonomista, historyk 

i literat. W jego twórczości, bardzo różnorodnej, zwraca uwagę powieść Pamiętniki Se-
glasa (1845), w której podejmuje problematykę wychowania młodzieży oraz, szerzej, 
obyczajowości współczesnego społeczeństwa. Napisana w formie pamiętnika młodego 
guwernera, szukającego pracy w domach mieszczan i szlachty, zawiera wiele wątków 
autobiograficznych i wspomnień z dzieciństwa spędzonego w grodzie Kopernika. 
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ści”, dotąd istniejący). Dzieciństwo i część młodości spędził w Toruniu, 
i swoje wspomnienia toruńskie złożył w formie powieściowej w Pamiętnikach 
Seglasa. 

Ówczesny Toruń dzięki koncentrującemu się tu życiu towarzyskiemu 
ziemiaństwa polskiego nawet z dalszych stron, mimo przeważającego 
mieszczaństwa niemieckiego miał cechy polskie. 

„Duch zabaw i towarzyskiego pożycia, mowa wszędzie słyszana, ha-
łaśliwość swobodna i czasem nawet za głośna, zalotność i intrygi miło-
sne, wreszcie hulanki, zwady i pojedynki, wszystko to przytrafiało się 
podówczas i dawało mu (tj. Toruniowi) powierzchowne znamię praw-
dziwie polskiego miasta”. 

Owe pamiętne czasy Prus południowych zaznaczyły się w Toruniu 
niezwykle bujnym życiem towarzyskim. Pewnie nigdy przedtem ani po-
tem nie widział Toruń tak hucznych zabaw karnawałowych. Cieszyły się 
te zabawy jeszcze famą specjalną, a mianowicie – perspektywą wydania 
za mąż córek… Pisze o tym Skarbek m.in.: 

„Pamiętam jeden taki karnawał w tym mieście, na którym trzy córki 
znakomitego obywatela, zalecające się zarazem dobrym wychowaniem, 
wdziękami i majątkiem, były przedmiotem powszechnego uwielbienia, 
mnóstwo młodzieży z dalekich stron do Torunia znęciły i wszystkie trzy 
w ciągu tych zapust mężów znalazły”. 

Czyż można się tedy dziwić, że w czasie karnawału ściągało obywa-
telstwo do Torunia jak muzułmanie do Mekki? I że tracili fortuny, by 
dzieciom swoim dopomóc szczęścia?… 

„Podczas karnawału, powiada Skarbek, przybierał Toruń nadzwy-
czajną świetność. Towarzystwo pruskie, głównie z oficerów garnizonu 
i urzędników złożone, które przez rok cały panowało w tym mieście, 
ustępowało w tym czasie pierwszeństwa towarzystwu polskiemu, z róż-
nych okolic przybyłemu”. 

Kontrast był silny: Prusacy, będący na dorobku, bawili się skromnie 
i oszczędnie; Polacy, utraciwszy ojczyznę, starali się zapomnieć i w szale 
zabaw szukali zapomnienia: „polskie (zabawy) wystawne, huczne, po ca-
łym mieście widoczne, zwłaszcza też na redutach27, w tym czasie na cały 
karnawał otwieranych”. 

„Ówcześni Polacy częstowali hojnie damy w zgromadzeniach swoich 
cukrami i słodkimi chłodnikami28, a sami wypijali przysposobione zapasy 
win wszelakich. Na pruskich zgromadzeniach mówiły kobiety z podzi-

 
27 reduty – tu: bale maskowe, kostiumowe; redutowy – miejsce, w jakim odbywały się 

takie zabawy. 
28 chłodnik –  napoje chłodzące, lody. 
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wieniem o zbytkach polskich i udzielały sobie, jako ciekawość, plotek 
o polskim towarzystwie z daleka słyszanych, gdzie niejedna zaszła miło-
sna intryga…” 

Na zabawach pruskich panowała sztywna powaga i… nudy; polskie 
huczały werwą i przelewały się życiem. Jedną taką zabawę w domu „re-
dutowym”∗ opisuje Skarbek: 

„Z kilku dużych okien ogromnej sali biło na ulicę rzęsiste jej oświe-
tlenie, a przed zajazdem roznosiły cztery kagańce i kilkanaście pochodni, 
przez zajeżdżających i odjeżdżających lokajów trzymanych, migające 
światło po bielącej się od śniegu przestrzeni i pojazdach… Huczna mu-
zyka   niewyraźnych tonach dochodziła z sal redutowych i mieszała się z 
krzykiem liberii29 i ze rżeniem koni…” 

„Po sali rozlegał się odgłos ulubionego poloneza; kilkadziesiąt par 
krążyło ze sobą żywo, lecz z powagą i z niedościgłą rozmaitością wyrazu 
i postaci tańcujących. Starsi, zwłaszcza w polskim stroju z pewną przesadą 
i, że tak rzekę, z przyciskiem, znamię narodowości tańcowi temu nadają-
cym; młodość bez uwagi na taniec, a z żywym zajęciem się tanecznicą…” 

Na tym obrazie, jakby wziętym z zawsze młodych kart Pana Tade-
usza, niech spocznie myśl, szukająca w minionych wiekach wspomnień 
życia staropolskiego w obrębie ciasnych murów dawnego Torunia [Civis 
Thorunensis 1935: 9]. 
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Na tropach smoka toruńskiego 
 
 

W przeciwieństwie do powszechnie znanego w Polsce smoka wawelskiego 
oraz kilku innych polskich smoków istniejących w tradycjach lokalnych, smok 
toruński pozostaje istotą praktycznie nieznaną. Jest tak przede wszystkim dlatego, 
iż nie utrwalił się on w popularnych, funkcjonujących w obiegu ustnym narracjach 
podaniowych. Być może narracje takie istniały, tylko nie dotrwały do naszych 
czasów, a ponieważ nie zostały także wcześniej zapisane, cała historia, a wraz 
z nią jej bohater, popadli w zapomnienie. Jest to jednak tylko przypuszczenie. 

Barwne opowieści o smokach i ich pogromcach, zanim stały się domeną 
pisarzy i przewodników turystycznych, utrzymywały się bowiem przez długi 
czas w ustnej tradycji przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, odno-
siły się one zawsze do jakiegoś rzeczywistego elementu w lokalnym pejzażu – 
jaskini, lochu, ruin czy zapadliska, które w świetle narracji miały być siedzibą 
potwora, a jednocześnie realnie istniejąc, cały czas przypominały o danej historii 
i na swój sposób uwiarygodniały ją. Smok wawelski miał swą słynną jamę, którą 
wszyscy widzieli, a co odważniejsi mogli nawet wejść do niej i być może odna-
leźć jakieś „pozostałości” po dawnym mieszkańcu. Po drugie, większość z tych 
opowieści pełniła pierwotnie bardzo ważną funkcję mitów założycielskich, któ-
re uzasadniały założenie państwa bądź grodu w tym, a nie innym miejscu, 
a jednocześnie opowiadały o ich początkach w kategoriach kosmogonicznych, 
przedstawiając je jako walkę sił kosmosu, czyli przedstawicieli nowego porząd-
ku społecznego, z siłami chaosu, reprezentowanymi przez smoka, który ów ro-
dzący się porządek próbował zburzyć, najczęściej – jak wiemy – pożerając 
wszystko i w ten sposób utrudniając, a nawet uniemożliwiając powstanie nowej 
formy cywilizacyjnej (Słupecki 1993). W wypadku smoka toruńskiego folklory-
styczne przekazy na jego temat nie mogły być stymulowane przez tak silne za-
korzenienie w rzeczywistości. Jak wiadomo, nie ma w Toruniu żadnej smoczej jamy, 
a okoliczności założenia miasta także nie sprzyjały powstawaniu i utrzymywaniu 
się w tradycji tego typu przekazów mitologicznych. 

Smok toruński nie jest więc ani tak znany, ani tak „ważny” jak smok wa-
welski, który doczekał się już sporej literatury na swój temat (Firlet 1996), nie 
jest też postacią równie barwną, nie wiążą się z nim bowiem żadne efektowne 
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narracje. Paradoksalnie jednak jest on od swego krakowskiego kolegi bardziej 
„prawdziwy”. Informacje o nim pochodzą bowiem nie z ludowych podań, lecz 
z kancelaryjnego protokołu, zawierającego zeznania dwóch świadków, którzy osobi-
ście widzieli w Toruniu dziwne, latające zwierzę, wczesnym latem roku 1746. 
Zdarzenie to musiało wywołać pewien niepokój i potraktowano je dość poważnie, 
przesłuchanie odbyło się bowiem w kancelarii miejskiej, w obecności przedsta-
wicieli senatu. Warto również zauważyć niepoślednią rangę samych świadków. Jed-
nym z nich był znany i ceniony miejski rzemieślnik, najpierw mistrz cechowy, 
później przedsiębiorca, a więc osoba, która – jak można przypuszczać – cieszyła się 
szacunkiem i autorytetem (Mikulski 2004: 177; Wojtowicz 1960: 154–156). 

Oryginał protokołu – sporządzony jak większość miejskich dokumentów 
z tamtych czasów w języku niemieckim – nie jest obecnie znany. Dysponujemy jed-
nak jego przedrukiem, który ukazał się za sprawą kwidzyńskiego pastora R. von 
Flanssa w „Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marien-
werder” (Flanss 1883). Niestety wydawca nie podał właściwie żadnych szczegó-
łów dotyczących samego dokumentu, informując jedynie zdawkowo, iż znaj-
dował się on w Archiwum Ratusza Toruńskiego. Jeszcze w okresie 
międzywojennym oryginał protokołu przechowywany był w Archiwum Miej-
skim; taką informację podaje przynajmniej Marian Sydow, który w „Słowie Po-
morskim” opublikował tłumaczenie tekstu na język polski (Civis Thorunensis 
[Sydow] 1934). Później dokument ginie; nie udało się dotrzeć do niego Tade-
uszowi Petrykowskiemu, który w swym Toruniu niewiarygodnym zamieścił kolejne 
tłumaczenie sensacyjnych zeznań, sporządzone tym razem na podstawie nie-
mieckojęzycznego przedruku (Petrykowski 1983: 28–29). Ponieważ zarówno 
Flanss, jak i Sydow tylko bardzo ogólnie określili źródło publikowanego proto-
kołu, próby odnalezienia oryginału w Archiwum Państwowym w Toruniu, gdzie 
teoretycznie powinien się on znajdować (jeśli oczywiście nie uległ zniszczeniu 
w czasie II wojny światowej), nie przyniosły jak na razie żadnych rezultatów. 
Trudno w ogóle stwierdzić, w jakiej grupie dokumentów mógł on zostać zar-
chiwizowany. Faktem jest, iż brak go w zachowanych z tego okresu protoko-
łach posiedzeń Rady Miasta oraz załącznikach do nich, co świadczyć może 
o tym, iż cała sprawa ostatecznie uznana została jednak za mało wiarygodną 
i senat w ogóle się nią nie zajął. 

Wartość dokumentu dodatkowo podnosi fakt, że do zeznań świadków do-
łączono sporządzony na ich podstawie rysunek smoka, który szczęśliwie za-
chował się w postaci reprodukcji zamieszczonej w „Słowie Pomorskim” (il. 1). 
Protokół wraz z towarzyszącym mu rysunkiem  stanowią dość rzadkie już w tym 
okresie świadectwo popularnych wyobrażeń zoologiczno-demonicznych, któ-
rych bogaty obraz ukazują zwłaszcza średniowieczne bestiariusze. Zgodnie z nimi 
smoka toruńskiego wypadałoby zaliczyć do typu smoków powietrznych (draco vo-
lans), które są istotami posiadającymi cechy gada (tułów węża, nogi jaszczurki, 
ostro zakończone ogon i głowa) oraz ptaka (skrzydła, umiejętność latania). 
W tym wypadku nie jest jednak do końca jasna kwestia skrzydeł; na rysunku 
widzimy je co prawda, w zeznaniach jednak mowa jest tylko o zrośniętych „jak 
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u nietoperza” nogach, co mogłoby oznaczać, iż przednie i tylne kończyny miały 
być połączone błonami lub czymś podobnym. Tak czy inaczej, smok nasz zbli-
żony jest bez wątpienia do opisywanych już przez Pliniusza w Naturalis historia, 
a później choćby w Physiologusie i w Historiae naturalis Jana Jonstona smoków-węży, 
które nie posiadały ani skrzydeł, ani łap (Kürbis 1976: 170; Smoki 1997: 7). Wy-
obrażenie smoka jako istoty wężopodobnej, choć mniej popularne od wizji smo-
ka-jaszczura, było w tradycji silnie zakorzenione. Z jednej strony w wierzeniach lu-
dowych smoki miały powstawać właśnie z węży, stąd też dziedziczyły pewne 
ich cechy (Tomiccy 1975: 31–32), z drugiej strony zarówno w wyobrażeniach 
ludowych, jak i chrześcijańskich smok kojarzony jest powszechnie z diabłem 
(Tomicki 1996: 71–74), który z kolei, jak wiadomo, w księdze Genesis pojawia się 
jako wąż. Stąd też poskramianie szatana, czyli – ogólniej mówiąc – walka ze 
złem, przedstawiana bywa nierzadko jako walka ze smokiem-wężem bądź jego 
obłaskawianie (Kürbis 1997: 170–171; Olędzki 1996). 

W zeznaniach świadków zwracają również uwagę informacje na temat miejsc 
pojawiania się naszego bohatera. Zarówno okolice Baszty Prochowej, gdzie 
miał się schować według relacji Hieronima, jak i Brama Kotlarska, w pobliżu 
której widziała go Katharina Storchin, to obiekty znajdujące się niedaleko Strugi 
Toruńskiej. Również w ogrodzie burmistrza Schwerdtmanna zwierz wskakuje 
do znajdującej się tam wody. Ten element opisu zgodny jest z wizerunkiem 
smoka jako istoty akwatycznej, której główną cechą w wierzeniach ludowych 
jest zdolność pochłaniania wód, jej siedziby zlokalizowane są więc zazwyczaj w po-
bliżu zbiorników wodnych (Tomicki 1976: 71–72). Zauważmy jeszcze, iż drugi 
świadek nieco plącze się w swych zeznaniach. Katharina Storchin mówi, że trzydzie-
ści lat wcześniej widziała „takiego samego zwierza”, który jednak nie latał, a biegał po 
ziemi i miał żabie nogi. W tym wypadku mielibyśmy więc do czynienia 
z odmiennym typem smoka lądowego (Seweryn 1947: 253). 

Poniżej zamieszczamy nowy przekład protokołu oparty na tekście opublikowa-
nym w „Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marien-
werder”. Dokument sporządzony został w typowym stylu kancelaryjnym, stąd ję-
zyk samego oryginału nie jest zbyt wyszukany i „gładki”; zdarzają się tu nawet 
potknięcia gramatyczne. W przekładzie po części zachowano tę stylistyczną „chro-
powatość”, wygładzając ją jednak na tyle, by tekst był czytelny i poprawny gra-
matycznie. Ponieważ jedynie dwie z pojawiających się w protokole nazw obiek-
tów posiadają utrwalone w języku polskim odpowiedniki (Baszta Prochowa 
i Brama Kotlarska), zdecydowano się pozostawić wszystkie nazwy w brzmieniu 
niemieckojęzycznym, stosowne wyjaśnienia umieszczając w przypisach. Podob-
nie rzecz ma się z nazwiskami świadków. Pierwsza część dokumentu, wskazują-
ca na jego typ i okoliczności sporządzenia, napisana została w języku łacińskim 
z zastosowaniem typowych dla kancelarii miejskiej Torunia skrótów. Wszystkie 
skróty rozwinięto, a wyrażenia łacińskie przetłumaczono. 
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ZEZNANIE W SPRAWIE UKRYWAJĄCEGO SIĘ TU MŁODEGO SMOKA 
 

Toruń, 13 sierpnia 1746 
 
Protokół w kancelarii, w obecności Panów Przedstawicieli Szlachet-

nego i Wspaniałego Senatu, dnia 13 sierpnia 1746. 
 
 
Świadek Johann Georg Hieronimi1, tutejszy mieszczanin i mistrz cie-

sielski, zeznaje, że dnia 13 czerwca, wówczas gdy były najcieplejsze dni, o 
godzinie czwartej rano otworzył swoje okno, stanął w nim i spostrzegł, 
że od strony Spendhaus2 leci tuż przy oknach latający wąż. Zwierzę było 
długie na trzy i pół łokcia3, miało zaostrzony ogon oraz ostro zakończo-
ną głowę, cztery nogi, które były podobne do nóg jaszczurki, jednak zro-
śnięte jak u nietoperza. Korpus był gruby na trzy i pół cala4 i całkiem 
czarny; w czasie lotu mało się poruszał. Stopy były jasnobrązowe. Ze 
strachu zeznający nie zwrócił dobrze uwagi na pysk – czy były tam oczy. 
Zwierz poleciał ku Spritzen-Schoppen5, do rowu przy murze, gdzie jest 
wejście do Pulver-Thurm6. Wystrzelił jak strzała do miejsca, gdzie usiadł, 
gdyż przedtem leciał bardzo powoli. Takiego samego [zwierza] zauważył 
świadek nad Bauhof7. Ze strachu nie kazał go szukać w miejscu, gdzie 
usiadł, podczas gdy jest tam w murze mnóstwo dziur i otworów, gdzie 
mógł się zupełnie słusznie ukryć. 

 
1 Jan Jerzy Hieronim był cieślą, mistrzem cechowym, później założycielem i wła-

ścicielem jednego z pierwszych w Toruniu przedsiębiorstw, które, łamiąc normy ce-
chowe, zatrudniało 20 pracowników i wykonywało duże zlecenia miejskie (Mikulski 
2004: 177; Wojtowicz 1960: 154–156). 

2 Spendhaus – dom pracy przymusowej, a zarazem miejski zakład dobroczynny, 
wzniesiony w 1718 roku, w pobliżu ruin zamku krzyżackiego (Steiner 1998: 132–133, 225). 

3 Długość łokcia w zależności od okresu i miejsca stosowania tej miary była 
zmienna. W tym wypadku możemy mieć do czynienia z obowiązującym powszechnie 
na terenie Korony po 1569 r. tzw. łokciem krakowskim (polskim), liczącym 58,6 cm; 
długość smoka wynosiłaby zatem niewiele ponad dwa metry.  

4 W systemie łokcia polskiego po 1569 r. cal liczył 2,44 cm. 
5 Obiektu tego nie udało się odnaleźć w opisach topograficznych ówczesnego To-

runia; chodzi tu prawdopodobnie o szopę, w której przechowywano sprzęt do gaszenia 
pożarów, znajdującą się gdzieś w pobliżu Baszty Prochowej. 

6 Pulver-Thurm – Baszta Prochowa. Istniejąca do dziś baszta ustępowa zamku 
krzyżackiego (tzw. gdanisko); po przejęciu terenu zamkowego przez miasto przezna-
czona została na magazyn prochu (Steiner 1998: 134, 225). 

7 Bauhof – zabudowania gospodarcze komunalnych służb budowlanych, znajdują-
ce się na terenie lub tuż obok ruin zamku krzyżackiego, mniej więcej w miejscu, gdzie 
obecnie stoi późnobarokowy dworek zwany Generałówą (Steiner 1998: 48, 186). 
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Świadek Katharina Storchin, żona miejskiego żołnierza, zeznaje, że 
w niedzielę przed pięcioma lub sześcioma tygodniami, kiedy stanęła 
w domu przy oknie, co miało miejsce między godziną dziesiątą a jedena-
stą w południe, od strony Kesselthor8, około trzech stóp9 nad ziemią, tuż 
przy jej oknach przeleciał zwierz; miał on ostro zakończoną głowę, tu-
łów dość gruby, a ogon stosunkowo długi, jednak tępy; długość zwierza 
wynosiła około dwóch łokci. Na głowie i tułowiu był on ciemnoszary, 
na ogonie jasnobrązowy, tamże również błyszczący. Świadek nie zauwa-
żyła u zwierza stóp ani skrzydeł, unosił się on jedynie w powietrzu. 
Świadek nie wyszła z domu, lecz wystraszyła się, nie widziała więc, gdzie 
się on podział. Pytała wprawdzie jeszcze sąsiadów, czy nie widzieli zwie-
rza i nie zauważyli, gdzie się skrył, jednak nikt o tym nic nie wiedział. 
Świadek przypomina sobie, że przed trzydziestu laty, w ogrodzie, który 
teraz należy do Wielce Szlachetnego Pana Burmistrza Schwerdtmanna10, 
widziała biegającego po ziemi takiego samego zwierza, takiej samej dłu-
gości, o takim samym kolorze, który wskoczył w tamtejszą wodę i – jak 
sobie jeszcze może przypomnieć – miał małe nogi jak żaba. 
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Pieśń o tumulcie toruńskim 
 
 

Tom Z trzeciego brzegu Wisły wydaje się doskonałą okazją, aby przy-
pomnieć ciekawą, aczkolwiek niezbyt znaną pieśń, która jest świadectwem 
nie tylko XVIII-wiecznej historii miasta i panujących w nim nastrojów, ale 
także swoistego, i już bynajmniej nie typowo toruńskiego, sposobu postrze-
gania i interpretowania wydarzeń społeczno-politycznych. Chodzi miano-
wicie o pieśń opisującą tumult toruński. Wydarzenie to było już przed-
miotem wielu analiz i studiów historycznych (Salmonowicz 1983; 2005), 
dlatego też ograniczymy się w tym miejscu jedynie do krótkiego przypo-
mnienia samego przebiegu dramatycznych zajść. 

W czasie procesji katolickiej, odbywającej się na terenie przy kościele 
św. Jakuba, w niedzielę 16 lipca 1724 roku, jeden ze studentów kolegium 
jezuickiego, Stanisław Lisicki, zrzucił z głowy kapelusz przyglądającemu 
się uroczystości uczniowi gimnazjum protestanckiego. Został za ten czyn 
zatrzymany i umieszczony w areszcie miejskim. Studenci katoliccy, nie 
mogąc początkowo uzyskać zgody na zwolnienie swego kolegi, pochwy-
cili i przetrzymywali w budynku kolegium jezuickiego jednego lub dwóch 
uczniów toruńskiego gimnazjum. Pogłoska, iż jezuici bezprawnie prze-
trzymują uczniów gimnazjum, wywołała wzburzenie protestanckiej lud-
ności Torunia, która w poniedziałek po południu zgromadziła się pod 
kolegium i klasztorem jezuitów, wdarła się na ich teren, po czym splą-
drowała i zdemolowała je, niszcząc przy tym także przedmioty kultu ka-
tolickiego. Energiczna interwencja jezuitów, domagających się od władz 
Rzeczypospolitej ukarania sprawców tumultu, doprowadziła do tego, iż 
część uczestników zajść oraz władz miejskich, którym zarzucono celowe 
zwlekanie z interwencją w czasie rozruchów, postawiono przed królew-
skim sądem asesorskim w Warszawie. Wyrok sądu skazywał 14 osób na 
karę śmierci. Ostatecznie ścięto dziewięciu uczestników tumultu oraz 
burmistrza Rösnera (za: Salmonowicz 1992). 
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Pieśń opisująca powyższe wydarzenia była również już kilkakrotnie 
omawiana i komentowana (Bystroń 1925; Pietrykowski 1926; Szczerbic-
ka 1959). Jej baza tekstowa obejmowała do tej pory następujące pozycje: 

1) Opublikowana przez Ludwikę Szczerbicką wersja z rękopisu Bi-
blioteki Ossolineum; najstarszy ze znanych obecnie zapisów, odpis pieśni 
sporządzono bowiem ok. roku 1768 (Szczerbicka 1959). 

2) Cztery wersje zanotowane w XIX w. z przekazów ustnych: 
a) zapis Oskara Kolberga z roku 1854 od wędrownego dziada, 

śpiewającego pod kościołem Karmelitów na Piasku pod Krakowem 
(Kolberg 1963: 235–237); 

b) zapis Oskara Kolberga z Rembertowa w Kieleckiem (Kolberg 
1963a: 132–133); 

c) zapis księdza Władysława Siarkowskiego z Masłowa w Kielec-
kiem (Siarkowski 1880: 4–5); 

d) zapis Stanisława Cerchy z Przebieczan pod Wieliczką (Cercha 
1900: 144–145). 

3) Dwie równobrzmiące wersje drukowane, pochodzące ze zbiorów 
Walentego Fiałka, chełmińskiego drukarza, wydawcy i bibliofila. Znajdu-
ją się one na luźnych kartkach; jedna bez wątpienia wyrwana została 
z większego śpiewnika (widoczne numery stron 97–99), druga, ze wzglę-
du na brak numerów stron, stanowi być może fragment druku ulotnego1. 

Istniał jeszcze odpis pieśni sporządzony przez Fiałka i zaopatrzony 
przez niego w uwagi i nuty. Prawdopodobnie były to materiały dostar-
czone przez chełmińskiego drukarza redakcji „Zapisków Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu”, opublikowane w tym periodyku w nr 3 z roku 
1926, niestety bez nut. Rękopis zniknął jednak w niewyjaśnionych oko-
licznościach ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 

Autorstwo pieśni, jak wielu tego typu utworów, pozostaje nieznane 
i wydaje się mało prawdopodobne, aby udało się je ustalić. Badająca tę 
sprawę Ludwika Szczerbicka, stwierdziła jedynie, iż styl oraz skompliko-
wany układ rytmiczny, a także prezentowana w tekście wersja wydarzeń, 
świadczą o tym, że jego autorem był ktoś z kręgów kolegium jezuickiego 
w Toruniu (Szczerbicka 1959: 468). Fakt, iż pieśń znalazła się w sylwie 
pisanej w 2 poł. XVIII w. – musiała więc być już w tym okresie dość po-
pularna – a także stosunkowo szczegółowe relacjonowanie zajść oraz 
pewne aluzje do ówczesnej sytuacji w Toruniu skłaniają do przypuszcze-
nia, że utwór powstał już w 1 poł. XVIII w., i to najprawdopodobniej 
krótko po opisanych w nim wypadkach. 

 
1 Zbiory Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, sygn. WF 3604. 
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Ciekawie przedstawia się recepcja pieśni. Jak wspomnieliśmy, już 
w XVIII w. musiała ona cieszyć się pewną popularnością. Wobec tego, iż 
dysponujemy tylko jednym przekazem z tego okresu, trudno jednak po-
wiedzieć, w jakich kręgach i w jakiej formie przekazu (odpisy ręczne, druki, 
przekaz ustny) w tym czasie funkcjonowała. Pojawia się także pytanie, jak 
doszło do tego, iż tekst o niewątpliwie literackiej genezie, a w dodatku dość 
skomplikowanej rytmice i „uczonym” języku, uległ procesowi folkloryzacji 
i w XIX w. stał się już bez wątpienia pieśnią ludową, żyjącą w tradycji ust-
nej i wykonywaną przez ludność wiejską. Fakt ten potwierdzają zresztą nie 
tylko znane nam XIX-wieczne zapisy etnograficzne, w których obserwować 
możemy typowe dla tekstów folkloru zjawiska wariantywności oraz eliptycz-
ności (pomijanie niektórych strof); również Fiałek wspomina 
o powszechnym śpiewaniu pieśni na Pomorzu (Petrykowski 1926: 91). 

Popularność ta mogła być po części spowodowana wykonywaniem 
jej przez wędrownych dziadów. W ich repertuarze dość często funkcjonowa-
ły utwory o zbliżonym charakterze i podobnej wymowie (np. pieśń 
o upadku Kamieńca Podolskiego, pieśń o wojnie z Moskwą czy pieśń 
o odsieczy wiedeńskiej), trafiając w ten sposób do szerszego kręgu odbior-
ców i przenikając do wiejskiego obiegu ustnego. W tym wypadku jednak 
krakowski zapis Kolberga jest tak naprawdę jedynym śladem obecności 
tekstu w repertuarze dziadów; być może więc ich roli nie należałoby tu 
przeceniać. Bardziej prawdopodobne jest natomiast, iż pieśń trafiła na wieś 
głównie dzięki popularnym, XIX-wiecznym śpiewnikom kościelnym oraz 
odpustowym drukom ulotnym. W ten sposób do wiejskiej tradycji ustnej 
przeniknęło wiele tzw. ludowych pieśni religijnych, które powstały głównie 
w XVII i XVIII w. jako teksty kancjonałowe (np. Kolbuszewski 1986). 

Hipotezę o istnieniu XVIII-wiecznego, śpiewnikowego przedruku 
pieśni o tumulcie toruńskim postawiła już Ludwika Szczerbicka, która 
zauważyła, iż rękopiśmienna wersja XVIII-wieczna i zapis Kolberga od 
krakowskiego dziada stosunkowo niewiele się od siebie różnią i „jedynym 
uzasadnieniem dochowania się w tradycji tak wiernego przekazu może 
być istnienie w czasach bliskich powstaniu pieśni o tumulcie – przedru-
ku, którego nie udało się tylko odnaleźć” (Szczerbicka 1959: 470). Przy-
puszczenie to po części potwierdzały dwie drukowane wersje ze zbiorów 
Fiałka. Ze względu na fragmentaryczność tych materiałów bardzo długo 
nie można było jednak wskazać żadnej konkretnej publikacji, która za-
wierałaby interesujący nas utwór. 

Śpiewnik taki udało się odnaleźć dopiero ostatnio. Jest to Wybór pie-
śni nocący tajemnicę Chrystusa Pana, nayświętszey matki jego, i niektórych świętych 
opiekę głoszący. Był on kilkukrotnie wznawiany w XIX wieku. Z pięciu 
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znanych mi wydań najstarsze pochodzi z 1807 r. z drukarni Dekiera 
w Poznaniu, nie zawiera ono jednak interesującego nas tekstu2. Do wydań 
z roku 1818 i 1827 nie udało się dotrzeć3. Pieśń o tumulcie toruńskim 
zawierają natomiast dwa wydania z drukarni Haricha, jedno opublikowa-
ne w Morągu, drugie w Olsztynie i Olsztynku4. W tych dwóch ostatnich 
przypadkach brak jednak informacji o dacie wydania; na egzemplarzu 
z Morąga znajduje się jedynie ręczna notatka o zakupie książki na odpu-
ście w Kamieniu, prawdopodobnie w roku 1890 (fragment niewyraźny). 
W egzemplarzu olsztyńskim znajdujemy natomiast dopisaną na maszynie 
uwagę, iż jest ono odmienne od wydania z roku 1858. Być może więc 
edycja z Morąga miała miejsce w tym właśnie roku. Warto dodać, iż za-
wierające tekst pieśni numerowane karty ze zbiorów Fiałka nie pasują do 
żadnej z tych dwóch ostatnich edycji śpiewnika; muszą więc pochodzić 
z innego wydania, być może właśnie z roku 1818 lub 1827. 

Obecnie znane są więc już cztery drukowane edycje pieśni, wydaje się 
przy tym całkiem prawdopodobne, że było ich więcej5. Taka popularność 
tekstu tłumaczy fakt jego folkloryzacji, a publikacja w wydawnictwach 
z 1 poł. XIX w. byłaby argumentem wspierającym hipotezę o istnieniu 
XVIII-wiecznej wersji drukowanej, gdyż – jak zauważa Ludwika Szczer-
bicka – „powszechnym obyczajem dla tego typu zbiorków było podawa-
nie tekstów z przedruków starszych” (Szczerbicka 1959: 470). 

Dość powszechnym obyczajem było również umieszczanie w takich 
publikacjach utworów, należących do gatunku wierszowanych nowin, 
których przykładem jest właśnie pieśń o tumulcie toruńskim. Pelpliński 
śpiewnik Kellera z 1871 roku zawiera choćby Pieśń o oblężeniu Jasnej Góry 
częstochowskiej oraz Pieśń o zwycięstwie nad Turkami pod Chocimem 1673 roku 
odniesionem (Zbiór 1871: 583–584; 911–915). Utwory tego typu pierwotnie 
pełniły funkcję dzisiejszej prasy, stanowiły środek masowej komunikacji, 
przynosząc relacje o aktualnych wydarzeniach – przede wszystkim woj-
nach, ale także różnego rodzaju katastrofach, niezwykłych zjawiskach czy 
klęskach żywiołowych. Wydawane były w postaci druków ulotnych, nie-
kiedy również przekazywane ustnie przez wędrownych kramarzy, śpie-

 
2 Egzemplarz w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. 
3 Pierwsze z powyższych wydań wzmiankowane jest bez podania miejsca druku 

(Polskie śpiewy 1990: 63); drugie – pochodzące z Częstochowy – znajdowało się w zbio-
rach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, niestety jego jedyny egzemplarz zaginął. 

4 Zbiory Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 
5 Pieśń o tumulcie toruńskim mogła być drukowana zarówno w wydaniach z r. 1818 

i 1827, jak i, być może, w innych, nieznanych w tej chwili edycjach Wyboru pieśni nocących 
tajemnicę Chrystusa Pana... Otwarte pozostaje także pytanie, czy była rozpowszechniana 
w postaci druczków ulotnych, ewentualnie przedrukowywana w innych śpiewnikach. 
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waków czy dziadów. Charakterystyczną cechą takich pieśni jest to, iż nar-
racja o dramatycznych wydarzeniach zostaje wtłoczona w ramy inwokacji 
modlitewnej. Dochodzi tu jednocześnie do znaczącej selekcji prezento-
wanych zdarzeń i eksponowania ich religijnego wymiaru. Cała opowieść 
zyskuje w ten sposób wymiar bardziej uniwersalny, często pełni przy tym 
wyraźnie funkcję egzemplifikacyjną, a zarazem nabiera charakteru modli-
tewnego. Dzięki takiemu ukształtowaniu narracji pieśni nowiniarskie, po 
pierwsze, mimo upływu czasu nie traciły całkowicie aktualności, po dru-
gie, mogły z powodzeniem funkcjonować jako pieśni religijne, dlatego 
też niektóre z nich publikowano w śpiewnikach kościelnych jeszcze dzie-
siątki czy nawet setki lat po wydarzeniu, które było tematem nowiny (So-
kolski 1998; Kapełuś 1986; Hernas 1958: 488, 494). 

