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Toruń w początkach 1871 roku
Obraz m iasta w świetle ówczesnej „Gazety Toruńskiej”

Szczepan Wierzchoslawski

W  1824 r. w państwie pruskim wprowadzono obowiązek szkolny od 
6 do 14 roku życia. Przyczyniło się to niewątpliwie do zwiększenia liczby 
osób umiejących czytać i pisać. Rozwijająca się w 2. połowie XIX w. prasa 
sta ła  się źródłem informacji o świecie i najbliższym środowisku. Podnosiła 
poziom wiedzy, edukowała zawodowo jak  i cywilizacyjnie. Zapoznawała 
z nowymi sposobam i życia, pracy, przyczyniając się do zmian gospo
darczych i mentalnościowych. Równocześnie zaczynała stanowić środek 
kształtow ania szeroko pojętej świadomości -  klasowej, środowiskowej, na
rodowej i politycznej. P rasa  polska, w tym  od 1867 r. wychodząca 
„G azeta Toruńska” , odgrywała dużą rolę w emancypacji cywilizacyjnej 
oraz narodowej Polaków żyjących wówczas jako obywatele państwa pru
skiego, ale bez własnych polskich urzędów i szkól1. Była ona jednym  z ele
m entów świadczących o dalszym istnieniu narodu i czuwała nad edukacją 
ludności polskiej w nowych warunkach ekonomicznych i połityczno- 
narodowych, przeciwdziałając tym  samym jej pauperyzacji ekonomicznej, 
cywilizacyjnej i narodowej. Jednocześnie prasa stawała się propagatorem  
idei i wyrazicielem opinii i potrzeb grup społecznych, środowisk intelektu
alnych i politycznych i przez to pośrednim współorganizatorem otaczającej 
rzeczywistości. Była przede wszystkim nieocenionym środkiem wałki z 
polityką germ anizacyjną i kształtowania świadomości narodowej Polaków 
żyjących pod obcym  panowaniem.

Dnia 28 I 1871 r., a więc w 10 dni po proklamacji Cesarstwa Nie
mieckiego, w „Gazecie Toruńskiej” ukazał się artykuł analizujący sytuację 
architektoniczną, przestrzenną i ekonomiczną m iasta. Naświetla on ak tu
alny stan  grodu Kopernika w obrazowy sposób. Lektura tego artykułu jest

1T . C ieślak , Z  dziejów  prasy  po lskiej na P om orzu  G dańskim  w okresie zaboru 
pruskiego, G dańsk  1964.
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interesująca nie tylko ze względu na przekazanie w nim tego obrazu, ale 
także ze względu na propozycje zmiany struktury  zabudowy m iasta  i po
stulowane możliwości jego rozwoju ekonomiczno-przestrzennego. Pozwo
limy czytelnikowi samemu zapoznać się z ciekawą stylistyką tej publikacji 
prasowej.

Autor artykułu w „Gazecie Toruńskiej” oceniał sytuację nie na  podsta
wie danych urzędowych, ale poprzez analizę „symptomów zewnętrznych” , 
chociaż zdawał sobie sprawę, iż mogą one być zawodne. Swoje spo
strzeżenia adresował nie tylko do mieszkańców Torunia. Bardziej, a  może 
przede wszystkim, czynił to z zamiarem, „że pobudzi do myślenia innych, 
którym  są dostępne cyfry statystyczne i gruntowniej znane stosunki” . 
Porównywał Toruń z innymi m iastam i państwa pruskiego. Zaznaczał, 
iż odnoszenie aktualnej sytuacji grodu Kopernika do jego pozycji w 
XVII stuleciu byłoby błędem. Przyjął słuszne założenia, ponieważ Toruń 
pod panowaniem pruskim znalazł się w obrębie innej gospodarki, innej 
sytuacji politycznej i państwowej. Inna też była ówczesna rola m iasta. 
W tedy przez Toruń i Gdańsk wywożono surowce z caiej Polski i przez te 
porty docierały artykuły z krajów zamorskich oraz wyroby fabryczne z Za
chodu. Rozwijające się na  Pomorzu Gdańskim od początków XIX stule
cia zalążki przemysłu cukrowniczego i nieco sukienniczego oraz żelaznego, 
po wprowadzeniu w 1834 r. Związku Celnego i „uszczelnieniu” granic, 
uległy konkurencji nadreńskiej i saskiej. Lokowanie przez władze pruskie 
urzędów, brak połączeń komunikacyjnych, powodowało, że Gdańsk został 
zdystansowany przez Szczecin, Toruń zaś przez Bydgoszcz. Bydgoszcz 
uzyskała połączenie kolejowe już w 1851 r., a Toruń dopiero w dziesięć 
la t później, w 1861 r., i właśnie z Bydgoszczą, a  w 1862 r. z Warszawą. 
W szystko to, zdaniem autora artykułu, nie zwalniało mieszkańców To
runia od kształcenia umiejętności dostosowania się do nowych warunków 
ekonomicznych i przeciwdziałania marazmowi. Miasto liczyło w 1871 r. 
785 budynków mieszkalnych, oczywiście bez Mokrego przyłączonego do 
Torunia w 1906 r. Już w latach sześćdziesiątych XIX stulecia wystąpiło 
zjawisko niedoboru mieszkań i powierzchni magazynowej2.

