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Streszczenie: Artykuł zawiera rozwa ania na temat społecznego 
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Summary: Among the citizens of Płock we could meet the belief that  
the inhabitants of the left riverbank of the Vistula, Radziwie area,  
are descendants of the Tartars. In this article the author analyzed a variety 
e.g. (mythology, dialect, proverbs, onomastics, folklore and ethnography), 
associated with this conviction. The author makes a conclusion,  
that the name “Tatars” and stories connected with it are socially constructed 
stereotype of a variety elements, which have the form of a contemporary 
myth. 
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W miastach dzielonych na dwie cz ci przez przepływaj c  przeze
rzek  zazwyczaj jedna z tych cz ci uwa ana jest za dominuj c .  
To przewa nie cz  najstarsza miasta, gdzie tworzyła si  najdawniejsza 
historia grodu, gdzie znajduj  si  centrum i najwa niejsze zabytki, 
wi tynie, instytucje. Z perspektywy centrum cz  rozpo cieraj ca si

„za rzek ” bywa postrzegana jako mniej zurbanizowana, peryferyjna, 
czasami izoluj ca si  i yj ca własnym rytmem, a wi c odgrywaj ca  
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w yciu organizmu miejskiego po ledniejsz  rol . Tak naszkicowany 
szablon mo na by odnie  do wielu polskich i zagranicznych miast. 
Wynika on nie tylko z realnych, empirycznie uchwytnych ró nic  
mi dzy poszczególnymi dzielnicami, które mo na rozpatrywa  jako 
konsekwencje rozwoju historycznego, ale ma on tak e istotne 
konsekwencje socjologiczne i kulturowe. Wpływa bowiem na sposoby,  
w jaki ludzie postrzegaj  i warto ciuj  przestrze  miejsk . W ostatnich 
latach problematyka ta staje si  przedmiotem coraz ywszego 
zainteresowania humanistyki, szczególnie tzw. geografii humanistycznej
(zob. np. Humanistyczne... 2004; J drzejczyk 2004; Percepcja... 2007), 
socjologii miasta (zob. Znaniecki 1931; Frysztacki 1997; Pisanie... 1997; 
Sagan 2000) oraz antropologii miasta (zob. Warszawa... 1998; Karpi ska 
2000; Hannerz 2006). Dodajmy, e problematyka badawcza owych trzech 
specjalno ci naukowych coraz cz ciej bywa wspólna, przenikaj  si  te
ich metody badawcze i stosowane teorie.  

W niniejszym artykule zajm  si  społecznym postrzeganiem ró nic 
kulturowych w obr bie Płocka na przykładzie jednej z jego dzielnic – 
poło onego na lewym brzegu Wisły Radziwia. Najlepszym podej ciem 
byłoby oczywi cie ukazanie, jak widz  i oceniaj  siebie nawzajem 
mieszka cy obu brzegów rzeki. Ju  na etapie zbierania materiału 
zrezygnowałem jednak z tego zamiaru, przekonawszy si , e wizerunek 
s siada „zza rzeki” bywa do  jednostronny, i to w cisłym tego słowa 
sensie. Mamy tu bowiem do czynienia z relacj  opart  na opozycji 
centrum/peryferie, gdzie podmiotem uwagi i stereotypizacji s  tylko 
mieszka cy peryferii, a wi c radziwiacy. Natomiast w społeczno ci 
radziwskiej w zasadzie, poza drobnymi, epizodycznymi przypadkami,  
nie odnotowałem jakiego  uogólnionego, daj cego si  sprowadzi  do 
czytelnej figury znaczeniowej wizerunku płocczanina. Do wspomnianych 
drobiazgów mo na by zaliczy , np. zwroty j zykowe. Do lat 70. XX w. 
mieszka ców prawobrze nej cz ci miasta radziwiacy nieco zło liwie 
zwali „plockierami”, a jeszcze dawniej, przed II wojn , „kapelusznikami”, 
„letkochlebnikami” (Chrzanowski 1968). Charakter owych relacji 
okre laj  te  inne wyra enia j zykowe. Płocczanin powie, e „jedzie na 
Radziwie”, natomiast radziwiacy nigdy nie mówi , e jad  do Płocka,  
ale „jad  do miasta”. Spotykamy si  te  na Radziwiu z pogl dem,  
e „Radziwie to gorsza strona Płocka”, ale jednak z komentarzem,  
e to nie ich własne zdanie, ale mieszka ców „starego” Płocka.  
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W 1923 roku osad  Radziwie, która wcze niej znajdowała si
w granicach powiatu gostyni skiego, przył czono do miasta, a jej 
mieszka cy formalnie stali si  mieszczanami. Społeczno ci po obu 
stronach rzeki po raz pierwszy w roku 1837 poł czył most drewniany,  
a znacznie pó niej linia kolejowa, animozje jednak nadal utrzymywały 
si . Tak oto przed półwieczem scharakteryzowal je płocki dziennikarz  
i historyk Stanisław Chrzanowski: 