Realizująca powyższy model pieśń o tumulcie toruńskim rozpoczyna 
się błagającą o ratunek apostrofą do Boga, w której odnajdujemy kon-
wencjonalne narzekanie na ciężkie czasy i katastroficzną nutę („święte 
kościoły jak puste stodoły spustoszały”). Relacjonowanie wypadków jest 
ewidentnie jednostronne i nieobiektywne; cały czas konsekwentnie bu-
dowana jest opozycja podstępnych, niegodziwych i okrutnych „lutrów-
heretyków” oraz pobożnych, uczciwych i niewinnych katolików. Szcze-
gólnie wyeksponowane są te czyny protestantów, które przez katolików 
mogą być interpretowane jako zamach na największą świętość, jako pro-
fanacja i świętokradztwo (przywłaszczanie kościołów, zrujnowanie klasz-
toru, rąbanie krucyfiksu, palenie obrazu). Niektóre motywy mają przy 
tym wyraźnie charakter konwencjonalnych i często powtarzających się 
w tego typu literaturze obrazów, którym brak odniesienia do realnych 
wydarzeń (por. komentarze do tekstu). Szczególnie widoczne staje się to 
przy porównaniu wersji drukowanych z wariantami zapisanymi z tradycji 
ustnej, tu np. protestanci mordują katolickich studentów (zapis 2 b), albo 
też urządzają w kościele stajnię (2 d). Trudno wobec tego zgodzić się ze 
stanowczym stwierdzeniem Jana Stanisława Bystronia, że pieśń opisuje 
wypadki „zgodnie z rzeczywistym przebiegiem tumultu” (Bystroń 1925: 
64). Bez wątpienia bowiem przedstawia ona całe zdarzenie nie tyle zgod-
nie z jego rzeczywistym przebiegiem, który zresztą nawet dla współcze-
snych historyków jest trudny do ustalenia (Salmonowicz 1992: 92), ile 
zgodnie z określoną konwencją literacką i propagandowo-religijną funk-
cją utworu. Funkcja ta dochodzi do głosu zwłaszcza w ostatnich stro-
fach, w których pojawiają się kolejne modlitewne apostrofy, przy czym 
od spraw doczesnych przechodzi się tu do spraw ostatecznych. Charak-
terystyczna dla tego typu pieśni jest kończąca narrację formuła zawierają-
ca prośbę o zbawienie (tu w przedostatniej strofie), a także swoiste pod-
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sumowująco-interpretujące komentarze, które nadają całej opowieści do-
datkowy religijny wymiar. W świetle takiej interpretacji opowiedziane 
zdarzenia nie sprowadzają się jedynie do ludzkich zmagań i konfliktów, 
są przykładem walki o utrzymanie wyższego, boskiego porządku świata, 
który wrogowie kościoła katolickiego próbują zburzyć. W wypadku na-
szej pieśni końcowa apostrofa pośrednio wyraża jednocześnie myśl, że 
Bóg sprzyja katolikom, a „pogromca” heretyków – w tym wypadku do-
wódca plutonu egzekucyjnego – za swe zasługi może liczyć na jego łaskę. 

Podstawą poniższej edycji tekstu jest olsztyńskie wydanie śpiewnika 
Wybór pieśni nocący tajemnicę Chrystusa Pana, nayświętszey matki jego, i niektórych 
świętych opiekę głoszący. Warto dodać, iż we wszystkich edycjach drukowanych, 
do których udało mi się dotrzeć, utwór zatytułowany jest Pieśń toruńska, 
a różnice w poszczególnych tekstach ograniczają się jedynie do kilku słów 
i ewidentnych pomyłek drukarskich. W publikowanym tekście pomyłki 
takie poprawiono, uwspółcześniono również ortografię i interpunkcję. 

 
 
 

PIEŚŃ TORUŃSKA 
 
Jezu łaskawy, chrześcijański Boże! 
Wspomnij na Polskę, która już nie może, 
Bo święte kościoły 
Jak puste stodoły 
Spustoszały6. 
 
Wiele kościołów świętych odebrali7, 
Gdy heretycy sobie przywłaszczyli, 
Dwieście lat trzymali, 
W rękach swoich mieli 
Kościół w Toruniu8. 

 
6 Pierwszą strofę pieśni rozumieć można dwojako. Jest to spotykany w wielu pie-

śniach nowiniarskich ogólny i konwencjonalny obraz upadku moralno-religijnego (ludzie 
przestali chodzić do kościoła). W owym porównaniu chodzić może jednak także o fakt, że 
protestanci, przejmując katolickie pierwotnie kościoły, urządzili ich wnętrza w sposób 
dużo skromniejszy, stąd też – w opinii katolików – stały się one „puste jak stodoły”. 

7 Protestanci w Toruniu przejściowo korzystali z trzech pierwotnie katolickich kościo-
łów: św. Janów (1530–1596), św. Jakuba (1557–1667), Wniebowzięcia NMP (1568–1724). 

8 Oczywiście żaden z wymienionych powyżej kościołów nie był wykorzystywany 
przez protestantów aż dwieście lat; być może autor miał na myśli kościół Wniebowzię-
cia NMP, odzyskany przez katolików dopiero na mocy wyroku w sprawie tumultu to-
ruńskiego w roku 1724. 
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Przez taki eksces, który byli podnieśli, 
Na jezuitów w rebelią pośli, 
Iżby wygubili, 
Klasztor spustoszyli 
Jezuitów9. 
 
A gdy u Panien uroczystość była10

I w niedzielny dzień msza się odprawiła, 
Gdy z procesją śli, 
Z uczciwością nieśli 
Sakrament święty. 
 
A heretyk11 zaś przy tej forcie stojąc, 
I kapelusza z głowy nie zdejmując, 
Student12 przyskoczywszy, 
Kapelusz zruciwszy, 
Mówi, patrz, co jest. 
 
A heretyk to sobie uważając, 
Przed sędzicami gdy się uskarżając, 
Studenta złapali, 
Do więzienia oddali, 
Choć nic nie winien. 
 
A jezuici instancje wznoszą, 
I za studentem prezydenta proszą, 
Iżby wypuścili, 
Więcej nie więzili 
Studenta. 
 
A studenci zaś dwóch lutrów złapali, 
I na szkoły swe tam ich zasadzili13, 

 
9 Klasztor oraz kolegium jezuickie znajdowały się na rogu ul. Św. Jana i Łaziennej, 

w budynku, w którym obecnie mieści się Policealna Szkoła Medyczna im. M. Kopernika. 
10 Zajścia miały miejsce w czasie procesji z okazji uroczystości Matki Boskiej 

Szkaplerznej (16 VII); procesja odbywała się na terenie cmentarza przy kościele św. Ja-
kuba, który należał wówczas do zakonu benedyktynek. Wszystkie fakty bezpośrednio 
związane z przebiegiem tumultu, procesem i egzekucją za: S. Salmonowicz 1992. 

11 Owym heretykiem był jeden z uczniów protestanckiego gimnazjum. 
12 Studentem tym był Stanisław Lisicki, uczeń kolegium jezuickiego w Toruniu. 
13 Nie jest do końca pewne, czy uczniowie kolegium jezuickiego przetrzymywali 

w budynku szkoły jednego, czy dwóch protestantów. 
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Tak długo trzymali, 
Póki nie wypuścili 
Studenta. 
 
A heretycy to się zbuntowali 
I kamienice wszystkie obesłali, 
Aby wychodzili, 
Klasztor zrujnowali 
Jezuitów14. 
 
Około miasta bramy zamykali 
I ludzi polskich w miasto nie puszczali15, 
Krucyfiks rąbali, 
Szpadami przebijali 
I obrazy. 
 
Na środku miasta ogień nałożyli, 
Najświętszej Panny obraz tam włożyli, 
Krzyczeli, wołali, 
Nogami deptali. 
Broń się, Maryja16. 
 
Aż o dwunastej ledwo ugasili, 
Do cyborium jeszcze strzelać chcieli17, 
A iż uproszono, 
W tym ich rozpędzono, 
Heretyków. 
 

 
14 Wypadki te miały miejsce dopiero następnego dnia, czyli w poniedziałek 17 VII, 

w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
15 Faktem jest, iż bramy miejskie zostały w tym dniu zamknięte wcześniej niż zwykle – 

prawdopodobnie w tym celu, aby uniemożliwić katolickiej ludności przedmieść ewen-
tualne uczestniczenie w rozruchach i pomoc jezuitom. 

16 Rozpalenie przed kolegium stosu, do którego wrzucano rozmaite przedmioty 
(meble, książki) jest faktem; dużo trudniej stwierdzić, czy rzeczywiście były w nim pa-
lone również przedmioty kultu katolickiego, czy też raczej mamy tu do czynienia 
z charakterystycznym dla tego typu literatury, konwencjonalnym obrazem zbezczesz-
czenia świętości. Zdaniem niektórych naocznych świadków zdarzeń obrazy były co 
prawda niszczone, jednak nie palone, (Salmonowicz 1983a: 182 i n.). Warto dodać, iż 
w protestanckich relacjach pojawia się niekiedy diametralnie odmienne wersja zdarzeń: 
to sami jezuici już po zajściach zniszczyli obrazy, by jako dowód pokazać ich spalone 
szczątki królewskiej komisji śledczej (Salmonowicz 1992: 94). 

17 cyborium – ozdobna puszka z przykrywą do przechowywania komunikantów. 
Ten fakt również nie znajduje potwierdzenia w dokumentach. 
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Żałosne mowy po mieście słyszano, 
Z prędką nowiną zaraz dowiedziano, 
Gdy listy pisano, 
Do Warszawy znać dano 
Senatorom18. 
 
Gdy się zjechali tam polscy panowie, 
Z żołnierstwem wielkim i senatorowie, 
Dziesięciu ich wzięto, 
Ręce im odcięto 
Czterema19. 
 
Jedenastego prezydenta wzięto 
I o piątej godzinie na ratuszu ścięto, 
Inszych zaś pobrali, 
Drugich ćwiartowali 
Na teatronie20. 
 
Ręce na bramach przybijać chcieli21, 
Ale Polacy dozwolić nie chcieli, 
By strachu nie było, 
W mieście nie straszyło 
Wiele ludzi. 
 
Jezu łaskawy, chrześcijański Boże! 
Wspomnij na Polskę, która już nie może, 
Potłum heretyków, 
Wywyż katolików, 
Mądrości wieczna. 
 
Królowa nasza, Najświętsza Maryja, 
Śliczny kwiateczku, niebieska lilija, 

 
18 Tuż po zajściach jezuici rozpoczęli energiczną akcję propagandową w skali całe-

go kraju, żądając ukarania nie tylko uczestników tumultu, ale i władz miejskich, które – 
zdaniem jezuitów – poprzez swą bierną postawę dopuściły do wybuchu zamieszek 
i były za nie odpowiedzialne. 

19 W rzeczywistości wyrok wykonano na dziewięciu skazanych (prezydent Rösner 
był więc dziesiąty, a nie jedenasty), a czterem z nich wcześniej obcięto ręce. 

20 Egzekucja odbyła się 7 XII 1724 roku o ósmej rano na Rynku Staromiejskim, 
gdzie specjalnie na tę okazję zbudowano specjalne podwyższenie – teatrum. Według relacji 
z egzekucji, kara ćwiartowania zastosowana została tylko w stosunku do jednego skazanego. 

21 Fakt, który nie znajduje potwierdzenia w relacjach z egzekucji; mówią one jedynie 
o tym, iż ciała skazanych wywieziono poza mury miejskie i spalono pod szubienicami. 

 45



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotr Grochowski 
 

                                                          

Z grzechów powstanie, 
I w niebie mieszkanie 
Swoim klejnotom. 
 
By większa chwała zwyż Bogu słynęła, 
Najświętszej Matce nigdy nie ginęła, 
Dodaj panom zgodę 
I w czyscu ochłodę 
Lubomierskiemu22. 
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„Baczność Toruńczanie!” 
O reklamie prasowej w przedwojennym Toruniu 

 
 

„Reklama jest dzisiaj potęgą tak silną, że oprzeć się jej nie zdoła nikt, 
a na usługach jej stoją bez wyjątku wszyscy” (Batko 1916: 8). Wbrew po-
zorom cytat ten, zaczerpnięty z książki Stanisława Batko Reklama w przemyśle 
i handlu, nie odnosi się do czasów współczesnych, ale pochodzi z początku 
ubiegłego stulecia. Już wówczas bowiem „specjaliści od reklamy” doceniali 
jej zalety, ale równocześnie ostrzegali przed zbytnią ekspansją, dostrzegając, 
że towarzyszy ona człowiekowi coraz bardziej intensywnie i nachalnie. 

Jednym z pierwszych sposobów reklamy były okrzyki ulicznych handla-
rzy i wędrownych rzemieślników. Ta forma twórczości słownej uznawana 
jest za ważny składnik folkloru miejskiego (Sulima 1983: 33). Okrzyk, in-
formujący o przybyciu przekupnia, równocześnie zachęcał do zakupu jego 
towarów. W ten sposób ze znaku zawiadamiającego stawał się znakiem re-
klamą (Bogatyriew 1979: 296). Okrzyki przekupniów i rzemieślników, często 
rymowane, miały trwałą formę, przechodziły z pokolenia na pokolenie. 
Z czasem ulegały jednak modyfikacji, podobnie jak i inne gatunki folkloru. 
Zmiana następowała w momencie pojawienia się nowego towaru lub miała 
na celu ożywienie tekstu poprzez wprowadzenie np. aktualnych aluzji poli-
tycznych. Niezmienna pozostawała ich funkcja: zwrócenie uwagi prze-
chodniów swą krótką, wpadającą w ucho treścią i zachęcenie do zakupu. 

Identyczna funkcja i zbliżona forma charakteryzuje anonse prasowe. 
Cechami wspólnymi są zwięzłość, powtarzalność pewnych struktur języ-
kowych, wielowariantowość, pojemność informacyjna, łatwość odbioru. 
Zarówno anonimowi autorzy okrzyków, jak i reklam prasowych nierzadko 
odwołują się do emocji, uczuć lub poczucia humoru potencjalnych klien-
tów. Obydwa gatunki różnią zabiegi mające na celu zwrócenie uwagi ad-
resata przekazu: w anonsach jest to wielkość czcionki i grafika, w okrzy-
kach siła głosu, czasem też melodia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna M. Łopatyńska 
 

                                                          

W okresie międzywojennym i powojennym rynek reklamowy zdo-
minowały anonse prasowe oraz inne środki reklamy opierające się na druku 
(np. plakaty, ulotki, prospekty) lub na nowych mediach (radio, kino, te-
lewizja). Obnośni handlarze przenieśli się do stref wydzielonych: targów, 
bazarów czy… plaż i tam powielali zasłyszane wcześniej slogany reklamowe 
lub wykorzystywali własne zdolności rymotwórcze do tworzenia nowych1. 

Okres międzywojenny to czas szybkiego wzrostu liczby firm han-
dlowych i rzemieślniczych. Było to związane z następującym od przeło-
mu XIX i XX stulecia rozwojem produkcji wielu rodzajów dóbr (mebli, 
artykułów drogeryjnych i elektrotechnicznych, wyposażenia sportowego) 
oraz entuzjazmem dla przedmiotów służących wygodzie czy po prostu 
przyjemności człowieka. Oczywiste więc było, że wraz z mnożeniem się 
konkurencyjnych firm zwiększało się zapotrzebowanie na działania pro-
mujące: rozprowadzanie druków firmowych, prospektów, katalogów, 
plakatów, a także zamieszczanie anonsów w prasie2. 

Tego, że warto inwestować w reklamę i dbać o jej wysoki poziom, 
nauczano już w szkołach handlowych. Przed wojną wydano 12 podręcz-
ników na temat reklamy, w tym także prasowej. We wstępie do podręcz-
nika z 1936 roku Jan Ligocki, dyrektor Miejskiego Gimnazjum Kupiec-
kiego w Poznaniu, pisał: 

 
Odkąd reklama wysubtelniła swe środki wyrażeniowe i obok poprawnego 
słowa stosuje rysunek, barwę, czcionki, ilustracje, światło i fale eteru, powstała 
sztuka kupiecka. […] Zewnętrzny wygląd składu, godła, okien wystawowych, 
urządzenie wnętrza, rozmieszczenie i układ towaru, papier do pakowania, 
kantor i wiele innych rzeczy podlegają nie tylko nakazom bezwzględnej prak-
tyczności, ale i estetyki. Umiejętne dobieranie kształtów i barw potęguje dobre 
wrażenie firmy, która usiłuje zwrócić uwagę obojętnej publiczności na siebie 
i swój towar. Wszystko służy jednemu celowi: sprzedaży i tworzeniu zysku. 
[…] Piękno reklamy nadaje wystawie, ogłoszeniom gazetowym, plakatom, 
napisom, wywieszkom, cennikom i opakowaniu sympatyczne linie i spe-
cjalny, rzeczowy i uczuciowy charakter, tworząc zarówno odpowiednią at-
mosferę dla towaru, jak i silną podporę pamięciową, służącą do rozpozna-
wania i przypominania firmy i jej towaru nawet po dłuższym czasie 
[Ligocki, Małecki 1936: 3–4]. 
 

 
1 Namiastką tego zjawiska są współcześnie pracownicy sklepów, którzy, spacerując 

po głównych ulicach miast, recytują nazwy i ceny sprzedawanych w ich sklepie towarów. 
2 W okresie międzywojennym na rynku ogólnopolskim działało kilkanaście biur 

zajmujących się sprzedażą powierzchni reklamowej w czasopismach. W 1928 roku po-
wstał Polski Związek Reklamowy. Był on wydawcą kwartalnika „Reklama”, gdzie re-
klamodawcy publikowali swoje reklamy jeszcze przed zamieszczeniem w prasie ogól-
nopolskiej z prośbą o opinie na ich temat od innych specjalistów z danej branży. 
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Stanisław Batko, autor wspomnianej już, opublikowanej w 1916 roku 
pracy, za pierwszą reklamę prasową uznał anons w angielskim piśmie 
z 1622 roku, zwracający uwagę na broszurę o ślubie członka królewskiego 
domu z siostrą króla francuskiego. Batko zauważył, że na rozwój reklamy 
prasowej na początku XX wieku wpływ miało obniżenie cen prenumerat 
dzienników. Jego spostrzeżenia na temat funkcjonowania zjawiska, jakim 
jest reklama, są trafne i wciąż aktualne. Według niego, reklamę stworzyła 

 
konieczność pozbycia się nadmiaru wyprodukowanego czy nagromadzonego 
towaru, [a] zadaniem jej jest wywołać zainteresowanie, następnie uczucie 
niezbędności danego produktu i wreszcie konieczności nabycia go. [W konse-
kwencji] niejednokrotnie nie to, co dobre i zasługujące na poparcie znajduje 
pokup u publiczności, lecz dobrze zareklamowane, chociażby pod wzglę-
dem jakości marne, odnosi w walce konkurencyjnej zwycięstwo. Trzeba 
bowiem wziąć pod uwagę, że człowiek dzisiaj coraz więcej się w życiu spieszy 
i wobec tego z wdzięcznością nadstawia ucha na podszepty kupca zachęca-
jącego do towaru [Batko 1916: 6–8]. 
 
Tego, jak rozwinięty był handel i usługi w przedwojennym Toruniu, 

można dowiedzieć się z Książki adresowej miasta Torunia z 1936 roku (Książka 
1936). Wynika z niej na przykład, że w mieście było 182 sklepów kolo-
nialnych, 119 z konfekcją, towarami bławatnymi i galanterią, 127 restauracji, 
kawiarni i jadłodajni, 59 piekarni oraz 75 zakładów fryzjerskich. Warto tu 
dodać, że w tym czasie Toruń liczył niespełna 64 tysiące mieszkańców. 

Na rynku prasy codziennej Torunia w okresie międzywojennym do-
minowały trzy tytuły: „Gazeta Toruńska”, ukazująca się do roku 1921, 
„Słowo Pomorskie”, wydawane w latach 1920/1921–1939, oraz „Gazeta 
Pomorska”, utworzona w 1938 roku jako kontynuacja istniejącego od 
1929 roku „Dnia Pomorskiego. Bezpartyjnego pisma codziennego”. 

Ogłoszenia reklamowe w prasie międzywojennej zajmowały mniej 
miejsca niż współcześnie. W gazetach toruńskich stanowiły one około 
20–30% całej powierzchni gazety, przy czym liczba stron z ogłoszeniami 
wzrastała wraz z objętością gazety3. Toruńscy ogłoszeniodawcy, świa-
domie lub nieświadomie, stosowali się do zaleceń Stanisława Batko, który 
za najkorzystniejsze miejsce dla umieszczenia prasowego ogłoszenia re-
klamowego, nazywanego wówczas inseratem, uznał pierwszą i ostatnią 
kolumnę, jej górną część po prawej stronie (Batko 1916: 61). Reklamy 
zajmowały dwie lub trzy strony na końcu numeru, ale pojedyncze, 
o większych rozmiarach, umieszczano także tuż pod i nad nagłówkiem 

 
3 W „Słowie Pomorskim” z 1921 roku, liczącym 6 stron, ogłoszenia zajmowały 2,5 

strony, a w 1928 na stron 15 przypadało 4,5 strony z ogłoszeniami. 
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gazety (il. 2). W tym miejscu reklamowały się głównie firmy ogólnopolskie 
lub warszawskie, np. banki, loterie oraz popularne marki (np. Philips). 
Ich reklamy zajmowały czasem całą szerokość kolumny i ćwierć jej wy-
sokości. Pojedyncze, większe inseraty pojawiały się też na pozostałych 
stronach, pomiędzy artykułami, w górnych ich częściach. To przemie-
szanie reklam z artykułami przynosiło czasami niezamierzony efekt ko-
miczny, jak w przypadku zamieszczenia w środku tekstu o kulcie Matki 
Boskiej na Kujawach reklamy środka na hemoroidy (SP4 1937a). Spora-
dyczne były ogłoszenia reklamowe na całą kolumnę. Opłata za reklamę 
zależała od jej wielkości i miejsca, np.: „wiersz milimetrowy na stronie 7-łam. 
[tzn. siedmiołamowej] 25 gr, reklamy z tekstem redakcyjnym na str. 4-łam. 
60 gr, reklama w tekście 2 i 3 str. 100 gr, dalsze str. 85 gr, na 1. str. 150 gr. 
Za ogłoszenie skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca 20% nadwyżki” 
(SP 1929a: 12). 

O tym, że reklama prasowa docierała do coraz większej liczby od-
biorców, świadczą rosnące nakłady gazet, np. nakład „Słowa Pomorskiego” 
w 1921 roku wynosił 6500 egzemplarzy, a w 1929 roku już 21000. Jak 
czytamy w broszurze reklamowej tej gazety: „Sprawdzianem poczytności 
pisma jest Dział ogłoszeń […]. Z działu ogłoszeń korzysta też skwapliwie 
nie tylko przemysł krajowy i zagraniczny, nie tylko kupiectwo i rzemio-
sło, ale również i liczne rzesze pracowników umysłowych i fizycznych, 
osoby poszukujące pracy, kupna, sprzedaży mieszkania itp.” (SP 1929a: 
11–12). Aby zachęcić do umieszczania ogłoszeń, wydawcy gazet często 
zamieszczali autoreklamy, podkreślające skuteczność reklamy, nie tylko 
prasowej: 

 
Z założonemi rękoma będzie Pan bezskutecznie czekał na klienta. Należy 
coś przedsięwziąć, ażeby zachęcić publiczność do czynienia zakupów. Ra-
dzimy dać ogłoszenie w „Słowie Pomorskiem” o taniej okazyjnej sprzedaży, 
a ożywienie przedsiębiorstwa nie da na siebie długo czekać [SP 1933]; 
 
Zanim klient przyjdzie do kupca, powinien kupiec iść do klienta za pomocą 
ogłoszenia w „Słowie Pomorskiem” [SP 1933b]; 
 
Czy wiesz dlaczego zagranicą kupcy są bogaczami? Nie? Nie wiesz? Otóż 
dlatego, że nie żałują groszy na reklamę, która przynosi im MILIONY!!! 
[GP 1938f]; 
 

 
4 W odsyłaczach do źródeł zastosowano następujące skróty: GP – „Gazeta Po-

morska”; GT – „Gazeta Toruńska”; SP – „Słowo Pomorskie”. Teksty ogłoszeń pozo-
stawiono w brzmieniu oryginalnym. 
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Reklama dźwignią handlu [GT 1921a]; 
 
Gwiazdka się zbliża! W każdym domu, w każdej chatce snuje się już ma-
rzenie wśród dziatwy o tem, czem obdarzy ich gwiazdka… jakie będą pre-
zenty i podarki gwiazdkowe, które gwiazdor przyniesie i złoży pod choinką. 
Panowie kupcy! Pamiętajcie, że gwiazdor czyni swe zakupy jedynie u tych 
firm, które ogłaszają w „Słowie Pomorskim” [SP 1933e]. 
 
W „Gazecie Toruńskiej” i „Słowie Pomorskim” przeważały reklamy 

z Torunia i okolic (np. Podgórza, Czerniewic), chociaż reklamowały się 
tam chętnie także firmy z Poznania, Chełmży, Wejherowa, Gniewu. 
W „Gazecie Pomorskiej” więcej było ogłoszeń firm ogólnopolskich m.in. 
z Gdyni, Bydgoszczy, Warszawy. We wszystkich gazetach pojawiały się też 
reklamy popularnych, polskich lub europejskich towarów markowych, 
takich jak: czekolada Milka, tabletki od bólu głowy Kogutek, mydła Pal-
molive i Jeleń, krem Nivea, żarówki Philips i Osram, tabletki Aspirine (il. 3). 
Sporadyczne były reklamy przedmiotów luksusowych, np. firm Ford, 
Fiat, Opel. 

Przedwojenne reklamy prasowe, zwłaszcza te z lat 20., posługiwały 
się raczej słowem niż obrazem. Były czarno-białe tak jak szata graficzna 
pism. Elementy graficzne stanowiły proste rysunki ilustrujące wprost re-
klamowane przedmioty np. szlaczek z ryb przy reklamie targu rybnego, 
zegarek przy reklamie zegarmistrza, siodło przy zakładzie siodlarskim. 
W „Gazecie Toruńskiej” powtarzał się motyw dłoni wskazującej na tekst 
ogłoszenia. W latach 30. ilustracje stają się bardziej urozmaicone; poja-
wiają się wizerunki zgrabnych kobiet w strojach kąpielowych (np. przy 
reklamach kosmetyków) lub w modnych kreacjach (oferty domów towa-
rowych), uśmiechniętych, zadowolonych ludzi korzystających z rekla-
mowanych towarów (il. 4, 6). W reklamach sporadycznie wykorzystywane 
są też czarno-białe fotografie, np. kotła parowego w reklamie firmy Born 
& Schütze (GP 1938j; il. 5), zdjęcia budynków, w których znajdowały się 
siedziby loterii fantowych obok tekstu reklamowego: „Szczęśliwa kolek-
tura. Droga do szczęścia” (GP 1938b). 

Ogłoszenia reklamujące firmy lub towary przeplatały się z ogłosze-
niami informacyjnymi o kupnie, sprzedaży majątków, domów, poszuki-
waniu osób do pracy i nauki zawodu, poszukiwaniu mieszkania, pokoju, 
a także z ogłoszeniami matrymonialnymi i nekrologami. Część ogłoszeń 
łączyła cechy reklamowe z informacyjnymi, np. w reklamach sklepów, 
zakładów rzemieślniczych, banków szczegółowo wymieniano oferowane 
tam towary i usługi, w reklamach koncertów, balów, spektakli, wieczor-
ków familijnych informowano o programie i atrakcjach tych imprez. Ze 
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względu na mnogość ogłoszeń umieszczanych na jednej kolumnie po-
rządkowano je, oddzielając od siebie liniami oraz prostymi lub ozdob-
nymi ramkami. Większą lub pogrubioną czcionką wyróżniano niekiedy 
główne słowo lub słowa, co skutecznie przyciągało wzrok czytelnika. 

Równie ważna, co forma graficzna ogłoszenia reklamowego (ona 
pierwsza przyciąga bowiem wzrok odbiorcy), jest jego treść, która „musi 
obudzić w czytelniku zainteresowanie dla przedmiotu, musi go przeko-
nać i wywołać w nim pożądanie nabycia. Tekst anonsu rozwlekły męczy 
i wywołuje zniechęcenie, natomiast krótki, jasny i dobitny, uderza czytel-
nika i budzi zaufanie do firmy” (Batko 1916:61). 

Ogłoszenia reklamowe były więc często krótkie i konkretne, zawierały 
tylko nazwę oferowanej usługi lub produktu oraz adres wykonawcy czy 
sprzedawcy, np.: „Kapelusze, czapki, bieliznę męską poleca korzystnie 
Kazimierz Witkowski, skład artykułów męskich, Toruń, ul. Szeroka 19” 
(SP 1926); „Szyldziki trawione na różnych metalach, szyldy firmowe oraz 
klisze do druku wykonuje firma Edw. Piazza, Toruń, ul. Żeglarska 27” 
(GP 1938g); „Tapczany, Bracia Tews, Toruń, Mostowa 30” (SP 1937); 
„Aparaty i szkła do zapraw, maszynki do lodów, lodownie pokojowe po-
leca najkorzystniej A. Mroczkowski, Toruń, Chełmińska 13” (GP 1938c); 
„Słoje do zapraw G. Heyer, Toruń, ul. Szeroka 6” (GP 1938h; il. 7). 

W nich także zawierał się element reklamy wyrażany słowami: tanio, 
najtaniej, najkorzystniej itp. Inne ogłoszenia bardziej szczegółowo opi-
sywały ofertę firmy, np.: 

 
Chirurg. Instrumenta, brzytwy, nożyczki ostrzy i na życzenie nikluje fachowo 
tylko w specjalnym zakładzie ślifiarskim i niklowanie A.A. Orczykowski, 
fabrykant instrumentów chirurgicznych, Toruń, Piekarska 11 [GT 1920a]; 
 
Perła jabłeczna z naturalnego soku jabłkowego. Najzdrowszy, naturalny 
napój orzeźwiający pobudzający apetyt. Pierwszy napój tego rodzaju w kraju. 
Dbajcie o wasze zdrowie i pijcie perłę jabłeczną wyrabianą tylko w firmie 
Aleksandra Freining, Fabryka Wód Gazowanych, Toruń, ul. Podmurna 
58/60 [GP 1938e]. 
 
Do cech stylu ogłoszeń reklamowych należało używanie skrótów oraz 

wykrzykników: 
 
Stare szczęki, zęby i druciki palne kupuję tylko we wtorek od godz. 9 przed 
poł. do g. 6 po poł. po najwyższych cenach. Chełmińska 24. Płacę za ząb 
od 7,60 mr. według oprawy. Nie poniżej 7 mr. jeżeli stwierdzić można 
prawdziwość [GT 1921]; 
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KANTOROWICZ. Znakomita kuchnia! Bufet warszawski! Ceny normal-
ne. Restauracja, winiarnia, Toruń, ul. Szewska 18 [GP 1938i]. 
 
W „Gazecie Toruńskiej”, aby zwrócić uwagę czytelnika, przed ogło-

szeniem reklamowym umieszczano słowo „baczność!” w znaczeniu 
„uwaga!”, np. przy informacji o targu rybnym, skupie butelek, prasowalni 
czy sprzedaży trumien: 

 
Baczność Rodacy m. Torunia i okolicy! W razie wypadku śmierci polecam 
swoje trumny dębowe. Zarazem mam wielki wybór w trumnach gotowych 
wszelkiego rodzaju po znacznie zniżonych cenach. Usługa rzetelna – deko-
racja bezpłatna. W. Głowacki i Syn, Szosa Chełmińska 56 [SP 1926a]. 
 
Wyjątkowość polecanych towarów i usług podkreślano rozmaitymi 

wyrażeniami, np.: „jedynie uznany”; „przepisowo, pierwszorzędnie i tanio 
wykonane”; „zaręczamy za dobre, czyste i jak najszybsze wykonanie”; „ko-
rzystna oferta”; „gwarantuję za dobre wykonanie”; „nadzwyczajna okazja”. 

Aby reklama była jak najbardziej pojemna informacyjnie, reklamodawcy 
często wyliczali sprzedawane towary lub wykonywane usługi (il. 8), np.: 

 
Złoto, srebro, brylanty, zegary, zegarki, platery, kryształy, obrazki ślubne 
poleca po cenach konkurencyjnych znana od 1914 bez przerwy istniejąca 
firma fachowa Jan Nalaskowski, Toruń, Rynek Staromiejski nr 2 [GP 1938b]; 
 
Kremy toaletowe usuwające wągry, plamy itd., kremy ogórkowe, płyn do 
rozjaśni. cery, pudry płynne, otrąbki migdałowe, wody toaletowe poleca po 
znanych niskich cenach Drogeria i Perfumeria „Sanitas” Toruń, ul. Szeroka 
17, K. Sikora [SP 1926b]; 
 
Sztuczne nogi, ręce, gorsety ortopedyczne, wkładki pod stopy wykonują fa-
chowo Bracia Kamieńscy, Zakład Ortopedyczny, Toruń, św. Ducha nr 21 
[GP 1938b]. 
 
Reklamująca się w „Gazecie Pomorskiej” firma drogeryjna chętnie 

używała powtórzeń, np.: „Filmy, filmy, filmy najtaniej. Foto-Szady, To-
ruń, ST. Rynek 35” (GP 1938c); „Opalony, opalony, opalony… kolor 
pudru na wagę 10 gr tylko 0,40 zł. Drogerie Foto-Szady, Toruń, ST. Ry-
nek 35” (GP 1938a). 

Sporadycznie korzystano z bardziej oryginalnych form, np. rymując: 
„Chcesz pieniędzy cały stos/ Kup u Billerta w Toruniu los” (SP 1926c); 
„Puder Antaba wszędzie przoduje/ Odmładza cerę, upiększa, matuje” 
(GP 1938d); „Czym dla kwiatu liście, czym dla ryby woda/ Tym dla 
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pięknej pani PULSA krem URODA” (GP 1938e) lub wplatając w tekst 
ogłoszenia zapytania, np.: „KTO? Wyrabia szybko i tanio z własnego 
wyczesanego włosa. CO? Warkocze, podkładki i wszelkie części zastęp-
cze dla każdej fryzury. GDZIE? Tylko B. Araczewski” (GT 1920). 

Oryginalnością wyróżniały się ogłoszenia restauracji „Zieleniec” 
drukowane w „Gazecie Toruńskiej”. Czasem były to trzyzwrotkowe, 
dowcipne wierszyki, innym razem anonse te miały formę krótkich opo-
wiadań komicznych, np.: 

 
Mało używana trumna na sprzedaż. Stołując się jako kawaler po różnych 
jadłodajniach prywatnych i publicznych czułem, że wskutek ciężkich nie-
strawności zbliżam się szybkim krokiem do grobu. To też zawczasu zamó-
wiłem sobie trumnę, aby spadkobierców nie narazić na niepotrzebne wy-
datki. Odkąd jednak stołuję się w „Zieleńcu”, czuję się jak nowo 
narodzone dziecię, przestałem myśleć o śmierci, a trumnę sprzedam po ta-
niej cenie. Młode pary bez mieszkania mają pierwszeństwo [GT 1921b]. 
 
Teksty reklam z lat 30., głównie te dotyczące znanych marek, bywają 

bardziej rozbudowane, poruszają wyobraźnię czytelnika i odwołują się do 
pozytywnych emocji: 

 
Na wakacje… Wyjeżdżając z dusznych miast na wieś, w góry lub nad mo-
rze, nie zapomnij o najważniejszym – aparacie fotograficznym Kodak. 
Dzięki niemu i doskonałym zdjęciom, które przywieziesz, wakacje te trwać 
będą wiecznie. System ratalny Kodak umożliwia dogodne nabycie aparatu 
wysokiej klasy Kodak Retina II [GP 1938]; 
 
Rok 1933 okaże się szczęśliwym, jeśli Wam stale towarzyszyć będzie zdrowie! 
Zdrowie jest pierwszym warunkiem szczęścia. Jeśli więc chcesz je zapewnić 
Sobie i Swoim najbliższym, postanów codziennie na śniadanie spożywać fi-
liżankę OVOMALTINE. OVOMALTINA daje zdrowie, siłę do pracy 
i wytrwałość [SP 1933]! 
 