Tekstu w zasadzie nie potrzeba komentować, bo jest bardzo czy
telny. Trzeba podkreślić, że artykuł ten ukazał się przed uzyskaniem w

2Zob. K. W ajda, Pod prusk im  panow aniem  (1815-1920), [w:] Toruń daw ny
i dzisie jszy . Zarys dziejów, pod red. M. B iskupa, W arszaw a-P o zn ań -T o ru ń
1983, s. 353-359.
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1873 r. połączenia kolejowego z linią Berlin-W ystruć przez Jabłonowo- 
Olsztyn i przed zasadniczym etapem  przebudowy przestrzennej m iasta, 
rozbudową twierdzy toruńskiej w latach 1878-1892, likwidacją części 
murów, fos i bram  średniowiecznych oraz budową mostu drogowego w 
1871 r. (dzisiejszy kolejowy), dworca T oruń-M iasto (1889), kościoła gar
nizonowego (1894-1897), wodociągów (od 1894), linii tramwajowej kon
nej (1892) i elektrycznej (od 1899), tea tru  (1904), budynku banku na 
placu Rapackiego (1906), Szkoły Przemysłowej -  dzisiejszego Collegium 
Maius (1907) i włączeniem Mokrego w granice Torunia (1906)3. Jeśli 
te przedsięwzięcia porównamy z postu latam i wyrażonymi w „Gazecie 
Toruńskiej” z 28 I 1871 r., możemy.przypuszczać, że autor zamieszczonego 
tam  artykułu był dobrze zorientowany w potrzebach m iasta.

Artykułów w „Gazecie Toruńskiej” w zasadzie nie podpisywano. Stąd 
też ustalenie autorstw a jest bardzo trudne. Inicjatorami wydawania od 
1 I 1867 r. tego dziennika byli „zacni obywatele” : Leon Czarliński 
-  ziem ianin z Zakrzewka, Ignacy Lyskowski -  ziemianin z Mileszew i 
równocześnie publicysta oraz Ludwik Slaski -  ziemianin z Trzebcza. 
Były to osoby zaangażowane także m.in. w tworzenie innych organiza- 
cyjnych form  zachowania i kształtowania świadomości narodowej wśród 
ludności polskiej. W przyszłości zostali reprezentantam i swych rodaków, 
zamieszkałych na terenie prowincji Prusy Zachodnie, na forum sejmu pru
skiego i parlam entu  niemieckiego. Gazetę wspomagał finansowo założony 
w 1866 r. w Toruniu Bank Kredytowy Donimirski-Kalkstein-Lyskowski, 
którego dyrektorem  byl prawnik Mieczysław Lyskowski -  b rat stryjeczny 
Ignacego. Pierwszym redaktorem  i nakładcą był dr Franciszek Rako- 
wicz (1839-1878), który decydował wówczas o kierunku pisma, mimo że 
formalnie jako redaktor podpisywał się dr Władysław Lebiński (1840— 
1907). Rakowicz miał zręczne pióro i umiejętność dostrzegania aktual
nych problemów. Wykazał także inicjatywę w projektowaniu różnych 
przedsięwzięć, jak  np. utworzenie Towarzystwa Pomocy Naukowej dla 
Dziewcząt Polskich w Toruniu czy powołanie w Poznaniu T eatru Pol
skiego. Prowadził bardzo bogatą korespondencję z Józefem Ignacym 
Kraszewskim, drukując mu na lamach „Gazety Toruńskiej” niektóre 
teksty. Przypuszczam  więc, że właśnie Rakowicz, z wykształcenia le
karz, ale zajm ujący się także problemami ekonomicznymi, jest autorem  
interesującego nas artykułu. Władysław Lebiński byl bowiem hum anistą

3Ib id ., s. 353-359, 370.
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rozmiłowanym w literaturze, a Roman Szymański, wchodzący również do 
redakcji, już w 1870 r. przeniósł się do Poznania i od 1871 r. rozpoczął 
tam  wydawanie „Orędownika”4.

Analiza obrazu ówczesnego Torunia świadczy, iż społeczność polska 
pragnęła być współgospodarzem w swoim mieście, dbając o jego stan  eko
nomiczny i wystrój architektoniczny oraz warunki bytowe mieszkańców 
niezależnie od narodowości, przekonań religijnych i politycznych. Zgodne 
to było z wielokrotnym po zjednoczeniu Niemiec podkreślaniem przez Po
laków, iż są obywatelami Cesarstwa Niemieckiego, ale nie Prusakam i. 
Jako obywatele m iasta Torunia wchodzącego w skład Rzeszy pragnęli 
przywrócić grodowi Kopernika należną mu rangę. Nadzieje, że Polacy 
będą mogli, chociaż w części, współuczestniczyć w kształtowaniu rzeczy
wistości na  obszarach przez siebie zamieszkanych oparte były na  powszech
nym, równym, tajnym  i bezpośrednim prawie wyborczym do parlam entu 
niemieckiego, umożliwiającym wybór własnych, polskich kandydatów. W 
artykule zwrócono uwagę, że dyskryminacja narodowa i religijna powo
duje niepotrzebne zużywanie energii w obronie tych wartości zam iast 
przeznaczenia jej dla aktywności ekonomicznej i cywilizacyjnej. Prasę 
polską śledzili także niemieccy urzędnicy. T a argum entacja skierowana 
była właśnie pod adresem pruskich władz ówczesnego Torunia i Pomorza. 
Przypuszczać można, że niezależnie od innych propozycji i uwag również 
te z „Gazety Toruńskiej” miały wpływ na planowanie przez pruskie władze 
adm inistracyjne zmian architektonicznych w Toruniu.