„Płock z racji swego poło enia, wielko ci i znaczenia patrzył 
zawsze na Radziwie jako na miejscowo  po ledniejszego 
gatunku. Tytułów do podkre lania wy szo ci było wiele,  
o ile jednak historycznie opinia ta mogła mie  uzasadnienie  
- gród ksi cy, biskupstwo, potem siedziba starosty, o tyle 
wy szo  ta podkre lana jeszcze w okresie mi dzywojennym 
była ju  reliktem minionych wieków i opierała si   
na u wi conych tradycj  nawykach i uprzedzeniach” 
(Chrzanowski 1968).  

Nawi zuj c do powy szych konstatacji, nie wyst pi  jednak jako 
historyk, rekonstruuj cy w oparciu o ródła proces dziejowy i orzekaj cy 
„jak było”, lecz jako etnolog próbuj cy zrozumie  zjawiska  
w kategoriach kulturowych, odwołuj cy si  przede wszystkim do wiedzy 
potocznej i opartych na lokalnej tradycji przekona  ludzi. W tek cie 
niniejszym wykorzystuj  skromn  jak dot d literatur  przedmiotu, 
opieram si  na kilku pogł bionych wywiadach oraz na licznych 
rozmowach nieformalnych, wynikaj cych z wieloletnich kontaktów  
z mieszka cami Radziwia. 

*     *     * 

Miasto mo e by  rozpatrywane jako wielowymiarowa przestrze
fizyczna, w której realizuje i dokonuje si ycie człowieka.  
W przestrzeni tej to, co niegdy  było naturalne, ekologiczne, splata si
z dokonaniami urbanistycznymi, estetycznymi i historycznymi.  
Wskutek działalno ci ludzkiej miasto staje si  swoistym „tekstem 
kultury”, który ma charakter w zasadniczej mierze niewerbalny,  
ale mo e by  do wiadczany i interpretowany podobnie, jak czynimy to 
z tekstami literackimi, mo e by  „czytany” – st d popularna w literaturze 
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metafora pisania i czytania miasta (zob. Zeidler-Janiszewska 1997). 
Znakomite przykłady takich odczyta -interpretacji znajdujemy, m.in.  
w pracach badaczy tzw. semiotycznej szkoły moskiewsko-tartuskiej, 
zwłaszcza za  Władimira Toporowa (2000).  

Szczególnie interesuj ce wyniki poznawcze przynosz  powy szego 
typu studia nad miastami starymi, obrosłymi legend  i symbolicznymi 
znaczeniami, a b d cymi o rodkiem władzy i centrum kultu religijnego, 
jak Jerozolima, Rzym, Konstantynopol, Moskwa czy Petersburg. Według 
innego badacza z tego kr gu, Jurija Łotmana, w kompozycjach miasta 
mo na wyró ni  dwa archaiczne, przeciwstawne typy ideowo-
przestrzenne – miasta usytuowanego centralnie oraz miasta poło onego  
na skraju (nad brzegiem morza lub u uj cia rzeki). Gdyby te typologiczne 
ustalenia zechcie  odnie  do Płocka, to raczej zgodne byłyby one  
z modelem pierwszym, scharakteryzowanym nast puj co: 

„[...] miasto zajmuje centralne poło enie w stosunku do 
otaczaj cej je ziemi. Urbs i orbis terrarum mog  si  ze sob
uto samia  (Rzym-miasto i Rzym- wiat) b d  tworzy
antytez . Centralne poło enie predestynuje miasto do roli 
idealizowanego modelu wszech wiata, idealnego uciele-
nienia swojej ziemi. Ponadto „centralne usytuowanie 

miasta w przestrzeni semiotycznej z reguły wi e si
z obrazem miasta na górze (lub na górach). Takie miasto 
wyst puje jako po rednik mi dzy ziemi  i niebem, wokół 
niego koncentruj  si  mity o charakterze genetycznym  
(w jego zało eniu zazwyczaj uczestnicz  bogowie), ma ono 
pocz tek, ale nie ma ko ca - jest «wieczne miasto», Roma 
aeterna" ( yłko 2000, s. 18-19). 