Często kierowano się bezpośrednio do czytelnika, stosując formę impe-

ratywu, np.: „Święta się zbliżają! Pamiętaj zaopatrzyć się na czas w doskona-
łe Piwa Podgórskie” (GP 1938l); „Zwiedzajcie wystawę firan, dywanów, 
materiałów dekorac., kołder watow., kap, obrusów, Bracia Bloch, Szeroka 
11” (SP 1929); „Jeść trzeba, a drożyzna wielka. Więc korzystajcie z na-
szych sklepów…” (SP 1933d); „Żądajcie tylko kawy słodowej «Nina» fa-
bryki Ludwik König, Toruń-Mokre” (SP 1926). Te bezpośrednie zwroty 
nierzadko zawierały wyrażenia podkreślające wyjątkowość klientów, 
wręcz schlebiające im, np.: „Staraniem mojem będzie szanownej klienteli 
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jak najlepiej i najrzetelniej służyć…”; „O łaskawe poparcie prosi…”; 
„Szanownej publiczności miasta Torunia i okolicy polecam…”; „Sza-
nownej publiczności podaję niniejszym do łaskawej wiadomości…”. 
Czasem reklamodawcy podkreślali swą wyjątkowość na toruńskim rynku: 

 
Cały Toruń wie, że najelegantszą porcelanę, najwykwintniejsze szkło, naj-
gustowniejsza ceramikę, najmodniejsze żyrandole, najrozkoszniejsze zabawki 
kupują wszyscy najkorzystniej u Heyer’a, Toruń, Szeroka 6 [GP 1938k; il. 10]; 
 
Dziś! Najnowsze, najpotężniejsze arcydzieło egzotyczne świata. Człowiek 
małpa, film o arcyludzkich instynktach i prymitywnej miłości, film olśniewa 
każdego widza swym tematem, pięknem i swą potęgą, film, jakiego Toruń 
dotąd nie widział, film, który prześciga wszelkie wyobrażenie ludzkie [SP 
1933a]. 
 
Rzadko w reklamach pojawiały się elementy graficzne związane z Toru-

niem. Do nielicznych wyjątków należy ogłoszenie: „Cały Toruń kupuje! 
Znane z dobroci konserwy mięsne – pierwszorzędne wędliny i najprzedniej-
sze gatunki mięsa w składach F-my Stanisław Jaugsch i S-ka w Toruniu” (GP 
1938l). Pod nim umieszczono zarys panoramy Torunia, a obok rysunek 
wieży ratuszowej ze świętym Mikołajem na szczycie (il. 11). 

Anonsami ściśle związanymi z Toruniem były reklamy pierników: 
„Pierniki toruńskie, łom piernikowy, po cenach fabrycznych poleca Z. Bu-
dziak, Toruń, Chełmińska 2, narożnik ul. Szewskiej” (GP 1938l); „Pier-
niki na gwarantowanym miodzie w różnych gatunkach, najlepszej jakości 
po cenach konkurencyjnych poleca Piekarnia Pierników Toruńskich 
A. Kowalski, Toruń, ul. Szczytna 18” (GP 1938k; il. 8); „Na gwiazdkę 
pierniki toruńskie najlepszej jakości kupisz najtaniej w znanej firmie 
Herrmann Thomas, Rynek Nowomiejski 4” (SP 1933c). 

Wiele reklam z lat międzywojennych trudno dziś zrozumieć, ponieważ 
zmienił się język oraz zniknęły produkty wówczas reklamowane. Inne 
zaskakują trafnością sformułowań, prostotą, śmieszą naiwnością lub „gór-
nolotnym” stylem. Niektóre ze sloganów reklamowych przetrwały do 
czasów powojennych (np. „Radion – sam pierze” czy „Reklama dźwignią 
handlu”). Wszystkie jednak mogą być cenną informacją o ekonomicznej 
aktywności toruńskich kupców i przedsiębiorców, a dla studiów histo-
rycznych ważnym źródłem wiedzy o obecności firm, ich lokalizacji, ofe-
rowanych towarach oraz innych elementach kultury materialnej. Etnolo-
gom zaś lektura dawnych reklam dostarcza materiału do rozważań na 
temat przemian obyczajowości, mentalności, rodzajów potrzeb oraz spo-
sobów ich zaspokajania. 
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Krasnale w mieście gotyku. 
Rzecz o ozdobach 

w toruńskich ogródkach przydomowych 
 
 

W ciągu ostatnich kilku lat zwraca uwagę narastająca moda na ozda-
bianie ogródków przydomowych różnego rodzaju figurkami zwierząt, 
krasnali, miniaturami wiatraków, atrapami studzienek itp. Rozprzestrze-
nianie się tego zjawiska można zaobserwować szczególnie na wsiach 
i w małych miasteczkach, ale zwyczaj ten coraz częściej pojawia się także 
w większych miastach. 

O ile z pewnymi formami kreacji mikroprzestrzeni miejskich (jak 
chociażby witryny sklepowe, reklamy, skwery zieleni czy ogródki piwne) 
jesteśmy „oswojeni”, to ogródki przydomowe zdobione wspomnianymi 
figurkami czy miniaturami wciąż są w estetyce dużego miasta wyróżniają-
cym, rzucającym się w oczy akcentem. Często przy tym zaskakują swoją 
lokalizacją. Pojawiają się na przykład w dzielnicach starych, o utrwalonym 
niegdyś obliczu społeczno-kulturowym, kojarzonych z wysokim statusem 
społecznym, w których stanowią niewątpliwie dysonans estetyczny. Ich 
obecność jest tam możliwa w wyniku zakłócenia, często wręcz zniszcze-
nia wcześniejszego charakteru społeczno-kulturowego tych dzielnic po II 
wojnie światowej. Odnajdujemy je bez trudu także w dzielnicach anoni-
mowych, pozornie zunifikowanych blokowisk zasiedlanych przez zbio-
rowiska ludzi o bardzo zróżnicowanej proweniencji i statusie, którzy do 
dzielnic tych próbują nierzadko przenosić fragmenty swoich wcześniej-
szych kulturowych mikroświatów. Zwraca na to uwagę Grażyna Ewa 
Karpińska: „Nawet w przestrzeniach zunifikowanych i odindywidualizo-
wanych osiedli mieszkaniowych znajdujemy wyodrębnione miejsca od-
różniające je od reszty ze względu na sprawowaną nad nimi kontrolę, 
trwałość związanych z nimi sytuacji, wartościujący stosunek do nich itp.” 
(Karpińska 2000: 18). Należą do nich niewątpliwie, choć nie wyłącznie, 
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przestrzenie przydomowe – balkon, klatka schodowa, podwórko, ulica 
(jej fragment), ogródek przydomowy (por. Karpińska 2000).  

W Toruniu lat 80. XX wieku ogródki ze wskazanymi wyżej ozdoba-
mi były jeszcze rzadkością. Ich liczba zaczęła wzrastać dopiero w latach 90. 
Po 2000 roku trafiamy na nie bez trudu już niemal w każdej części miasta, 
choć ciągle nie jest to jeszcze zjawisko o charakterze powszechnym. 
Trudno sobie nie postawić pytania, skąd przyszła na nie moda, do jakich 
wzorców sięgają ich właściciele? 

Według Jean Yves Jouannais, autora książki o kiczu, pewien typ kra-
snala, pełniącego funkcje strażnika chroniącego przed złem, ozdabiał już 
renesansowe ogrody we Florencji (Jouannais 1999). Wyobrażenia figur 
górników z kilofami i latarniami, którym przypisywano właściwości ma-
giczno-ochronne, pojawiły się w 2 poł. XV wieku w Niemczech w Bawarii 
(Siemiński 2005). Jednak pierwszymi figurkami, jakie upowszechniły się 
szerzej jako ozdoby ogrodów, były krasnale, a „za ojczyznę krasnala 
ogrodowego uważa się Niemcy. W miejscowości Grafenroda w Turyngii 
powstała w 1872 roku pierwsza manufaktura produkująca krasnale, których 
królestwem szybko stały się niemieckie ogródki” (Kokocińska 1999: 62). 

Na ziemiach polskich zwyczaj upiększania ogródków figurkami krasnali 
pojawił się najwcześniej na Śląsku. Jak pisze Józef Stefański, przyszedł 
tam „prawdopodobnie z zachodniej Europy w XIX wieku jako naśla-
downictwo parków dworskich. W okolicy Raciborza zaczęły się one po-
jawiać po I wojnie światowej” (Stefański 1981: 31). Krasnale te kupowano 
na Morawach lub produkowano w miejscowych wytwórniach. Najstarszy 
produkujący je na Śląsku warsztat betoniarski działał we wsi Tworki od 
około 1920 roku. Powszechnie zaczęto nimi zdobić otoczenia domów 
dopiero w latach 60. XX wieku (Stefański 1981).  

W latach 90. XX wieku moda na ozdabianie ogródków figurami krasnali 
opanowała Francję, Belgię i Anglię. O jej skali w kulturze popularnej Eu-
ropy Zachodniej świadczy powstanie i stały rozwój w ostatnich kilku latach 
dwóch opozycyjnych do siebie ruchów kontrkulturowych: Frontu Wyzwole-
nia Krasnali Ogrodowych (Front de Liberation des Nains de Jardin) i Ruchu 
Emancypacji Krasnali Ogrodowych (Mouvement d’Emancipation des Nains 
de Jardin). Pierwszy stawia sobie za cel „wyzwolenie” krasnali, „przywró-
cenie ich naturze”. Drugi dąży do nadania krasnalom, a właściwie ich wy-
obrażeniom, figurom, należytej rangi. Ruchy bliźniacze do pierwszego 
z wymienionych poza Francją działają m.in. we Włoszech, Belgii, a także 
od lat 90. ubiegłego wieku w Polsce (Siemiński 2005), w której moda na 
ogrodowe krasnale zaczęła się rozprzestrzeniać w tym samym czasie, co 
w wymienionych wyżej krajach Europy Zachodniej. 
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Na upowszechnienie obecności krasnali, a z czasem figur zwierząt, 
posążków nawiązujących stylistyką do antycznych rzeźb, miniatur wiatraków 
itp. wpłynęły zmiany ustrojowe, jakie zaszły w naszym kraju po 1989 roku. 
Wraz z nastaniem „wolnego rynku” lawinowo zaczęły powstawać zakła-
dy produkujące ozdoby ogrodowe z gipsu, cementu, a w ostatnich latach 
z tworzyw poliestrowych. Początkowo nastawione były głównie na od-
biorcę zachodniego (niemieckiego), o czym świadczą niezliczone stragany 
oferujące figury ogrodowe, ustawione przy drogach prowadzących do 
zachodniej i południowej granicy. Za „zagłębie produkcyjne” tych ozdób 
uznaje się okolice Nowej Soli w Lubuskiem – trójkąt wyznaczony miej-
scowościami Kożuchów – Otyń – Siedlisko (Kokocińska 1999; Rynkie-
wicz 2005)1. Z czasem figury ogrodowe znalazły się w ofercie większości 
sklepów ogrodniczych na terenie całego kraju. Zwiększając ich dostępność 
dla zainteresowanych właścicieli ogródków, sklepy te kształtują jedno-
cześnie modę na ten typ ozdób. 

W jakim stopniu właściciele toruńskich ogródków z ozdobami pod-
dali się wspominanej wyżej modzie? Czy była (jest) ona może dla nich in-
spiracją dla realizacji własnych pomysłów i upodobań estetycznych? 
W odpowiedzi na te pytania pomoże charakterystyka wybranych repre-
zentatywnych ogródków i ich autorów, a także istotnych kontekstów 
związanych z ich powstaniem. 

Ogródki takie na terenie Torunia usytuowane są najczęściej w dziel-
nicach mających historycznie charakter raczej plebejski, jak Przedmieście 
Chełmińskie, Podgórz, wodniackie, nadwiślańskie przedmieścia Winnica 
i Rybaki, obecne przedmieścia, a dawniej wsie podmiejskie, Kaszczorek 
i Grębocin. W dzielnicach tych ogródki kwiatowe i warzywne były „zaw-
sze”, stanowiły naturalne przedłużenie przestrzeni domowej. W ostatnich 
kilku latach zaczęły się pojawiać w dzielnicach uważanych do II wojny 
światowej za elitarne, dążących po roku 1989 do odzyskania tego elitar-
nego charakteru. Mowa tu o Przedmieściu Bydgoskim, z dominującą za-
budową secesyjną, czy ulicy Warszawskiej, stanowiącej obrzeże historyczne 
Nowego Miasta. Obecne są również w dzielnicach nowych bloków, 
zwłaszcza tych zakładanych w latach 70., jak osiedle Na Skarpie, zasie-
dlonych w dużej mierze przez ludność ściągniętą do pracy z okolicznych 
wsi (ale i wcześniejszych, np. przy ulicy Fałata, gdzie procent mieszkań-
ców pochodzących ze wsi jest dużo mniejszy)2.  

 
1 Produkcja ozdób ogrodowych i ich eksport do Niemiec wydobyła ten region 

z kryzysu gospodarczego, w jakim znalazł się na początku lat 90. XX w. By to upamiętnić, 
mieszkańcy Nowej Soli planują utworzenie w tym mieście muzeum krasnala ogrodowego. 

2 W latach 80. na najmłodszych osiedlach mieszkaniowych, jak Rubinkowo czy Na 
Skarpie, charakterystyczną cechą krajobrazu były ogródki warzywne zakładane przez miesz-
kańców bloków, sporadycznie utrzymywane jeszcze na początku obecnego wieku. 
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Ozdoby ogrodowe pojawiają się w Toruniu przynajmniej od okresu 
międzywojennego. Najstarsze zachowane tu ogródki z elementami deko-
racyjnymi znajdują się na posesjach przy ulicy Warszawskiej 18 i 20. Posesje 
te zajmują wille zbudowane w roku 1933 przez lekarza dra Jacobsona (nr 20) 
i w 1936 roku przez księdza Jana Kroczka (nr 18) otoczone ozdobnymi 
ogrodami, każdy z murowaną fontanną na planie ośmiokąta. Architektura 
obu willi i ich bezpośredniego otoczenia świadczy o dostatku pierwszych 
właścicieli, ale i znakomitym wyczuciu aktualnych (w latach 30.) nurtów es-
tetyczno-architektonicznych. Pojęcie architektura otoczenia odnosi się tu 
głównie do należących do nich ogrodów i fontann. Te ostatnie, choć 
różniące się między sobą stylistycznie (mimo obecnych w konstrukcji 
obu, charakterystycznych dla epoki, geometrycznych elementów), zna-
komicie konweniują z estetyką całości (il. 12). Otoczenie willi Jacobsona 
wyróżnia się jeszcze niepowtarzalną ozdobą – sporych rozmiarów rzeźbą 
leżącego psa wykonaną z czerwonego piaskowca (il. 13). To swoisty pomnik, 
jaki lekarz pośmiertnie wystawił swemu czworonożnemu przyjacielowi, 
towarzyszącemu mu zawsze, gdy na rowerze udawał się z wizytami do 
chorych. Obecna właścicielka willi z powodu reorganizacji ogródka 
przeniosła rzeźbę z miejsca przy fontannie bliżej wejścia na posesję (jest 
teraz lepiej widoczna z ulicy). Nie zamierza się jednak jej pozbywać mi-
mo licznych ofert kupna. Traktuje ją jako ważny element historii domu, 
mający wartość symboliczną. 

Zewnętrzna estetyka willi księdza Jana Kroczka uległa większym 
zmianom. Nad drzwiami wejściowymi, na wysokości pierwszego piętra, 
w specjalnej wnęce ściennej wysokości około dwóch metrów było praw-
dopodobnie pierwotnie malowidło o treści religijnej. Nieżyjący mąż 
obecnej właścicielki, pochodzący spod brodnickiej wsi, zaraz po nabyciu 
willi od spadkobierców księdza w 1969 roku zlecił malarzowi amatorowi 
wypełnienia wnęki sceną rodzajową z polowania. Przedstawia ona myśli-
wego strzelającego do biegnącego jelenia (cała scena jest namalowana 
farbą olejną na ścianie wnęki, natomiast figurka jelenia została wycięta 
z blachy i przymocowana do ściany śrubami – il. 14). W ogródku konary 
uciętego drzewa zostały obwieszone doniczkami z kwiatami. W części 
zamieszkałej przez rodzinę syna właścicielki trawnik zdobią („ze względu 
na dzieci”) plastykowe figurki bociana i krowy. 

Obie wille są dobrze znane mieszkańcom Torunia. Obie też, nieza-
leżnie od zróżnicowanej dziś estetyki, głównie ze względu na postać psa 
i ścienne malowidło, budzą zainteresowanie turystów, często są przez 
nich fotografowane. 
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Pozostałe toruńskie ogródki z ozdobami powstały (czy raczej otrzymały 
swą obecną formę) w ostatnich kilku latach. Dominują te, których wła-
ściciele wszystkie ozdoby nabyli w stosownych sklepach, całą swą inwen-
cję ograniczając do wyboru ozdób i ich rozlokowania w ogródku. Do 
ozdób najchętniej w nich ustawianych należą figurki bocianów (wolno sto-
jących lub w gnieździe), psów, sarenek, kaczek, krasnali. Preferowane 
wersje tych ostatnich to myśliwy, krasnal z sarenką, z fajką, z górniczą la-
tarką. Przy schodach prowadzących do domu lub na zwieńczeniu bram 
umieszczone bywają siedzące lwy. Figurki te, stawiane w ogródkach, nie 
tworzą na ogół zwartej kompozycji. Są raczej uzupełnieniem roślinności 
– krzewów i drzew. Przykładem mogą być ogródki z ulicy Winnicy i Szo-
sy Chełmińskiej (il. 16, 17). W takiej też konwencji został skomponowa-
ny ogródek piwny przy ulicy Stromej 4 (dzielnica Rybaki). Mnóstwo 
sztucznych kwiatów na przemian z naturalną roślinnością, bociany, kra-
snale – górnik, myśliwy, opój siedzący z kuflem w dłoni na beczce piwa 
(il. 15). Podobnie wygląda ogródek pod oknami mieszkających obok wła-
ścicieli piwiarni. Co ważne, jest to typowy bar piwny nastawiony na kliente-
lę „lokalną”, „obcy” zapuszczają się w takie miejsca rzadko, musi więc 
być dostosowany do jej gustów. Potwierdzeniem tej zgodności jest spora 
liczba tak zdobionych ogródków w dzielnicy Rybaki, mającej podobny do 
Winnicy charakter społeczny czy sąsiadujących z obiema dzielnicami działek. 

Elementem uzupełniającym estetykę opisywanych tu ogródków bywają 
czasami również odpady cywilizacyjne – wkopane w ziemię pomalowane 
stare opony używane na przykład jako kwietniki czy ogrodzenia klom-
bów (forma zdobnictwa dość powszechna w PRL) oraz samochodowe 
kołpaki zawieszane na ogrodzeniach bądź w innych częściach ogrodu. 

Przykładem zdobnictwa bardziej ambitnego, twórczego może być 
ogród przed domem przy ulicy Turystycznej 94 w Kaszczorku. Jego wła-
ścicielka zajmuje się zielenią (bardzo zadbaną), jej mąż, emerytowany ro-
botnik (pochodzący ze wsi spod Wąbrzeźna), od około 15 lat realizuje 
swoje zamiłowanie do majsterkowania, wzbogacając systematycznie ogród 
o nowe, wykonywane własnoręcznie elementy wyposażenia i ozdoby. Je-
go wyrobami są wiatrowskazy (jeden w kształcie samolotu, drugi wia-
traczka), karmniki i budki dla ptaków, gołębnik (wykonany według wzo-
ru z miesięcznika dla majsterkowiczów), styropianowy bocian „w locie”, 
zawieszony na cienkim drucie i kołyszący się na wietrze, atrapa drewnia-
nej brzozowej studzienki naturalnej wielkości, wózki drabiniaste, grzyby 
– drewniane bądź z blaszanymi kapeluszami stylizowanymi na mucho-
mory, drewniany grajek z fujarką siedzący z nogą założoną na nogę. Rę-
kodzieła właściciela ogrodu sąsiadują tu z plastykowymi wyrobami ma-
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sowej produkcji, takimi jak krasnal, pies, jeleń, sarenka, wiewiórka, królik, 
kaczki, gęsi, gołębie, motyl, bocian stojący na gnieździe zrobionym przez 
gospodarza na wysokim pniu brzozowym. Wszystko poustawiane nie-
przypadkowo wśród zieleni ogródka tworzy całościową, przemyślaną 
kompozycję, na którą składają się rozmieszczone w różnych częściach 
ogrodu mniejsze sceny. Na przykład krasnal myśliwy z lornetką i psem 
obserwuje leżącego w trawie jelenia z młodym. W zaaranżowanym stawie 
z ułożonych koliście kamieni, obsadzonym kępami irysów, siedzi żaba, 
obok zaś płynie rodzina kaczek. Przy grajku („pastuszku”) siedzi jego 
pies. Bocian „w locie” zmierza do gniazda, na którym stoi drugi itp. Este-
tyka rękodzieła, czasami nawet paraartystycznych form (pastuszek), 
przenika się tu bezkolizyjnie (dla właściciela ogrodu) z estetyką masowej 
plastykowej produkcji (il. 18, 19, 20, 21). 

Na obszarze miasta spotykamy także ogródki o charakterze bardziej 
indywidualnym od już prezentowanych. Dobrym przykładem mogą być 
te położone w elitarnej niegdyś części Przedmieścia Bydgoskiego przy 
ulicy Moniuszki 25 i 35. Na pewną odmienność tych ogródków od wcze-
śniej opisywanych przykładów, oprócz wyobraźni ich autorów (o której 
niżej), wpływa już sama lokalizacja, inne otoczenie społeczno-kulturowe, 
niewielka powierzchnia do zagospodarowania między frontem kilkupię-
trowego budynku a ulicą, niskie, często tylko symboliczne ogrodzenie 
i dostępność dla osób z zewnątrz. 

Pięćdziesięcioletni autor ogródka położonego przed kamienicą z lat 30. 
przy ulicy Moniuszki 35 jest z zawodu hydraulikiem, lubiącym majster-
kować i wykonywać ozdoby z naturalnych surowców, jak drewno, korze-
nie, szyszki, muszelki. Przejawem tych zamiłowań są między innymi zdo-
biące ściany jego mieszkania kompozycje w kształcie rozet z szyszek 
i muszli. Mieszkając wcześniej w dzielnicy domków jednorodzinnych (na 
Stawkach), upiększał swój ogród figurkami zwierząt wykonywanymi 
z korzeni. W kamienicy zajmuje mieszkanie na parterze. Zainspirowany 
ogrodami z krasnalami, „grzybami” i figurkami zwierząt widzianymi 
w Niemczech na początku lat 90., w 2005 roku zagospodarował podobnie 
przestrzeń pod swoim oknem. W „ogródku”, w roślinność, o którą rów-
nież sam dba, wkomponował karmniki, studzienkę ze sklejki ze słomia-
nym daszkiem, kilka grzybów różnej wielkości o trzonach z gałęzi (na 
przykład brzozy) i kapeluszach ze starych misek lub przepołowionych 
globusów. Kapelusze grzybów zostały pomalowane farbą olejną na „mu-
chomory” i ulubione grzyby torunian – czarne łebki (biologiczna nazwa 
to podgrzybki). Dodatkowymi elementami ozdobnymi są również kop-
czyki i kompozycje z kamieni. Tym, co zwraca największą uwagę prze-
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chodniów, jest figurka jelonka o tułowiu wystruganym z klocka drewna 
i głowie wymodelowanej z korzenia (il. 22). To już trzeci egzemplarz, dwa 
pierwsze zostały skradzione. Te kradzieże powstrzymują „gospodarza” 
ogródka przed zrobieniem i umieszczeniem w nim modelu wiatraka wzo-
rowanego na oferowanych przez sklepy ogrodnicze. Dzięki ogródkowi 
przed kamienicą jego autor przestał być anonimowy wśród mieszkańców 
ulicy. Właściciel pobliskiego pubu złożył mu zamówienie na podobną fi-
gurkę do ogródka piwnego. 

Mieszkanka sutereny w secesyjnej kamienicy przy ulicy Moniuszki 25, 
która urządziła ogródek pod swoimi oknami, przeprowadziła się do tego 
domu w 2005 roku z dzielnicy Rybaki. Mieszkała tam przez kilka lat na 
działkach przy ulicy Popiełuszki, a wcześniej nielegalnie w baraku. Na 
Rybakach ozdabiała swój ogródek grzybami i bocianami wykonywanymi 
przez nią i jej męża. Będąc osobą bezrobotną ma dużo czasu na realizację 
swojego hobby – wyszywanie obrusów oraz robienia girland i kompozy-
cji ze sztucznych kwiatów, którymi zdobi mieszkanie. Do zagospodaro-
wania w 2006 roku zaniedbanego kawałka przestrzeni przed domem, od 
dawna nie uprawianego, zainspirował ją wyżej opisany ogródek z bliskie-
go sąsiedztwa przy ulicy Moniuszki 35. Do ozdobienia ogródka użyła la-
lek po córkach, przerabiając je na postacie z bajek dziecięcych – Myszkę 
Miki, Kulfona, chłopca idącego z koszykiem na grzyby. Figurki tworzą 
rodzaj sceny, a każdej przypisana jest odpowiednia „wypowiedź” zapisana 
na kartce: Myszka Miki ma łapkę skierowana na Kulfona i napis: „Spójrz 
na niego, mój kolego”, na szyi Kulfona wisi kartka z napisem „Witam 
Was, cześć” itp. Pomiędzy figurkami stoją grzyby z plastykowych bądź 
blaszanych misek (il. 24, 25). Pomysłów do aranżacji ogródka dostarczyły 
częściowo córki wykonawczyni (10 i 11 lat). Podobne elementy zdobnicze 
(z wykorzystaniem zabawek) można również spotkać w innych ogród-
kach w poprzednio przez nią zamieszkałej dzielnicy. 

Ogródek ten budzi żywą, negatywną reakcję niektórych mieszkań-
ców kamienicy, którzy kupili tu mieszkanie, biorąc pod uwagę między 
innymi elitarny charakter tej części miasta. 

Rozmieszczenie ogródków z krasnalami i innymi opisywanymi tu 
ozdobami spotykanymi na terenie Torunia prowadzi do kilku wniosków. 

Występują one przede wszystkim na obszarze dawnych wsi podmiej-
skich i przedmieść, mających wiele cech charakterystycznych także dla wsi – 
ogrody, bezpośrednia bliskość „natury”, zajęcia mieszkańców często 
związane z jej eksploatacją. Rzadkie przypadki sytuacji odmiennych to 
wielkie osiedla bloków mieszkalnych o dużym procencie mieszkańców 
pochodzących ze wsi (tam jednak ogródki takie są już w wyraźnym zani-
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ku, podobnie jak i uprawa warzyw na tyłach bloków) oraz elitarne nie-
gdyś dzielnice z zabudową secesyjną czy międzywojenną przylegające do 
Starówki. W tym ostatnim wypadku inicjatorami wprowadzenia nowych 
w tych miejscach form estetycznych są zawsze osoby związane wcześniej 
ze środowiskiem przedmieść (na przykład przy ulicy Moniuszki) lub 
wiejskim (obraz we wnęce wilii przy ulicy Warszawskiej). Do strefy goty-
ku krasnale dotąd (czyli do 2006 roku) nie dotarły. 

Trudno nie zauważyć, że moda na prezentowane tu zdobienia ogród-
ków odcisnęła się najsilniej w sferze społecznej kojarzonej do niedawna 
z kulturą, sztuką „ludową”. Nie jest to zaskoczeniem. Kultura „ludowa” 
dawno już bywała otwarta na wyroby masowej produkcji – dewocjonalia 
i inne przedmioty handlu jarmarczno-odpustowego, jak chociażby sztuczne 
kwiaty. Nie oznacza to jednak biernego tylko ulegania modzie. Wskazane 
przypadki ogródków, których właściciele nie ograniczyli się tylko do 
ustawienia ozdób zakupionych w sklepach, nie wykraczały wprawdzie 
poza ogólnie spotykaną konwencję, nie można jednak toruńskim ogród-
kom odmówić pewnych cech charakterystycznych. Mowa tu o wyborze 
z bogatego asortymentu oferowanych przez handel ozdób tych, które ko-
jarzą się z wyidealizowanym światem wsi czy przedmieścia będącego 
„blisko natury”, jak bociany, kaczki, sarenki i inne zwierzęta, grzyby, stu-
dzienki czy wiatraki. Jedynym powszechnie spotykanym wyjątkiem od tej 
reguły, elementem nie-„swojskim” (chociaż nie do końca) są krasnale3. 
Sporadycznie tylko można w Toruniu zobaczyć takie ozdoby, jak lwy czy 
figurki inspirowane antycznymi posągami. 

Pozostaje pytanie czy ogródki z poliestrowymi krasnalami, zwierząt-
kami, ptakami, wiatrakami, studzienkami itp. nie stanowią kiczowatego 
elementu w krajobrazie miasta reklamującego się hasłem „gotyk na dotyk”? 
„Z punktu widzenia antropologii kultury obraz (i inne zjawiska wizualne), 
który ze względu na to, jakie zawiera przesłanie, mieści się w kontekście 
kultury jej depozytariuszy, kiczem nie jest”, pisze Maria Fiderkiewicz, 
odwołując się do opinii Krzysztofa Piątkowskiego (Fiderkiewicz 2005: 9; 
Piątkowski 1996: 38). 

Ozdoby ogrodowe, którym został poświęcony ten artykuł, wpisały się 
bezkolizyjnie w subkulturę toruńskich przedmieść, gdzie najczęściej 
można je spotkać. Rozpatrywanie ich w kategoriach kiczu nie znajduje tu 
uzasadnienia. Możemy natomiast mówić o pewnym, a nawet wyraźnym 
dysonansie estetycznym w tych rzadkich przypadkach, kiedy pojawiają się 

 
3 Postać krasnala została upowszechniona w kulturze polskiej za pośrednictwem 

literatury, głównie dzięki baśni Marii Konopnickiej O krasnoludkach i sierotce Marysi (por. 
też Pełka 1987: 131). 
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w bardziej prestiżowych dzielnicach (ogródki przed kamienicami na ulicy 
Moniuszki, obwieszony kołpakami płot przed willą z okresu międzywo-
jennego przy ul. Bydgoskiej – il. 23). Z pewnością jednak nie zakłócają 
wizerunku Torunia – miasta gotyku. Przeciwstawianie sobie tych elemen-
tów: gotyckich zabytków i współczesnych ogródków z ozdobami (przy-
najmniej do czasu ewentualnego pojawienia się krasnali na Starówce) by-
łoby równie nieuzasadnione i pozbawione sensu jak przeciwstawianie 
sobie przedmieść i centrum. 
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„Miejsca mocne” w przestrzeni Torunia. 
Antropologia miasta 

z perspektywy antropologii wizualnej 
i socjologii podróży 

 
 

Toruń jest jednym z najbardziej turystycznych miast w Polsce. Dla 
zaakcentowania jego walorów powszechnie określa się go mianem „Kra-
ków Północy”, ale pojawia się nawet i „Wenecja Północy”1. Toruń jest 
wymieniany zawsze jednym tchem z najważniejszymi turystycznymi mia-
stami Polski obok Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania czy Wrocławia. 
Toruń to miasto urodzin Kopernika, pierników i Krzywej Wieży. Wie o tym 
każdy Polak, bo są to informacje podstawowe, zdobywane w szkole. Do 
tych trzech podstawowych znaków Torunia dochodzi jeszcze jeden – 
piękna Starówka ze wspaniałymi gotyckimi zabytkami. Turystyczna atrakcyj-
ność Torunia została podniesiona do rangi najwyższej wraz z wpisaniem mia-
sta w roku 1997 na listę UNESCO, właśnie ze względu na zachowanie za-
bytkowej substancji w całym przestrzennym układzie Starego Miasta. 

W tym tekście chciałbym przyjrzeć się, jak przestrzeń miasta postrzegają 
i „tworzą na własny użytek” odwiedzający Toruń turyści. Przestrzeń jest 
podstawową kategorią w socjologii i etnologii miasta (ale równie ważna jest 
w kilku innych dziedzinach). Każdy człowiek postrzega siebie w stosunku 
do otaczającej go przestrzeni. Ten aspekt poznawania przestrzeni jest domi-
nujący szczególnie w sytuacji, gdy jesteśmy w przestrzeni nowej, niezna-
nej, a w takiej znajduje się turysta odwiedzający dane miejsce po raz 
pierwszy. W przestrzeni dla nas nowej jesteśmy skupieni na tych aspektach 
otoczenia, które pragniemy odczytać i ocenić (Wallis 1990: 22). 

                                                           
1 Określenie „Kraków Północy” stosowane jest także do pobliskiego Chełmna. 

Natomiast „Wenecją Północy” określanych jest wiele miast w Europie, przede wszyst-
kim Sankt Petersburg, Amsterdam i Bruggia.  W Polsce najczęściej nazywany jest tak 
Wrocław, ale i Pułtusk, Bydgoszcz i właśnie Toruń (aczkolwiek mało jest cech łączą-
cych oba te miasta – poza ogólną urodą).  
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W terminologii Zygmunta Baumana, turysta to klasyczna postać współ-
czesnego, ponowoczesnego świata (obok spacerowicza, włóczęgi i gracza). 
Według niego, „turysta opuszcza dom w poszukiwaniu wrażeń. Wrażenia 
i opowieści o wrażeniach – oto jedyny łup, na jakim mu zależy. […] Świat 
odwiedzany przez turystę jest surową bryłą marmuru, której turysta nada 
kształt swoich przeżyć” (Bauman 1993: 25). Jak twierdzi John Urry, 
w dzisiejszym świecie wchodzenie w rolę turysty jest jednym z najbardziej 
podstawowych i powszechnych zjawisk społecznych: „bycie turystą jest 
cechą charakterystyczną «nowoczesnego» doświadczenia” (za: Podemski 
2005: 17). Pojawiają się w literaturze intrygujące określenia współcze-
snych turystów; już w 1975 roku Louis Turner i John Ash określali ma-
sowych turystów jako „Nowe Plemię – Barbarzyńców naszej Ery Czasu 
Wolnego. Złotą Hordę” (za: Podemski 2005: 40–41). 

Możemy zatem postawić pytanie: w jaki sposób współczesny turysta 
kształtuje swoje przeżycia związane z penetracją przestrzeni zwiedzanych 
miejscowości? Otóż wydaje się, że jedną z najważniejszych cech turysty 
jest posługiwanie się aparatem fotograficznym i „zaliczanie” w ten sposób 
odwiedzanych miejsc. Powszechność i łatwość wykonywania fotografii 
jest dzisiaj ogromna. Fotografuje każdy, a powiązanie fotografii i podróży 
(turystyki) jest oczywiste. Wyruszając w podróż, bierzemy ze sobą aparat 
jako przedmiot pierwszej potrzeby. Turystyka i fotografowanie stały się 
nierozdzielne. Być turystą znaczy robić zdjęcia. To „dzięki fotografii, która 
dostarcza dowodów naszej bytności «tam», turystyka jest idealnym obiektem 
«konsumpcji na pokaz», konsumpcji, która jest symbolem statusu” (Podem-
ski 2005: 42; por. też Kławsiuć 2006). Robienie zdjęć stało się jednym 
z najważniejszych sposobów oglądania (zwiedzania) świata. Oczywiście ma-
sowość, powszechność, a – w dobie fotografii cyfrowej – także niska cena 
powoduje, że turysta fotografuje ciągle i prawie bez opamiętania. 