Artykuł kończy się poetycką wizją przyszłego obrazu m iasta przewyż
szającego Drezno walorami architektonicznymi niektórych swych dziel
nic. Tę wizję pozostawiam czytelnikom do indywidualnej konfrontacji z 
dzisiejszą rzeczywistością.

Zachowano oryginalną dziewiętnastowieczną stylistykę, ortografię i 
terminy, sądząc, iż ich brzmienie, niewiele się różniące od dzisiejszego, 
będzie d la czytelnika zrozumiałe, tym  bardziej że pasuje do kontekstu 
i oddaje koloryt ówczesnej publicystyki. Zastosowano przypisy dla 
wyjaśnienia lokalizacji i roku budowy niektórych obiektów.

4 A. Bukowski, G azeta Toruńska (1867-1921), R ocznik T oruńsk i, 3: 1969, 
s. 100-110; W ybitn i ludzie dawnego Torunia, pod red. M. B iskupa, T oruń  1982, 
s. 227-230, biogram  T . Rakowicza.
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T ekst źród łow y

Gazeta Toruńska, 28 1 1871 r.

Nieco o sprawach miejskich w Toruniu

Jest to dla każdego, co jakkolwiek z historyą naszej prowincji obe
znany, rozumie się z h istoryą nieograniczającą się na datach bitew, lecz 
w nikającą w statystykę stosunków społecznych, jest to  mówimy faktem , że 
m iasta pruskie, niegdyś tak  wielkie i potężne za Rzplitej, dziś widocznie 
upadają. Aby ten upadek należycie ocenić, nie wystarcza porównywać 
cyfr dzisiejszych statystycznych z cyframi statystycznymi siedmnastego 
stulecia; byłby to bardzo fałszywy sposób zapatryw ania się. Tu trzeba 
mieć na  oku proporcyą ówczesnej wielkości m iast pruskich do stosunków 
ówczesnych i tę proporcyą dawniejszą porównać z proporcyami dzisiej
szymi.

Rzeczą pewną jest, że dawna wielkość m iast pruskich zasadzała się na 
handlu. Gdańsk i Toruń były portam i wywozowymi dla płodów surowych 
całej Polski i na  odw rót portam i wewozowymi dla płodów kolonialnych i 
wyrobów fabrycznych Zachodu5.

Przemyśl, industrya odgrywała drugą rolę i to dopiero w początku 
bieżącego stulecia; mianowicie prosperował przemysł żelazny, rafinerye cu
kru i także fabryki sukna. Z zaprowadzeniem Zollvereinu i ten przemysł 
upadł. O party  na  żelazie szwedzkim, cukrze kolonialnym -  uległ po za
prowadzeniu Zollvereinu konkurencji prowincji nadreńskiej i saskiej.

D odajm y zamknięcie coraz szczelniejsze granicy, które stanowczy cios 
zadaje resztkom  handlu dawnego -  dodajm y nieporadność obywatelstwa 
dawnych m iast pruskich, które w przestarzałej rutynie trwając, dla no
wych stosunków nowych środków do zdobycia pomyślności obmyślać nie 
umie, a  dziwić się nie będziemy upadkowi m iast pruskich, pomiędzy in- 
nemi Torunia. Zauważono, że Gdańsk prześcigniętym został od Szcze
cina, Toruń od Bydgoszczy: a  jeżeli winę tego przypisują rządowi, który 
urządzeniem  komunikacyi, lokowaniem dykasteryi rządowych Szczecin i 
Bydgoszcz przed Gdańskiem  i Toruniem  forytuje, to  może być prawdą, 
ale jeszcze nie zwalnia od zarzutu nieporadności dawnych municypiów 
pruskich.

5Por. n a  ten  te m a t S. Cackowski, W  czasach R zeczypospolitej szlacheckiej 
( H 5 Ą - n 9 S ) ,  [w:] Toruń  daw ny i dzisie jszy , s. 256-262.
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Co do Torunia chcielibyśmy nasunąć uwag parę o środkach, jakie zda
niem naszym, poslużyćby mogły do ożywienia m iasta i rozbudzenia w nim 
dawnej energii. Nie m ając przed sobą cyfr statystycznych, przyznajemy, 
że budujem  wnioski nasze tylko na  rezultatach obserwacyi sym ptomów 
zewnętrznych, może tu  i ówdzie zawodnych. Sądzimy wszelako, że już 
samo zastanowienie się nad temi sprawami, choćby oparte na błędnych 
podstawach, a zatym  i do fałszywych rezultatów prowadzące, może być 
pożyteczne, przez to, że pobudzi do myślenia innych, którym  są  dostępne 
cyfry statystyczne, i gruntowniej znane stosunki.

