M£ODE WINO
„Nicolaus Copernicus Thorunensis Terrae Motor Solis
Caelique Stator”, tak g³osi napis na cokole. I ten „Torunianin,
poruszyciel Ziemi, wstrzymywacz S³oñca i Nieba”, patron
Uniwersytetu i sztandarowa „twarz” miasta, ju¿ od ponad 150
lat niezmiennie, malowniczo wtapia siê w toruñski krajobraz.
Jedynie w Juwenalia, na co dzieñ powa¿na postaæ, daje siê
porwaæ wirowi studenckiego œwiêta i uniwersytecki patron,
wraz z ¿akami postanawia zmieniæ nieco swoje oblicze. Z
rozrzewnieniem wspominam pamiêtne Juwenalia 2008, kiedy mieliœmy okazjê ujrzeæ Miko³aja Kopernika jako zielonego
smoka, zbieraj¹cego pieni¹dze na nowy most w Toruniu.

Zamek Dybowski
Sama historia pomnika naszego czo³owego astronoma jest
tak¿e bardzo ciekawa. Pierwszym inicjatorem jego powstania by³ w 1809 roku Stanis³aw Staszic, jednak projekt zosta³
doprowadzony do koñca dopiero przez w³adze pruskie w
1853 roku. I w tym miejscu pojawia siê odwieczny spór na
temat polskoœci lub niemieckoœci naszego astronoma. Umyœlnie u¿ywam s³owa „naszego”, ale nie w sensie narodowym,
raczej toruñskim i uniwersyteckim. Bo do ludzi wielkich ka¿dy
chcia³by siê przyznawaæ, ale myœlê, ¿e w tym wypadku
pierwszeñstwo nale¿y siê w³aœnie miastu. Przecie¿ przydomek „Thorunensis” coœ oznacza, zw³aszcza w czasach Kopernikowi wspó³czesnych, zanim granice miêdzy narodami
sta³y siê wyraŸne.
¯egnam wielkiego astronoma i powoli zd¹¿am ulic¹
Szerok¹, w stronê Placu Rapackiego. Mijam neogotycki
Dwór Artusa z 1891 roku, nawi¹zuj¹cy do poprzedniego z
drugiej po³owy XIV wieku. U szczytu widnieje herb Torunia z
charakterystycznym anio³em, który symbolizowaæ mia³ opiekê nad miastem w czasie wojny trzynastoletniej. Skrêcam w
ulicê Ducha Œwiêtego, mijaj¹c dawn¹ gospodê Pod Dzikim
Mê¿em, gdzie dziœ, po przebudowie na pocz¹tku XX wieku,
znajduje siê bar mleczny. Wchodzê w ulicê Miko³aja Kopernika, wszechobecnego jak widaæ w mieœcie, na której
znajduje siê dom, gdzie rzekomo siê urodzi³.
Kolejnym punktem jest wspania³a katedra œœ. Janów. To
jedna z najstarszych œwi¹tyñ dawnego pañstwa krzy¿ackiego i jeden z najwiêkszych koœcio³ów w Polsce. Budowê rozpoczêto w po³owie XIII wieku, by nadawaæ jej obecny kszta³t
przez ponad 200 lat. Wspania³e, bogate wnêtrze, pozwala
naprawdê poczuæ religijny klimat epoki. W wa¿niejsze œwiêta
rozbrzmiewa st¹d donoœny dŸwiêk wspania³ego „Tuba Dei”.
Ta „Tr¹ba Bo¿a”, obecnie najwiêkszy œredniowieczny dzwon
w Polsce, do dziœ zachwyca swoim brzmieniem. Jest bardzo
czu³y, nawet przy tr¹ceniu palcem wydaje czysty dŸwiêk.
Dwukrotnie by³ zagro¿ony. Po raz pierwszy w czasie wielkiej
wojny pó³nocnej w 1703 r., kiedy Szwedzi zamierzali go wywieœæ. Okup od Rady Miejskiej pozwoli³ mu jednak pozostaæ
w Toruniu. Po raz kolejny niebezpieczeñstwo zawis³o nad
nim w okresie II wojny œwiatowej, gdy mia³ zostaæ pociêty.