Dlatego próbuję spojrzeć na przestrzeń miasta oczami fotografujących 
turystów. Według Tima Edensora, „konstruowanie turystycznej przestrzeni” 
jest procesem społecznym. Używając często wykorzystywanej w naukach 
społecznych metafory teatru stwierdza on, że na turystyczną inscenizację 
składają się 4 podstawowe elementy: spacerowanie, patrzenie, fotografo-
wanie i pamiętanie (za: Podemski 2005: 70–73). To właśnie podczas roz-
grywania tego turystycznego spektaklu – chodząc i robiąc zdjęcia – tury-
sta wyznacza „mocne miejsca” w przestrzeni miasta. Jest to ważne tym 
bardziej, że właśnie fotografia jest tak silnie związana z pamięcią. Dlatego 
re-prezentacja miasta dokonywana podczas późniejszego, wielokrotnego – 
już w domu – oglądania zdjęć i przypominania sobie swojej podróży, co-
raz bardziej ogranicza się do zatrzymanych w kadrze miejsc. Tak powsta-
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jący wizerunek miasta – poprzez pokazanie wykreowanych na fotogra-
fiach „miejsc mocnych” w przestrzeni Torunia – staje się tym, co turysta 
zapamiętuje i czym dzieli się we własnym środowisku. Wtedy słowo często 
wspomaga fotografię – poprzez opowieść wspomnieniową czy podpisy 
w rodzinnych albumach (por. Bartuszek 2005: 145 i n.). Jeżeli turysta nie 
zrobi fotografii jakiegoś zabytku, jakiejś atrakcji turystycznej – znikają 
one z jego pamięci. 

Są miejsca na turystycznych szlakach, które w sposób szczególny „zmu-
szają” nas, turystów, do wykonania fotografii, nieraz nawet do konkret-
nych ujęć. Pamiętam, gdy na początku lat 80. XX wieku moja znajoma, 
której udało się wyjechać2 do Wenecji, pokazała mi z dumą całkiem ład-
ną fotografię zrobioną z placu św. Marka, w stronę S. Giorgio Maggiore, 
z widocznymi na pierwszym planie rzędami cumujących do brzegu gon-
doli. Już w latach 90. do Wenecji wyruszył inny mój znajomy o pewnych fo-
tograficznych ambicjach i, ku mojemu zdumieniu, jedno ze zdjęć przez 
niego sporządzonych było niemal identyczne z tamtym zapamiętanym 
przeze mnie przed dziesięciu laty. Sytuację zrozumiałem kilka lat później, 
kiedy i ja znalazłem się w Wenecji. Nie dość, że ten kadr był na wielu 
sprzedawanych pocztówkach, to i tak w tym miejscu co chwilę turyści 
z całego świata robili podobne fotografie. To sama przestrzeń, krajobraz 
„wymuszała” fotograficzne działanie. Klasyk współczesnej refleksji na-
ukowej nad turystyką, Dean MacCannell (2002: 65–66), opisuje przymus 
zwiedzania konkretnych atrakcji turystycznych w kategoriach rytuału, 
któremu ulegają praktycznie wszyscy turyści. Jeśli tak, to tym bardziej ta-
kim rytuałem staje się czynność wykonywania podobnych fotografii. 
Spotkałem się nawet ze zjawiskiem ustawiania turystów w określonym 
miejscu przez turystycznych przewodników, by wykonać, ich zdaniem, 
najlepsze zdjęcie zwiedzanej akurat „turystycznej atrakcji”. W Toruniu 
takim miejscem jest Krzywa Wieża, gdzie od lat działają zawodowi foto-
grafowie, wykonujący grupom turystycznym podobne zdjęcia, na których 
najlepiej widać krzywiznę wieży. Ciekawe, że działalność ta ciągle ma się 
dobrze, pomimo iż w każdej grupie znajduje się kilkanaście osób posia-
dających własne aparaty; teoretycznie więc każdy mógłby zrobić sam po-
dobną fotografię (il. 27). Muszę jednak zaznaczyć, że w tym tekście anali-
zuję głównie popularną fotografię turystyczną, a nie dzieła fotografików 
zawodowych czy nawet amatorów o fotograficznych ambicjach, próbujących 

 
2 Przypominam, że w tamtych latach podróżowanie poza granice kraju nie było 

tak częste; ówczesne władze mocno ograniczały udział Polaków w turystyce światowej, 
a zdobycie paszportu było niemal politycznym rytuałem. 
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nadać swoim ujęciom bardziej indywidualny wymiar3. Przykład fotogra-
fów pracujących pod Krzywą Wieżą, mimo że jest to ich profesja, poka-
zuje, że w tym wypadku wykonują oni zdjęcia „zwyczajne”, nieartystycz-
ne. Zaznaczmy też, że do omawianej fotografii turystycznej należy zaliczyć 
zdjęcia samych turystycznych widoków (sight), jak i pamiątkowe fotografo-
wanie się turystów na ich tle. Krzywizna wieży, która dobrze komponuje 
się na fotografii, jest także bardzo często uwieczniana przez indywidual-
nych turystów wzdłuż murów od strony bramy św. Ducha (zwanej też 
bramą Klasztorną). 

Innym miejscem w Toruniu, które bardzo często „wymusza” wykonanie 
fotografii, jest ulica Ciasna z charakterystycznym elementem architektonicz-
nym (il. 28), mimo że nie leży ona na podstawowym szlaku turystycznym, 
którym przewodnicy miejscy prowadzą grupy zorganizowane. Dlatego naj-
częściej fotografują się tam turyści indywidualni. Można zaryzykować 
nawet stwierdzenie, że każdy, kto tam trafi, wyciąga aparat fotograficzny4. 

Wspomniane wyżej miejsca należą do MacCannellowskiej kategorii 
atrakcji turystycznych, które są podstawą dostarczania turyście doznań kul-
turowych. Mogą to być zamki, budynki, pomniki, muzea, parki, dawne fabry-
ki, świątynie, zachowania w miejscach publicznych i inne elementy danego 
kraju, które są widocznymi reprezentacjami struktury społecznej (Mac-
Cannell 2002: 65). Dodajmy, że te dwa toruńskie miejsca mają swój charak-
terystyczny klimat tajemniczości i niecodzienności. 

Głównym celem masowej turystyki jest odwiedzanie atrakcji turystycz-
nych – rzeczywistych, czyli przyciągających turystów ze względu na swoje 
szczególne cechy (Podemski 2005: 49). W Toruniu oprócz wymienionych 
są to: dom Kopernika, pomnik Kopernika i ruiny zamku krzyżackiego. To 
ostatnie miejsce jest fotografowane przede wszystkim z tzw. gdaniskiem, 
architektonicznie ciekawym elementem krajobrazu, mało natomiast „sympa-
tycznym” z powodu swojej pierwotnej funkcji zamkowej toalety. 

Interesująco przedstawia się sprawa pomnika Kopernika, gdyż jest 
on również kluczowym „mocnym miejscem” dla samych torunian. Za-
znaczę, że zupełnie inaczej postrzegają przestrzeń miasta jego mieszkań-
cy (tubylcy), którzy wyznaczają ją nie ze względu na atrakcje turystyczne, 
a na funkcjonalność, utylitarność. Ale pomnik Kopernika jest akurat tym 
miejscem, które w obu perspektywach pełni ważną rolę, aczkolwiek 
z różnych powodów (il. 29). 

 
3 Na temat odróżniania fotografii profesjonalnej i amatorskiej (popularnej) zarówno 

pod względem ontologicznym, jak i epistemologicznym czy estetycznym por. Kławsiuć 
2006 i Czachowski 2006. 

4 Moje obserwacje wynikają z wielogodzinnych spacerów po mieście śladami foto-
grafujących turystów.  
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Takie miejsca, jak pomnik Kopernika, przynależą do miejsc pamięci 
narodowej – do narodowej sfery sacrum. To widoczne i utrwalone spo-
łecznie i kulturowo znaki tożsamości narodowej. Do takich znaków należą 
mauzolea, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe (szerzej Stawarz 2004: 
111–112). Nie wszystkie jednak z nich stają się popularnymi miejscami 
do fotografowania. Niewątpliwie największe znaczenie ma ich forma – 
obiekt „fotogeniczny” będzie częściej uwieczniany niż zwykła tablica in-
formacyjna. Ważna jest też przestrzeń dookoła, stwarzająca (lub nie) do-
bre warunki do wizualnej rejestracji. 

Podobna jest sytuacja z domem Kopernika. Ze względu na położenie 
jego dobre sfotografowanie jest utrudnione. Mimo to turyści robią pa-
miątkowe zdjęcia, na których tak naprawdę widać tylko fragment murów 
lub wejściową bramę. Ale, jak się okazuje, nie ma to decydującego zna-
czenia – fotografia potwierdza obecność, jest śladem, wręcz dowodem by-
cia w miejscu szczególnym, pomimo że niewiele na niej widać. 

Współczesny świat wprowadza szeroko do turystyki również tzw. 
sztuczne atrakcje turystyczne – „wymyślone” na użytek turystów. Bardzo 
szybko stają się one równorzędne w stosunku do tych prawdziwych, 
wchodząc też szybko do turystycznych przewodników po zabytkowych 
miejscach. Zdaniem Erica Cohena, jest to zjawisko transformacji charak-
terystyczne dla masowej turystyki, polegające na dodatkowym „uatrak-
cyjnieniu” atrakcji turystycznych (za: Podemski 2005: 49). 

Dzieje się tak w wielu miastach Europy i Polski. W Łodzi np. są to 
ustawione na Piotrkowskiej pomniki osób związanych z miastem (m.in. 
Tuwima, Rubinsteina), a w Poznaniu jest to pomnik Starego Marycha – 
postaci fikcyjnej, bohatera lokalnych skeczy i felietonów. W Toruniu taką 
nową „sztuczną atrakcją” jest figura psa profesora Filutka, bohatera ry-
sunkowych opowieści Zbigniewa Lengrena z „Przekroju” (il. 30). Autor 
mieszkał wcześniej i studiował w Toruniu, a postać Filutka była wzorowana 
na profesorze tutejszego uniwersytetu. Pomnik bardzo szybko zyskał 
ogromną popularność i stał się stałym miejscem wizyt grup turystycznych, 
jak i turystów indywidualnych. Fotografuje się go bardzo różnie, ale przewa-
żają zdjęcia przedstawiające ludzi tulących pieska, z ulicą Szewską w tle. 

Teoretycy zajmujący się kulturowymi aspektami turystyki definiują 
zjawisko sztucznych atrakcji turystycznych jako charakterystyczne dla 
współczesności. Jednak, gdyby się zastanowić, to w pejzażu miast podobne 
atrakcje istnieją od dziesiątków lub nawet setek lat. W Toruniu takim 
obiektem jest fontanna z Flisakiem, bohaterem starego podania miejskiego. 
Jej umiejscowienie powoduje, że także ona jest ważnym „mocnym miej-
scem” w przestrzeni Torunia (il. 26). 
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Tutaj ciekawostką jest, że fotoreporterzy „Nowości” – największej 
toruńskiej gazety – wykonują pamiątkowe fotografie swoim czytelnikom 
właśnie pod pomnikiem Flisaka. Motywacje, jakimi kierują się „tubylcy”, 
są jednak inne niż turystów; chodzi bowiem o możliwość ujrzenia swojej 
fotografii w gazecie. 

Warto w tym miejscu zadać pytanie, czy do tak rozumianych „miejsc 
mocnych” w przestrzeni miasta można zaliczyć toruńskie kościoły, naj-
ważniejsze zabytki miasta? Mam tu na myśli przede wszystkim kościoły 
gotyckie: katedrę św.św. Janów, kościół Najświętszej Marii Panny i ko-
ściół św. Jakuba. Problem polega na tym, że dwie pierwsze budowle, usy-
tuowane w obrębie Starego Miasta, trudno sfotografować, zwłaszcza 
amatorom mającym często aparaty o małych możliwościach technicznych. 
Monumentalność tych świątyń w ciasnej zabudowie starówki powoduje, 
że jedyne miejsce, skąd można zrobić im zdjęcie, to wieża ratusza. 

Na turystyczno-fotograficznym szlaku Torunia zmarginalizowane wy-
daje się też Nowe Miasto, mimo że umiejscowienie kościoła św. Jakuba 
daje jako takie możliwości turystycznej fotografii; także gospoda Pod Mod-
rym Fartuchem wydaje się być wdzięcznym tematem zdjęć. 

Fotografie stają się naszym najważniejszym turystycznym trofeum. 
Także inne „pamiątki z wakacji są naszym «świętym Gralem», mitycznym 
dowodem, że oddaliśmy się podróżniczemu sacrum. Turysta środowisko-
wy zadowala się widokówkami. Turysta myśliwy i zbieracz kolekcjonuje 
muszle, ale i kawałki antycznych ruin. Turysta etniczny kupuje wyroby 
rękodzieła” (Podemski 2005: 57), ale wszyscy oni fotografują. Dzieje się 
tak między innymi dlatego, że turystyczne trasy zostają „zaprojektowane 
do patrzenia”, a przez to – do fotografowania (Podemski 2005: 72). 

Scena dla turystycznych obrzędów jest kreowana i ciągle powiększana 
w rozmaity sposób. Istnieją już wyspecjalizowane profesje, których zada-
niem jest tworzenie inscenizacji dostarczających turystycznych wrażeń. 
Coraz powszechniejsze staje się odwoływanie do świata fikcji – już nie sta-
rych, poczciwych legend, ale do sztuki XX wieku, czyli filmu. W Szkocji 
zostało wybrane miejsce przypominające „Krainę Braveheart”, popularne 
są miejsca związane z Kodem Leonarda da Vinci, w Polsce turyści odwiedzają 
filmowe „Soplicowo” i „Rozłogi”, a w Toruniu brzeg Wisły, gdzie zaczy-
nał się film Rejs. 

Proces ten wydaje się bardzo charakterystyczny dla ponowoczesnego 
świata. Już niedługo może nikogo nie zdziwić, że Toruń, odwiedzającym 
go turystom, będzie bardziej kojarzył się z profesorem Filutkiem, Rejsem 
czy łabędziem – pierwszą w kraju ofiarą ptasiej grypy – niż z gotykiem. 
Może stać się tak dlatego, że na fotografii turystycznej łatwiej zatrzymać 
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w kadrze sztuczną atrakcję turystyczną, niż monumentalną gotycką archi-
tekturę. Co więcej, sztuczne atrakcje turystyczne pełnią zwykle funkcje 
ludyczne, a turysta musi się dobrze bawić, bo zabawa jest jednym z wy-
mogów współczesnego świata. 

Ale fotografia, jako swoisty byt, swoiste medium, może także spra-
wiać niespodzianki. Atrakcje turystyczne są znakami (Podemski 2005: 61), 
a więc i ich fotografie stają się znakami, które jednak po czasie można 
różnie odczytać. Zdjęcia, jakie robią turyści, oglądane później w domu 
czy w innych okolicznościach, będąc wspomnieniem, ujawniają swoje 
nieoczywiste, drugie dno znaczeniowe, nie zauważone pierwotnie (na 
temat rozmaitych możliwości „odczytywania” fotografii szeroko w: Olech-
nicki 2003; Sikora 2004): już nie figurka psa profesora Filutka będzie 
głównym bohaterem zdjęcia, a stojący za nią salon jubilerski Eliza lub 
sklep odzieżowy JKL; zaniknie gdzieś nieoświetlona sylwetka Flisaka, 
a dominować będzie parasol reklamujący piwo „Tyskie” (il. 26, 30). 

Podróżowanie, turystyka staje się wizualną konsumpcją, jedną z naj-
bardziej rozwijających się dziedzin gospodarki i usług, powszechnym 
sposobem spędzania wolnego czasu przez tysiące ludzi. John Urry twier-
dzi, że turysta niczego nie szuka, tylko patrzy, spogląda, ogląda, gapi się, 
(za: Podemski 2005: 75) i – dodajmy – fotografuje. Można powiedzieć, 
że jeżeli nie będzie czegoś na fotografii, to nie będzie tego wcale… 
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Nie pamiętam dokładnie, kiedy Bydgoszcz zarysowała się wyraźniej 

na moim „horyzoncie”. Kiedy zaistniała w mojej świadomości jako coś więcej 
niż miasto, o którym się ma pewną podstawową wiedzę, ograniczającą się 
do stwierdzeń: sąsiaduje z Toruniem, jest największym ośrodkiem 
w regionie, pełni w nim istotną rolę itp. Nie pamiętam, kiedy po raz 
pierwszy usłyszałam opinie na jej temat wykraczające poza ten schemat 
i skąd czerpałam wiadomości dotyczące relacji pomiędzy Bydgoszczą 
a Toruniem. Raczej mało prawdopodobne, by miało to miejsce w moim 
domu rodzinnym. Co prawda, mieszkam w Toruniu od trzeciego miesią-
ca życia, więc prawie bez zająknięcia mogę powiedzieć o sobie, że jestem 
torunianką, jednak moi rodzice przybyli tutaj z innych rejonów Polski 
i wiele wątków istotnych dla rdzennych torunian było i jest do tej pory 
całkowicie im obcych. Zapewne więc wydarzyło się to w szkole. Tak, 
o Bydgoszczy na pewno „dowiedziałam” się sporo od moich szkolnych 
kolegów, fanów żużla. Przede wszystkim poinstruowali mnie, że najlepiej 
nie jeździć do tego miasta w ogóle. Nie ma tam nic interesującego, więc nie 
ma powodu by się tam wybierać, no chyba, że na mecz Apatora i Polonii1 – 
to, widać, w ich męskim świecie należało do obowiązków. Jeśli jednak 

                                                           
1 Apator to zwyczajowa nazwa toruńskiej drużyny żużlowej. Od lat 60. XX w. do 

2005 r. wyraz Apator stanowił człon oficjalnej nazwy drużyny. Aktualnie brzmi ona: Klub 
Sportowy Unibax Toruń SA (dokładne informacje o zmianach nazwy drużyny zob.: 
www.speedway.hg.pl/klub/KS.Apator.htm). W tekście konsekwentnie będę stosować 
nazwę Apator, ponieważ w języku potocznym, niezależnie od oficjalnych zmian, ciągle 
ona funkcjonuje. Polonia natomiast to zwyczajowa nazwa bydgoskiej drużyny żużlowej. 
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zdarzy się, że „wyląduję” już w tej Bydgoszczy, to absolutnie nie mam się 
przyznawać, że jestem z Torunia. W przeciwnym razie może spotkać 
mnie coś złego, co konkretnie miałoby to być, tego już nie umieli powie-
dzieć, ale na pewno nic przyjemnego. Powiało grozą. W ten sposób do-
wiedziałam się nie tylko, że do Bydgoszczy – największego w pobliżu 
Torunia ośrodka – nie warto jeździć, ale że wizyta w nim może być wręcz 
niebezpieczna. W sąsiedztwie mojego miasta miało istnieć zatem inne, 
w którym to, że jestem torunianką, miało mnie w jakiś sposób naznaczać. 
Lepiej więc, by moja tożsamość stanowiła tam tajemnicę. W tym kontekście 
wyjazdy moich kolegów do Bydgoszczy jako jawnych kibiców toruńskie-
go Apatora zyskiwały aurę heroicznych wypraw na wrogie terytorium. 
Przywołana opinia należała do najbardziej skrajnych na temat Bydgoszczy. 
Innym dość popularnym przekonaniem było, że Bydgoszcz ma duży, 
wręcz omnipotentny, ale negatywny wpływ na to, co dzieje się w Toruniu. 
Wiele razy w najrozmaitszych sytuacjach i w odniesieniu do różnych kon-
tekstów dane mi było słyszeć frazę: „to wszystko przez Bydgoszcz”. Wypo-
wiadana była ona najróżniejszym tonem, od pełnego złości po żartobliwy. 
Zazwyczaj jednak zamykała prowadzoną dyskusję na jakiś temat. Ukształ-
towana na bazie takich elementów moja „wiedza” na temat Bydgoszczy 
nie miała nic wspólnego z realną wizytą w tym mieście. Ta zresztą miała 
miejsce dość późno, bo dopiero w szkole średniej. W gruncie rzeczy, kiedy 
tam jechałam, dysponowałam już pewnym spetryfikowanym obrazem 
Bydgoszczy. Dlaczego piszę o tym osobistym doświadczeniu? Wydaje mi 
się, że nie ma ono tylko jednostkowego charakteru i może stanowić do-
skonały punkt wyjścia dla rozważań na temat obrazu Bydgoszczy i jej 
mieszkańców w oczach torunian. 

Bydgoszcz to miasto leżące niecałe pięćdziesiąt kilometrów od To-
runia. Pierwsze z miast liczy prawie czterysta tysięcy mieszkańców, drugie 
ponad dwieście tysięcy. Oba pozostają ze sobą w silnych i wielorakich 
związkach, między innymi historycznych, administracyjno-politycznych, 
gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych. Wielu mieszkańców Toru-
nia pracuje w Bydgoszczy, liczni mają tam rodziny, inni przynajmniej od 
czasu do czasu tam bywają. Na pewno więc jest to ośrodek znany i bliski 
mieszkańcom grodu Kopernika. Jednocześnie, niezależnie od tego, wśród 
torunian pokutuje wizerunek Bydgoszczy jako miasta obcego, odległego, 
nieznanego, groźnego, a także śmiesznego. Torunianie mają wiele stereo-
typowych wyobrażeń na temat przestrzeni sąsiedniego miasta, ale rów-
nież na temat bydgoszczan. Konsekwencją tego staje się stosunek torunian 
do Bydgoszczy i jej mieszkańców. Rzadko pozostaje on obojętny, prze-
ciwnie – jest on pełen emocji, przybiera zróżnicowany charakter, często 
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wrogi, żartobliwy, prześmiewczy, czasem staje się manifestacją poczucia 
wyższości. Śledzić go można w wypowiedziach lokalnych polityków, 
uczonych czy ludzi kultury. Przede wszystkim jednak pulsuje on w życiu 
tzw. przeciętnych obywateli. Ujawnił się w gorących komentarzach i in-
terpretacjach takich wydarzeń, jak: rywalizacja z Bydgoszczą o przyznanie 
statusu miasta wojewódzkiego, powołanie uniwersytetu w Bydgoszczy, 
połączenie się Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z bydgoską Akademią 
Medyczną. Emocjonalny stosunek do Bydgoszczy, w tym wypadku przede 
wszystkim negatywny, z ogromną siłą jest manifestowany w czasie me-
czów żużlowych pomiędzy drużynami obu miast. Dochodzi do głosu 
także podczas zwykłych rozmów, pojawia się w stwierdzeniach i żartach. 
Czasami manifestuje się również w ikonosferze miasta, głównie w formie 
graffiti i haseł na murach. W tej chwili jednak najwięcej jego śladów 
można znaleźć w przestrzeni wirtualnej, przede wszystkim w postaci wy-
powiedzi na różnego rodzaju forach internetowych. 

Funkcjonowanie stereotypowych wyobrażeń na temat sąsiadów oraz 
ich terytorium należy do dość powszechnych zjawisk i pojawia się na wielu 
poziomach relacji społecznych. Stereotypami dotyczącymi sąsiadów dys-
ponują poszczególne grupy narodowe, etniczne, mieszkańcy regionów, 
miast, dzielnic, osiedli, wiosek, ale także np. uczniowie szkół. Wyobrażenia 
tego typu są silnie związane z funkcjonowaniem kluczowych dla świata 
społecznego opozycji my–oni oraz swój–obcy2. Aby odczuwać poczucie 
przynależności do grupy, konieczna jest jednocześnie świadomość istnie-
nia zewnętrznego wobec niej otoczenia. Aby myśleć w kategoriach „my”, 
trzeba wiedzieć, że istnieją jacyś „oni”. Opozycja ta jest więc podstawo-
wym narzędziem, za pomocą którego jednostka konstruuje swoją tożsa-
mość oraz mapę świata. W takim ujęciu kategoria „inni” pełni ogromnie 
istotną rolę, staje się, według Zygmunta Baumana, „przeciwstawnym ob-
razem, którego «my» potrzebujemy dla własnej tożsamości, dla spójności 
grupy, jej solidarności i emocjonalnej stabilności”; postawa w stosunku 
do nie-nas, czyli „innych”, ma się charakteryzować podejrzliwością, wrogo-
ścią oraz agresją, te zaś są przyczyną powstawania przesądów, które na-
stępnie działają zwrotnie i wzmacniają nieufne nastawienie. Można po-
wiedzieć, odnosząc się już do poziomu relacji sąsiedzkich, że 
w perspektywie takiego antagonizmu, z jednej strony, pominięciu ulegają 
zasługi i zalety sąsiadów, a wszelkie ich pozytywne gesty są interpretowane 
jako przypadkowe, deprecjonuje się je; z drugiej zaś strony wyolbrzymia się 
wady i działania postrzegane jako negatywne (Bauman 1996: 48–49; 54). Et-

 
2 Niektórzy badacze uważają, że rozumienie opozycji swój–obcy w ramach socjo-

logii i etnologii jest odmienne (szerzej zob.: Benedyktowicz 2000: 15–80). 

 81



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Kwiatkowska 
 

                                                          

nologowie zwracają uwagę, że postrzeganie innych, obcych, nie musi 
jednak mieć wyłącznie negatywnego charakteru, najczęściej jest ono am-
biwalentne (Benedyktowicz 2000). Podstawową zasadą jest zaś to, że obcy 
musi być inny, odmienny od nas, jego cechy nie utrzymują się na poziomie 
standardów obowiązujących w naszej grupie, zawsze bądź wyrastają ponad 
niego, bądź znajdują się poniżej niego. Dlatego „być obcym oznacza […] 
niezwykłość, dziwaczność, śmieszność, tajemniczość. Niezwykłość reakcji, 
właściwości, umiejętności, predyspozycji” (Stomma 2002: 32–33). 

Stereotypowe wyobrażenia na temat sąsiadów mają jednak przede 
wszystkim negatywny, ośmieszający i umniejszający charakter. Jan Stani-
sław Bystroń (1995: 111), analizując opowieści wyśmiewające głupotę 
i naiwność sąsiadów, stwierdził, że „odwieczna to potrzeba czy zabawa 
ludzka wyśmiewać obcych, choćby i skądinąd bliskich; widocznie czło-
wiek czuje się bardziej wartościowy i mądrzejszy, gdy stwierdzi, że sąsie-
dzi są śmieszni, niedołężni czy tępi”. Bardzo istotne jest jednak to, że 

 
wizerunek taki nie jest wiernym odbiciem rzeczywistości. Nie jest także emo-
cjonalnie obojętnym usystematyzowaniem wyczerpującej wiedzy na temat 
psychologii i właściwości kulturalnych grup sąsiednich. Zwłaszcza te dwa 
ostatnie jego komponenty – wyobrażenia o cechach psychicznych i właściwo-
ściach kulturalnych – są projekcją wyolbrzymiającą różnice, a pomijającą podo-
bieństwa. W kształtowaniu tych wyobrażeń znacznie większą rolę odgrywa tra-
dycja aniżeli indywidualne doświadczenia i sąd [Benedyktowicz 2000: 25]. 
 
Spetryfikowany wizerunek sąsiadów i ich terytorium charakteryzuje się 

więc dużą autonomią w stosunku do rzeczywistości, a nawet to raczej on 
tę rzeczywistość wchłania i podporządkowuje sobie. Badacze podkreślają, 
że wyobrażenia danej grupy o obcych są przede wszystkim „przeciwsta-
wieniem, swoistym negatywem wyobrażeń tej grupy o sobie. Wyobrażeń 
o sobie, więc o tym co normalne, zwykłe, właściwe, słuszne, wrodzone” 
(Stomma 2002: 33) i dlatego więcej mówią o mentalności grupy, która je 
wytworzyła i w której funkcjonują, niż o tej, której dotyczą. 

W myśleniu mitycznym grupa własna jest najczęściej postrzegana ja-
ko centralnie usytuowana w świecie, przestrzeń zaś jest dzielona na pozy-
tywnie waloryzowany orbis interior oraz na negatywnie postrzegany orbis 
exterior (Stomma 2002: 163–182). Świat ludowych wyobrażeń3, u którego 

 
3 Ludowy, zgodnie z intencją Bystronia, nie jest tu rozumiany jako charakterystyczny 

dla określonej grupy społecznej zamieszkującej wieś, ale jako specyficzny rodzaj treści 
kulturalnych mogących się pojawiać w obrębie różnych grup społecznych. Zbigniew 
Benedyktowicz (2000: 122–123) podkreśla, że to, „co ważne w pojęciu «kultury ludo-
wej», to nie społeczne przypisanie czy historyczna lokalizacja, lecz sposób istnienia. […] 
to każda kultura, która żyje swoim autentycznym życiem bez świadomości bycia kultu-
rą. Stanowi ona często nieoficjalny, spontaniczny nurt życia”. 
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podstaw leży myślenie mityczne, jest, według Bystronia, tak skonstru-
owany, że „to, co jest dobre, jest związane najczęściej z «naszym świa-
tem», a to, co złe, najczęściej ze «światem obcych» – innym i gorszym” 
(Dzięcielski 2001: 109). W ten sposób pozytywne cechy grupy własnej 
i negatywne grupy obcej układają się w opozycyjne pary, które można 
przedstawić w postaci następującej listy (Benedyktowicz 2000: 70): 

 
SWÓJ 

(+) 
 

 OBCY 
(–) 
 

boskie – bezbożne 
szlachetne – podłe 

wzniosłe – nikczemne 
wysokie – niskie 

godne – niegodne 
urodzone – poronione 

czyste – nieczyste 
przód – tył 

postęp – zacofanie 
centrum – peryferie 
jasność – czarność 
piękno – brzydota 

siła – słabość 
kultura – barbarzyństwo 

mądrość – głupota4
 

 
Zanim przejdę do prezentacji rozpowszechnionego wśród torunian 

obrazu Bydgoszczy i jej mieszkańców, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę 
na bardzo istotny, dość powszechnie występujący mechanizm ogólniej-
szej natury, który dotyczy funkcjonowania wizerunków miast w kulturze. 
Mam tu na myśli proces personifikacji, który sprawia, że miasta są po-
strzegane tak jak ludzie, mają swoje narodziny, życie, śmierć. W tej per-
spektywie miasta nie są wyłącznie ustrukturyzowanymi urbanistycznie 
i waloryzowanymi jakościowo terytoriami, które zamieszkują określeni 
ludzie, ale są widziane jako samodzielne byty posiadające określone cechy 
charakteru, podejmujące intencjonalne działania, mające też określony 
wygląd. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że właściwości przypisywane 
spersonifikowanym miastom i cechy przypisywane ich mieszkańcom czę-

 
4 Listę tę stworzył Zbigniew Benedyktowicz na podstawie analizy materiału zawar-

tego w książce Bystronia Megalomania narodowa. Trzeba jednak zaznaczyć, że on sam 
uważa, iż relacja swój–obcy nie ma tak „czarno-białego” charakteru, a obcemu nie 
przypisuje się cech wyłącznie negatywnych. W analizowanym przypadku prezentowany 
schemat wydaje się jednak być adekwatny. 
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sto bywają tożsame. Sugeruje to, z jednej strony, istnienie związku mię-
dzy terytorium a ludźmi je zamieszkującymi, z drugiej zaś to, że jednostki 
zamieszkujące jeden obszar charakteryzują się pewnym charakterologicz-
nym podobieństwem. 

Mechanizm personifikacji wizerunku miasta ma również miejsce 
w prezentowanym tu wypadku. Świadczą o tym choćby takie sformuło-
wania, pojawiające się w wypowiedziach torunian na temat sąsiedniego 
miasta, jak: Bydgoszcz jest sprytna, Bydgoszcz jest wyrachowana, Byd-
goszcz zrobiła…, Bydgoszcz dąży do… itp. Proces personifikacji dotyczy 
również wizerunku Torunia. W konsekwencji relacja pomiędzy ośrod-
kami jest również często opisywana w kategoriach stosunków między-
ludzkich. Mechanizm personifikacji sprawia, że Bydgoszcz jest już nie 
tylko postrzegana jako terytorium zamieszkałe przez innych, obcych, ja-
ko obca przestrzeń, ale że samo miasto zaczyna być widziane w katego-
riach postaci obcego (czy raczej należałoby powiedzieć: w kategoriach 
postaci obcej). Podobny proces, jak już wspominałam, zachodzi w wy-
padku Torunia, z tym że waloryzacja ma tu odwrotny, pozytywny charakter: 
miasto przestaje być odbierane wyłącznie jako terytorium zamieszkiwane 
przez swoich, jako swojska, znana przestrzeń, ale jest opisywane 
w kategoriach postaci swojego. 

Uwzględnienie mechanizmu personifikacji i jego konsekwencji po-
zwala umieścić w kontekście rozważań na temat wyobrażeń o obcych nie 
tylko kwestie dotyczące mieszkańców Bydgoszczy, ale również zagadnie-
nia związane z wyobrażeniami dotyczącymi samego miasta. 

W Toruniu funkcjonuje kilka nieoficjalnych nazw sąsiedniego miasta. 
Bydgoszcz bywa niekiedy ohydną Brzydgoszczą czy prymitywną Bydłoszczą, 
czasem staje się sympatyczną Bydzią, nierzadko jednak jest też śmierdzą-
cym Tyfusowem. Niekiedy nazwie towarzyszą dodatkowe określenia: Byd-
goszcz, miasto koło Fordonu5; Bydgoszcz, prowincja Torunia; Byd-
goszcz, przedmieście Torunia. Warto zwrócić większą uwagę na określenie 
Tyfusowo oraz na wiążącą się z nią nazwę tyfusy, która jest stosowana 
w odniesieniu do mieszkańców Bydgoszczy. Można próbować doszuki-
wać się obecności i żywotności określeń Tyfusowo oraz tyfusy w strukturze 
wyobrażeń o obcych. W wyobraźni mitycznej obcy jest postrzegany jako 
nieczysty, a kontakt z nim jako kalający i zagrażający. Jedną z emanacji 
jego nieczystości może być właśnie choroba zakaźna. Na poziomie sym-
bolicznym choroba stanowi znak obcości. Bydgoszcz, otrzymując miano 
Tyfusowa, staje skażonym terytorium oraz obszarem zamieszkanym przez 

 
5 Fordon, dawniej miasteczko sąsiadujące z Bydgoszczą, obecnie znajduje się w jej 

granicach. Jadąc od strony Torunia, jest to pierwsza dzielnica Bydgoszczy. 
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ludzi dotkniętych chorobą, a więc miastem obcym i należącym do ob-
cych. W mitycznej perspektywie przebywanie w takiej przestrzeni oraz 
kontakt z jej mieszkańcami niesie zagrożenie i jest niepożądane (Sznaj-
derman 1994: 161–163). 

W toruńskim folklorze motyw dotyczący panowania w Bydgoszczy 
tyfusu jest jednym z bardziej wyeksponowanych. Wątek ten występuje 
w wielu dowcipach i żartach. Zimą 2006 roku, kiedy w Toruniu, jako 
pierwszym mieście na terytorium Polski, stwierdzono obecność ptasiej 
grypy, okazało się, że również choroby mogą być swoje i obce: 

 
Dwa łabędzie lecą z Torunia do Bydgoszczy. 

– Wiesz co? Chyba się wracam do Torunia. 
– Oszalałeś? 
– Nie. Wolę umrzeć na ptasią grypę niż na tyfus. 