Najpowszechniej utrzym ują, iż forteca jest powodem zatam owania 
rozwoju m iasta. Nie ulega wątpliwości, że forteca nie przyczynia się do 
jego wzrostu. Niewątpliwą jest dalej i to, że w razie wojny, istnienie 
fortecy może stać się ruiną dla m iasta. W prawdzie odzywają się glosy, 
na doświadczeniach obecnej wojny oparte6, a  jedną z najpoważniejszych 
jest opinia p. v. Wickede w Kolońskiej gazecie7, że wszystkie m iasta uwol
nione być powinny od fortyfikacyi, które należałoby odtąd  stawiać na  okół 
miejsc niezamieszkałych, gdzie chyba jedynie magazyny wojskowe, koszary 
i domy od bomb bezpieczne d la mieszkańców wojskowych pomieszczano. 
Ale zdaje nam  się, że żądanie to  aczkolwiek słuszne w rozpoczynającej się 
teraz epoce długich wojen, zgoła uwzględnione nie będzie. Można więc 
tylko domagać się, aby gdzie m iasta fortecami pozostać jeszcze muszą, 
opatrzono je  fortam i daleko wysuniętemi, któreby chroniły m iasta  w razie 
oblężenia od zbombardowania. Co do Torunia, sądzimy, iż rząd wobec 
m ostu nad W isłą nie zgodzi się na to pod żadnym warunkiem, aby go 
uwolnić od fortecznych okowów, dlatego zważamy za konieczne ograni
czyć kwestyą reformy w tej mierze jedynie na tym, aby zbudowano na 
okół m iasta w dostatecznym oddaleniu pewną liczbę fortów wysuniętych, 
któreby m iasto w danym razie od zbombardowania uchroniły.

Jeśli więc Toruń m a pozostać fortecą potrzebne są dlań forty 
wysunięte. Ze zaś fortecą prawdopodobnie na długo jeszcze pozostanie, 
przeto chcąc myśleć nad wzrostem jego, rachować się musim z tym  warun
kiem. Zdaniem naszym, jakkolwiek m iasto jest małe, może się jeszcze roz
szerzyć, nie wszerz to w górę. Na Starym  mieście wprawdzie domy są  już 
bardzo wysokie, ale na  Nowym po większej części jednopiętrowe, najwyżej 
dwupiętrowe, mogą się jeszcze o jedno piętro doskonale powiększyć i dać 
pomieszczenie kilkuset rodzinom. Ale aby się to stało, potrzeba, iżby

8C hodzi o w ojnę francusko -p ruską  w 1870 r.
7T a  g aze ta  to  „K ólnische Zeitung” .
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Nowe m iasto wydobyć z odrętwienia, w którym  się faktycznie znajduje. 
Dzisiaj każdy obcy, który zawita do Torunia, sądzi, że z wieżą Paulinową 
i ciasną uliczką Elżbiety6 przy końcu Szerokiej m iasto Toruń się kończy. 
Każdemu mieszkańcowi Starego m iasta droga na Nowe m iasto wydaje się 
jakoby jak ą  ekspedycyą daleką na Mokre lub Podgórz. Te dwa przesmyki 
dzielące M iasto Stare od Nowego zam iast je  łączyć, powinny być rozsze
rzone i to tak, aby z ulicy Szerokiej i to samo z ulicy Szewskiej otworzył 
się widok w głąb Nowego M iasta. Oczy ciągną, oko jest żywe i postępowe; 
nogi są leniwe i konserwatywne, chociaż do ruchu przenaczone. Skoro te 
dwa przesmyki rozszerzone zostaną, frekwencya z Starego m iasta na Nowe 
i odwrotnie niechybnie się powiększy; z dwóch miasteczek zrobi się miasto.

Oko oswobodzone, widok otw arty będą bodźcem wielkim, ale zawsze 
idealnym  jeszcze; trzeba powiązać te dwie dzielnice interesem. Już się 
one łączą przez to, że szkoły dwie znaczne, i parę pensyonatów pomie
szczono na Nowym Mieście. Ale ruch szkolny z natury  rzeczy jest ci
chym, w przecięciu cztery razy tylko na dzień dzieci robią przechadzkę 
z domu do szkoły i odwrotnie. Dla tego zdaniem naszym dziś w naj- 
pustszych ulicach i uliczkach Nowego M iasta trzeba by pomieścić trzy 
gmachy publiczne, które tam tą  stronę ożywią, podczas gdy dzisiaj na 
Starym  Mieście tylko do pustości się przyczyniają. Gmachami tem i są 
poczta, urząd celny i teatr. Stary Rynek w każdym mieście powinien 
przede wszystkim siużyć skupieniu handlu i przemysłu prywatnego. Cóż 
dzieje się w Toruniu. O to w rynku starym  właściwie jedna połać wscho
dnia jes t handlową, połać północna ożywioną jest tylko w połowie, polać 
południowa w jednej trzeciej; od teatru  zaś do poczty są pustki: mamy 
tu  bowiem tea tr, urząd celny, kom mendanturę, kościół i pocztę9. Jakżeby 
inaczej wyglądała ta  strona, gdyby tam  był sklep przy sklepie, handel przy 
handlu ? Nie cisnąłby się cały handel tak  jak  dziś na ulicę Szeroką, trochę