Zag³êbiam siê dalej w gotyku, zd¹¿aj¹c w stronê ruin
zamku krzy¿ackiego. Budowany od XIII w. przetrwa³ do pocz¹tku wojny trzynastoletniej, kiedy rozebrali go tutejsi mieszczanie, oddaj¹cy siê pod opiekê króla polskiego. Przechadzam siê po dawnym dziedziñcu, próbuj¹c w myœlach
odtworzyæ œredniowieczne kszta³ty budowli. Dziœ mury maj¹
mo¿e oko³o dwóch metrów, podobnie jak resztki zamkowej
wie¿y, niegdyœ siêgaj¹cej 36 do 40 metrów. Ocala³y za to niezwykle klimatyczne podziemia, latem pozwalaj¹ce poczuæ
orzeŸwiaj¹cy ch³ód, a tak¿e tzw. gdanisko, krzy¿acka toaleta, gdzie jeszcze niedawno mo¿na by³o podziwiaæ piêkn¹
rekonstrukcjê zamku. WyobraŸnia pozwala mi p³yn¹æ po wodach wspania³ej epoki œwietnoœci budynku. Przechadzam
siê po komnatach, kaplicy, odwiedzam w myœlach mieszkanie komtura. Szkoda, ¿e owo „miejskie powietrze” powia³o tutaj a¿ tak gwa³townie, a mieszczañska wolnoœæ pokaza³a
tak¿e niszczycielskie oblicze. Wspominam dyskusjê, jaka
rozgorza³a niedawno w sprawie projektu postawienia, w³aœnie na zamkowym dziedziñcu, pomnika. Mia³ on przedstawiaæ dwóch Krzy¿aków: Hermana von Salza i Hermana Balk,
niejako „ojców-za³o¿ycieli” miasta. I choæ go nie zrealizowano, by³o w tej inicjatywie coœ, co pobudza³o do zrzucenia
sienkiewiczowskich okularów i spojrzenia na gospodarzy
zamku nieco z innej strony. Bo przecie¿ to w³aœnie im Toruñ
zawdziêcza swoje istnienie. A dywagacje na temat „dobrych”
czy „z³ych” Krzy¿aków do z³udzenia przypominaj¹ polskoniemieckie „boje” o Kopernika. Nie wdaj¹c siê w takie dyskusje, stwierdziæ chyba wystarczy, ¿e przecie¿ epoka o której tu
mowa nie operowa³a naszymi pojêciami i nie nale¿y póŸniejszych historycznie zadra¿nieñ przenosiæ niepotrzebnie w
przesz³oœæ.
Wkraczam na Bulwar Filadelfijski. Wspaniale zagospodarowany brzeg rzeki tworzy krajobraz, którego inne nadwiœlañskie miasta mog³yby pozazdroœciæ. Delikatny wiosenny
wiatr owiewa mi twarz, a ja ch³onê z radoœci¹ spokój, który
tak w tym mieœcie pokocha³em. Po kilku minutach st¹pam ju¿
po moœcie Józefa Pi³sudskiego. Tu wiatr jest silniejszy i robi
siê nieco ch³odniej. Zatrzymujê siê na chwilê, by kontemplowaæ wspania³e widoki. Po lewej stronie rysuje siê panorama
starówki. Naprawdê piêknie wygl¹da wieczorem, kiedy podœwietlone zabytki zdaj¹ siê wy³aniaæ z mroków. S³yszê jak
Wis³a szumi pod moimi stopami. Niebawem poziom wody
opadnie, a na powierzchni pojawi¹ siê niewielkie „wysepki”.
Idê dalej. Drzewa na drugim brzegu k³aniaj¹ siê niejako przechodniom, tak i¿ czasem mo¿na zerwaæ kilka liœci.
Ostatnim punktem mojej ma³ej wycieczki jest zamek Dybów. Zbudowano go po polskiej stronie granicy, po pokoju z
zakonem krzy¿ackim w 1422 roku. To tu rycerze Jagie³³y
sprawowaæ mieli stra¿ na wypadek kolejnej wojny. Dziœ jego
ruiny skrywaj¹ siê nieco za drzewami, ale w s³oneczny dzieñ,
taki jak dziœ, zanim ga³êzie obsypi¹ siê zielonoœci¹ liœci,
mo¿na zobaczyæ go ju¿ z daleka. Mury s¹ nadal wysokie,
zachowane lepiej ni¿ zamku krzy¿ackiego. Przechodzê
przez dziedziniec i docieram do, prowadz¹cych na nie,
schodków. S¹ krête, ciasne i ciemne, ale znakomicie pozwalaj¹ poczuæ klimat warowni.
Spacer zakoñczy³em wieczorem, kiedy tarcza s³oneczna
zanurza³a siê ju¿ w lasach po po³udniowej stronie Wis³y.
Obejrza³em kilka interesuj¹cych miejsc, ale dobrze zdajê
sobie sprawê, ¿e to jedynie kropla w morzu tego, co w
Toruniu zobaczyæ warto. Wybra³em je subiektywnie, bo coœ
dla mnie znacz¹ i subiektywnie te¿ g³osi³em ich piêkno. Ale
oceniaæ trzeba samemu, dlatego wypada mi wszystkich
zaprosiæ na ma³¹ lub wiêksz¹ przechadzkê po tym
wspania³ym mieœcie. A jedno jest pewne: naprawdê warto!
tekst i fot. Marcin Sumowski
53