 
Toruńskie stereotypowe opinie na temat sąsiedniego miasta i sąsiadów 

tworzą mocno zarysowany obraz. Bydgoszcz, która się z niego wyłania, 
jest brzydka, głupia, niewykształcona i niekulturalna. Hegemonię w regionie 
zawdzięcza swojej przebiegłości, sprytowi, cwaniactwu, a także nieuczciwym 
praktykom. Jest również chciwa, zaborcza, ekspansywna, zazdrosna i skąpa. 
Żeruje na innych miastach województwa. Przede wszystkim jednak 
wykorzystuje Toruń. Jawi się jako jałowe terytorium bez mocy twórczej. 
Nie jest w stanie sama niczego stworzyć. Dlatego, aby cokolwiek posiadać, 
musi – stosując najróżniejsze niecne sposoby – zawłaszczać cudze. 
Jednocześnie ma wielką, wręcz magiczną moc szkodzenia Toruniowi i jego 
mieszkańcom w różnych obszarach życia. I, co ważne, jest takimi 
działaniami w stosunku do sąsiada zainteresowana. Mieszkańcy Bydgoszczy 
w tym stereotypowym ujęciu posiadają wiele cech przypisywanych ich 
miastu. Są niedouczeni, nieokrzesani i prostaccy. Bydgoszczanie są też 
przekonani – bez jakiegokolwiek uzasadnienia – o wyjątkowości 
i wielkości własnej oraz swojego miasta. Relacje Torunia i Bydgoszczy 
mają w tej perspektywie charakter jedynie konfliktowy. Między tymi 
miastami trwa wieczna rywalizacja. Przy czym Bydgoszcz zgodnie 
z przypisywanymi jej cechami stosuje w „grze” nieuczciwe metody 
i postępuje w myśl reguły „cel uświęca środki”. Toruń natomiast jest 
szlachetny i uczciwy. W konfrontacji z przeciwnikiem, zachowując taką 
postawę, nie może wygrać walki o władzę polityczną, odnosi za to 
zwycięstwo w innych obszarach – przede wszystkim nauki i kultury. 

Jedną z najczęściej pojawiających się w opiniach torunian cech 
Bydgoszczy jest jej brzydota. Przekonanie o tym zyskało nawet swój 
wyraz w postaci jednej z nieoficjalnych nazw miasta funkcjonujących 
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w Toruniu: Brzydgoszcz. Szpetota miasta ma się manifestować przede 
wszystkim w obecności nieładnej zabudowy. Podkreśla się przy tym, że 
intensywna rozbudowa miasta miała miejsce głównie w czasach PRL. 
Warto zwrócić uwagę, że okres ten powszechnie jest identyfikowany 
z panowaniem brzydoty w architekturze. Brak urody Bydgoszczy ma 
jednak wynikać nie tylko z tego powodu, ale również z chaotycznego 
i nieuporządkowanego charakteru zabudowy oraz braku starówki. To 
dodatkowo podaje w wątpliwość w ogóle miejski charakter Bydgoszczy. 
Często nawet się go całkowicie kwestionuje, nazywając ją prowincją czy wsią. 

W zmityzowanym obrazie Bydgoszcz nie może nawet „bywać” 
ładna. Ewentualnie może być mniej brzydka, jak to wynika z wypowiedzi 
internauty: „jestem z Torunia, ale mam sentyment do Bydzi, która nie 
jest do końca taka brzydka” (SI 2006a)6. Świetnym przykładem „radzenia” 
sobie z elementami, które zdają się podważać opinię o brzydocie 
Bydgoszczy, jest komentarz jednej z internautek, jaki pojawił się po 
obejrzeniu fotografii Bydgoszczy w Internecie: „nie wiedziałam, że moi 
sąsiedzi z Tyfusowa mają tak ładnie nocą. Może dlatego, że nocą” (SI 
2006) – a więc w porze doby, kiedy nie wszystko jest widoczne. W tym 
wypadku brzydota miasta nie ulega zakwestionowaniu, jest nadal obecna, 
pozostaje jedynie ukryta. 

Wiele opinii na temat Bydgoszczy to nie tylko proste stwierdzenia, że jest 
brzydkim miastem; przyjmują one równie często postać sformułowań, że jest 
ona brzydsza od Torunia. Tym samym – często już tego nie werbalizując 
– buduje się osąd, że gród Kopernika jest ładny. 

Równie często, co brzydotę, przypisuje się Bydgoszczy ubóstwo tzw. 
życia kulturalnego. Ma tu brakować interesujących imprez kulturalnych 
i rozrywkowych. Jednocześnie brak tu również ciekawych miejsc, w których 
można by miło spędzić czas z przyjaciółmi, a więc kafejek, knajpek, 
klubów itd. Często można usłyszeć, że „w Bydgoszczy nic się nie dzieje” 
lub „tam po prostu nie ma gdzie wyjść”. Jednocześnie podkreśla się, że 
jest tak, mimo że stanowi ona duży ośrodek miejski o pokaźnej liczbie 
mieszkańców. Takie opinie ponownie stawiają pod znakiem zapytania jej 
miejskość i podkreślają jej prowincjonalność. Wszak miasto, prawdziwe 
miasto, oferuje obfitość i różnorodność wydarzeń kulturalnych oraz 
rozrywkowych. I znowu w tym kontekście często przywoływany jest 
Toruń jako przeciwieństwo Bydgoszczy. Gród Kopernika, mimo że 
mniejszy, ma się charakteryzować bogactwem wydarzeń kulturalnych 
i najróżniejszych lokali. W takim ujęciu „oczywistością” staje się fakt, że 
to Toruń jest miastem prawdziwym. 

 
6 Wszystkich cytaty pochodzące z Internetu zostały zredagowane. 
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Świadectwem przekonania o istnieniu konfliktowej relacji między 
miastami oraz nadawania tej kwestii specjalnej rangi jest powołanie do 
życia specjalnej strony internetowej www.torun-bydgoszcz.pl o znamiennym 
tytule Toruń – Bydgoszcz. Konflikt czy współpraca? oraz wydanie ostatnio 
książki autorstwa Arkadiusza Skoniecznego O konfliktach między Toruniem 
a Bydgoszczą na przestrzeni dziejów, czyli o utraconej wyższości Torunia. W obu 
publikacjach Toruń jest prezentowany jako miasto, które od momentu 
powstania przez bardzo długi czas pełniło rolę ważnego, prawdziwego 
centrum regionu. Jego historia predysponuje go do sprawowania takiej 
funkcji również i dzisiaj. Toruń jednak utracił swoją dominującą pozycję w 
dużej mierze w wyniku nie do końca uczciwych działań Bydgoszczy, której 
hegemonii w regionie nie uzasadniają ani jej dzieje, ani potencjał. 

W obu wypadkach „szlachetnym narodzinom” Torunia przeciwsta-
wione są późniejsze „pospolite narodziny” Bydgoszczy: 

 
[w] roku 1233 [tj. w czasie, kiedy Toruń otrzymał prawa miejskie – O.K.] 
Bydgoszczy nie znajdziemy na mapach. Założył ją  d o p i e r o  Kazimierz 
Wielki w 1346 roku, 113 lat później niż Toruń. Bydgoszcz  n i e  b y ł a  
m i a s t e m  z n a c z ą c y m, lecz  j e d n y m  z  w i e l u  w ogromnej 
strukturze obronnej króla, który zostawił Polskę murowaną i gęsto zasie-
dloną licznymi grodami [podkr. O.K.; SI 2006b]. 
 
Toruń od zarania był miastem wyjątkowym i ważnym, leżał na 

bursztynowym szlaku, w późniejszym okresie należało do związku miast 
hanzeatyckich. Był ważnym ośrodkiem handlu, rzemiosła oraz kultury 
i sztuki. Bydgoszcz zaś u swych początków była zaledwie jednym z wielu 
grodów obronnych. Ponadto oba miasta różniło również to, że zostały 
powołane do życia w ramach dwóch odmiennych, konkurujących ze so-
bą organizmów państwowych. Toruń należał do państwa krzyżackiego, 
Bydgoszcz była zaś piastowska. Pierwsze, drobne antagonizmy pomiędzy 
miastami pojawiły się bardzo szybko po założeniu Bydgoszczy, bo już 
w XIV wieku. Zarówno na stronie internetowej, jak i tekście Skonieczne-
go pierwsze spory między Toruniem i Bydgoszczą jawią się jako zapo-
wiedź, jako coś w rodzaju pierwowzoru tego, co potem będzie wielo-
krotnie powtarzane. Pojawiające się w różnych okresach historycznych 
konflikty są tu prezentowane przede wszystkim jako pewien powiązany 
ciąg, stale odtwarzany scenariusz odwiecznego antagonizmu pomiędzy 
miastami. Złożony kontekst historyczny, społeczny i kulturowy konflik-
tów wydaje się być już mniej istotny. 
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Książka Skoniecznego i strona internetowa mają upowszechniać 
prawdę o rzeczywistych przyczynach konfliktów pomiędzy miastami7. 
Według twórców strony WWW wiedza ta ma się przyczynić do oczysz-
czenia atmosfery między Toruniem a Bydgoszczą, co pozwoli na nawią-
zanie prawdziwie partnerskich stosunków. W gruncie rzeczy są one ra-
czej przykładem myślenia w kategoriach swój–obcy oraz w dużej mierze 
operowania i utrwalania stereotypowych obrazów Bydgoszczy i Torunia. 
Biorąc pod uwagę choćby tylko podtytuł broszury Skoniecznego, stwier-
dzić można, że jest ona bardziej manifestacją toruńskiej megalomanii niż 
obietnicą rzetelnego oglądu poruszanych kwestii. I książka, i strona in-
ternetowa nie ukazują całej złożoności, wieloaspektowości relacji toruń-
sko-bydgoskich, a ich struktura i treść są podporządkowane raczej wizji 
dwóch zantagonizowanych przeciwników. Po jednej stronie sytuowana 
jest cwana, nieuczciwa, silnie zgermanizowana w czasach zaborów, 
„czerwona” w czasach PRL Bydgoszcz, po drugiej pokrzywdzony przez 
nią, szlachetny, zawsze patriotyczny Toruń. 

Postrzeganie bydgoszczan w kategoriach obcych najsilniej jednak 
dochodzi do głosu w środowisku fanów żużla. Podział na swoich i ob-
cych, tak mocno przecież wpisany w fenomen kibicowania w ogóle, ma-
nifestuje się również w kontekście tej dyscypliny sportu. Mityczna matry-
ca odwiecznej rywalizacji i antagonizmu pomiędzy miastami zyskuje 
swoją konkretyzację w postaci żużlowego theatrum, rozgrywającego się 
jednocześnie na torze między toruńskim Apatorem i bydgoską Polonią, 
ale też wśród kibiców na trybunach. Swojskość i obcość jest tu wyrażana 
w postaci pieśni, okrzyków, gestów oraz prezentacji plastycznych (np. 
transparentów). Trzeba podkreślić, że manifestacje swojskości i obcości 
mogą mieć różną intensywność i charakter. Oscylują pomiędzy formami 
o umiarkowanym charakterze, operującymi przede wszystkim żartem i i-
ronią, a takimi, które przyjmują postać bardzo agresywną. Do tych ostat-
nich należą pieśni dopingujące własną drużynę, skupiające się na depre-
cjonowaniu i obrażaniu przeciwnego zespołu, jego fanów, ale także ich 
miasta. Dominuje w nich retoryka walki, przemocy, gwałtu. Przewijają 
się obrazy zwycięskiej armii, która pokona przeciwnika i zniszczy jego te-
rytorium. Duża cześć pieśni jest pełna obraźliwych epitetów oraz moc-
nych, brutalnych, niecenzuralnych słów8. 

 
7 Wielu toruńskich internautów w dyskusjach na temat relacji między Toruniem 

a Bydgoszczą powołuje się na opinie zawarte właśnie na tej stronie internetowej. 
8 Teksty pieśni kibiców można znaleźć m.in. na stronie: www.ksapator.prv.pl. Sto-

sowane w nich „wojownicze” i obsceniczne słownictwo oraz frazeologia są charaktery-
styczne dla folkloru kibiców-chuliganów, szczególnie piłki nożnej (por. Čolović 2001). 
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Do ważnych atrybutów kibicowania należą również tzw. sektorówki. 
Dysponują nimi i toruńscy fani żużla. Na jednej z nich widnieje potężny 
anioł (il. 32). Jego stopa spoczywa na godle bydgoskiego klubu. Kieruje 
on również w emblemat przeciwnika swój miecz. Znak Polonii pod 
wpływem ciosu kruszeje, ulega rozpadowi. Całość jest opatrzona napi-
sem „Kraina Apatora”. Anioł w toruńskiej ikonografii występuje jako 
postać trzymająca miejski herb. Jest więc mocno związany z symboliką 
miasta – przede wszystkim pełni rolę opiekuna grodu Kopernika. W tym 
wypadku został „zaangażowany” w pokonanie reprezentantów obcego 
miasta. Druga sektorówka również przedstawia anioła, choć już w zu-
pełnie innej konwencji (il. 31). Całość przypomina rysunek nakreślony 
ręką dziecka; tu jednak anioł nie ma charakteru seraficznego, stanowi raczej 
syntezę anielskości i piekielności. Obdarzono go bowiem przymiotami 
diabła w postaci rogów. Nadto na sektorówce widnieje napis: „Aniołki 
z piekła rodem”. Być może „mieszanka” ta jest efektem połączenia aniel-
skiej symboliki miasta i „piekielnej” stylistyki, dość popularnej wśród 
niektórych subkultur. Piekielny anioł(ek) tym razem przebija swoim mie-
czem bydgoskiego gryfa, zapowiadając pokonanie bydgoskiej drużyny. 

Warto zwrócić uwagę, że rywalizacja pomiędzy kibicami Torunia 
i Bydgoszczy nie rozgrywa się wyłącznie na stadionach. Jeszcze do lat 90. 
XX w. była ona manifestowana także w przestrzeni miasta w postaci ha-
seł na murach9. Można odnieść wrażenie, że dzisiaj przeniosła się ona 
z miejskiej ikonosfery w przestrzeń wirtualną, gdzie przejawia się przede 
wszystkim w formie wypowiedzi na różnych forach internetowych, 
głównie dotyczących żużlu i sportu, a także w postaci stron interneto-
wych fanklubów Apatora czy prywatnych stron kibiców10. Warto wspo-
mnieć, że można jeszcze gdzieniegdzie trafić na wizualne ślady niechęci 
do Bydgoszczy i bydgoszczan w ikonosferze miasta, ale zdarza się to już 
bardzo rzadko (il. 33, 34)11. W tym kontekście tym bardziej należy zwró-
cić uwagę na inicjatywę toruńskich kibiców skupionych w grupie Net 
F@ns Speedway Toruń. W kwietniu 2006 roku, kilka dni przed meczem 
rywalizujących drużyn w Bydgoszczy, fani Apatora wynajęli dwa billbo-
ardy na jednej z ulic sąsiedniego miasta i umieścili na nich reklamy swojej 
drużyny. Widniały na niej hasła: „Tylko Apator” i „Nigdy nam nie do-
równacie”. Umieszczono na niej również przewidywany, korzystny dla 

 
9 Zdjęcia takich napisów można znaleźć np. w wydanym w Toruniu na początku 

lat 90. albumie Polskie mury. 
10 Na przykład: www.net-fans.org. 
11 Obydwa „ślady” zostały sfotografowane przy trasie wylotowej z Torunia do 

Bydgoszczy. Niedaleko niej znajduje się stadion żużlowy. 
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toruńskiej drużyny bilans żużlowych meczów z zespołem bydgoskim 
(Rzekanowski 2006; il. 35). W ten sposób umieszczono „zaczepny” ko-
munikat w ikonosferze należącej do obcych. 

W myśleniu mitycznym wydarzenia są interpretowane „przez pry-
zmat ich nieuchronnej bezwarunkowości” (Burszta 2001: 49). Skoro 
Bydgoszcz jest postrzegana jako nieuczciwa, jej aktywność zaś jako na-
stawiona na eksploatowanie Torunia, to każde z podejmowanych przez 
to miasto działań w odniesieniu do grodu Kopernika będzie postrzegane 
właśnie w tych kategoriach. Nie będzie natomiast widziane jako każdora-
zowo uwarunkowana wieloma różnorodnymi czynnikami sytuacja. Jed-
nocześnie każde negatywne w stosunku do Torunia działanie będzie tyl-
ko potwierdzeniem „prawdziwego” charakteru Bydgoszczy, natomiast 
wszelkie posunięcia pozytywne będą pomijane lub umniejszane czy też 
postrzegane jako niewystarczające (Bauman 1996: 54). Jak twierdzi Woj-
ciech Burszta (2001: 52): „[w] mitycznej wyobraźni porządek rzeczy jest 
ustalony raz na zawsze i nie ulega zmianom”. W takiej perspektywie na-
tura Bydgoszczy jawi się jako niezmienna. W wielu opiniach torunian do-
tyczących bieżących wydarzeń między Toruniem a Bydgoszczą pojawiają 
się takie zwroty, jak: Bydgoszcz jak zwykle…; Bydgoszcz jak zawsze…; 
taka jest prawda o Bydgoszczy. Z jednej strony, potwierdzają one tę nie-
zmienność charakteru Bydgoszczy, z drugiej umieszczają wszelkie nowe 
sytuacje w znanym, przewidywalnym kontekście. Przykładem dobrze ilu-
strującym mechanizm „podporządkowywania” nowych wydarzeń spetry-
fikowanej wizji Bydgoszczy mogą być komentarze dotyczące planów po-
łączenia bydgoskiej Akademii Medycznej z toruńskim Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika (do połączenia doszło w 2004 roku). Wiele osób na 
forach internetowych wyrażało pogląd, że połączenie tych uczelni jest 
tylko pozornie korzystne dla Torunia. Tak naprawdę stanowi jedynie pre-
ludium do realizacji rzeczywistego, ukrytego celu sąsiedniego miasta, ja-
kim jest przeniesienie UMK do Bydgoszczy (zob. np. SI 2006g). 

Można powiedzieć, że postrzeganie relacji pomiędzy Toruniem 
i Bydgoszczą w kategoriach konfliktu ma swój rewers i awers. Za pierwszy 
można uznać wszystkie działania, u podstawy których leży przekonanie 
o istnieniu antagonizmu i które jednocześnie same go potwierdzają. Jako 
awers zaś można traktować takie, które również odwołują się do istnienia 
konfliktowej atmosfery pomiędzy miastami, ale koncentrują się na pró-
bach jej neutralizacji. 

Jednym z przykładów tego rodzaju inicjatyw było przedsięwzięcie 
zorganizowane przez toruńską formację Galeria Rusz pt. Apator kocha Po-
lonię, która była prezentowana w listopadzie 2001 roku w Toruniu, a rok 
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później w czerwcu w Bydgoszczy (Gądecki 2005; il. 36) Do udziału 
w niej zostali zaproszeni artyści z obu miast. W informatorze o wystawie 
tak napisali o swoim projekcie jego inicjatorzy: „jest to próba przełama-
nia uprzedzeń stereotypów, które tworzą i którym ulegają mieszkańcy 
blisko siebie położonych miast Torunia i Bydgoszczy” (Apator). Anima-
torzy projektu akcentowali, że całe przedsięwzięcie zostało tak zaprojek-
towane, by pokazać, iż oba miasta wiele łączy. Tytuł wystawy odwoływał 
się do obszaru, w którym emanacja niechęci między miastami jest najin-
tensywniejsza. Deklaracja, że toruński Apator kocha bydgoską Polonię, 
nie tylko znosi przypisaną dotychczas do tej relacji nienawiść, ale w jej 
miejsce wprowadza uczucie o znaku przeciwnym. Silne uczucie negatyw-
ne zostaje zastąpione równie silnym, ale pozytywnym. To zestawienie szoku-
je, odwołuje się do powszechnie znanego stereotypu, a jednocześnie na-
tychmiast go rozbija. Sama idea wystawy była zaś propozycją skupienia 
się na tym, co łączy oba miasta i próbą skłonienia ich mieszkańców do 
myślenia o sobie w kategoriach „my”, zamiast „my–oni”. Podczas pre-
zentacji w Toruniu prace artystów zostały umieszczone w różnych miej-
scach Starówki. Większość z nich znalazła miejsce na słupach ogłosze-
niowych – miała więc „zaczepiać” i prowokować przechodnia. 

Chciałabym poświęcić więcej uwagi pracy Wojtka Jaruszewskiego pt. 
Dialog (il. 37). Składała się ona ze zmultiplikowanej pary plakatów. Na 
jednym z nich widniał młody mężczyzna trzymający planszę z napisem: 
„Jestem tyfusem z Bydgoszczy”. Drugi plakat przedstawiał tego samego 
chłopaka, ale napis na planszy tym razem głosił: „Jestem toruńskim 
psem”. Popularne, obraźliwe epitety, stosowane w tzw. zwyczajnym ży-
ciu wyłącznie wobec obcego z sąsiedniego miasta, tutaj zostały użyte 
w sposób niestandardowy. Stały się autookreśleniami. Mężczyźni z plaka-
tów właściwie są identyczni. Różnicę wprowadzają wyłącznie plansze, 
a więc coś zewnętrznego. Mieszkańcy obu miast, którzy wydają się sobie 
bardzo dalecy i inni, w gruncie rzeczy różnią się tylko nadawanymi wza-
jemnie etykietkami. 

Do podobnych działań można zaliczyć otwarcie szlaku rowerowego 
między Toruniem a Bydgoszczą w 2003 roku. Kulminacją wydarzenia 
było spotkanie w połowie drogi rowerzystów z obu miast, w trakcie którego 
ich prezydenci „symbolicznie zakopali topór wojenny i ogłosili przyjaźń 
Torunia i Bydgoszczy. [Następnie w] tym miejscu został zasadzony buk” 
(Nienartowicz 2003: 3). W lokalnych mediach gesty przedstawicieli wła-
dzy były ukazywane jako „znak zamknięcia bydgosko-toruńskich spo-
rów” sam rajd zaś jako „pokojowy peleton” (Drogorób 2002: 17). 
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Warto w tym kontekście wspomnieć również o programie pt. Róg 
Szerokiej i Gdańskiej12, nadawanym w lokalnej telewizji, którego celem jest 
upowszechnianie wiedzy o obu miastach oraz ich wzajemnych powiąza-
niach, a także przełamywanie stereotypów na ich temat. 

Figura Bydgoszczy i bydgoszczanina pełni w toruńskim mikroko-
smosie istotną rolę. Stanowi ważny punkt odniesienia w procesie kształ-
towania toruńskiej tożsamości oraz identyfikacji ze swoim miastem. Wy-
obrażenia na temat Bydgoszczy i jej mieszkańców przynależą w dużej 
mierze do dyskursu mitycznego, dlatego więcej mówią o świadomości 
zbiorowej torunian i postrzeganiu przez nich swojego miasta niż o Byd-
goszczy i bydgoszczanach oraz rzeczywistych relacjach pomiędzy miesz-
kańcami obu miast. Warto mieć świadomość tego, że duża część opinii 
o sąsiednim mieście i jego mieszkańcach jest osadzona właśnie w struk-
turze wyobrażeń o obcych i w związku z tym podlega specyficznym dla 
niej mechanizmom. Obraz obcego charakteryzuje się dużą trwałością 
i niezmiennością. W tym kontekście daremne wydają się zabiegi, które 
miałyby na celu poprawienie relacji pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą 
poprzez wykazywanie, że pewne toruńskie opinie o sąsiadach i ich mie-
ście są fałszywe. Jednak jako że „ci sami ludzie […] dla tych samych ludzi 
mogą okazywać się raz «swoimi», raz «obcymi»” (Benedyktowicz 2000: 43), to 
możliwości wyjścia poza schematyczne, stereotypowe opinie i relacje 
można upatrywać jedynie w zmianie kwalifikowania bydgoszczan z ob-
cych na swoich. Szansą jest więc zwiększanie obszarów, gdzie mieszkańcy 
obu miast mogą o sobie myśleć w kategoriach „my” i zmniejszanie tych, 
gdzie dominuje postrzeganie wzajemnej relacji w postaci „my–oni”. 
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Z Trobriandów do Torunia, 
czyli funkcjonalna analiza studenckiej anegdoty. 

Z badań nad folklorem współczesnym 
studentów UMK w Toruniu 

 
 

Definicje folkloru i folklorystyki zmieniają się nieustannie od samego 
początku. Od 1846 roku, kiedy po raz pierwszy użyto nazwy folklore, nauka 
ta podąża za zmieniającym się w tempie niemal rewolucyjnym przedmiotem 
swych badań i dogania go nieczęsto (por. Hernas 1975). Fakt, że szybkie 
tempo zmian przedmiotu badań – „ludu wiejskiego” – wymaga zasadniczej 
transformacji metody, teorii i, może przede wszystkim, świadomości sa-
mych badaczy stał się jasny w polskiej folklorystyce w latach 70. 

Zmiana, zainicjowana – nie bójmy się użyć tego określenia – manife-
stem programowym Czesława Hernasa (Hernas 1975), zaczęła nabierać 
pożądanej dynamiki w środowisku „Literatury Ludowej”, która stała się 
wkrótce ostoją nowej folklorystyki (m.in. Kowalski 1989 i 1990). W latach 
80. swój akces do „rewolucji” zgłosili etnolodzy, tworząc kolejny manifest – 
Zbigniew Benedyktowicz, Czesław Robotycki, Ludwik Stomma, Ryszard 
Tomicki i Jerzy S. Wasilewski opublikowali na łamach „Polskiej Sztuki 
Ludowej” pamiętne „materiały do słownika” (Benedyktowicz, Robotycki, 
Stomma, Tomicki, Wasilewski 1980–1981), słownika, który był jedną 
z głównych przyczyn wielkiej antropologicznej fali lat 90., kiedy to pismo 
„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” stało się wpływową trybuną antro-
pologii współczesnej. 

W owym czasie to, co przewidywali mistrzowie początku XX stulecia 
z Janem Stanisławem Bystroniem na czele (Bystroń 1980), stało się ciałem: 
nowoczesne (nawet ponowoczesne) społeczności, jakże różne od pier-
wotnych, chłopskich czy ludowych, stały się centrum zainteresowania 
folklorystów, etnologów, antropologów kulturowych i społecznych. Nauki 
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antropologiczne opuszczały swoje tradycyjne, dzikie „Trobriandy”, przeno-
sząc swe teorie, swój aparat pojęciowy, swoją antropologiczną perspektywę 
oglądu wreszcie, na tereny zamieszkane przez ponowoczesne „nowople-
miona” (por. Burszta 1998: 164–165) – do miast cywilizacji Zachodniej. 
Metaforyczni dzicy zostali odnalezieni. Młode pokolenie badaczy ode-
tchnęło z ulgą – przedmiot badań nie tylko dogoniono, ale trzymano go, 
jak się wydawało, wcale mocno. 

Lata 90. to niewątpliwie najtłustsze lata dla badań nad folklorem 
współczesnym. Prócz tego jednak, że przyniosły owoce w postaci obfitości 
tekstów antropologicznych, dostarczyły nam również zjawiska, które Cze-
sław Robotycki określił swego czasu mianem „banalizacji tekstów etnolo-
gicznych” (Robotycki 1995), wskazując przy tym na groźbę przesunięcia 
się antropologii na pozycje zajmowane dotąd przez literaturę. Nie doty-
czą te uwagi rzecz jasna dzieł klasyków antropologii współczesności, ale 
raczej ich epigonów, którzy zalewali naukowy rynek tekstami, które okre-
ślano mianem: „pop-antropologia” czy „naukowy performance”. Coraz czę-
ściej bowiem czytelnik tekstu „antropologicznego” konstatował ze zdziwie-
niem: „świetne w czytaniu, ale co z tego wynika?”. Pojawiło się 
niepokojące poczucie, że antropologia nie tyle dogoniła, co raczej wyprzedzi-
ła i gdzieś po drodze zgubiła swój przedmiot poznania (Madyda 1996). 

Należąc do orędowników permanentnego romansowania, lecz tylko 
romansowania, antropologii współczesności z literaturą, zajmę się tu tek-
stem współczesnego folkloru – studencką anegdotą – i postaram za po-
mocą „funkcjonalnej analizy treści” dowieść, że warto, by antropologia 
współczesności pozostała (choć trochę) nauką. 

Przedmiotem analiz czynię anegdotę studencką1, tę część studenckie-
go folkloru, która nie tylko jest stosunkowo łatwo uchwytna i podatna na za-
biegi badawcze (praca z konkretnym tekstem), nie tylko zapewnia bogate 
źródła i ich różnorodność, ale jest także (a może przede wszystkim), bodaj 
najbardziej „żywym” przejawem studenckiego folkloru. 

Folklor studencki od dawna budzi zainteresowanie badaczy (m.in. Bielu-
nas 1977). Należy on do folkloru subkultur, który to, wraz z folklorem 
tradycyjnym, folkloryzmem i folklorem interspołecznym, składa się na 
przedmiot badań folklorystycznych (Waliński 1979). Cechy folkloru sub-
kultur wyrażają się w tym, że jest „żywy” (inaczej niż folklor tradycyjny, 
który nie ma już swojego nosiciela), autentyczny i spontaniczny (inaczej niż 
folkloryzm, który jest adaptacją i naśladownictwem folkloru) oraz tym, że na-
leży do konkretnej grupy społecznej (inaczej niż folklor interspołeczny). 

 
1 Anegdoty przedstawione w tekście zebrałem wśród studentów UMK w Toruniu. 

Wszystkie nazwiska oraz inne nazwy własne zostały zmienione bądź zaszyfrowane. 
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Materiał tekstowy folkloru subkultur jest dla badacza szczególnie cenny. 
Pozwala pracować z założeniem, że badany tekst folkloru niesie ze sobą 
treści, będące (ogólnie na razie mówiąc) odbiciem autentycznych, często 
nieformalnych, nieoficjalnych i niejawnych relacji społecznych. Pojawia-
jąca się tu możliwość odkrycia w owych tekstach treści, nie będących od-
biciem ogólnej wiedzy (a być może z nią sprzecznych), stanowi oczywi-
ście największy magnes dla antropologa współczesności. 

Analiza treści tekstów folkloru może i musi prowadzić zatem nie tyl-
ko do opisu (choćby najbarwniejszego, tak charakterystycznego dla an-
tropologii współczesnej), ale przede wszystkim do określenia funkcji, jakie 
pełni on w danej grupie społecznej. Dopiero bowiem zdemaskowanie 
owych funkcji, czyli w konsekwencji odpowiedź na pytania: dlaczego ów 
tekst się pojawił, dlaczego jest „podtrzymywany” i, last but not least, do czego 
jest potrzebny, pozwoli przesunąć akcenty z literackich na naukowe. 

Anegdota studencka to krótka opowiastka z życia studenckiego, trak-
tująca o egzaminacyjnych przygodach, starciach z wykładowcami, aka-
demikowej codzienności oraz rozrywkowej sferze życia studenckiego, 
nosząca cechy artystyczne – skonwencjonalizowaną budowę z wyraźną 
puentą; jej treść jest najczęściej żartobliwa, choć zdarza się, że przeciwnie 
– wywołuje strach; w sposób wyraźny wartościuje postawy swych boha-
terów – nie pozostawia słuchacza obojętnym; przekazywana jest (głów-
nie) w sposób ustny, w licznych wariantach, jako opowieść autentyczna, 
z wieloma elementami uprawdopodobniającymi: nazwiskami, nazwami 
instytucji, nazwami miejscowości itp. 

Bliska jest gatunkowo opisywanym przez Dionizjusza Czubalę legendom 
miejskim (czy, jak je także nazywa, mitom współczesnym, opowieściom 
z życia, makroplotkom; Czubala 1993 i 1996). W odróżnieniu od bada-
nych przez śląskiego folklorystę legend, anegdota studencka nie należy 
jednak do folkloru interspołecznego, ale do folkloru środowiskowego (czy 
subkulturowego). Za istotny jej element uznalibyśmy także obecność 
nazw własnych – poczucie autentyczności jest wpisane w kontekst stu-
denckiej anegdoty i jest, jak się wydaje, znacznie większe niż w wypadku 
klasycznych makroplotek. Pamiętać jednak warto, że wszelkie przyporząd-
kowania gatunkowe na obszarze folkloru współczesnego są wciąż jeszcze 
dość umowne i czekają na swoich systematyków. 

Anegdoty studenckie to typowe teksty folkloru. Cechuje je: oralność 
(przekaz ustny), wariantywność (istnieją różne warianty danej anegdoty), 
kolektywność (autor zbiorowy), akceptowalność (nieakceptowany tekst 
ginie), artystyczność (nastawienie na efekt estetyczny), tradycyjność 
(przekaz tekstu kolejnym pokoleniom), a są to najważniejsze bodaj i naj-
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częściej wskazywane przez badaczy wyznaczniki folkloru. Także „testy” 
proponowane przez badaczy – takich jak Dorota Simonides: popularność 
w danej grupie, kolektywny proces tworzenia, przekaz spontaniczny 
i nieoficjalny; czy Jana Harolda Brunvanda: funkcjonalność, wariantywność, 
swoista tradycyjność – zdaje anegdota studencka pomyślnie (Czubala 
1996: 9–11). Do owej funkcjonalności, podnoszonej przez Brunvanda, 
wrócimy już za chwilę; fakt, że dany tekst folkloru pełni w danej grupie spo-
łecznej określone funkcje społeczne, będzie bowiem podstawą analizy. 

Nie sposób jednakże analizować tekstów folkloru w oddaleniu od kon-
tekstu, od sytuacji, w której zostały wykonane – taka analiza jest niepeł-
na, nieprawdziwa. Anegdota studencka przekazywana jest w dwóch, co 
najmniej, typach sytuacji: jej konkretyzacja (opowiedzenie) determinowa-
na jest bądź przez konkretną sytuację związaną z treścią anegdoty 
(np.: przed egzaminem u danego profesora opowiada się anegdoty doty-
czące jego osoby, jego sposobów egzaminowania itd.), bądź też pojawia 
się w sytuacji, której odpowiada nie treść, a raczej forma danej anegdoty 
(np.: w czasie towarzyskiego, zabawowego spotkania opowiada się aneg-
doty, budzące rozbawienie współbiesiadników). Należy zauważyć, że je-
dynie pierwsza z tych sytuacji jest zawsze naturalną sytuacją, osadzoną 
w pierwotnym kontekście – jej uczestnikami są sami studenci (w wypad-
ku sytuacji drugiej pojawić się mogą uczestnicy spoza subkultury stu-
denckiej), a jej funkcje nie ograniczają się do funkcji ludycznych (jak to 
dzieje się w wypadku sytuacji drugiej). 

Najczęściej opowiadają anegdoty oczywiście studenci, choć powta-
rzają je także byli studenci (nierzadko rodzice czy rodzeństwo „aktual-
nych” studentów), a także sami wykładowcy. Odbiorcą także najczęściej 
jest student, choć oczywiście może nim też być (w drugiej sytuacji) każdy 
przypadkowy uczestnik sytuacji folklorystycznej (także badacz). Nas inte-
resuje oczywiście przekaz, w którym co najmniej odbiorca jest studentem –
tylko wtedy, w naszym przekonaniu, możemy mówić o autentycznej sy-
tuacji folklorystycznej – „kulturowy gen” anegdoty zostaje przekazany. 