8O becnie  Królowej Jadw igi.
sT e a tr  był w Dworze A rtu sa  z w idow nią na  500 osób, u rząd  celny w baro

kowym  pałacu  M eissnera  -  kam ienica  n r 7, kom endan tu ra , czyli s iedziba ko
m e n d a n ta  pruskiego garnizonu wojskowego zosta ła  pobudow ana w 1818 r. -  
kam ienica  n r 10, kościół to  dzisiejszy akadem icki kościół oo. Jezuitów , poczta  
m ieściła  się w budynku  kupionym  przez w ładze m iejskie w 1818 r. od uczo
nego i b u rm istrza  Sam uela  G ere ta , a  obok niej s ta ł hotel zwany od 1815 r. „de 
Sanssouci” -  n a  ich m iejscu  w la ta ch  1881-1894 wzniesiono dzisiejszy gm ach 
poczty  -  zob. T . B oraw ska, H. R ietz, Przew odnik po starym  Toruniu, T oruń 
1994, s. 36-40.
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M aślanej10 i Chełmińskiej i na  jedną  polać rynku, szrubując cenę sklepów 
do niesłychanej wysokości, nieodpowiedniej stosunkom naszego m iasta, 
rodząc tak obfite konkursa, które psują reputacyą m iastu naszemu w 
całym święcie handlowym, a  tutejszych sędziów zam ieniają po kilku latach 
w specyalistów prawa konkursowego. Na teatr, na  pocztę, na  urząd celny 
pójdzie każdy, choćby były na Sukienniczej, Jęczmiennej lub Garbarskiej 
ulicy; kupować zaś w te strony, teraz przynajmniej, żaden ani obcy, ani tu 
tejszy obywatel nie pójdzie, choćby tam  kilka i najświetniejszych handlów 
powstało. Ze tea tr nowy jest potrzebny, mianowicie w wolniejszym miej
scu, gdzieby w razie pożaru (teatry  palą się podobno w przecięciu co lat 
pięćdziesiąt) nie zdusiła się i nie spaliła cala intelligencya miejska wraz 
z rodzinami, to przekonanie podobno panuje w mieście naszym. Nie 
wątpimy, że zgodzą się także z nami wszyscy, że i pocztowe biura dzi
siejsze nie odpow iadają obecnemu ruchowi pocztowemu; w razie gdyby 
nowy gmach pocztowy okazał się istotnie koniecznym, obowiązkiem m ia
sta  być powinno, dołożyć wszelkich starań, aby stanął na  Nowym Mieście, 
podobnie jak  i tea tr11, a Rynek Stary oddany został w całości, ile się da, 
prywatnem u przedsiębiorstwu handlowemu do dyspozycyi.

Powiedzieliśmy powyżej, że domki małe na Nowym Mieście mogłyby 
się w górę powiększyć i dać jeszcze pomieszczenie kilkuset rodzinom. Brak 
mieszkań dogodnych już i teraz jest w mieście wielki; czym się dzieje, 
że tak  mało budują w nim, a mianowicie na Nowym Mieście? Powód 
jest jasny. Właścicielom małych domków dla ich prywatnej osobistej po
trzeby te domki małe wystarczają, na wybudowanie wielkich kamienic 
nie m ają  funduszy. Sprzedawać nie chcą domów  swoich innym , bo nie 
potrzebują. Gdyby się znalazł spekulant budowniczy i chciał domek taki 
na  wzniesienie kamienicy większej nabyć, żądanoby od niego ceny nie
zmiernej. W dodatku domki te m ają  front bardzo wąski, aby wybudować 
kamienicę odpowiednią dzisiejszym wymaganiom co do mieszkania, trze- 
baby nabyć kilka domków obok siebie, o ile możności cale kwatery przebu
dować. Trudności przeto dla pojedynczych osób, któreby w tym kierunku 
chciały spekulować, bardzo się mnożą. Tu inicjatywa pryw atna jednej 
osoby nie starczy, tu trzeba assocyacji, trzeba inicjatywy może gminy sa
mej.

