
Jarmark niejarmarczny
Ostatnie promienie zachodz¹cego s³oñca k¹pi¹ siê w bur-

sztynowej g³êbi ch³odnego piwa. Zapach grillowanych potraw 
przyjemnie dra¿ni nozdrza. Nad radosnym gwarem unosi siê 
równie szczêœliwa ludowa muzyka. Ch³onê to wszystko i czujê, 
¿e po sesyjnych trudach naprawdê wróci³em do domu. Jest 
sobota. W Sierpcu trwa Kasztelania...

Na miejsce dotar³em oko³o godziny 19. Jako pierwszy ele-
ment imprezy moj¹ uwagê zwróci³, odbywaj¹cy siê tego dnia 
przed Domem Kultury „Jarmark Sztuki”. Uderzy³o mnie to zes-
tawienie „jarmarcznoœci” ze Sztuk¹. Ten oksymoron natych-
miast niejako rozkaza³ mi przez chwilê siê nad nim zatrzymaæ. 
Pocz¹tkowy sceptycyzm ukry³ siê gdzieœ za rosn¹c¹ fascynacj¹. 
Zobaczy³em bowiem kulturê w czystej, ludowej postaci, nieza-
œmiecon¹ najró¿niejszymi ozdobnikami. I nie by³o w moim zain-
teresowaniu krzty m³odopolskiej ch³opomanii, raczej zachwyt 
nad tym kawa³kiem ma³ego dziedzictwa. Sztuka prosta, ale by-
najmniej nie prostacka, delikatna w formie, oczywista w treœci... 
piêkna. Jako „przedsionek” tegorocznej Kasztelanii ten jarmark 
sztuki niejarmarcznej nastroi³ mnie bardzo pozytywnie.

Zaj¹³em miejsce po „spo¿ywczej” stronie imprezy. Ze sceny 
dobiega³y weso³e odg³osy ludowych pieœni i bardzo zaanga¿o-
wany g³os prowadz¹cego. Otacza³y mnie gromadki rozdyskuto-
wanych piwoszy do których ca³ym sercem w tej chwili nale-
¿a³em. I poczu³em, jak bardzo tego typu festiwale s¹ potrzebne. 
Jako odskocznia od codziennoœci, jako forum, jako spotkanie z 
kultur¹, wreszcie choæby jako element narodowego narzekania 
dla samego narzekania, który mimo to nie traci na popular-
noœci. A nie traci dlatego bo takie cykliczne imprezy wrastaj¹ w 
nasz¹ œwiadomoœci i bez nich czulibyœmy siê puœci. Tak ko³o 
Kasztelanii, wprawione raz w ruch, nie zatrzyma siê ju¿ w nas 
samych. Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo kszta³tuje 
to nasz¹ lokaln¹ odrêbnoœæ. Rozgl¹da³em siê, s³ucha³em, 
³yka³em chwilê, popijaj¹c lokalnym bursztynowym specja³em.

Na scenie tañczy³ dzieciêcy zespó³ ze S³owacji, nieopodal 
zauwa¿y³em artystów o po³udniowych rysach, bodaj¿e z Pó³-
wyspu Iberyjskiego, do moich uszu dotar³o echo zespo³u ze 
znanego mi Torunia. Wszyscy oni przywieŸli ze sob¹ cz¹stkê 
tego, co nazywamy „swojskoœci¹”. Zobaczy³em „lokalnoœæ” 
dalek¹ od infantylnoœci, ale ³atw¹ w odbiorze i, co najwa¿-
niejsze, radosn¹, pe³n¹ optymizmu i ufnoœci. Dziêki Kasztelanii 
te „ma³e ojczyzny” po³¹czy³y siê we wspólnym chórze g³osów, 
bliskich naszej codziennoœci, ale oderwanych od jej szarzyzny i 
„pospolitego skrzeczenia”. To te¿ wa¿na funkcja tej imprezy, 
która poza rozrywk¹ ma chyba pokazaæ nam, ¿e piêkno potrafi 
chowaæ siê w stogu siana, drewnianej cha³upie, prostocie ¿ycia, 
po prostu „za rogiem”.