Wspomniana już  f u n k c j a  l u d y c z n a  anegdoty studenckiej 
jest nie tylko silnie związana z kontekstem, w którym anegdota się poja-
wia, ale jest także funkcją bodaj najwyraźniejszą, najłatwiej zauważalną. 
Każdy, kto choć raz obserwował (słuchał) wykonanie studenckiej aneg-
doty, wie, że salwy śmiechu stanowią jej nieodłączną część – nastawienie 
na efekt komiczny jest łatwe do zaobserwowania: 

 
Kiedyś zdawaliśmy egzamin u takiego profesora – Rosjanina, bardzo fajnego… 
Wszedł kolega, który nie był najlepiej przygotowany i tak zdaje, zdaje… W koń-
cu profesor mówi do niego: 
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– Wie pan co – u nas takie zdawanie to nazywamy na łapu-capu!…  
A kolega na to: 
– A u nas na pandę! 
– Kak na pandę? – pyta się profesor. 
– Pan da trojku, pan da trojku… [śmiech; M., student, 06.2003]. 

 
Słyszałem, że prof. X na pierwszym wykładzie stara się zawsze przekonać 
młodych studentów, by nie bali się zadawać mu pytań. 

– Proszę zadawać pytania. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie od-
powiedzi. 

Na to zgłasza się jeden ze studentów – jakiś ostro wyluzowany… 
– Panie profesorze, a co się stanie, jeśli stanę obiema nogami na szy-

nach tramwajowych, a rękoma chwycę się przewodu trakcji? Czy pojadę jak 
tramwaj [M., student, 06.2003]? 
 
Prof. X na zajęciach kiedyś odwalił podobno taki numer. Po jakiejś, wiesz, 
beznadziejnej wypowiedzi jakiejś dziewczyny, otwiera okno, wystawia nogę 
i mówi:  

– Niech pani to odwoła, bo skoczę [śmiech]. 
Opowiadała mi to kumpela, która była na tych zajęciach [S., student, 

06.2003]. 
 
Humor bazujący na zaskoczeniu słuchacza niespodziewaną puentą, 

nierzadko sytuacyjny, czasem słowny, służy jednak nie tylko owej lu-
dyczności – rozrywce. Pośrednio oddaje bowiem swoje usługi innym 
funkcjom studenckiej anegdoty. Z humorem studenckiej anegdoty wiąże 
się ściśle jej  f u n k c j a  o s w a j a n i a  ś w i a t a . Wszak nic tak jak 
śmiech nie oswaja rzeczywistości. „Profesor” często zostaje po prostu 
ośmieszony, skompromitowany, a taki – przestaje być groźny. Czy moż-
na bowiem bać się takich oto wykładowców: 

 
Kiedyś, w czasie egzaminu pisemnego, profesor zostawił nas z asystentami, 
a sam wyszedł, nie odpinając od marynarki bezprzewodowego mikrofoniku. 
Idzie – słyszymy w głośnikach jego kroki, sapanie na schodach, otwieranie 
drzwi i w końcu… sikanie [śmiech]! My w śmiech, a asystenci w strachu 
i proszą: 

– Znacie państwo surowość profesora proszę się uspokoić [A., stu-
dentka, 01.2003, liczne warianty]. 

 
Jest na kierunku X taki prof. Sikora [nazwisko zostało zmienione – P.Ł.], 
który ostro grzeje, wiesz… Kiedyś chodziłem tam na zajęcia do niego. 
Któregoś razu przychodzi ostro wstawiony na egzamin, my tam spłoszeni 
czekamy, a on taki tekst:  

– Dziś nie egzaminuję, bo jestem pijany jak… Sikora. 

 99



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paweł Łuczeczko 
 

Myślałem, że tam padnę ze śmiechu [śmiech; S., student, 06.2003]. 
 

Znam na przykład taką historię, nie wiem, czy to prawda, że podobno prof. 
X z naszego instytutu położył się kiedyś w czasie egzaminu ustnego na 
podłodze, student w szoku, pyta:  

– Co pan robi? 
A prof. X. na to: 
– Zniżam się do pana poziomu [B., studentka, 05. 2003, liczne warianty]! 

 
Kiedyś odbywaliśmy jakąś traskę po knajpkach ze znajomymi z akademika 
i spotkaliśmy gdzieś dra X – ten się do nas przyłączył i koniec końców wy-
lądowaliśmy – kilka dziewczyn, kilku chłopaków i on – u nas w pokoju 
w akademiku. Już zdrowo mieliśmy w czubach i jakoś zeszło na temat ćwi-
czeń gimnastycznych. Dr X zaczął nagle prezentować jakieś ćwiczenia – ja-
kieś stójki, jakieś świece, a że był wstawiony, to komedia – my ryjemy ze 
śmiechu, a on wtedy jeszcze lepsze stójki – przed dziewczynami się popi-
sywał, a te go podpuszczały… Komedia po prostu [R., student, 11.2001]. 
 
Humor anegdoty oddziałuje też niewątpliwie na więź grupy, która 

posługuje się tą anegdotą – wspólny śmiech doskonale wpływa nie tylko 
na zacieśnienie wzajemnych relacji, ale pozwala nawet budować własną, 
grupową tożsamość – zwłaszcza, gdy śmiejemy się z kogoś spoza grupy. 

Jak łatwo zauważyć, choćby w powyższych przykładach, zasadniczy 
konflikt we wszystkich niemal anegdotach rysuje się na osi: student – 
profesor (wykładowca, portierka itp.), zauważmy też, że w przytłaczającej 
większości anegdot to studenci są stroną zwycięską – jeśli nie faktycznie, 
to na pewno moralnie. 

Pozytywny bohater zbiorowy studenckich anegdot, a jednocześnie 
ich zbiorowy autor, używa swoich opowieści także w celu kreacji owego 
„my”, w celu jego podtrzymania, wzmocnienia. Więź grupowa studentów 
każdej grupy ćwiczeniowej, każdego roku, kierunku itd., jest zatem pod-
trzymywana także przez teksty folkloru studenckiego. Objawia się tu  
f u n k c j a  s p o ł e c z n a  (integracyjna) studenckiego folkloru, a tra-
dycyjny sposób kreowania więzi grupowej, zasadzający się na tworzeniu 
„mitycznych” już opozycji binarnych, wskazuje na podobieństwa z folk-
lorem tradycyjnym. Warto zwrócić uwagę, że owa „sytuacja konfliktowa” 
bywa wyrażana nierzadko wcale intensywnie: 

 
Studenci dzwonią do profesora w czasie sesji, ok. 2:00 w nocy: 

– Śpisz już? – pytają.  
– Śpię – odpowiada zaspanym głosem profesor. 
– A my się, kurwa, jeszcze uczymy [M., studentka, 05.2003, częsty wątek]! 
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Z Trobriandów do Torunia, czyli funkcjonalna analiza studenckiej anegdoty 
 

Elementem opozycji nie zawsze jest rzecz jasna wykładowca – rów-
nie często jest to… czujna „portiera”: 

 
Jak studiowałem jeszcze na UMK, to największym bodaj problemem było: 
jak wprowadzić dziewczyny do akademika lub jak je na koniec imprezy 
ewakuować. Ja się już wtedy wspinałem, więc problem rozwiązaliśmy! Za-
pinaliśmy je w uprzęże, wiązaliśmy linami i wciągaliśmy – śmiechu, pisku, 
krzyku było przy tym… Ale system działał [K., były student, 06.2000]! 
 
Chłopcy w jednym z toruńskich akademików popili sobie i postanowili się 
zabawić. Jeden z nich miał narty, więc jednego z bardziej pijanych w owe 
narty ubrano. Schody zostały pokryte pianą z gaśnicy. „Narciarz” został 
ustawiony i zepchnięty ze schodów. Zjechał tak nieszczęśliwie, że ściął 
portierkę, która akurat wyszła, żeby sprawdzić, co się dzieje. Portierka została 
zabrana do szpitala. Rano chłopcy wytrzeźwieli i stwierdzili, że należy na-
prawić błędy i poszli z kwiatami do szpitala. Jednak okazało się, że portierki 
w szpitalu nie ma, bo została odwieziona do szpitala psychiatrycznego po 
tym, jak powiedziała lekarzom, że w akademiku potrącił ją narciarz. 

Słyszałem o tym od znajomych z tego akademika [K., student, 06.2003]. 
 
Kreowanie więzi społecznej odbywa się także na osi antagonizmów 

studenci – studenci. „My” to oczywiście w tym wypadku „wspaniali stu-
denci z UMK”, a „oni”, no cóż, na przykład z politechniki: 

 
Krąży też taka opowiastka – kumpela z miasta X mi opowiadała – tam po-
dobno na polibudzie to się takie bystrzaki zdarzają, że… 

Dwóch studentów przyszło na egzamin. 
– Siadajcie panowie. Mam trzy pytania – mówi profesor. 
– Jak ja się nazywam? 
– Kowalczyk, Kowalewski… Nie wiemy – mówią studenci. 
– Z jakiego przedmiotu zdajecie egzamin? 
– Maszynoznawstwo, technologia maszyn, mechanika…? Nie wiemy. 
– Który raz zdajecie ten egzamin? 
– 14… 12… 16… Nie wiemy. 
– No cóż, przykro mi, nie zdaliście, panowie – mówi w końcu profesor. 
Studenci wychodzą i jeden do drugiego: 
– A mówili, że luzak [B., studentka, 06.2003]. 

 
Także na innych uniwersytetach zdarzają się rzeczy dla „nas” niepo-

jęte, bo przecież na „naszym UMK” takie zachowania nie są normalne: 
 
Słyszałam od kumpeli o takim przypadku z miasta X. Na prawie chyba jest 
tam taki profesor, który strasznie złe oceny stawia. Na jakimś egzaminie 
powstawiał wszystkim laskom same tróje. Te stoją przed jego gabinetem 
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po egzaminie i psioczą tam na niego pod nosem, że alfons, że taki owaki… 
Nagle on wypada z gabinetu i mówi: 

– Indeksy! 
Te mu dały te indeksy, bo co miały zrobić, i załamane:  
– Słyszał jak na niego mówiłyśmy – teraz nam powstawia gały… 
Po chwili drzwi się otwierają, profesor oddaje im indeksy i mówi: 
– Każdy alfons dba o swoje kurwy! 
I poszedł. Te zaglądają do indeksów, a on im wszystkim do tych trój 

plusy podopisywał [B., studentka, 05.2003]! 
 
Owa funkcja społeczna (integrująca) przeradza się nierzadko 

w  f u n k c j ę  m i t o t w ó r c z ą  – wokół owego „my”, wokół naszej 
społeczności, ale też wokół „naszych” profesorów, budują anegdoty 
swoisty mit. Wokół niektórych wykładowców powstają legendy, które 
oddziałują na atmosferę studiowania, przydają „naszemu” kierunkowi 
„legendowej” specyfiki: 

 
Słyszałem też o profesorze X, że w czasach swoich studiów na UMK, gdy 
mieszkał w akademiku, zrobił z kolegami taki opozycyjny performance. Wy-
wiesili któregoś dnia z okna pokoju w akademiku prześcieradło z wielkim 
napisem „DZIĘKUJEMY!” [śmiech]. Oczywiście dość szybko zaintereso-
wały się tym odpowiednie służby, przyjechały, zabrały ich na komendę, 
przesłuchują – za co ci studenci tak bardzo dziękują… 

A oni na to, że świat jest po prostu piękny, gdy się studiuje – są za to 
po prostu światu wdzięczni [śmiech; P., student, 12.2005]. 
 
Na „mitologię” astronomii składają się niewątpliwie opowieści o eli-

tarności tego kierunku: 
 
Jest taka anegdota u nas na astronomii, à propos tego, że nie jest to najlicz-
niejszy kierunek… Na pierwszym roku cały rok jeździ na badania terenowe 
autokarem, na drugim musi zmieścić się do nyski, a od trzeciego cały rok 
jeździ w teren „osobówką”. I to jest fakt [P., student, 05. 2000]. 
 
Słyszałam, że nielekko mają studenci astronomii. Podobno na wyższych la-
tach jest ich kilku na roku i zdarzają się takie ćwiczenia, że jest się sam na 
sam z profesorem – spróbuj się nie przygotować [śmiech]. Przerąbane mają 
[śmiech; S., studentka, 04. 2004]. 
 
Podobnie studiowanie filozofii niesie ze sobą specyfikę trudną do 

zrozumienia przeciętnemu studentowi. Filozof, by przetrwać sesję, musi 
się wszak „nafilozofować”: 
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Kolega opowiadał mi, że był kiedyś u nich na filozofii egzamin z jakiegoś 
tam filozoficznego przedmiotu. Profesor dawał każdemu takie zadanie:  

– Proszę obejść stół dookoła.  
Student wykonuje polecenie. Profesor:  
– Proszę indeks, dwója! 
Następny student – podobnie. Profesor do kolejnego:  
– Proszę obejść stół dookoła. 
Student na to:  
– A w którą stronę? 
A profesor:  
– Pan zaliczył [A., studentka, 05.2003]! 

 
Jak wspomnieliśmy wyżej, można spoglądać na studencką anegdotę, 

jak na pole niekończącego się konfliktu między studentami a ich wykła-
dowcami. Takich wątków i wariantów jest najwięcej i są one także naj-
liczniej reprezentowane. I choć wynik przedstawionych w anegdocie 
konfrontacji bywa oczywiście różny, to niezmiennie zaskakuje łatwość, 
z jaką wielu bohaterów studenckiej anegdoty radzi sobie z najtrudniejszymi 
egzaminami, najbardziej wymagającymi profesorami, najczujniejszymi 
portierkami. Długie godziny w czytelni okazują się zbędne, bowiem, jak 
uczy studencka anegdota, wystarczy nieco sprytu, odrobina intuicji, cza-
sem bezczelność, nawet przypadek, by odnieść sukces. Któż bowiem nie 
chciałby zdać trudnego egzaminu, rysując grzybka, zaliczyć wypracowa-
nie, pisząc tylko trzy słowa: „To jest ryzyko!”, czy zdobyć piątkę, wsuwa-
jąc przypadkowo indeks pod drzwi. Należy tu mówić o  f u n k c j i  
k o m p e n s a c y j n e j , niezwykle częstej w tekstach folklorystycznych, 
typowej bowiem dla świadomości typu mitycznego, której, jak powiadają 
klasycy, wszyscy jesteśmy nosicielami. Zatem jak wyglądają studenckie 
„marzenia senne”: 

 
Student pisze kolokwium zaliczeniowe z „magicznego” matematycznego 
przedmiotu o przeznaczeniu bliżej nieokreślonym. Dostaje kartkę papieru 
z pytaniami, których zupełnie nie rozumie, nie mówiąc już o tym, że nic nie 
umie, bo wczorajszą noc spędził na imprezie. Wszyscy dookoła intensyw-
nie piszą, myślą z wysiłkiem, albo ściągają. Zmaltretowany student bierze 
długopis do ręki i rysuje pod swoim imieniem i nazwiskiem grzybka, po 
czym podpisuje: „Lepszy rydz niż nic!”. 

Przy ogłoszeniu wyników okazało się, że otrzymał ocenę dostateczną 
z adnotacją, że to mogło przejść tylko raz. Jest to historia zasłyszana od 
znajomego, który twierdził, że tak właśnie zrobił [M., studentka, 06.2003]. 
 
Podobno była kiedyś taka sytuacja, nie wiem kto mi to opowiadał, że w czasie 
egzaminu profesor zrobił sobie przerwę. Nie wychodził jednak z gabinetu, 
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tylko coś tam robił – może coś jadł na przykład… Studenci czekają 
w nerwach przed gabinetem, kręcą się, rozmawiają… Jeden gość siadł so-
bie obok drzwi i zamyślony zaczął bawić się indeksem – jeździł nim po 
podłodze, pod nogami sobie, wsuwał nawet lekko pod drzwi od gabinetu 
profesora… Nagle indeks zniknął – profesor wciągnął go na drugą stronę. 
Studenci w szoku, a ten który stracił indeks najbardziej – nie wie co robić – 
wchodzić i przepraszać, a może czekać? Nagle indeks wylatuje spod drzwi! 
Właściciel rzuca się na niego, otwiera, a tam ocena: bdb i karteczka: „za 
odwagę” [R., student, 06.2003]. 
 
Słyszałem też o takiej historii, ale to kilka razy i od różnych ludzi, także to 
pewnie taki żart krąży – nieprawda. Na jakimś „kole”, bodaj na polonistyce, 
mieli napisać czym jest ryzyko. Jeden koleś głowił się jak tu niebanalnie 
wybrnąć z sytuacji i w końcu napisał tylko trzy słowa: „To jest ryzyko” i oddał 
kartkę. Dostał pionę [R., student, 06.2003, częsty wątek]. 
 
Nie sposób jednak nie zauważyć, że pewna część anegdot skazuje 

studenta na porażkę, ośmiesza go, a nie profesora, czasami obnaża brak 
solidarności wśród braci studenckiej. Nie kłóci się to jednak z naszymi 
powyższymi konstatacjami. Kluczem jest tu kontekst, w którym pojawia 
się konkretyzacja anegdoty – wszak naturalnym kontekstem dla większości 
anegdot jest sytuacja sesji egzaminacyjnej. Młodzi, początkujący studenci 
raczeni są tuż przed egzaminem opowieściami o „okrutnych profesorach” 
przez swych starszych i już doświadczonych kolegów – „wiecznych stu-
dentów” czy „nieustraszonych trzecioroczniaków” – jest to swego rodza-
ju obrzędowe znęcanie się (jak przystało na inteligentów – mające wy-
miar psychiczny, a nie fizyczny) nad „kotami”, o charakterze rytuału 
przejścia. Tę funkcję studenckiej anegdoty nazwiemy  f u n k c j ą  r y -
t u a l n ą  ( o b r z ę d o w ą ). Pierwszoroczniak przed wejściem na eg-
zamin usłyszy zatem o morderczych instynktach profesora X lub 
o szalonych pomysłach profesora Y – jeśli nie ulęknie się opowieści, jeśli 
przetrwa egzaminy – będzie mógł mówić „my” i opowiadać takie oto 
„straszne” anegdoty kolejnym pokoleniom adeptów studenckiego fachu: 

 
Słyszałem takie opowieści o profesorze X, z wydziału Y, że podobno nie 
lubi długowłosych chłopaków, hippisów nie lubi – oblewa ich bez litości 
i bez względu na posiadaną przez nich wiedzę [P., student, 06.2003]. 

 
Słyszałam też, że niektórzy profesorowie, którym się nie chce spraw-

dzać prac czy kół, mają taki system: podrzucają prace do góry, która spad-
nie na stół – piona, która na dywan – czwóra, a te które spadną na podłogę 
– gały [B., studentka, 06.2003]. 
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Podobno była taka profesorka kiedyś, chyba od przedmiotu X, która za-
dawała na egzaminie np. takie „pytanie pomocnicze”: 

– Co przywiózł Rej z Wenecji dla swojej narzeczonej? 
Studenci oczywiście nie wiedzą, czasem kombinują, strzelają… A ona 

– Dwója, niestety, Rej nigdy nie był w Wenecji [A., studentka, 06.2003]. 
 

Był podobno kiedyś taki profesor walnięty na kierunku X, który darł się na 
studentów, rzucał w nich indeksami, „Wooon!” – krzyczał, jeśli ktoś „za-
wiódł” go na egzaminie [R., student, 11.2001]. 
 
Z funkcją obrzędową ściśle związana jest  f u n k c j a  s t r a t y -

f i k a c y j n a  – anegdota studencka dość wyraźnie wskazuje na wyższe 
miejsce, w nieformalnej strukturze studenckiej społeczności, tych do-
świadczonych, zaprawionych w egzaminacyjnych bojach, starszych stu-
dentów. To oni mają bowiem na swoim koncie „sukcesy”, na które 
pierwszoroczniacy dopiero będą musieli zapracować: 

 
Był taki stetryczały profesor, który miał takie różne „słabości”, np.: wyrzucał 
indeksy przez okno ze swojego gabinetu i student, który zdążył przynieść 
go z powrotem w pół minuty, zaliczał. Studenci wpadli na pomysł, żeby 
sobie indeksy podawać – zawsze ktoś czekał już pod oknem na lecący indeks 
i przynosił pędem pod gabinet właścicielowi – wszyscy więc zaliczali. Profesor 
jednak przejrzał ich podstęp i zmienił system [A., studentka, 06.2003]. 

 
Słyszałam taką opowieść, że kiedyś na jakimś egzaminie studenci wchodzili 
bez żadnej listy. Pierwszy wyszedł z piątką, drugi z czwórką, kolejny z tróją… 
No i teraz problem: nikt nie chce wchodzić, bo wiadomo jaka jest kolejna ocena. 
Dyskutują, negocjują, w końcu, po dłuższej przerwie, jeden się odważył – 
wszedł… i dostał pionę bez pytania – za odwagę [B., studentka, 05.2003]. 
 
Doświadczony student potrafi poradzić sobie nawet z najczujniejszą 

portierką, a tym rzeczywiście można młodszym kolegom zaimponować: 
 
Kiedyś, gdy jeszcze mieszkałam w akademiku, wracaliśmy późno po jakiejś 
imprezie, a z nami koleś nie z tego akademika – obcy jednym słowem. Por-
tiera go zauważyła i woła: „Pan do kogo?”, a jeden z mieszkańców, na bez-
czela, nie zatrzymując się: „Jak to? Ja? Do siebie!” I przeszli… [śmiech; A. 
studentka, 06.2003]. 
 
Kiedyś z kumpelą z pokoju buchnęłyśmy klucz od dachu w akademiku… 
Ktoś zostawił w kłódce… I później nigdy nie miałyśmy problemu z wra-
caniem późno, z wprowadzaniem znajomych itp. Ale potem się niepo-
trzebnie pochwaliłyśmy znajomym i zaczęli od nas pożyczać, ktoś sobie 
dorobił swój klucz… Takie pielgrzymki waliły przez dach, że w końcu się 
zorientowali i wymienili kłódkę… [śmiech; A., studentka, 06.2003]. 
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Funkcja rytualna (obrzędowa) oraz funkcja stratyfikacyjna, o których 
tu mowa, łączą się z  f u n k c j ą  i n f o r m a c y j n ą  ( k o m u n i -
k a c y j n ą )  anegdoty studenckiej. Okazuje się bowiem, że przekazywa-
ne „kotom” opowieści, choć stresogenne, niosą bardzo cenną, z ich per-
spektywy, wiedzę. Oczywiste jest, że anegdota studencka, jak każdy 
(niemal) tekst, wyposażona jest w konkretne informacje. Możemy zatem 
potraktować zbiór anegdot studenckich jako swoiste kompendium nieoficjal-
nej wiedzy o życiu studenckim, które ułatwia poruszanie się w skomplikowa-
nej rzeczywistości wyższej uczelni. Po przefiltrowaniu danej anegdoty 
przez prostą (i niekoniecznie świadomą) interpretację, otrzymuje student 
pigułkę konkretnej wiedzy: jak należy zachowywać się u profesora X, ja-
kie pytania „ratunkowe” zadaje profesor Y, a czego nie znosi profesor Z. 
Jest to doprawdy nieprzebrany zasób wiedzy niedostępnej w programach 
nauczania, pakietach informacyjnych i skryptach, wiedzy, którą zdobyć 
można tylko w ciągu długich lat studiowania – partycypowania w kulturze 
(subkulturze) studenckiej. Spójrzmy zatem na anegdoty jako na konkre-
tyzacje pewnych strategii wypracowanych w, trwającym latami, pojedynku 
wykładowca–student. Jakie sposoby skutecznego działania przedsiębiorą 
zatem wykładowcy? Zdarza im się na przykład uciekać do „prostej” ma-
nipulacji: 

 
Opowiadała mi znajoma, że miała kiedyś zajęcia z takim dość młodym asy-
stentem X. I kiedyś mieli ćwiczenia z manipulacji społecznej czy z czegoś 
takiego, no i ten asystent zadaje w pewnym momencie pytanie: 

– Kto z państwa przeczytał moją książkę? 
Wszyscy studenci podnieśli ręce. 
– A więc proszę państwa, to jest właśnie przykład prostej manipulacji. 

Owszem, książkę napisałem, ale jeszcze nie oddałem do druku [J., student-
ka, 01.2006]. 
 
Zdarzają się także, rzecz jasna, manipulacje mniej przyjemne dla stu-

dentów: 
 
Koleżanka opowiadała mi, że była kiedyś na konsultach u jakiegoś profeso-
ra i ktoś nagle zatelefonował do niego, żeby spytać o ocenę z jakiegoś eg-
zaminu. Ten się od razu lekko wkurzył, ale nic – zagląda do swoich notatek 
i mówi: 

 – Niestety ocena niedostateczna. 
Po czym odkłada słuchawkę i poprawia, przy mojej kumpeli, z czwóry 

na dwóję!!! Specjalnie to przy niej zrobił, żeby studenci nie dzwonili 
w takich sprawach [B., studentka, 06.2003]. 
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Profesorowie wprost uwielbiają „łapać” studenta za słowa – trzeba 
być bardzo czujnym, jeśli chce się przetrwać traumę egzaminu: 

 
Słyszałem kiedyś historię o pewnej studentce, która, no niestety, nie na-
uczyła się na egzamin i jęczała profesorowi: 

– Panie profesorze, ja naprawdę nie zasłużyłam na dwóję… 
A ten na to, rozeźlony już tym żebraniem: 
– To fakt, ale to jest najniższy stopień, jaki przewiduje regulamin. 
No i, niestety, wpisał jej pałkę [B., student, 12.2005]. 

 
Potrafią również ujść, z niezwykłym wdziękiem, najbardziej suge-

stywnym „propozycjom korupcyjnym”: 
 
Podobno gdzieś na zaocznych zdarzyła się taka historia. Przychodzi stu-
dent na egzamin ustny, wyciąga z teczki trzy koniaki, stawia przed profeso-
rem i pyta z dwuznacznym uśmieszkiem: 

– Trzy za trzy?! 
Profesor otwiera szufladę, wkłada do niej dwie butelki i mówi: 
– Dwa za dwa [B., studentka, 06. 2003]. 

 
Anegdota nie tylko jednak ostrzega przed strategiami profesorów – 

proponuje także kontrstrategie; studenci także, nie gorzej od swych wykła-
dowców, potrafią „łapać za słowa”: 

 
Mówił mi kiedyś kolega, że pewien profesor tak się kiedyś wkurzył na 
przeszkadzających w zajęciach studentów, że wydarł się na nich: 

– Ostatnia ławka za drzwi! 
Ci studenci, którzy tam siedzieli, byli strasznymi luzakami – podnieśli 

ławkę, przy której siedzieli, i wynieśli ją za drzwi. Nie wiem, czy to prawda – 
słyszałam od znajomej z liceum, że kiedyś u nich w klasie też tak ktoś zrobił – 
to, być może, taki dowcip krąży [M., studentka, 06.2003, częsty wątek]. 

 
Słyszałam kiedyś, że podobno profesor X zrobił któregoś razu zdjęcie na 
sali, w czasie wykładu. Potem w czasie egzaminu ustnego pokazywał to 
zdjęcie i pytał: 

– Proszę pokazać, gdzie pani/pan siedzi na tym zdjęciu? 
Ci, którzy nie chodzili na wykład, mówili, że za filarem. Po jakimś cza-

sie profesor musiał wyjść i stwierdzić: 
– Proszę państwa, wszystkie filary są już zajęte [A., studentka, 04.2005, 

liczne warianty]! 
 
Podkreślaliśmy już, że jedną z wyraźniej preferowanych strategii, 

prezentowanych w anegdotach studenckich, jest strategia oparta na po-
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mysłowości i oryginalności, pouczająca członków subkultury studenckiej, 
że spryt jest wart tyle samo, co prawdziwa wiedza: 

 
U nas na historii była kiedyś taka sytuacja, że profesor na egzaminie pytał 
takiego kolesia: 

– Proszę podać ile wynosiła długość linii kolejowych w Polsce przed 
I wojną światową? 

Student nie miał pojęcia, ale próbuje się ratować: 
– A w którym dokładnie roku?  
W odpowiedzi słyszy:  
– Przecież mówię – przed I wojną! 
Student na to: 
– W roku 1493 wynosiła dokładnie zero kilometrów. To było przed 

I wojną światową, czyż nie? 
Profesora tak to rozbawiło, że zaliczył mu ten egzamin [D., studentka, 

12.2005]. 
 
Oczywiste jest, że jeśli błyskotliwość i pomysłowość cenione są tak 

wysoko, to wtórność musi zostać napiętnowana: 
 
Zdarzenie, podobno autentyczne, choć brzmi nieprawdopodobnie, opisała 
mi koleżanka, która była jego świadkiem. Jeden z wykładowców na jej kie-
runku bardzo cenił sobie niebanalne pomysły. Podczas sesji jeden koleś był 
zupełnie nieprzygotowany. Gdy nadeszła jego kolej, w akcie desperacji 
otworzył drzwi do sali, w której egzaminował profesor, wrzucił indeks 
i zamknął drzwi. Po chwili drzwi się otworzyły i indeks wyleciał z powrotem. 
Student zagląda do indeksu, a tam wpisana bdb z dopiskiem „za oryginal-
ność”. Inny student pomyślał, że też tak zrobi, i, gdy nadeszła jego kolej, 
wrzucił indeks do sali. Po chwili indeks wyleciał. Dostał pałę z komentarzem 
„za ściąganie” [J., studentka, 12.2005, częsty wątek]. 
 
Zwróćmy teraz uwagę na rzecz, naszym zdaniem, najważniejszą – 

anegdota przenosi bowiem coś więcej niż tylko informację. Opowiadając 
anegdotę, student A, prócz tego, że przekazuje studentowi B wiedzę, ini-
cjuje też skomplikowaną relację interpersonalną, prowadzącą do przeka-
zania i utrwalenia pewnych wzorów kulturowych. Każda anegdota, więcej 
nawet – każda jej konkretyzacja (każdorazowe jej wykonanie) ma także 
wymiar symboliczny. Każdą konkretyzację możemy bowiem potraktować 
jako egzemplifikację pewnego wzorca zachowania – aprobowanego lub 
piętnowanego, w zależności od danego tekstu, od określonej anegdoty. 

Studencka anegdota zaczyna się tu jawić jako swego rodzaju narzędzie, 
służące do dystrybucji wzorów postępowania (nam – antropologom – 
zastępujące zwierciadło, prezentujące akceptowane i negowane w danym 
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momencie i w danej grupie wzorce oraz normy społeczne). Spostrzeżenie 
to wydaje się o tyle cenne, że analizowane tu przez nas teksty folkloru stają 
się wykładnią systemu nieoficjalnych wartości i norm społeczności stu-
denckiej – można tu mówić o  k u l t u r o t w ó r c z e j  ( n o r m o -  
i  w z o r c o t w ó r c z e j )  f u n k c j i  anegdoty studenckiej. 

Przyjrzyjmy się przez moment anegdotom, zwracając szczególną uwagę 
na prezentowane w nich strategie przynoszące sukces studentom, klęskę zaś 
wykładowcom. Wybrać musimy w tym celu te anegdoty, w których student 
„jest górą”, w których przyjęta przez niego strategia okazuje się skutecz-
na. Wstępna ich analiza pozwala stworzyć pewną siatkę pojęć – nazw cech 
i zachowań, które przynoszą sukces. Są to: asertywność, bezczelność, bezpo-
średniość, odwaga, pomysłowość, ryzykanctwo, rozrywkowy charakter, 
spryt i… przypadek. Analiza częstotliwości ich występowania oraz ich 
natężenia wskazuje, że cechami przynoszącymi najlepszy efekt są: aser-
tywność, ryzykanctwo, spryt. Zastanawia niewątpliwie brak cech warto-
ściowanych pozytywnie w formalnym systemie normatywnym. Pracowi-
tość, systematyczność czy erudycja nie mają żadnego (sic!) znaczenia dla 
zbiorowego autora studenckich anegdot. Inaczej niż w życiu – niestety dla 
studentów – trzeba powiedzieć i podkreślić, co już czyniliśmy omawiając 
funkcję kompensacyjną, że anegdoty studenckie mają charakter wyraźnie 
życzeniowy, że są wyrazem pewnych pragnień, obrazem pewnych sytuacji 
pożądanych. Ich życzeniowy charakter, wskazujący nam pewien pożądany, 
„idealny” studencki świat, nie jest jednak wcale odległy od charakteru, by 
tak rzec, „programowego”. „Życzenie” niezwykle łatwo może stać się 
bowiem programem działania. Jak uczą klasycy – Roland Barthes, Mircea 
Eliade czy Carl Gustaw Jung, by wymienić tak różnych badaczy – opo-
wieść o charakterze mitycznym jest przejawem mitycznej świadomości 
zdolnej modelować rzeczywistość. Do tego jednak niezbędnych jest kil-
ka, charakterystycznych dla folkloru, elementów, które są także imma-
nentnymi cechami studenckiej anegdoty. 

Po pierwsze, anegdota postrzegana być powinna przez swych użyt-
kowników jako opowieść autentyczna (inaczej niż np. dowcipy o studentach, 
które są z założenia fikcyjne, a ich dominującą funkcją jest funkcja ludyczna). 
Istniejący w folklorystyce podział tekstów na memoraty (opowieści z życia 
bohaterów) i fabulaty (teksty z drugiej ręki) i tutaj ma zastosowanie. Spora 
ilość memoratów („Kiedyś byłem na wykładzie…”) oraz skonkretyzowanie 
autora wielu fabulatów („Kumpel mi mówił, że kiedyś u nich na wykła-
dzie…”) ma przekonać słuchacza o prawdziwości danej opowieści. Owo 
przekonanie budowane jest także przez pojawianie się w tekście licznych 
nazw własnych – skonkretyzowanie bohaterów, instytucji, miejsc itp. 
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Po drugie, podkreślić trzeba możliwości rozpowszechniania pewnych 
treści, które daje tekst folkloru. Niebagatelna jest tu rola humoru, który 
ma duży wpływ na trwanie samej anegdoty, jej akceptowalność 
i dystrybucję – anegdota szczególnie śmieszna jest po prostu częściej 
powtarzana. Ze wzrostem jej popularności rośnie zaś oczywiście szeroka 
znajomość niesionych przez nią wzorów zachowania. 

Trzecim elementem, który czyni z anegdoty „kreatora” systemu wzorców 
zachowania i norm społecznych, jest jej silne nacechowanie wartościują-
ce. Puenta – rozwiązanie anegdoty – jest zawsze pełna emocji, w sposób jasny 
ocenia zachowania bohaterów, wskazując wyraźnie na „zwycięzcę” – skon-
struowana jest tak, by wśród słuchających rozległ się jęk oburzenia lub 
wybuch radości. Wzór zachowania prezentowany przez „zwycięzcę” (czy 
to studenta, czy profesora) zapada w pamięć równie silnie jak działania 
prowadzące do porażki. Analiza cech zwycięzcy i przegranego, ich strategii 
oraz samej sytuacji, prowadzona przez użytkowników anegdoty nierzad-
ko nieświadomie, w sposób automatyczny, prowadzi do utrwalania się 
wśród członków grupy cech, strategii, zachowań itp. pożądanych („zwycięz-
ców”) i eliminacji niepożądanych („przegranych”). 

Konstatacje powyższe przekonują, że studencką anegdotę traktować 
należy jako narzędzie, z pomocą którego rozpowszechnia się alternatyw-
ny wobec oficjalnego system wartości i norm. Kultura studencka (w tym 
wypadku studentów UMK) wypracowała sobie nieformalne kanały dys-
trybucji – nie tylko pewnych informacji, ale przede wszystkim skutecznych 
strategii – na gruncie folkloru, jedynego spontanicznego, niekontrolowanego 
odgórnie, ekonomicznego (bezpłatnego), a przy tym stosunkowo trwałego 
(przekazywanego kolejnym pokoleniom studentów) środka przekazu. Intere-
sująco wyglądałaby niewątpliwie porównanie powyższych konstatacji 
z analizami anegdot innych grup kulturowych; równie interesująca wydaje 
się odpowiedź na pytanie, czy i inne gatunki folkloru współczesnego peł-
nią funkcję określaną przez nas jako kulturotwórcza. Odpowiedź twierdząca 
dowodziłaby, że cechą całego współczesnego folkloru jest pozaoficjalna dys-
trybucja alternatywnych norm i wartości. 