Co do domów na Starym  Mieście, są one wysokie już bardzo, a  mimo

10 O becnie Żeglarska.
11Nowy te a tr  pobudow ano w 1904 r., gdzie stoi do dzisiejszego d n ia  -  zob. 

B. M ansfeld, K. W ajda, Teatr w Toruniu, W arszaw a 1978.
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to nie w ystarczają dla zadość uczynienia brakowi dogodnych mieszkań dla 
potrzeb dzisiejszych towarzyskich. Ztąd to pochodzi ? O to powstały one 
w całkiem innych warunkach. My house, my castle. Budowane są dla 
jednej rodziny patrycyuszowskiej. Na dole handel, na pierwszym piętrze 
salon, n a  drugim  sypialnia, na trzecim, czwartym i piątym  śpichrze. Z 
biegiem czasu, z upadkiem  handlu i rodzin zamożniejszych, zaczęto się 
obywać mniejszemi lokalami. Na parterze zrobiono dwa składy, na pierw
szym piętrze mieści się właściciel, drugie odnajm uje komornym; śpichrze 
na wyższych piętrach sto ją  próżno i świecą wytłuczonemi szybami. Fronty 
są wąskie, więc tylko jeden pokój widny, reszta ciemne komórki, łub słabo 
oświecone i niezdrowe sypialne komnaty, schody ciemne, niebezpieczne -  
wszędzie brak powietrza i św iatła. Zamożniejsze rodziny przebijają domy 
obok siebie, łącząc p ię tra  współrzędne kilku domów w jedno mieszkanie. 
Na S tarym  Mieście wątpimy, aby się to już zmienić dało; dla tego tym 
więcej starać  się trzeba, aby na Nowym Mieście domy mieszkalne powstały 
odpowiednie tegoczesnym potrzebom , z pokojami m ającymi światło i po
wietrze.

Rozumie się, że kwestya mieszkań jest drugorzędną, poruszyliśmy ją  
tu  jednakże, aby wykazać, że twierdza nawet tak ścieśniona, jak  teraz, nie 
staw ia nieprzebytych szrank wzrostowi m iasta, byle to znalazło w sobie 
siłę do wzrostu. Ułatwienie komunikacyi Nowego M iasta ze Starym  zaś 
przez rozszerzenie ulicy Elżbiety i zniesienie wieży Paulinowej uważamy za 
środek ożywienia m iasta całego, zniżenie cen sklepów i mieszkań przez po
mnożenie konkurrencyi ulic; skoro zaś koszta handlowe by się zmniejszyły, 
handel w całości zyskaćby musiał. Mogłoby się zdawać, że narażeni byliby 
na  s tra tę  właściciele kamienic dziś najwięcej ożywionych ulic, gdyby np. 
tu ta j z ulicą Szeroką inne konkurrować zaczęły. Jestto  obawa nieuzasa
dniona. Doświadczenia innych m iast uczą, że handlowe od dawna ulice 
prym  zatrzym ują zawsze; w proporcyi sklepy tam  pozostają najdroższe; 
a  przez podniesienie się handlu w całym mieście, nie tylko nie tracą daw
niej uprzywilejowane części m iasta, owszem często nawet w walorze rosną. 
Ubiegają się o takie place wtedy tylko ci co je  opłacać chcą i mogą, pod
czas gdy dawniej mieścić się na  nich musieli i tacy co ich opłacić nie byli 
w stanie i upadali.

Po ułatw ieniu komunikacyi wewnętrznej w mieście, chodziłoby o 
ułatwienie komunikacyi zewnętrznej. Toruń posiada obecnie tylko jedną 
kolej, k tó ra  nie tyle Toruniowi co Bydgoszczy pomogła. Nowa kolej 
zrównoważy niedostatki pierwszej; to co pierwsza zanosi do Bydgoszczy, a
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co dawniej się tu ta j zatrzymywało, zrównoważone będzie i wynagrodzone 
przez to, że powiaty brodnicki, grudziądzki i chełmiński mocniej niż dotąd 
ku Toruniowi grawitować będą. Grawitacya powiatu inowrocławskiego 
dzielić się będzie jak  dotąd pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem; natom iast 
kolej toruńsko-poznańska12 obniży cenę niektórych towarów z południa 
sprowadzanych, np. węgła, wapna, żelaza itp. Będzie jeszcze potrzebna 
kolej ku Chełmnu opierająca się o ile możności na  prawym brzegu W isły13. 
Aby komunikacye przynieść mogły korzyść m iastu, muszą być nietylko od
powiednio dla interesów m iasta zakładane, ale także po założeniu odpo
wiednio eksploatowane. Mamy tu most drewniany, który przez lat kilka 
poprzednio nie istniał. Most ten nieoceniony jest dla m iasta14; ale zda
niem naszym nie stosownie go eksploatowano. Nierozumieliśmy nigdy 
opłaty wyciąganej od przechodniów. W skażą nam  cyfry! Pokażą koszta, 
wyrachują, że tyle wynoszą reparatury, że więc most tyle rozchodu mający, 
powinien przynosić tyle dochodu. Ale w takim  razie cyfry nie wszystkiego 
dowodzą. Najpierw nadmienim, że most gminny podobnie jak  poczta i 
koleje rządowe nie powinny przynosić czystego zysku, co najwięcej po
winny się opłacać. Przypuszczamy, że przy etacie mostowym chodziło też 
tylko o to, aby się zwróciły koszta nań wyłożone. Ale w jak i sposób ? hic 
haeret agua. Dawniej wybierano tu za jedno przejście przez m ost 6 fen; 
za drogę odw rotną także 6 fen. Jeden interes przeto za m ostem  wymagał 
1 sgr [srebrnych groszy] opłaty. O płata to niezmiernie wysoka: Sądzono 
jednak, że bez niej egzystować nie można. Po długich walkach zniżono 
opłatę na  8 fen. z 1 sgr. i cóż się okazało ? Oto, że uwzględniwszy stosunki 
(mobilizacja, kilkutygodniowa przerwa w komunikacyi) dochód w propor- 
cyi się nie zmniejszył. Oczywisty przeto wniosek, że dalsze zmniejszenie 
opłaty także nie zmniejszy dochodów. Gdzie granice tego zmniejszenia ? 
Zapewne w twierdzeniu, że są instytucye, które się pośrednio opłacają i 
opłacać powinny swemu społeczeństwu. Do tych należą, nie mówiąc o

12T oruń  uzyskał połączenie z Poznaniem  przez Inowrocław  dzięki linii B erlin - 
W ystruć  pobudow anej w 1873 r.