Cho  wspomniane typy, czyli koncentryczne b d  ekscentryczne 
poło enie, w najwi kszej mierze dotycz  o rodków, które niegdy
pretendowały do miana centrum wiata, to „w pewnym sensie mog  by
odnoszone do wszystkich znacz cych o rodków miejskich” (tam e). 
Powy szego typu przekonania mieszka ców na temat swojego miasta, 
jak dowodzi Zbigniew Benedyktowicz, mog  zarazem sta  si ródłem 
megalomanii, czyli przekonania o niemal wrodzonej wy szo ci 
wzgl dem innych. 
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„Skojarzenie grupy własnej ze rodkiem wiata, z punktem 
jego pocz tku i stworzenia odpowiada nie tylko przekonanie  
o staro ytnej wy szo ci, szlachetno ci i specjalnej randze 
własnej grupy, ugruntowanej przez odpowiednie genealogie, 
lecz tak e prze wiadczenie o pierwotno ci, szlachetno ci  
i specjalnej randze własnego j zyka” (Benedyktowicz 2000, s. 64).  

Fenomenem Płocka jako „miasta na górze” jako pierwszy zaj ł si
niedawno wywodz cy si  z Płocka łódzki etnolog Damian Kasprzyk.  
W niezmiernie interesuj cym artykule Fenomen wi to ci Tumskiej 
Góry (2005, s. 3-5) przypomina on, e na przestrzeni wieków ikon
miasta było wzgórze zwane Tumskim lub Zamkowym, a niekiedy te
Tumsk  Gór . Nawi zuje te  do wyników prac archeologicznych, 
prowadzonych w tym miejscu przez prof. Włodzimierza Szafra skiego  
i jego interpretacji - współcze nie poczytywanych zreszt  za dyskusyjne 
- o istnieniu na Tumach przedchrze cija skiego centrum kultowego  
ze ladami odprawianych tu ofiar kultowych, szama skimi praktykami 
kapłana-kowala. Współtworz  one genius loci tej najstarszej cz ci 
miasta - „nadały Tumskiej Górze status wi to ci w uj ciu uniwersal- 
nym” (Kasprzyk 2005, s. 5). Przypomina autor tak e mityczne i religijne 
koncepcje góry wyst puj ce w wielu kulturach, obecne m.in. w ksi gach 
Starego i Nowego Testamentu – jak Synaj, Góra Oliwna, Golgota.  

Doda  trzeba, e wzmiankowanych, „mitologicznych” cech 
wyró niaj cych Tumsk  Gór  poszukiwa  wszak e mo na nie tylko  
w czasach przedchrze cija skich. Sakralno-ideowe naznaczenie tego 
miejsca bowiem nie wygasło, ale rozwijało i wzbogacało si  przez 
kolejne wieki. Wynikało z usytuowanie wła nie tutaj centrum władzy 
ksi cej i biskupiej, ze wznoszenia kolejnych wi ty , a tak e z szeregu 
innych sposobów kreowania symbolicznej przestrzeni miasta  
(zob. Kasprzyk 2006, s. 151-156).  

Mo na si  zastanawia , czy tak wyra ne wyeksponowanie miejsca 
miało wpływ na relacje przestrzenne pomi dzy Płockiem a Radziwiem? 