Podsumowując, chcę wskazać na najważniejsze ustalenia. Rola współ-
czesnego folkloru jest, w użytkujących go społecznościach (subkulturach, 
grupach rówieśniczych, grupach zawodowych), znacząca. Rysuje się to 
wyraźniej, gdy przypomnimy sobie, że przenika on całe życie społeczne, 
obecny jest na przykład w show biznesie (ach, te plotki dotyczące gwiazd), 
w świecie nauki (tak, tak – wśród profesorów też krążą anegdoty) czy 
w świecie polityki. Znaczenie folkloru współczesnego dla tej ostatniej grupy 
zawodowej wydaje się być szczególne duże – nieprzyjemne anegdoty, do-
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tyczące kandydata na prezydenta, potrafią skutecznie ująć mu poparcia, 
a skutecznie wymierzona plotka może nawet złamać polityczną karierę 
(licznych przykładów dostarczają kolejne kampanie wyborcze). 

Ponadto pełni folklor współczesny liczne funkcje, w tym funkcje spo-
łecznie istotne. Analiza studenckiej anegdoty pozwoliła wyróżnić nam 
m.in. funkcje: obrzędową, integrującą, informacyjną i kulturotwórczą. 
Dokładniejsze badania pozwoliłyby odpowiedzieć na interesujące pyta-
nie, czy i w jakim stopniu są te funkcje zastępowalne przez inne elementy 
systemu kulturowego danej grupy. 

Pośród wielu funkcji, jakie pełni w subkulturze studenckiej anegdota, 
szczególne znaczenie ma funkcja kulturotwórcza. Jej analiza pokazuje, że 
folklor może stanowić kanał nieformalnej transmisji wiedzy, norm i war-
tości, dla których w oficjalnym obiegu miejsca nie ma. Pytaniem pozosta-
je na razie, czy jest to cecha jedynie pewnej części tekstów folkloru, czy 
może folkloru współczesnego w ogóle. 
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Miasto moje z widokiem na morze. 
Zaduma nad wodną przestrzenią Torunia 

jako wstęp do ekologii kulturowej 
nadwiślańskiej metropolii 

 
 

Tekst, który poniżej zamieszczam, jest rodzajem narracyjnego „wie-
logłosu”. Zainspirowany formułą historii alternatywnej, kładącej nacisk 
na indywidualizację przedmiotu badań czy wręcz „prywatyzację” historii 
(Domańska 1996: 118–121), chciałbym spojrzeć na Toruń z bardziej osobistej 
strony. Biorąc pod uwagę fakt, że ten rodzaj historii antropologicznej 
uprawomocnia teksty o charakterze „literackim” (Domańska 1996; Geertz 
1997: 233; 2000), pragnę taki właśnie sposób narracji – przynajmniej czę-
ściowo – zastosować. Jest mi on bowem najbliższy zarówno w przekazie, 
jak i odbiorze. Myślę też, że trafia on do szerokiego kręgu odbiorców tak 
profesjonalistów (antropologów, etnologów, historyków), jak i wszystkich 
tych, którzy do historii swojego miasta podchodzą z życzliwym zaintere-
sowaniem. Pisząc o Toruniu, w którym spędziłem ponad pół życia, jakie 
przypada na statystycznego Polaka, trudno oczekiwać by stać mnie tu było 
na chłodny obiektywizm. Antypozytywistyczna humanistyka od nikogo 
zresztą takiej postawy nie wymaga, co więcej, kwestionuje w ogóle takie 
podejście (Topolski 1978: 13; Robotycki 1992: 41–43; Buchowski 1995: 40; 
Kaniowska 1999: 135). 

Sięgając zatem m.in. do badań terenowych, jakie prowadziłem w ramach 
pracy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu1, a także do własnych wspo-
mnień i doświadczeń (z życia zawodowego i prywatnego), chciałbym do-
tknąć tej postaci dziejów, które określa się mianem mikrohistorii, historii 
nieklasycznej, narratywistycznej czy fragmentarycznej (Burszta 1992: 122–132; 

                                                           
1 Wykorzystane tu opracowanie wywiadów terenowych znajduje się w archiwum 

Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 
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Domańska 1996: 111–129; Robotycki 1997: 44; Topolski 1996: 89, 93). 
Grzebiąc odrobinę we własnym życiorysie, pragnę delikatnie wpleść się 
w historię, przy czym nie chodzi mi bynajmniej o to, aby eksponować swoją 
osobę. Pragnąłbym raczej zaświadczyć, że badacz jest zwyczajnie w historię 
uwikłany i nie sposób takiej interakcji się wyrzec, a nawet się od niej 
uwolnić. Lepiej, gdy autor sam o tym zaświadczy, wskazując czytelnikowi 
klucz do zrozumienia i odczytania swego przekazu (Topolski 1978: 8–9). 

Element subiektywności, oparty na odniesieniach do własnego do-
świadczenia życiowego, może być ważną przesłanką rozumienia. Według 
Paula Ricoeura, to subiektywność, stojąc niejako u podstaw procesu her-
meneutycznego, staje się wręcz pożądanym „darem imaginacji”, pozwala-
jącym na przeniesienie się w inną rzeczywistość (za: Topolski 1978: 13–14). 
Dlatego też biografistyka, szczególnie zaś autobiografistyka, uznawane są 
od dawna za jedną z ważniejszych form pisarstwa historycznego o naj-
szerszym obszarze zrozumienia (Topolski 1978: 10). W antropologii na-
tomiast akceptowane jest przekonanie, że wiedza antropologiczna, genero-
wana przez wzajemną definicję „nas” i „innych”, ma w istocie charakter 
autobiograficzny, jest „antropologią personalną” (Domańska 1996: 115). 

 Prezentowany tekst w kilku miejscach do takiej antropologii nawiązuje. 
Roboczo nazywam ją tu „autoantropologią”, bowiem na Toruń chcę spojrzeć 
niekiedy z perspektywy własnych przeżyć, zasłyszanych i wypowiadanych 
w rodzinnym gronie opinii, familijnych historii, określających także 
i moje w niej (historii) i w nim (Toruniu) miejsce. Metaforyczna i frag-
mentaryczna podróż w historię „mojego miasta” będzie zatem nie tylko 
podróżą w czasie (do „innych”), ale i w jakiejś mierze podróżą „w głąb 
siebie” (Podemski 2005: 11, 34). 

Zdaję sobie sprawę, że hołdując takiemu „personalnemu” stanowisku, 
narazić się mogę niektórym badaczom na zarzut popełnienia „stronniczej 
interpretacji”. Chodzi tu zwłaszcza o teksty opracowywanych wywiadów 
terenowych, jak i o analizę własnych doświadczeń „uczestnictwa” (Clifford 
1992: 12). Adresatem tego typu zastrzeżeń stać się jednak może każdy 
parający się historią badacz, snujący rozważania na temat „swojego” na-
rodu, „swojego” państwa, rodzinnej wsi, miejscowej uczelni lub kamienicy, 
w której się wychował. Być może więc warto przypomnieć, że postmo-
dernistyczna antropologia akceptuje tak skonstruowane „fikcje” i wcale nie 
twierdzi, że są one fałszywe. Postuluje także, by rozszerzyć pojęcie etno-
grafii jako dyskursu, polegającego na opowiadaniu różnego rodzaju hi-
storii (Domańska 1996: 116). Koncepcje takie zwracały uwagę na fakt, że 
źródłem wiedzy antropologicznej lub historycznej nie jest bynajmniej 
rzeczywistość (przeszłość) jako taka, ale właśnie jej interpretacje.  
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Mikronnaracyjne rozważania o Toruniu będę chciał połączyć z ma-
kronarracją (Topolski 1994: 123). W tej drugiej części „pisał” będę historię 
miasta, przyjmując tradycyjną formułę narracyjną, powołując się na dzieła 
uznanych historyków. Analogicznie wypadałoby dokonać pewnej analizy 
o charakterze mikroantropologicznym z jednej i makroantropologicznej 
z drugiej strony (Mucha 1995: 123–125). Historia prywatna, dzieje poje-
dynczego człowieka, wybranej wsi czy miasta, łączyć się wszak muszą 
z historią powszechną. Relacje te oczywiście bywają różne zarówno co do 
ich charakteru, jak intensywności. Wielka historia bowiem przetacza się nie-
raz z hukiem przez nasze życie. Kiedy ucichnie, przez jakiś czas chcemy 
wierzyć, że możemy się oddać naszym sprawom tak, jakby jej nie było, 
jakby nas przez jakiś czas nie dotyczyła. Ta ułuda pozwala zagłębić się 
w historiach rodzinnych, biografiach i zdarzeniach z „mikrokosmosu”. 

Rozważania o mieście i rzece to temat dwóch, często zazębiających 
się subdyscyplin antropologicznych: antropologii (etnologii) miasta (Sta-
warz 2001) i ekologii kulturowej rzeki (Posern-Zieliński 1994). Ekologia 
rzeki wpisuje się z kolei w szeroki nurt badawczy, będący dziedziną an-
tropologii ekologicznej, gdzie nie ustają debaty koncentrujące się na dy-
chotomii natura versus kultura (Biersack 2004: 193). Sfera natury, pod postacią 
rzeki, i sfera kultury, wyrażona przez zurbanizowaną przestrzeń miasta, to 
dwie przenikające się nawzajem „materie”. Obie są kategoriami zmien-
nymi w czasie i wzajemnie na siebie oddziałującymi. Dodatkowe zmienne 
to zachodzące między tymi kategoriami relacje.  

Nowe ekologie, w tym ekologia historyczna, zrywają z dawnym, po-
zytywistycznym paradygmatem, traktującym środowisko jako autonomiczną 
dziedzinę obiektów „pozaludzkich”, a określają je raczej jako przestrzeń 
ludzkiej aktywności, która w konsekwencji staje się wytworem człowieka2. 
Zamiast tradycyjnie pojmowanej dychotomii natura–kultura, pojawia się 
koncepcja ustawicznego kontaktu człowieka ze środowiskiem, nie wyklucza-
jąca oczywistej zależności między nimi. W takim ujęciu przyjmuje się per-
spektywę antropocentryczną, w przeciwieństwie do Stewardowskiej eko-
logii kulturowej czy jeszcze wcześniejszych antropogeografii (Ratzel) 
i geohistorii (Braudel), w których dominowała perspektywa ekocentryczna. 
W wypadku Torunia zaprezentowane podejście będzie chyba poznawczo 
najbardziej uzasadnionym. Warto zaznaczyć, że rozważania na temat de-
strukcyjnej działalności człowieka w sferze ekologicznej zbliżają nas z kolei 
do teoretycznych założeń ekologii politycznej (Biersack 2004: 200–205). 

 
2 Jerzy Topolski uważa, że rzeka, jako pojęcie przyrodnicze, staje się także poję-

ciem humanistycznym w chwili pojawienia się nad nią człowieka, który rozpoczyna in-
terweniować w jej życie, choćby tylko poprzez rybołówstwo (Topolski 1999: 10). 
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W perspektywie ekologii antropologicznej dzieje Torunia wpisują się 
w historię Wisły, a samo miasto stanowi część „kultury rzecznej” (Labuda 
1992: 17; Romer 1901: 64). Na horyzoncie zaproponowanego przeze 
mnie spojrzenia majaczy morze, bez zbytniej przesady nazwane kiedyś pol-
skim „oknem na świat”. Połączenie Torunia ze światem, realizowane przez 
wiele stuleci właśnie poprzez Wisłę i Bałtyk, wyraża się w twierdzeniu 
Eugeniusza Romera (1901: 63–65), że „rzeki są przedłużeniem mórz”. 

Przyglądając się miastu od strony Wisły, sięgając do historycznych 
wizerunków Torunia i przylegającej do niego przestrzeni, wchodzimy 
w obręb antropologii wizualnej (obrazu). Szczególnie chcę się tu odnieść 
do dzieł o charakterze wedutowym3. Kanonem tego typu malarstwa jest 
przedstawienie monumentalnej panoramy miejskiej zza Wisły (Toruń 
1994: V, VII). To usytuowanie miasta „twarzą do rzeki” będzie lejtmo-
tywem moich rozważań, poświadczającym jego nierozerwalny związek 
z najważniejszą drogą wodną kraju. 

Ekologia kulturowa rzeki i antropologia miasta zarysowują bardzo 
szeroką i wdzięczną formułę teoretyczną, pozwalającą na rozpatrywanie 
zagadnień różnorodnych i rozmaicie ukontekstowionych. Egzemplifikacją ta-
kich kontekstów może być np. rzeka jako droga (szlak) lub miasto jako 
cel podróży. Zaakcentowane wątki tego typu są z kolei problemami 
wkraczającymi w dziedzinę antropologii drogi czy wędrowania (Tarkowska 
1995; Wieczorkiewicz 1996) oraz socjologii podróży (Podemski 2005). 
Historyczność podjętego przeze mnie tematu sprawia, że poruszamy się 
tu w obrębie historii antropologicznej, która jest na tyle pojemnym terminem, 
by zawrzeć w nim inne jeszcze określenia, takie jak: etnohistoria, historia życia 
codziennego, historia mentalité czy history of popular culture (Domańska 1996: 
112–113). Niektóre z nich także będą przewijać się w moim artykule. 
 

* * * 
 

Rozmawiając kiedyś ze zmarłym przed kilku laty rybakiem, ze zdu-
mieniem wysłuchałem jego wspomnień o tym, jak w zastawianych na 
Wiśle sieciach znajdował czasem psy morskie (foka szara, Halichoerus gry-
pus), które docierały tu z Bałtyku w pogoni za wędrującymi w górę rzeki 
rybami. Kilkakrotnie też widywał te dziwne stwory, odpoczywające na 
kamiennych tamach regulacyjnych, gdy spokojnie spoglądały na wypływające 
z toruńskiego portu statki i barki. Ostatni taki widok pan Mieczysław4 
zanotował w swej pamięci w 1939 roku. Potem była okupacja, a wiślany 

 
3 Termin weduta (veduta) do w. XVIII oznaczał topograficznie wierny lub idealizu-

jący widok miasta, malowany lub rysowany, ukazujący jego panoramę, plan lub po-
szczególne budowle (Toruń 1994: V). 

4 Imię rybaka zostało przeze mnie celowo zmienione. 
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rybak zamiast zastawiać więcierze czy zarzucać pławki, wdział mundur We-
rmachtu i jako przystojny żołnierz piechoty ruszył na podbój świata 
z armią, która zabrała mu młodość. Wielkiego wyboru w tamtym czasie 
zresztą nie miał. W dalekiej Normandii przyszło mu odpierać zmasowany 
atak młodych jak on Amerykanów, lądujących na morskich plażach pół-
nocnej Francji. Kanał La Manche był też jedynym morzem, jakie wtedy 
oglądał, a że jego wody nieznacznie się wówczas zaróżowiły, to już inna 
historia. Kiedy żołnierz-tułacz stał się na powrót tylko zwykłym, toruń-
skim rybakiem, psy, jakie spotykał, należały już do pospolitego gatunku 
canis canis i głębokich wód raczej unikały. Tamtych, co przypływały od 
„naszego” morza, więcej już nie zobaczył. Nigdy też nie włożył na siebie 
żadnego munduru, nie posmakował słonej wody, a podróże, jakie odby-
wał, ograniczały się do wiślanych łowisk nie opodal rodzinnego miasta. 

Do spotkania z innym morskim stworem w życiu pana Mieczysława 
doszło dziewiętnaście lat po wojnie. Tym razem w sieciach zarzuconych 
w wodach basenu Portu Drzewnego rybak złowił jesiotra. Ta wielka, 
królewska ryba była w tym czasie na Wiśle w zasadzie już niespotykana, 
a jej prawna ochrona, czyli zakaz odłowu gatunku, który wyginął za 
sprawą działalności człowieka, miała ratować bardziej resztki ludzkiego 
sumienia niż samą rybę. Finał kilkugodzinnej, nocnej walki to zmęczenie 
obu stron i zdziwienie toruńskiego rybołówca, który do samego końca nie 
zdawał sobie sprawy, z „jakim czortem” miał do czynienia. Przytroczona 
do łodzi ryba została dokładnie obejrzana i zmierzona przez zawiado-
mionych ichtiologów, sfotografowana przez fotoreportera lokalnej gaze-
ty, a potem z szacunkiem wypuszczona na wolność.  

 

* * * 
 

Patrząc na średniowieczną panoramę poczciwego Torunia ze słynnej 
kępy wiślanej, potocznie zwanej Małpim Gajem, nie mogę wymazać 
pierwszego wrażenia, jakiego doznałem, gdy byłem dziesięcioletnim chy-
ba chłopcem. Wybiegając z zielonej „dżungli”, jaka wyrosła na leżącej 
naprzeciw miasta wyspie, stanąłem na piaszczystej plaży i ujrzałem po 
raz pierwszy „naocznie” ten – dziś kiczem mianowany – widok (ciocia 
Lodzia biegła za mną i krzyczała z przerażeniem, bym nie wpadł do wody). 
Dla mnie nie był to kicz, a raczej „coś wielkiego”. W oczach dziecka, jak 
wiadomo, wielkim rysuje się cały świat. Dlatego Wisła i Toruń miały 
prawo wydawać mi się wtedy dużo większe. W tamtych, wczesnych la-
tach 70. ubiegłego wieku po Wiśle pływały jeszcze sporadycznie statki 
i barki. Sporo też było i rybackich łodzi. Kto wie, może, gdy tak stałem 
przed „pocztówką miasta”, w jednym z przepływających botów siedział 
akurat i rozmyślał pan Mieczysław? Rybak musiał często odgrzebywać 
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w sobie historię, w której okrutną cezurą była poznana przez niego wojna. 
Czuł ją głęboko w sobie, ale dopóki Wisła otwierała swe wrota dla cią-
gnących z morza w górę rzeki ryb, dało się jakoś żyć i zarobić na życie. 

Z panem Mieczysławem spotkaliśmy się już na pewno dwadzieścia 
lat później. Był wtedy na emeryturze i miał jeszcze więcej czasu na myślenie. 
Siedział często przed swym drewnianym domkiem na ławce i – prawie 
tak samo, jak to mówi pewna piosenka o gołębiach i starzykowym losie – 
„pykał” fajeczkę (papierosa w szklanej lufce). Dom rybaka mieścił się na 
obrzeżach miasta, nie opodal wału przeciwpowodziowego, pól i łęgowego la-
su. Ta bliskość natury powodowała m.in., że do kurnika, w którym żona 
rybaka hodowała ptasi inwentarz, zachodziła lisica. W związku z tym 
jedna ze starych sieci, rozwieszona tuż przy ziemi na drodze prowadzącej 
do zagrody, pełniła funkcję na tyle skutecznej przegrody, że chytra liszka 
nie potrafiła jej pokonać. Sposób pana Mieczysława przeniesiony został 
z rzeki na ląd i był powtórzeniem metody grodzenia rzeki w celu skiero-
wania ryb do zastawionych na płytkiej wodzie żaków.  

Jako ten, który z ramienia poważnego muzeum prowadzi wywiad 
w terenie, początkowo zarzucałem swego informatora standartowymi py-
taniami z kwestionariusza badawczego5. Różne rzeczy chciałem wiedzieć, 
które dla pana Mieczysława były zupełnie oczywiste:, „jakie gatunki ryb 
informator łowił”, „o jakiej porze doby i roku”, „jaki typ sieci i na jaką 
rybę stosował”, „czy sieci wyrabiał samodzielnie”, „kto w okolicy budo-
wał łodzie”, itp., itd. Po wyczerpaniu tego zestawu pytań powracałem 
wielokrotnie do pierwszego punktu kwestionariusza, zatytułowanego 
„Wiadomości o informatorze”. Każdy, kto udziela wywiadu, proszony 
jest przez prowadzącego badania o podanie przynajmniej podstawowych 
danych na swój temat: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, naukę 
zawodu, etapy pracy zawodowej. Ten punkt może czasem rozwinąć się 
w rozdział, wszystko jednak zależy od okoliczności. W tym wypadku były 
one sprzyjające, bo pan Mieczysław, a także jego żona, znali mego ojca 
z tych lat, w których ja biegałem jeszcze z Robin Hoodem po lasach 
Scherwood (był nim dla mnie lasek sosnowy między ulicami Matejki, 
Kraszewskiego i Słowackiego, tzw. Piekarskie Góry). Ich znajomość z mym 
ojcem była raczej przypadkowa i okazjonalna, ale w tamtych relacjach 
musiała być jakaś dobra nuta. Nie byłem więc kimś zupełnie obcym. Być 
może zresztą nie miało to aż takiego znaczenia, ale moje wielokrotne wi-
zyty w domu rybaka miały przez to jakby lepszą oprawę. 

 
5 W antypozytywistycznej historiografii metoda kwestionariuszowa (ankietowa), to 

raczej zarzucony i uboczny sposób zbierania informacji. W badaniach typu etnograficz-
nego jest on jednak niekiedy wciąż stosowany i uprawniony. 
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Rozmowy, jakie prowadziliśmy, przy odrobinie dobrej woli zakwali-
fikować można do typu jakościowych badań terenowych o charakterze 
swobodnym (reflexive). W tej metodzie, znanej i stosowanej przez wielu 
badaczy terenowych, przyjmuje się dość elastyczną postawę polegającą na 
zdobywaniu informacji poprzez prowadzenie dyskusji, przyjmującej cha-
rakter nieskrępowanej rozmowy. Jeśli uznać, że wywiad jest rodzajem in-
terakcji społecznej, którego kształt określony zostaje tak przez badacza, 
jak informatora (Hamersley, Atkinson 2000: 157–161), przychylam się do 
stanowiska, że to dzięki jego otwartej formule dokonać możemy wielu 
odkryć i poprowadzić analizę w kierunkach pierwotnie dla nas nieujaw-
nionych. Tak też się stało w wypadku mych rozmów z panem Mieczy-
sławem, a potem również z innymi wodniakami z Torunia. Zasadniczym, naj-
bardziej istotnym dla niniejszych rozważań odkryciem było spojrzenie na 
miasto od strony rzeki, która wpada do morza i poprzez morze łączy to 
miasto ze światem. Drugim, niemniej ważnym, to odkrycie człowieka, 
którego życie związane jest z życiem rzeki. 
 

* * * 
 

Analizując historyczne widoki Torunia o charakterze wedutowym, 
odnotujmy wyraźną predylekcję do ukazywania na nich miasta od połu-
dnia, właśnie od strony Wisły. Z tego miejsca Toruń prezentuje się rze-
czywiście najbardziej okazale. Monumentalne bryły charakterystycznych 
dla niego budowli przedstawione są w szerokiej perspektywie, zza wielkiej 
wiślanej wody, od najlepszej strony, jeśli chodzi o ich ekspozycję (Toruń 
1994: VII). Dla tych, którzy byli założycielami Torunia oraz kształtowali jego 
panoramę, jasna była rola rzeki. To właśnie Wisłą, drogą wygodną, naj-
tańszą i najszybszą, przybywała do miasta większość kupców ze wszystkich 
stron ówczesnej Europy. Nawet ci, którzy wędrowali lądowym szlakiem 
od południa, musieli przekroczyć rzekę, płynąc promem odbijającym 
z wyspy. Także i potem, kiedy Toruń wystawił drewniany most stały, 
przybysz wjeżdżający do portu miał czas, by delektować się mistrzowsko 
skomponowaną panoramą.  

Warto w tym miejscu uświadomić sobie pewnego rodzaju fenomen 
towarzyszący powstaniu nadwiślańskiego ośrodka. Na to, że wyrósł on w tym 
właśnie miejscu i do tak imponujących jak na tamte czasy rozmiarów, 
złożyło się wiele sprzyjających okoliczności. Rozpatrzmy to zagadnienie na 
dwóch płaszczyznach: ekologicznej (warunków geograficzno-przyrodniczych) 
i kulturowej (uwarunkowań polityczno-gospodarczych). 

Wisła, która od środkowego biegu płynie z południowego wschodu 
na północny zachód, ok. 6 km w górę od dzisiejszego śródmieścia, tworzy 
charakterystyczny skręt i wyraźnie zmienia bieg na zachodni. W tym też 
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miejscu uchodzi Drwęca, doprowadzając do koryta Wisły niesione przez 
siebie osady. Prawobrzeżny Toruń, zlokalizowany na schodzącej blisko 
do rzeki skarpie, swą nadbrzeżną częścią zwrócił się więc prawie dokładnie 
ku południowi. Dzięki temu portowa strona miasta oraz będąca jego wi-
zytówką panorama (il. 38), zostały poddane wydatnemu działaniu pro-
mieni słonecznych. Fakt ten – obok walorów estetycznych („reflektor” 
słoneczny rzucał mocne i długotrwałe światło na najlepiej od tej strony 
skomponowane kontury miasta) – miał także znaczenie praktyczne, 
wziąwszy pod uwagę warunki klimatyczne kraju i konieczność prowa-
dzenia działalności kupiecko-żeglarskiej pod gołym niebem. 

Zwiększona ilość niesionych przez Wisłę osadów (rumowiska) miała 
wpływ na to, że od ujścia Drwęcy kształtować się zaczęły dogodniejsze 
warunki do powstawania płycizn, mielizn i kęp. W powiązaniu ze wspo-
mnianym skrętem rzeki i odbiciem jej głównego nurtu od prawego brzegu 
– co powodowało stały rozkład prędkości wody i związaną z tym aku-
mulację materiału – nietrwały na ogół charakter wymienionych form, w tym 
miejscu odznaczał się względną stabilnością (Tomczak 1999: 11–12). 
Skutkiem tego naprzeciw Torunia powstała wyspa, ułatwiająca pokonanie 
stosunkowo wąskiego na tym odcinku koryta rzeki.  

Wypada dodać, że podobne warunki panowały przy ujściu rzeki Zie-
lonej (dawny Wierdzelew), wpadającej do Wisły naprzeciw Starego Torunia. 
Fakt ten sprzyjał powstaniu dogodnego przejścia i poświadczonej histo-
rycznie przeprawy także i w tym miejscu (Chudziak 1997: 9–31; Jasiński 
1981: 5–34; Tomczak 1999: 12). Tu zresztą dokonała się pierwsza lokacja 
miasta w 1233 r., o czym świadczy starożytnie brzmiąca i do dziś funk-
cjonująca nazwa wsi Stary Toruń.  

 Translokacja Torunia siedem kilometrów w górę Wisły, czyli tam, 
gdzie znajduje się obecnie, była wyborem lepszego. Przeniesione w 1236 r. 
miasto rozłożyło się bowiem na wysokiej terasie rzecznej. Chroniło to 
od powodzi, na jakie narażony był pierwszy Toruń za sprawą swego wy-
bitnie „nizinnego” położenia. Ponadto o translacji nadwiślańskiego gro-
du zadecydowało i to, że w nowym miejscu działał już prawdopodobnie 
bardziej prężny ośrodek osadniczy, związany ze zniszczonym na począt-
ku XIII w. grodem Postolsko i funkcjonującą w tym miejscu przeprawą 
wiślaną (Chudziak 1997: 9–31; Chudziakowa 1983: 17–30; 1999: 58–99; 
Jasiński 1999: 100–130). 

Warto w tym miejscu wspomnieć o ożywionej dyskusji na temat ge-
nezy Torunia, w której pojawił się wątek łączący znaczenie rdzenia jego 
nazwy (thor-, tor-) z podstawową rolą miasta jako „osady przydrożnej” – 
ośrodka zlokalizowanego na szlaku handlowym (Czacharowski 1983: 34; 
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Jasiński 1999: 107). Hipoteza ta początki nadwiślańskiego grodu wiązała 
więc z jego usytuowaniem przy trakcie, na komunikacyjnym torze. 
Zgodnie z powyższym, lokowany przez wielkiego mistrza zakonu krzy-
żackiego Hermana von Salza, niemiecki – przynajmniej w sensie inwesty-
cyjnym – Thorn manifestowałby swą nazwą raczej oczywistą prawdę, 
która stanowi elementarny warunek każdej lokacji miejskiej, w każdej 
epoce i na każdym obszarze. Nasuwa się tu pytanie, czy wyimaginowanym 
w tym wypadku twórcom przeniesionej nazwy miasta bardziej chodziło 
o tor wodny czy o szlak lądowy (a może mieli na myśli jedno i drugie)? 
Jakkolwiek było, spekulacje idące tym tropem prędzej czy później za-
prowadzić nas muszą nad brzeg Wisły, stanowiącej naturalną kolebkę je-
go powstania, funkcji, rozwoju i istnienia przez prawie osiem stuleci. 
 

* * * 
 

W związku z tym, że dzieje Torunia, a zwłaszcza okres związany 
z jego początkami, są szeroko opisane w literaturze przedmiotu (Biskup 
1973: 94–124; Chudziakowa 1999: 58–99; Czacharowski 1983: 31–131; 
1999: 100–166; Tandecki 1995), skoncentruję się tylko na zagadnieniach 
najważniejszych. Pragnę przy tym zwrócić uwagę na aspekty polityczne, 
jakie towarzyszyły powstaniu miasta, oraz na związki między nimi 
a warunkami przyrodniczo-geograficznymi (fluwialnymi). 

 Toruń przedlokacyjny, drewniany gród ziemi chełmińskiej6, którego 
nazwa brzmiała prawdopodobnie „Postolsko” (od nazwy płynącej w tym 
miejscu strugi), we wczesnym średniowieczu leżał na północno-wschodnich 
rubieżach państwa piastowskiego. Tereny te stanowiły równocześnie ru-
bież etniczną, narażoną na ustawiczny konflikt z pogańskimi plemionami 
pruskimi. Ziemia chełmińska była w tym okresie prawdopodobnie ro-
dzajem pertynencji, dzielnicą „ukrainną”, znajdującą się na zmiennym 
etapie integracji z państwem (Kurnatowska 2003: 46). Na początku XIII 
stulecia przynależący do niej obszar, położony między Wisłą, Drwęcą a Osą, 
znajdował się w dość luźnym związku z władztwem księcia Konrada Ma-
zowieckiego. Okresowo opanowywana dzielnica była wielokrotnie najeż-
dżana przez Prusów, którzy, w odwecie za organizowane przez książąt pol-
skich wyprawy krzyżowe, spalili nadgraniczne ośrodki władzy, w tym 
także postolski gród nad Wisłą. Wobec nieskuteczności militarnych akcji pol-
skich mazowiecki książę postanowił osadzić tu rycerzy-mnichów 
z niemieckiego Zakonu Najświętszej Marii Panny. Mieli oni dopomóc 
księciu w narzuceniu bałtyckim Prusom politycznego zwierzchnictwa, połą-

 
6 Niektórzy badacze uważają, że Toruń w tym czasie nie należał jeszcze do ziemi 

chełmińskiej (Jasiński 1999: 104).  
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czonego z przymusową ich chrystianizacją. Początkowo niemieccy rycerze 
prowadzili akcje na terenie zachodniej strefy ziemi chełmińskiej z nadanych 
im posiadłości na Kujawach (Nieszawa, Orłowo). Po opanowaniu przyle-
głego do Wisły obszaru krzyżacy przedsięwzięli bardzo intensywną akcję 
osadniczą. Jako pierwsze na zajętych przez nich terenach lokowane było 
Chełmno i Toruń. Dla zapewnienia napływu osadników w r. 1233 oba 
miasta otrzymały przywilej, zwany chełmińskim, nadający ówczesnym 
mieszkańcom liczne uprawnienia samorządowe i sądowe. Osadnicy ci, przy-
bywający z miast śląskich oraz państw południowo- i północnoniemieckich, 
przynosili ze sobą – obok niezbędnych kapitałów – wysoką kulturę 
mieszczańską, doświadczenie kupieckie i szerokie koneksje handlowe. 
Pozwoliło im to w bardzo szybkim czasie nawiązać stosunki ze wszystkimi 
ważniejszymi centrami handlowymi Europy. 

Zostawiając na boku burzliwą historię ekspansji zakonnego państwa, 
podkreślmy tylko, że jego pojawieniu się na mapie Europy Toruń za-
wdzięcza swą pierwotną świetność i szybki rozwój. Do końca XIII w., 
spośród wielu innych lokowanych miast, ma on pozycję najlepiej rozwija-
jącego się ośrodka handlowego, przewyższającego w tym względzie nawet 
Chełmno, które zamierzano uczynić stolicą kraju (Biskup 1971: 97). 
 

* * * 
 

Przyczyn dynamicznego i raczej nieoczekiwanego przez samych za-
łożycieli rozwoju Torunia szukać zatem należy nie tylko w jego naturalnym 
położeniu nad Wisłą (konkretnym jej odcinku), lecz bardziej w lokalizacji 
miasta na mapie polityczno-gospodarczej tego regionu Europy. Ostatni 
aspekt łączy się z usytuowaniem interesującego nas ośrodka na pograniczu 
polsko-krzyżackim i na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg handlo-
wych. Nie wyliczając ich tu szczegółowo podkreślmy, że najważniejszą 
i „życiodajną” dla Torunia była arteria wiślana, stanowiąca naturalny szlak 
północ – południe, prowadzący z głębi lądu do morza. Ten sam kierunek 
miały szlaki lądowe, ciągnące z południa, południowego-wschodu 
i południowego-zachodu, zmierzające nad Bałtyk i do Prus. Wszystkie 
wymienione drogi łączyły się w miejscu toruńskiej przeprawy7. 

Istotnym przy tym jest fakt, że Toruń pełnił w państwie krzyżackim 
ważną rolę wewnętrznego portu bałtyckiego, położonego wprawdzie daleko 
od morza (ok. 200 km), ale w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza kujaw-
sko-mazowieckiego. Miasto utrzymywało komunikację morską z ośrodkami 
północnych Niemiec, Flandrii, Skandynawii i Anglii. Nadgraniczna lokalizacja 

 
7 O znaczeniu przeprawy wiślanej w Toruniu i próbach łamania monopolu prze-

wozu toruńskiego więcej informacji w artykule Sławomira Jóźwiaka (Jóźwiak 1996). 
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Torunia predysponowała go także do odgrywania roli „bramy” terytorium za-
konnego, miasta nie tylko o dużym znaczeniu strategicznym (militarnym 
i gospodarczo-handlowym), ale i pełniącym wiele funkcji reprezentacyjnych 
i państwowych. Toruń ze swą monumentalną panoramą był więc wizytówką 
kraju. Wraz z murami i wieżami centralnie usytuowanego zamku, demon-
strował dostojeństwo i potęgę państwa (Tandecki 1999b: 92).  

Uprzywilejowana, „metropolitalna” pozycja miasta nie była wtedy 
jeszcze zagrożona konkurencją większych od niego ośrodków, takich jak 
– znajdujący się do 1308 r. pod władztwem książąt pomorskich – 
Gdańsk czy, założony nieco później od Torunia, Elbląg. Przez cały wiek 
XIII, a nawet na początku XIV, pozwoliło to miastu zachować status 
najważniejszego w tym rejonie pośrednika handlowego między krajami 
wschodniej i zachodniej Europy (Biskup 1971: 97–98). 