13 Połączenie T o run ia  z M alborkiem  i od tej linii odgałęzienie do C hełm na 
pow stało  w 1883 r. -  zob. A. P iątkow ski, Geneza i rozwój lin ii kolejowych  
w P rusach Zachodnich (18Ą2-191Ą), [w:] Toruń i P om orze pod w ładzą pruską, 
pod red. Sz. W ierzchoslawskiego, Toruń 1995, s. 120; szerzej o kolejnictw ie 
-  A. P ią tkow ski, K olej W schodnia w latach 18Ą2-1880. Z  dziejów  transportu  
kolejowego na P om orzu  W schodnim , O lsztyn 1996.

“ Spłonął w 1877 r.
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szkołach, brukowaniu i oświeceniu ulic, trotoary, pompy i studnie, a  w 
części powinien należeć i nasz most. Kto przyjrzy się furmankom przed 
m ostem  zatrzym ywanym , ten choćby i nie wziął na uwagę potrzeb robot
ników mostowych opędzanych na Podgórzu, w Stawkach itd., przyjdzie 
do przekonania, że m ost zam iast sprowadzać ludzi do Torunia, odstręcza 
niejednego. Nasza konsumpcya warzywa i produktów żywności opiera 
się na  tym  co donosi prawy brzeg Wisły; z lewego brzegu umniejszamy 
konkurrencyą na targu żywności opłatą  mostowego. Nie posuwamy się 
tak  daleko, iżbyśmy zgoła żądali zniesienia jej, ale tendencya powinna być 
ku tem u, a  w każdym razie oplata od przechodniów ustać by powinna 
całkiem, a  przynajm niej zredukowana ad minimum.

Do takich spraw, które się opłacają pośrednio i przynoszą korzyść mia
stu  dopiero w następstw ach nie zawsze dotykalnych należy dbałość o zdro
wie mieszkańców. W  tym  względzie oczyszczenie ulic, regulacya ścieków, 
wodociągi, kontrola najsurowsza kloak, zbudowanie i utrzymywanie pu
blicznych łaźni parowych, ciepłych i zimnych, powinny być przedmiotem 
szczególnej baczności, a  wiele jeszcze w tym względzie w Toruniu do zro
bienia. P rojekt przyspasabiany, aby m iasto przejęło od właścicieli domów 
na siebie obowiązek czyszczenia ulic jest w tej mierze ważny niezmier
nie. Zwróćmy tu uwagę na  jedną  niedogodność, która już naprawić się 
nieda, ale niech ona będzie skazówką na przyszłość. Znaną jest rzeczą, 
że w naszych okolicach najczęstsze wiatry są zachodnie. Dla tego naj
zdrowsze dzielnice m iast, przez bogatszą ludność zamieszkałe, położone 
są  ku zachodowi. U nas jest tak ą  dzielnicą Przedmieście Bydgoskie. Po
nieważ w iatry zachodnie są najczęstsze, dla tego dbać trzeba, aby fabryki 
z szkodliwymi wyziewami były zakładane na wschodniej stronie m iast. U 
nas tu  założono gazownią15 właśnie na zachodniej stronie, a w iatr roznosi 
szkodliwe gazy na  m iasto i zatruwa kilka ulic. W Poznaniu zbudowano 
gazownią na wschodniej stronie m iasta i nikt jej nie czuje.

Powiedzieliśmy na wstępie, że handel już nie daje dostatecznego 
żywiołu życia m iastu naszemu, trzeba starać się o to, aby zamieniło się 
w przemysłowe. Tendencya ta  wyjść powinna od gminy, ale nie tak  iżby 
gm ina jako taka zabrała się do przedsięwzięć przemysłowych, tylko aby 
rozbudzała ducha przemysłowego prywatnego. System wznoszenia fabryk 
na  koszt państw a i gmin jest z gruntu fałszywy, i sądzimy, że np. Cegiel
nia tu te jsza  gm inna lepiejby prosperowała w ręku prywatnym  niż miej
skim, i pośrednio więcej by przynosiła korzyści miastu niż teraz. Ale

15Pobudow ano  j ą  w 1859 r.
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to nie przeszkadza, iżby gminy podobnie jak  państwo przez szkoły, mu
zea przemysłowe, ułatwianie kredytu, nie popierały rozwoju przemysłu w 
swoim obrębie.

N a przyszłym posiedzeniu reprezentacyi miejskiej m a być w ybraną 
„deputacya d la przemysłowego postępu” . Profesor Prowe na przeszłym 
posiedzeniu zwrócił uwagę na ważność tej komissyi i zalecił, aby wybór 
członków do niej odpowiednim byl jej wysokiemu zadaniu. Komisya ta  
rzeczywiście mogłaby niezmiernie wiele zdziałać dla m iasta, zwłaszcza gdy 
wyszła z przekonania, iż zadaniem jej jest starać się o znalezienie środków 
w ogóle do podniesienia m iasta, specyalnie za pomocą podniesienia w nim 
przemysłu.