Zacznijmy od toponimii. Uwa ne spojrzenie na map  najbli szych 
okolic Płocka przynosi ciekawe spostrze enie – pewne nazwy 
topograficzne wyst puj ce po obu stronach Wisły tworz  tu parzysty, 
oparty na zasadzie symetrii układ, osi  którego jest Wisła. 
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Odnotowujemy wi c dwa identyczne hydronimy „Skrwa”, oznaczaj ce 
Skrw  lewo- i Skrw  prawobrze n , obie uchodz ce do Wisły.  
Na lewym i prawym brzegu rzeki usytuowane s , niemal naprzeciw 
siebie, dwie wsie obj te identyczn  nazw  – Brwilno. Wreszcie 
kulturowa nazwa „Tumska Góra” ma poniek d swój onomastyczny 
odpowiednik w nazwie wsi Góry, usytuowanej na południe od Radziwia. 
W pobli u Płocka dostrzegamy wi c przypadki dublowania si
nazw własnych; by  mo e trzeba je wi za  z przeobra eniami  
w ukształtowania terenu (np. zmiany koryta Wisły) czy z przesuni ciami 
osadniczymi. Tak czy inaczej tworz  one jednak pewn  struktur
symboliczn , opart  na zasadzie symetrii, co w zasadzie uzna  wypada 
za przejaw kulturowej tendencji do „porównywania”, a wi c szukania 
oznak ró nicuj cych i podobie stw po obu stronach Wisły.  

Przestrze  miejska bywa jednak w niewielkim stopniu percypowana 
poprzez nazwy, daleko bardziej postrzegana i porz dkowana jest  
w oparciu o wizualnie dominuj ce, zawarte w niej punkty lub elementy. 
Zasady ich wyodr bniania oraz badawczej analizy opracował  
Kevin Lynch w pracy The Image of the City (1960). Wyró nił on pi
podstawowych klas elementów, które odgrywaj  najistotniejsz  rol   
w postrzeganiu miasta przez jego mieszka ców. S  to: 

1/  cie ki (paths), czyli wszelkiego typu drogi, którymi ludzie 
poruszaj  si ; 

2/  kraw dzie (edges), liniowe elementy przestrzeni, nieb d ce jednak 
cie kami; 

3/  dzielnice (districts) ze swymi charakterystycznymi cechami; 

4/  w zły (nodes), rozumiane jako strategiczne punkty miasta, istotne 
podczas przemieszczania si ; 

5/  punkty orientacyjne (landmarks), którymi s  zazwyczaj wertykalne 
dominanty krajobrazowe (za: Sagan, Czepczy ski 2004, s. 213).  

Je eli patrzymy na Płock od strony Radziwia i poszukamy owych 
wspomnianych landmarków, to zauwa ymy przede wszystkim wysoko 
wyniesion  skarp  wi lan , a na jej skraju – czyli kraw dzi - wie e 
katedry i opactwa benedykty skiego, które mog  by  postrzegane jako 
jeden zwarty kompleks architektoniczny. Z dalszej perspektywy 
dostrze emy inne, pomniejsze landmarki, a w ród nich kominy 
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kombinatu petrochemicznego. Z wysoko ci skarpy płockiej widzimy 
natomiast rozległ  pradolin  Wisły, w du ej cz ci wypełnion  nisk
zabudow  Radziwia oraz dwoma wyró niaj cymi si  punktami 
wertykalnymi – bli sza budowla to spichlerz-elewator, a na lewo w gł bi 
wie a ko cioła parafialnego pw. wi tego Benedykta. Owe materialne 
komponenty krajobrazu, co postaram si  wykaza , podobnie jak 
przytaczane wy ej toponimy mo na rozpatrywa  jako elementy 
przestrzennych kompozycji opartych na symetrii, a nawet wi cej – jako 
budowle skupiaj ce wokół siebie okre lone tre ci kulturowe oraz 
„miejsca pami ci”. Maj  one bowiem nie tylko sw  konkretn  histori , 
ale te  postrzegane s  zmiennie i zmiennie interpretowane, zazwyczaj 
zgodnie z duchem czasów, w których aktualnie yjemy.  

Wymownym potwierdzeniem tej tezy mo e by  architektoniczny 
kontrapunkt płockiej katedry – stoj cy na Radziwiu elewator.  
Jego projekt powstał w 1913 r. z inicjatywy Towarzystwa Rolniczego. 
Rozpocz cie budowy jednak przeci gało si , potem plany budowy 
pokrzy ował wybuch wojny. Jak pisz  płoccy dziennikarze, dopiero 