Trochê to wszystko do przesady poetyckie i mo¿e zbyt ma³o 
krytyczne. Ale wra¿enia s¹ subiektywne, wiêc i ich opisy musz¹ 
takie byæ. Zostawiaj¹c suche relacje wszelkiego rodzaju annalis-
tom, przyznaæ muszê, ¿e mój zaledwie trzygodzinny pobyt na 
Kasztelanii zapamiêta³em mile. By³o coœ dla cia³a i coœ dla 
ducha, dziêki czemu zrzuci³em naros³e w ci¹gu roku pióra 
przesadnej „miejskoœci” i przypomnia³em sobie sk¹d jestem i ¿e 
jestem z tego dumny. Mo¿e to i jarmark, ale w³asny. I bynaj-
mniej nie jarmarczny.

Marcin Sumowski

Subiektywnie (p)o Toruniu
Promienie wiosennego s³oñca, przedzieraj¹ce siê przez 

garniec marcowej pogody sprawiaj¹, ¿e rozbudzone z zimo-
wego snu cia³o, wrêcz krzyczy o orzeŸwiaj¹cy spacer. A kiedy, 
w niedzielne popo³udnie, ma siê niejako „pod rêk¹” wspania³¹ 
toruñsk¹ starówkê, przechadzka staje siê przyjemn¹ koniecz-
noœci¹. Ostatnio, tak nieœmia³a dotychczas wiosna, chwyci³a 
mnie w swoje ramiona, a jej delikatny powiew zawiód³ mnie w 
stronê Rynku Staromiejskiego.

U wejœcia na ulicê Che³miñsk¹, lœni w promieniach s³oñca, 
charakterystycznie bia³y budynek Teatru im. Wilama Horzycy. 
Ta, wa¿na na toruñskiej scenie kulturalnej instytucja, powsta³a 
w roku 1904, jako wy³¹cznie niemiecka. Zaprojektowa³a go 
znana wówczas spó³ka wiedeñskich architektów Fellnera i 
Helmera. Od roku 1920 teatr nabra³ polskiego oblicza. Zmie-
niono zespó³ aktorski, a w repertuarze pojawili siê Fredro, 
Mickiewicz, Wyspiañski czy Krasiñski. W okresie wojny i oku-
pacji budynek s³u¿y³ jako niemiecka opera i operetka, by w 
czerwcu 1945 roku znów przejœæ w rêce polskie. W³aœnie w 
tym okresie w teatrze dzia³a³ jego dzisiejszy patron (od 1960), 
wybitny teatrolog i re¿yser, Wilam Horzyca, bêd¹cy jego dyrek-
torem w pierwszych latach powojennych. Dziœ teatr ten jest 
czo³ow¹ scen¹ województwa kujawsko-pomorskiego i praw-
dziw¹ wizytówk¹ kulturaln¹ miasta.

Pod¹¿am dalej ulic¹ Che³miñsk¹, niejako cofaj¹c siê w 
przesz³oœæ, gdzie „gotyk jest na dotyk”, jak g³osi has³o promu-
j¹ce miasto. Bo tutaj rzeczywiœcie historii da siê dotkn¹æ. 
Mijam barokowe kamienice i wkraczam na Rynek, nad którym 
dumnie góruje wie¿a Ratusza Staromiejskiego. To jedna z naj-
wiêkszych i najpiêkniejszych tego typu budowli w Europie. 
Najstarszym jej elementem jest w³aœnie wie¿a, wzniesiona w 
drugiej po³owie XIII wieku, a w sto lat póŸniej podwy¿szona do 
obecnej wysokoœci 40 metrów. W pierwszej po³owie XV w. 
uzyska³a ona spiczast¹ iglicê, dziœ niestety nieistniej¹c¹. 
Zwieñczono j¹ z³ot¹ koron¹, bêd¹c¹ symbolem niezale¿noœci 
mieszczañskiej i wyrazem niemieckiego powiedzenia 
„Stadtluft macht frei”, czyli „Miejskie powietrze czyni wolnym”. 
Wdycham to tchnienie wolnoœci z radoœci¹, i po raz kolejny 
przekonujê siê, ¿e tu, w Toruniu, œredniowieczna formu³a nie 
straci³a na aktualnoœci.

Przechodzê obok pomnika najbardziej znanego torunia-
nina. Tradycyjne miejsce spotkañ, jak co dzieñ jest oblegane 
przez t³umek spacerowiczów, oczekuj¹cych kogoœ, by wraz z 
nim w ten piêkny dzieñ ch³on¹æ uroki nadwiœlañskiego miasta. 
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