Toruń nie jest siedzibą władz wysokich departam entalnych; chociaż 
to wielu uważa za jego niedostatek, my za Adamem Smithem  mniemamy 
iż siedziba władz nie stanowi o wielkości miast; tę zawdzięczają mia
s ta  przemysłowej energii i inicyatywie swoich obywateli; dowodem dzi
siejsze wielkie m iasta fabryczne angielskie: Manchester, Liwerpool itd. 
itd . Niechaj obywatelstwo toruńskie w tę stronę natęży działalność swoją, 
a  Toruń nie upadnie16. Położony niemal w środku Europy, gdyż tu ta j 
przecinają się linie pociągnięte od najdalszego punktu wschodu do naj
dalszego punktu na zachodzie Europy i od najpólnocniejszego punktu  do 
najpoludniowszego; położony nad linią telegraficzną z Indyi W schodniej 
do Londynu, nad koleją z Petersburga do Paryża, nad wielką rzeką -  z 
czasem odzyskać musi dawną wielkość i przeróść ją  nawet; ale trzeba, 
aby się stosowało m iasto do stosunków faktycznych, sprawiedliwie oceniło 
położenie swoje geograficzne, które mu się każe rachować nie tylko ze 
św iatem  niemieckim, ale i światem słowiańskim!

Powie nam  kto może, iż wodę prowadzim i tu na  nasz młyn; ale to 
nie może nas powstrzymać od wypowiedzenia naszego szczerego przeko
nania, iż zaniedbanie języka ojczystego jednej trzeciej ludności w szkole 
elementarnej nie może wyjść na dobre dla rozwoju m iasta. Tylko dwie 
trzecie mieszkańców, jak  na dzisiaj, m a swobodę rozwijać się umysłowo; 
jedna  trzecia część, pochodzenia polskiego, za miodu walczyć musi z 
trudnościam i obcego języka wykładowego, maleńka tylko jej cząstka 
zwycięża te trudności, a  reszta pozostaje na zawsze w helotyźmie ducha. 
Taki stan  rzeczy na dobro m iasta wyjść nie może. W szkole elementarnej 
dla dzieci polskich wykład w języku polskim jest niezbędny.

16Ciekawe spostrzeżenie; m ożna by je  podsunąć  dzisiejszym  urzędnikom .
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Ze my się tu ta j przy tym  żądaniu nie kierujem interesem jedno
stronnym  narodowym, ale jedynie ekonomicznym, dowiedzieni zapewne 
przez to, iż równocześnie zwrócim uwagę na ważność w naszych stro
nach d la wyższych szkól realnych i przemysłowych nauki języka nie tylko 
polskiego, ale i rosyjskiego. Język ostatni dać może młodzieży tutejszej 
klucz do rozległych aspektów na Wschodzie i niewątpliwie znajomość jego 
pomiędzy przemysłowcami wschodnich prowincyi pruskich wpłynęłaby na 
rozwój przemysłu tychże okolic.

Uwagi powyższe poddajem y pod rozstrząsanie współobywateli w 
mieście tutejszym , w przekonaniu, iż interesa komunalne mogą być 
wspólnym polem pracy dla obu narodowości, dla wszystkich przekonań 
religijnych i politycznych, pod warunkiem wszelako, że interesa naro
dowe i religijne będą do tego stopnia szanowane, iż słabsi nie będą zmu
szeni całej swej uwagi kolo kwestyi narodowych i religijnych koncen
trować, neutralizując tym  sposobem i u mocniejszych dużo siły umysłowej 
i m ateryalnej, k tó ra  ku celom ekonomicznym i cywilizacyjnym całkowicie 
skierowaną by być mogła, z niezmiernym dla gminy i naszych tu krajów 
pożytkiem ...

Może nadejdzie kiedyś czas, w którym  Wisły brzeg prawy, co pod 
m iastem  się rysuje, zamieni się od zamku aż do koszar w mur wysoki, 
do którego na dole tulić się będą statk i wiślane; od muru nadbrzeżnego 
usypie się plac rozległy, podzielony na drogę zajazdową dla wozów frach
towych, i aleję spacerową, a  gdzie dziś nadwiślany mur forteczny, stanie 
od Mostowej do Panieńskiej17 bramy szereg wspaniałych kamienic z bo- 
gatem i sklepami parterowemi, frontem ku południowi na  rzekę, mosty i 
dworce zwróconych, z widokiem najpyszniejszym w świecie -  z którym  nie- 
porów na się Brylowski taras drezdeński. Takie może być kiedyś m iasto 
Kopernika !” .

17N azw ana od  k lasz to ru  sió str benedyktynek, um iejscow iona przy wylocie 
ulicy D ucha Św iętego, zw ana później B ram ą D ucha Świętego, a  wreszcie B ram ą 
K lasz to rn ą , w X IX  s tu leciu  po przebudow ie i podw yższeniu służyła  jako  pom ie
szczenia m ieszkalne -  p a trz  T . Boraw ska, H. R ietz, op. c i t . , s. 47-48.