”(...) na X-lecie Polski Ludowej, w 1950 r. rozpocz ła si
budowa elewatora według projektu z pocz tku wieku.  
W rodku to wielka betonowa konstrukcja, z zewn trz 
trzycz ciowa neogotycka bazylika - nawa to magazyn, 
transept - wie a, a prezbiterium to młyn. I to nie jest adne 
przej zyczenie. Podobie stw pomi dzy elewatorem  
w Radziwiu a gda skim ko ciołem dominikanów  
pod wezwaniem w. Mikołaja nie trzeba długo szuka ! 
Blendy zdobi ce elewacj  silosa to te  charakterystyczne 
detale dla toru skiego ratusza czy gda skiej Bramy 
Chlebnickiej. Tak e i wn trze elewatora z łukowymi 
sklepieniami nie przypomina w niczym architektury lat 50. 
Dokładnie odwrotnie. Wie  gminna niesie, e sakralny 
projekt elewatora był gło no krytykowany przez miejscow
władz . Przekonuj cy okazał si  dopiero argument  
o konkurencji dla płockiej katedry. Wy szy i pot niejszy 
silos miał przy mi  płock  bazylik , dominowa  nad ni . 
Mówiło si  wtedy, e to ko ciół pracy socjalistycznej”. 
(Ciesiulska, Wo niak 2002).  
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Opisuj c fenomen miejsca, na którym posadowiono płock
katedr , Damian Kasprzyk zauwa a, e „Wzgórze Tumskie (w tym 
wypadku archeologowie s  zgodni) było bardziej wysuni te ku Wi le  
i wyra nie wyodr bnione z masywu wysoczyzny”, mogło wi c pełni
rol  góry o wła ciwo ciach sakralnych, dlatego (co dodaje w przyp. 13) 
termin „góra” uznaje za wła ciwy, dopuszczalny. Nie podwa aj c tych 
stwierdze  autora, słusznie dopełnionych nutk  niepewno ci, mo na 
jednak zauwa y , i  ogl dany przede wszystkim od południowej, 
„radziwskiej” strony omawiany kompleks ma pewne cechy góry  
(i analogicznie – na Radziwie patrzymy „z góry), natomiast od strony 
centrum miasta nawet poj cie wzgórza wydaje si  troch  przesadne. 
Innymi słowy, czy mo na podejrzewa , e to w du ej mierze poprzez 
nazw  kreowano niezwykły, hierofaniczny charakter tego miejsca jako 
góry idealnej, wzorcowej, archetypicznej? Czyli – góry symbolicznej. 
S dz , e w wiadomo ci dawnych płocczan Tumy mogły si  jawi  jako 
taka na poły realna, na poły wyimaginowana góra1.  

Znajdujemy jednak tak e i dosłowne nawi zanie do toposu 
biblijnej góry. W nawie głównej katedry w ród sze ciu du ych 
malowideł ciennych autorstwa Władysława Drapiewskiego, 
wykonanych po 1904 r. (Askanas 1991, s. 660) i przedstawiaj cych 
sceny z ycia Chrystusa znajduje si  obraz „Kazanie na Górze”. 
Nauczaj cy Chrystus stoi na niskim postumencie i otoczony jest 
słuchaczami. Po jego lewej r ce zgromadzili si  apostołowie, po prawej 
grupa dorosłych i dzieci w starodawnych ubiorach oraz postaci  
w ubiorach z pocz tku XX w. Za zgromadzonymi wida  fragmenty 
koryta rzeki, a w gł bi charakterystyczne bryły budowli Wzgórza 
Tumskiego. Znaczenie opisanego obrazu ks. Lech Grabowski obja nia 
jako prób  przystosowania sceny ewangelicznej do warunków 
współczesnego ycia. W ród słuchaczy rozpozna  mo na mieszka ców 
Płocka – czterech prałatów, dwie przeło one szkół rednich oraz 
ówczesnych ebraków podkatedralnych (Grabowski 1970, s. 93-94). 