Zarysowane powyżej okoliczności poruszyły koło zamachowe długiej 
historii Torunia. Historii nie zawsze aż tak pomyślnej, bo sprzyjające rozwo-
jowi miasta układy z czasem zmieniały się, sytuując je w dużo gorszej pozycji. 
 

* * * 
 

Położona naprzeciw Torunia wyspa, porośnięta naturalnym lasem 
łęgowym, nasuwać może naiwną myśl o trwaniu w tym miejscu, od wieków 
nietkniętej przez człowieka, pierwotnej puszczy. Odrzućmy jednak to 
wrażenie. Być może w epoce przedlokacyjnej istotnie królowała tu jeszcze 
przyroda. Lokatorzy Torunia w przywileju chełmińskim ustanowili wszak 
regale łowieckie, zabraniające zwykłym śmiertelnikom polowania na żyjące 
tu bobry. Obdarowani przez krzyżaków posiadłościami ziemskimi 
i przylegającą do miasta rzeką mieszczanie, otrzymali za to prawo połowu 
ryb i swobodę przewozu (Dybaś, Walczak 1989: 5–7; Jasiński 1999: 115). 

Fakt istnienia przeprawy przez Wisłę, wykorzystującej naturalny pomost 
w postaci skracającej drogę na drugi brzeg kępy, zadecydował o tym, że 
dziewicza dotąd wyspa przylgnęła do zurbanizowanej przestrzeni miasta 
i szybko zaczęła ulegać antropopresji. Na dawnych (XVII-wiecznych) 
wizerunkach Torunia oglądamy ją raz to jako miejsce gęsto obłożone, 
niewielkich wprawdzie rozmiarów, zabudową drewnianą, innym znów 
razem jako prawie pusty i pozbawiony roślinności drzewiastej majdan (il. 39, 
40). Brak wysokopiennego, dziś tak wybujałego lasu, odsłaniał urbani-
styczną panoramę na dalekim przedpolu, pozwalając dostrzec ją z odda-
lonego, wysokiego urwiska Kujaw. Próżno dzisiejszemu mieszkańcowi 
Podgórza wyglądać wizerunku starego Torunia z tego właśnie miejsca. 
Dla tych, którzy wędrowali kujawskim szlakiem przed wiekami, widok 
miasta rozpościerał się z o wiele szerszej perspektywy. Niejeden rycerz-
wędrowiec, wezwany przez wielkiego mistrza do walki z Indianami śre-
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dniowiecznej Europy, jak poetycznie nazwał pogańskich Prusów Cze-
sław Miłosz (Miłosz 2001), czy „fałszywymi chrześcijanami”, za jakich 
w oczach krzyżaków uchodzili poddani jagiellońskiej Litwy, wkraczając via 
Toruń do państwa rycerzy-mnichów, mógł odnieść słuszne skądinąd wraże-
nie, że oto przybywa do państwa potężnego i dobrze zorganizowanego. 

Nawet na najstarszych obrazach Torunia próżno wypatrywać obsłu-
gującego przewóz promu. Droga do miasta wiedzie długim, drewnianym 
mostem (tzw. Mostem Niemieckim), którego przyczółek znajduje się do-
kładnie naprzeciw Bramy Mostowej, uprzednio zwanej Promową lub 
Przewoźną. Krótszy most (tzw. Most Polski), zawieszony nad węższym 
fragmentem rzeki (zwanej wtedy Polską Wisłą), prowadzi na kępę od po-
łudnia (Dybaś, Walczak 1989: 10). Na majdanie między dwiema prze-
prawami skupia się też „wyspiarskie” życie (il. 41, 42). Mieszkają tam za-
pewne drobni rzemieślnicy – „partacze”, oferujący przyjezdnym tańsze 
od toruńskich usługi i towary, prawdopodobnie też rybacy (Sydow 1933: 
64; Rymaszewski 1971: 114). Do kępy przybijają łodzie, tratwy i barki. 
Czekając na przybicie promu bądź na wjazd przed mostem, można tu coś 
okazyjnie kupić lub sprzedać, zasięgnąć języka, wysłuchać „bazarowej” 
plotki. Można również spojrzeć na miejską panoramę. Monumenty to-
ruńskich kościołów, wyeksponowane na podwyższeniu naturalnej terasy, 
wydają się stąd przecież jeszcze większe i wspanialsze – „nad górami śpi-
ce, wież wysokich złote makowice” (Klonowic 1951). 

Toruńska Wyspa, zwana też Kępą Bazarową lub Mostowym Ostrowem, 
była – jak o tym czytamy u Mariana Sydowa w zbiorze poświęconym 
osobliwościom Torunia – nie tylko miejscem handlu czy postoju kupców 
w drodze na przeprawę. Przetaczała się tędy niekiedy i wielka historia, 
odbywały rokowania posłów polskich i krzyżackich, doszło tu w końcu 
do podpisania pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku. Nawiedzające 
Polskę i – wchodzący w jej skład od 1466 roku – Toruń wojny sprawiały, 
że w wyniku oblężeń miasta zabudowa na kępie na czas jakiś przestawała 
istnieć. Na co dzień jednak między wodami Wisły toczyło się zwykłe życie, 
rozgrywały się sprawy banalne, czasem zabawne i – jak o tym świadczy 
żywa do dziś nazwa tego miejsca (Małpi Gaj) – również „nieprzyzwoite”. 
Trafiały tu bowiem niejednokrotnie przepędzane z miasta „nierzetelne” 
kobiety (Sydow 1933: 67). 

Dopóki jednak przez wyspę prowadziła przeprawa, ten skrawek lądu 
stanowił węzłowy punkt Torunia o wręcz międzynarodowym znaczeniu. 
Linia wyprowadzona od przyczółka mostowego do Bramy Mostowej i dalej 
ulicą Starego Miasta o tej samej nazwie, to przecięcie wodnego szlaku Wisły 
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z drogami lądowymi – południk zerowy Torunia, oś jego powołania do ży-
cia, a później wielowiekowego, mocnego trwania. 

Kluczowa rola położonej naprzeciw Torunia kępy uległa marginalizacji 
z chwilą zbudowania nowego mostu kolejowo-drogowego (lata 1870–1873). 
Po pożarze ostatniego mostu drewnianego w 1877 roku (Rymaszewski 
1971: 114; Kucharzewska 2004: 60) odwieczny szlak lądowy omijał wy-
spę, przerzucając nad nią konstrukcję nowej przeprawy (il. 43). Przecho-
dzący tędy wędrowiec do miasta wkraczał nie, jak do tej pory, główną jego 
bramą, lecz nowo wytyczoną ulicą, prowadzącą do powstałej na wschód od 
zespołu staromiejskiego, dziewiętnastowiecznej dzielnicy Wilhelmstadt. 
Mostowy Ostrów, na którym „wielkomiejskie” życie z wolna zaczęło 
przycichać, oddawał swą przestrzeń wkraczającej tu naturze. 

Na przełomie XIX i XX w. obok dotychczasowej gospodarczej roli 
Wisły zaczęto dostrzegać rekreacyjne walory rzeki. Pojawiły się wówczas 
pierwsze pływające przystanie i baseny pływackie. Na rzekę wyruszyły 
łodzie sportowe, a na Kępie Bazarowej znalazł miejsce pierwszy toruński 
klub kajakowy (Rymaszewski 1971: 117). Na wyspie mieściła się też miej-
ska plaża, która funkcjonowała tu do lat 60. XX wieku.  

W 1933 roku Toruń stolica województwa pomorskiego otrzymał 
most drogowy (il. 44). Miasto miało zatem już drugą przeprawę, która 
jeszcze bardziej na bok odepchnęła „wielką” wiślaną wyspę. Jej strate-
gicznej roli bronił wprawdzie fakt, że zanim do dworca kolejowego To-
ruń Główny doprowadzono linię tramwajową, do wyspy przybijał statek 
„Victoria”, obsługujący ruch pasażerski między miastem a stacją kolejową 
po drugiej stronie rzeki. Życie wiślanej kępy przedstawiało się mimo to 
nieporównanie skromniej niż dawniej. Droga dojazdowa na nowy most 
usytuowana została na zachód od Starego Miasta. Tym samym średnio-
wieczny zespół staromiejski wraz z dawnym Mostowym Ostrowem zna-
lazł się dokładnie między dwiema, oskrzydlającymi je przeprawami. 

Wiślana wyspa paradoksalnie „ożyła” znowu w latach okupacji. 
Zniszczenie mostów przez wycofujące się wojska polskie spowodowało, 
że przez jakiś czas funkcjonował tu przewóz, a po zamarzniętej zimą 
rzece przechodzili nie tylko ludzie, ale również przejeżdżały wojskowe 
samochody. Naprawione prowizorycznie przez Niemców mosty, zostały 
przez nich wysadzone w styczniu 1945 roku. Ich odbudowa nastąpiła 
w latach 1945–1949 (Dybaś, Walczak: 34–37). 

 

* * * 
 

Świat dziecka rządzi się swoimi prawami. Dosłowna percepcja peł-
nego metafor i myślowych skrótów języka dorosłych do pewnego czasu 
nie pozwala odczytać ich przekazu, choćby jego autorami byli ukochani 
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rodzice. Dlatego też i ja w pewnym okresie dzieciństwa przekonany by-
łem, że toruński most drogowy na Wiśle zbudował mój ojciec. Przecież 
usłyszałem wyraźnie: „Widzisz, synku, ten piękny most? To tatuś go bu-
dował”. Oglądając jego „pajęczynę” od dołu, usytuowany na tylnym sie-
dzeniu mknącego auta, dziwiłem się trochę, jak jeden człowiek mógł 
udźwignąć takie ciężary. „Ale ten mój tata silny” – pomyślałem. Wyja-
śnienie tej nie do końca jasnej dla mnie sprawy nastąpiło dość nieocze-
kiwanie. Na podwórku przed domem jeden z kolegów wyliczając zasługi 
i przymioty swego taty (chłopcy w pewnym wieku bardzo chwalą się ta-
tusiami) powiedział mniej więcej coś takiego: „…a mój tata zbudował 
most w Toruniu, łe…”. Doszło do ostrego sporu między nami. Oczywiście 
poskarżyłem się w domu, że jakiś chłopak z podwórka kłamie. Wyłożo-
no mi wtedy spokojnie istotę rzeczy. Mogę więc dziś już bez emocji po-
wiedzieć, że wśród licznych mieszkańców miasta, którzy brali udział 
w odbudowie zniszczonych podczas II wojny światowej mostów (dro-
gowego i kolejowego) w Toruniu, był – obok tatusia mojego kolegi 
z podwórka – także i mój, dwudziestoletni wtedy ojciec. Dodam tylko, że 
– podobnie jak inni zatrudnieni wówczas robotnicy – pracował ciężko 
i za niewielkie wynagrodzenie. Nie wiem jednak czy należał do ochotni-
ków, czy też go „zmobilizowano”? Jak dowiedziałem się o tym później, 
bywało z tym bardzo różnie. 

 

* * * 
 

„Gazeta Miejska” z dnia 12 grudnia 2002 roku informuje: 
 

[…] Ukryte w gęstej zieleni miejsce na lewym brzegu Wisły, w sąsiedz-
twie toruńskiego Klubu Sportowego „Budowlani”, od dawna było 
ulubionym celem wycieczek „wtajemniczonych” torunian i turystów. 
Rozciąga się stamtąd wspaniały widok na nocną, iluminowaną pano-
ramę Starego Miasta. Do tej pory miejsce obserwacji nie było jednak 
zbyt bezpieczne i wygodne dla spacerowiczów. To się zmieniło, bo 
kilka tygodni temu miasto przystąpiło do realizacji od dawna plano-
wanego przedsięwzięcia – budowy profesjonalnego punktu widoko-
wego dla mieszkańców i turystów. […] Na drewnianym tarasie wido-
kowym ma się pojawić luneta i tablica przedstawiająca kontury 
starówki z opisem zaznaczonych obiektów [M.L. 2002: 5] 8. 

 
Po stu dwudziestu pięciu latach od czasu pożaru drewnianego mostu 

przez Wisłę, w miejscu jego średniowiecznego przyczółka, miasto buduje 
 

8 Podczas wieczornej wycieczki rowerowej odbytej dnia 13 lipca 2006 r. stwierdzi-
łem, że przy punkcie widokowym na Mostowej Wyspie w Toruniu brak lunety     
i wzmiankowanej w artykule tablicy.  
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rodzaj drewnianego pomostu. Tym samym „moc” tego kiedyś „strate-
gicznego” punktu styku przestrzeni wodnej z lądową, miejskiej z rzeczną, 
natury i kultury, zostaje na nowo odkryta i jakby przywrócona do życia. 
Dokonuje się „sakralizacja” miejsca dotąd „zwykłego” w „turystyczną 
atrakcję” (McCannell 2001: 65–66). Do punktu widokowego na wyspie 
ciągną wycieczki i miłośnicy Torunia. Miasto „sprzedaje” swą panoramę 
w widokówce, malarstwie, reklamie, a nawet w telewizyjnych newsach 
poprzez „gadające głowy”, za którymi majaczy „toruński gotyk”. Po-
dróżnych, wjeżdżających do Torunia od strony lądu, na rogatkach miasta 
wita tablica (tzw. „witacz”) z zabawną panoramą autorstwa Iwony Lieg-
mann (Oberlan 2006: 11). 
 

* * * 
 

Związki Torunia z morzem były kiedyś oczywiste i naturalne. Nie-
mal wszystko, czym miasto było i co posiadało, zawdzięczało Wiśle. Wi-
sła z kolei zawsze prowadziła do morza, a morze łączyło wszystkie porty 
ówczesnej Europy. Do czasu przejęcia przez Gdańsk monopolu na han-
del morski towarami spławianymi Wisłą średniowieczni kupcy toruńscy 
kontaktowali się bezpośrednio z wielkimi metropoliami bałtyckimi, a to-
ruńska flota docierała do Inflant, Skandynawii, Anglii i Niderlandów. Nic 
więc dziwnego, że pośród miast grupy prusko-inflanckiej Toruń stał się 
jednym z ważniejszych i bardzo aktywnych członków związku miast 
hanzeatyckich, skupiającym przede wszystkim ośrodki portowe północ-
nej Europy (Tandecki 1999a: 195–201). 

Wewnętrzny port morski Toruń, aby spełniać przypisane tego typu 
ośrodkom funkcje, musiał być miastem otwartym i przyjaznym, bez-
piecznym i gościnnym. Zachętą dla przybyszów była nie tylko dogodna 
do niego droga, o czym zadecydowała już sama natura, ale też nadzieja 
zrobienia dobrych interesów, zapewnienie rozrywki, wypoczynku i przy-
jemnego spędzenia czasu. Oczekiwaniom tym średniowieczny Toruń 
oczywiście wychodził naprzeciw. 

Meandrując wśród łodzi i tratew, mijając różnego rodzaju statki 
i pływaki, wędrowiec osiągał w końcu toruński port. Wysiadał na nadbrzeżu 
wiślanym, usytuowanym między wysokim brzegiem rzeki a biegnącymi 
wzdłuż niej murami miasta (między Bramą Mostową a Klasztorną). Od 
wschodu i zachodu teren ten ograniczały dwa kanały, odprowadzające 
wodę z miejskich fos. Rozwijające się tu osadnictwo nastawione było 
całkowicie na potrzeby portu i przystani. Urządzeniami służącymi do ich 
obsługi był liczący ok. 200 metrów pomost wyładunkowy, dźwigi do 
podnoszenia ciężarów ze statków (m.in. żuraw) i magazyny (drewniane 
szopy). Na nadbrzeżu stały ponadto ramy sukiennicze, na których naprę-
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żano przywożone z Flandrii sukno. W kilku mieszczących się tu spichlerzach 
przechowywano sprowadzane z głębi lądu zboże. Karczmy i co najmniej 
dwie łaźnie obsługiwały zarówno podróżnych, jak miejscowych. Stąd po-
śród mieszkańców tego przedmieścia, obok żeglarzy, przewoźników, tra-
garzy, cieśli (szkutników) i rybaków, znajdujemy też łaziebników, praczki, 
karczmarzy i muzyków. 

Naturalnym przedłużeniem tej części dzielnicy portowej była stocznia, 
usytuowana na wschód od właściwego nadbrzeża. Charakter osadnictwa 
„wodniackiego” miała też część Przedmieścia Starotoruńskiego, zajmująca 
tereny nad brzegiem rzeki w kierunku zachodnim od miasta. Znajdowały 
się tam warsztaty szkutnicze oraz dzielnica rybacka. Zagrody rybaków 
rozciągały się także u podnóża wzgórza Winnica, na wschód od murów 
Nowego Miasta (Rymaszewski 1971: 112; Jasiński 1999: 162; Tandecki 
1999a: 176, 178, 192, 211). Charakter portowego nadbrzeża posiadały 
także brzegi Kępy Bazarowej. Zanim miasto zbudowało w tym miejscu 
pierwszy drewniany most, a samą wyspę zaczęto nazywać Mostowym 
Ostrowem, oprócz statków i łodzi przybijał tu również prom. Flotylle 
wiślane zawijały zapewne do wszystkich dostępnych brzegów toruńskie-
go patrymonium, przylegających do stoczni i dzielnic rybackich, poza 
wyznaczonym przedmieściem portowym. 

Wymienione miejsca swój „wodniacki”, a więc portowo-handlowy 
i rybacko-szkutniczy, charakter zachowały niemal do XX stulecia. Zmie-
niały się tylko proporcje, intensywność prowadzonej działalności, do-
chodziło do usprawnień, które wiązać należy z innowacjami natury orga-
nizacyjnej czy technicznej. Przekształceniom podlegało środowisko, 
sama rzeka, a także ludzie, ich stroje czy kształty statków. Zmiany doty-
czyły ponadto konfiguracji polityczno-gospodarczej i pozycji Torunia 
pośród innych ośrodków miejskich czy to w obrębie państwa zakonnego, 
Prus Królewskich w dobie monarchii Jagiellońskiej i Rzeczypospolitej 
szlacheckiej, Prus Zachodnich z okresu zaborów, czy województwa po-
morskiego w Polsce międzywojennej. 

Pomijając częste i do końca nieuchwytne przebudowy w głównej 
dzielnicy portowej należy odnotować poważne zmiany na toruńskim 
nadbrzeżu, do jakich doszło w 2 poł. XIX w. Do samej Wisły doprowadzono 
wtedy bocznicę kolejową, która połączyła toruński port z dworcem To-
ruń Miasto (il. 45). Wzdłuż torów ułożono brukowaną drogę oraz pobu-
dowano rampy wyładunkowe, przy których stanęły trzy wielkie magazyny. 
Nad samą rzeką postawiono platformy dla dźwigów mechanicznych, 
a brzeg umocniono kamieniami. Dzięki temu towary mogły być przeła-
dowywane bezpośrednio z barek i statków na wagony. Wygląd tej części 
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miasta nie zmienił się wiele aż do lat 60. XX wieku (Rymaszewski 1971: 113–
114). Ten niewątpliwy postęp cywilizacyjny rozpoczął jednak proces upadku 
żeglugi. Transport wodny wraz z rozwojem kolei tracił na znaczeniu. 

Istotnym faktem, wpływającym na kondycję gospodarczą Torunia, 
było przekopanie Kanału Bydgoskiego. W ten sposób w r. 1774, już po 
pierwszym rozbiorze Polski, została otwarta nowa arteria śródlądowa, 
która – poprzez Brdę i Noteć – połączyła Wisłę z Odrą. Leżąca na tym 
szlaku Bydgoszcz stała się od tej pory największym węzłem drogowym 
w regionie (Matakiewicz 1920: 7; Misińska 1962: 27–28). W wyniku tej 
gospodarczej i politycznej inwestycji państwa pruskiego spław na dolnym 
odcinku Wisły zaczął słabnąć, a walory naturalnego położenia Torunia, 
wydatnie straciły na znaczeniu. W połączeniu z nadgranicznym usytu-
owaniem oraz narzuconą miastu rolą nadgranicznej twierdzy pruskiej 
doprowadziło to w pewnym stopniu do jego prowincjonalizacji. 

W XIX stuleciu Toruń doczekał się poszerzenia swego akwatyczne-
go, do tej pory wciąż naturalnego, zasobu. Pomijając regulację rzeki, 
prowadzoną z niewielkimi przerwami na pruskim odcinku Wisły w latach 
1830–1907 (Matakiewicz 1920: 7, 63–69), miasto otrzymało dwa baseny 
portowe. Powyższe inwestycje wpłynęły na udrożnienie szlaku wodnego 
i powiększyły portową infrastrukturę Torunia. Port Zimowy powstał 
w r. 1879 na terenie leżącej w obrębie dawnego Przedmieścia Starotoruń-
skiego dzielnicy Rybaki (Kucharzewska 2004: 66). Przeznaczeniem jego 
był postój barek i statków, głównie poza sezonem żeglugowym. Przy 
porcie funkcjonowała też stocznia. Drugi z portów znalazł się poza ad-
ministracyjnymi granicami miasta, w pobliżu miejsca jego pierwszej loka-
lizacji, tj. niedaleko wsi Stary Toruń. Port Drzewny (oddany do użytku 
w 1909 r.) pełnił funkcję magazynu dla spławianego Wisłą drzewa. Przy 
basenie portowym funkcjonował również tartak (Matakiewicz 1920: 63–69; 
Misińska 1962: 20–21; Łapicz 1971: 45). 

Mimo stopniowego spadku przewozu towarów rzeką, następującego 
od 2 poł. wieku XIX, na wysokim poziomie utrzymywał się spław drzewa. 
W związku z nadgranicznym położeniem Torunia mieścił się tu (od 1826 r.) 
główny urząd celny i kontrola przewozu. Ustanowiono też obowiązek 
postoju zespołów flisackich w mieście. Toruń stał się więc celem wielu 
długodystansowych spławów prowadzonych Wisłą, jej dopływami i ka-
nałami. Przybijało tu drzewo nie tylko z lasów Królestwa Kongresowe-
go, ale również z puszcz naddnieprzańskich, nadniemeńskich czy nad-
prypeckich (Misińska 1962: 88–95; Łapicz 1971: 42–46).  
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Rzeka, „lud wodny”, jego obyczaj, pieśń i kultura, wchodziły też do 
samego Torunia. Obowiązkowy postój flisaków9 w grodzie Kopernika 
przerodził się bardzo szybko w tradycję. Miejscem, które odwiedzali naj-
częściej, była nieistniejąca już Gospoda Pod Turkiem na Starym Rynku, 
gdzie przy figurze Grubej Maryny odbywały się słynne frycowe libacje, 
związane z pasowaniem nowicjusza (fryca) na flisaka. Ulubionym miej-
scem odpoczynku ludzi z tratew (il. 46) były ławki pod pomnikiem Mikołaja 
Kopernika. Wyróżniające się wśród statecznych mieszczan swym wyglądem, 
obyczajem i językiem grupy mężczyzn stanowiły też o specyfice Torunia 
(Łapicz 1971: 53–58). Można powiedzieć, że flisacy stali się elementem folk-
loru miasta, wprawdzie napływowym, ale poprzez regularność 
i uprawomocnienie swoich postojów niejako „oswojonym”. Wyrazem tej 
adaptacji może być odsłonięta w 1914 r. rzeźba Flisaka, która urosła do 
jednego z wizualnych symboli Torunia (Kucharzewska 2004: 117–118). 

Różnej narodowości ludzie rzeki i morza, szyprowie, sternicy czy 
marynarze, od początku istnienia nadwiślańskiej metropolii byli wszech-
obecnymi jej bywalcami. Także wielu mieszkańców Torunia zaliczało się 
kiedyś do tego grona. Jeszcze do lat 60. XX wieku ludzi z barek i statków, 
kapitanów i marynarzy pasażerskiej floty wiślanej, spotykało się na ulicach 
miasta. Gościli oni często m.in. w Tawernie Pod Kotwicą przy ul. Żeglar-
skiej, usytuowanej tuż przy murach miasta przylegających do nadbrzeża. 

Morze i jego sprawy szczególnie bliskie były Toruniowi w latach 
międzywojennych. W dawnym budynku pruskich koszar, tuż przy żywym 
wciąż nadbrzeżu portowym, znalazła siedzibę Oficerska Szkoła Mary-
narki Wojennej, kształcąca kadry tworzącej się floty morskiej II Rzeczy-
pospolitej. Mundury oficerów i kadetów często pojawiały się na ulicach To-
runia. Zawierucha I wojny światowej przygnała tu wielu „rozbitków” 
z dalekich mórz i lądów. Wśród nich – o czym głoszą familijne wieści – 
był i mój dziadek, dla którego Toruń – przynajmniej na jakiś czas – stał 
się portem docelowym. Morzu więc po trosze i wielkiej wojnie zawdzię-
czać mogę moją prywatną historię, która związała mnie ze śródlądowym 
miastem o tak głębokich, morskich tradycjach. 

Okres międzywojenny to właściwie ostatni etap intensywnej żeglugi 
wiślanej. Miasto miało jeszcze wszelkie atrybuty portu skierowanego – 
zgodnie z biegiem Wisły – na północ, ku morskim szlakom. Do Torunia 
i przez Toruń płynęły barki i tratwy, do nadbrzeża przybijały statki pasa-
żerskie „białej floty” (il. 47). Niedługo jednak nadeszła wojna, a po niej 
zmiany, które doprowadziły do opustoszenia Wisły. 

 
9 Termin „flisak” odnoszę tu do spławiających tratwy oryli, których zaczęto nazy-

wać flisakami dopiero w 2 poł. XIX wieku (Misińska 1962). 
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W latach po II wojnie światowej powoli i systematycznie zamiera ruch 
na rzece. Giną tradycyjne wiślane zawody, a rozwój przemysłu i degradacja 
wód powoduje, że znikają z niej nawet rybackie łodzie. Jeszcze w latach 
60. i 70. XX wieku wyruszają z Torunia spacerowe statki, choć są to już 
ostatnie, w dodatku nieregularne rejsy tych jednostek (Arkuszewski 1973). 
Na pokładzie jednej z nich rozgrywa się akcja „kultowego” filmu Rejs. 

Niewielki, właściwie coraz bardziej sporadyczny spław rzeką jest 
przyczyną przebudowy portowego nadbrzeża, jako że Toruń – podobnie 
jak wiele innych miast nadwiślańskich – przestaje w istocie pełnić funkcję 
portu. Ulega więc rozbiórce nadbrzeżna infrastruktura. Znikają magazy-
ny, rampy przeładunkowe, dźwigi, zdemontowana zostaje bocznica kolejowa. 
W latach 70. miejsce to otrzymuje formę spacerowego deptaka. Wzdłuż 
niego pojawiają się letnie kawiarenki i bary. Brzegi rzeki zostają umoc-
nione betonowym bulwarem (Rymaszewski 1971: 121–125). 
 

* * * 
 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat opustoszałe nadbrzeże wiślane 
w Toruniu zaczyna nabierać cech zaplanowanej przestrzeni rekreacyjnej, 
stając się turystyczną atrakcją (McCannell 2001:65–66). Wypełniają ją nie 
tylko fakty natury czysto konsumpcyjnej, ale także pamiątkowe tablice 
i informacyjne afisze, oferujące komunikaty edukacyjne, z których wyła-
nia się bliższa i dawna historia tego miejsca. Mimo że próby te, jak się 
wydaje, idą różnymi ścieżkami i jakby nieco na żywioł (il. 48, 49), powo-
dują jednak, że nieokreślone do niedawna bulwary nabierają stylu i za-
czynają żyć różnymi treściami.  

Dawny klimat gwarnej i wypełnionej pojazdami wodnymi dzielnicy 
portowej przywracają zacumowane do brzegu, nieliczne jeszcze, nawod-
ne kawiarenki. Martwą przestrzeń rzeki ożywia wznowiona, jakże jednak 
rachityczna wciąż, żegluga spacerowa. Szkoda tylko, że te pływające stat-
ki są jakby wyrwane z kontekstu, a w ich nazwach oraz w nich samych 
brak nawiązującej do lokalnej specyfiki formuły. Echem dawnego prze-
wozu przez Wisłę jest niewielka łódź motorowa „Katarzynka II” (il. 50), 
zabierająca turystów na przejażdżkę na przeciwległą wyspę. Kto wie, 
może w przyszłości miasto stać będzie na prom, którym dopłyniemy na 
organizowane na Bazarowej Kępie bazary? 

Przywracanie miejscom ich dawnego charakteru, a mieszkańcom Torunia 
i odwiedzającym nasze miasto pamięci to cel słuszny i szlachetny. Ten-
dencje takie należy utrzymywać i wspierać. Pamięć to jednak także treść 
zachowana w nazwach. Świadectwem portowej przeszłości Torunia i jego 
intensywnie eksploatowanych przestrzeni wodnych są właśnie informacje 
zastygłe w nazwach ulic, miejsc i budynków. Warto o niektórych z nich 
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tu wspomnieć, bo nie wszystkie miały szczęście dotrwać do naszych czasów. 
Ulica Mostowa i zachowana do dziś brama miejska o tej samej nazwie 
wytyczają historyczną drogę do przeprawy, wskazując którędy wiódł 
szlak lądowy krzyżujący się z wiślaną arterią. Wręcz opisowe miano ulicy 
Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż najważniejszego szlaku wodnego Rze-
czypospolitej, stosunkowo niedawno zostało opatrzone nazwą Bulwaru 
Filadelfijskiego (na cześć partnerskiego miasta Torunia, Filadelfii). Ta pierw-
sza nazwa, wydawać by się mogło banalnie oczywista, podkreślała jednak 
pierwotny charakter dawnej dzielnicy portowej. Do nadwiślańskiego nad-
brzeża zmierzały wszak główne, a jednocześnie najważniejsze ulice śre-
dniowiecznego Torunia, które – jak Łazienna (prowadząca do łaźni na nad-
brzeżu), a szczególnie Żeglarska (dochodząca do Bramy Żeglarskiej) – 
podkreślają wciąż, co było istotną treścią życia hanzeatyckiego miasta. 

Równie czytelna jest, obowiązująca także do dziś, nazwa Rybaki. 
Określa się nią usytuowaną na zachód od Starówki dzielnicę (i ulicę), do 
połowy XX wieku w większości zamieszkałą przez rodziny utrzymujące 
się z połowu ryb. Nie zachowała się natomiast nazwa sąsiadującej z nią 
ulicy Portowej, biegnącej wzdłuż basenu dawnego Portu Zimowego. 

Problem ochrony historycznych nazw, zwłaszcza gdy odnoszą się one 
do miejsc i faktów, które nie dają się przełożyć na otaczającą nas rzeczy-
wistość, powinien być szczególnie traktowany w miastach o tak bogatej hi-
storii jak Toruń. Zachowanie ich w brzmieniu historycznym staje się nie-
raz jedyną możliwością ochrony wielu zabytków kultury, nieistniejących 
wprawdzie w sferze materialnej, ale obecnych w sferze słowa. To ono 
przecież utrwala jakże często ulotną pamięć. Portowa przeszłość Torunia 
z pewnością warta jest zapamiętania i zapisania10. 
 

* * * 
 

Kolejny już raz zatrzymując się przed wiślaną panoramą miasta, pragnę 
podzielić się towarzyszącym mi wciąż poczuciem niedosytu. Wypływa on 
z braku ważnej dominanty architektonicznej, jaką był rozebrany na po-
czątku XIX w. kościół św. Mikołaja. Jego monumentalizm wypełniał 
przestrzeń między kościołem św.św. Janów, a św. Jakuba. Ubytek ten, 

 
10 „Zespół elementów materialnych i duchowych” jako wartość odnosząca się do 

struktury miasta i stanowiąca o jego autentyzmie w myśl definicji „ochrony miast histo-
rycznych” (Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych, Toledo–Waszyngton 
1987) powinny podlegać ochronie (za: Kłosek-Kozłowska 2005: 53–54). O ochronie 
nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektu budowlanego, pla-
cu, ulicy lub jednostki osadniczej mówi uchwalona dnia 23 lipca 2003 r. ustawa o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) (za: Dobosz 2005: 
233); obszerniej na ten temat w artykule Kwiryny Handke (Handke 2005: 179–192). 
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szczególnie widoczny z tarasu widokowego na Kępie Bazarowej, musi 
więc boleć każdego wrażliwego miłośnika Torunia (odkrywanie ukrytych 
w ziemi fundamentów tej świątyni było częściowo i mym udziałem11). 

Pomijając inne „szczerby” w widokówce grodu, dodam nienaturalną 
wprost pustkę na wodach Wisły. Nie taką rzekę zapamiętali przedwojenni 
torunianie, inną oglądał ją i mój ojciec, który kilkakrotnie korzystał z usług 
„białej floty”, płynąc pasażerskim statkiem z Torunia do Gdyni. 

Innym też był sam Toruń. We wspomnieniach, jakimi dzielili się przy 
familijnym stole „przedwojenni” członkowie rodziny, miasto – mimo że 
liczyło zaledwie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców – było gwarne, czyste 
i bardziej „wielkomiejskie” niż to, w jakim przyszło im żyć po wojnie. 
Obok panującego wtedy na ulicach języka polskiego słyszało się również 
język niemiecki. W tamtych czasach zaprzyjaźnionymi sąsiadami naszej 
rodziny byli m.in. zupełnie zgermanizowani Polacy, noszący czysto polskie 
nazwiska. Dopiero gdy nastała II Rzeczpospolita, oni sami i ich dzieci 
uczyły się polskiego w szkołach. 

 Spoglądając na dawne widoki Torunia i porównując je z obrazami 
innych miast historycznych, piękny nasz gród wypada całkiem dostojnie. 
Nasuwa się przy tym refleksja, jak to jest, że niektóre miasta wyrastają na 
wielkie metropolie, a inne popadają w prowincjonalizm lub giną z map? 
Siedemnastowieczny Toruń był wszak jednym z największych ośrodków 
wielonarodowej Rzeczypospolitej, a lokowane w tym samym roku, co on, 
Chełmno, miało być w założeniu stolicą i najważniejszym ośrodkiem 
państwa krzyżackiego. Nieprzewidywalne są losy państw i narodów. Nie-
przewidywalne są losy miast. 
 

* * * 
 

Pamiętam z dzieciństwa z przyjemnością oglądany u nas w domu 
program profesora Wiktora Zina pt. Piórkiem i węglem, emitowany wówczas 
w czarno-białej jeszcze telewizji. Jeden co najmniej odcinek tych niedziel-
nych spotkań z architekturą poświęcony był Toruniowi. Na koniec swego 
wystąpienia, wycierając brudne od węgla i kredy ręce, profesor Zin powie-
dział wtedy mniej więcej coś takiego: „Drodzy państwo, mówiąc 
o Toruniu często nazywa się go «Krakowem Północy». Kto wie jednak, 
czy biorąc pod uwagę urok i bogactwo zabytków tego miasta, nie należa-
łoby odwrócić słów i nie ogłosić, że to Kraków raczej jest «Toruniem Po-
łudnia»?” Cokolwiek miał wtedy na myśli profesor i ile było w jego wy-

 
11 Badania archeologiczno-architektoniczne na tym obiekcie prowadziłem w ra-

mach mej pracy w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej dawnego Przedsiębior-
stwa Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Toruniu (Trapszyc 2002: 73–79). 
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stąpieniu przesady, wyciągam z tego jeden wniosek: Toruń sam w sobie 
jest miastem niepowtarzalnym. Jeśli „Paryż warty jest mszy”, to Toruń 
z pewnością zasługuje na niejedną opowieść. 
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