Umiejscowienie ewangelicznej sceny na tle Tumskiej Góry 
poczyta  mo na nie tylko za nawi zanie do bogatej tradycji sakralnej 

1  Zupełnie podobnie, jak do niedawna we wsiach pod Płockiem. Kiedy opowiadano  
o miejscowych czarownicach, które w noc wi toja sk  udawały si  na sabat  
na Łys  Gór , to cz sto wskazywano jak  lokaln  „łys  gór ”. Mogły za ni
uchodzi  skromne wzniesienie lub nawet niewielka wydma piasku.  
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miejsca i jego niew tpliw  nobilitacj , ale te  – poprzez malarskie 
uniewa nienie granic czasu i przestrzeni – wpisanie owego toposu  
w topografi  biblijn . Gdyby jednak to malarskie przedstawienie odebra
inaczej, w sposób dosłowny i realistyczny, to wypada przyzna ,  
e tumskie wzniesienie jest jedynie tłem dla sceny, która rozgrywa si

za rzek  – na Radziwiu. Szczegół ten podobno czasami bywał przytaczany 
w sporach radziwsko-płockich. Jak wspomina mieszkaniec Radziwia:  

Ja jednym z Płocka mówiłem, eby poszli do katedry, 
wprawdzie to jest fresk, ale oni si  nie domy lili. Zobaczcie, 
gdzie Pan Jezus stoi – stoi na brzegu radziwskim! Potem jest 
Wisła, a dopiero potem jest katedra. Tak e po czyjej ziemi 
chodził? (m czyzna, ur. ok. 1955)  

By  mo e wspomniane malowidło stało si  inspiracj  do 
powstania anegdot, tym razem o wy szo ci płocczan nad radziwiakami. 

artowano dawniej w Płocku, e stworzenie człowieka dokonało si  na 
Wzgórzy Tumskim. Pan Bóg lepił tu kolejnych ludzi z gliny, jednak 
pewni osobnicy nie udawali mu si , wychodzili brzydcy i felerni. 
Niezadowolony ludzi takich wyrzucał za Wisł . Ich potomkami maj
by  radziwiacy, na co wskazywa  maj  „typowo” radziwskie nazwiska  
– krótkie, chłopskie, o negatywnych konotacjach. Wedle innej, 
uhistorycznionej wersji anegdoty, tak e niegdy  znanej w Płocku, ksi
Radziwiłł przywiózł na Radziwie wór małych Tatarów, wyci gał ich  
po kolei z worka i, bior c pod uwag  ich fatalny wygl d lub zachowanie, 
nadawał im stosowne nazwiska. Opowiastki owe, b d ce w istocie 
lokaln  wersj  dowcipów o obcych jako „urodzonych inaczej”  
(zob. Bystro  1935), uwa ano na Radziwiu za nader obra liwe. 

Jak podkre la Tim Edensor, kluczowym momentem procesu 
budowania to samo ci, samoidentyfikacji człowieka jest okre lenie 
granic pomi dzy sob  a Innymi. Działalno  ta jest oparta na ci głym 
rozpoznawaniu ró nic i jest procesem trwałym (zob. Edensor 2004).  
Jest wi c ona konstruktem społecznym. Etnologiczne badania nad 
obrazem Innego lub Obcego wskazuj , e społeczno  tworz ca taki 
wizerunek zazwyczaj korzysta z tradycyjnych szablonów, opartych  
na pewnych powtarzalnych schematach. Według Ludwika Stommy 
podstawowe, stereotypowe cechy, w oparciu o które ludzie tworz
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inno  to: odmienno  fizyczna, inny lub dziwaczny j zyk, pochodzenie  
z obcego terytorium, inny typ religijno ci, odmienne obyczaje i sposób 
ycia. W wizerunku mog  pojawia  si  tylko niektóre cechy, mog  te

one wyst powa  w komplecie (Stomma 1986, s. 6-25). W wy ej przyta- 
czanych anegdotach mo na dostrzec niektóre z wymienianych cech. 

W latach mi dzywojennych mieszka ców Radziwia do  cz sto 
zwano Benedyktami, mówiło si  „Benedykt z Radziwia”. Antroponim 
ten niew tpliwie mo na zwi za  z postaci w. Benedykta, patrona 
radziwskiego ko cioła parafialnego, imi wi tego nosi te  dzwon oraz 
klub sportowy (zob. Piekarski 2002). Łatwo tak e zauwa y  figur
we frontonie szczytu ko cioła – wi ty ukazany jest w habicie 
zakonnym, z dzieckiem u nóg, w lewej r ce trzyma otwart  ksi g ,  
a w prawej pastorał. Mo na powiedzie , e patron ten w sposób bardzo 
wyra ny współtworzy to samo  mieszka ców Radziwia. Elementem tej 
to samo ci jest tak e kolejna anegdota, niegdy  popularna i do dzi
pami tana przez wielu płocczan oraz radziwian. Miała ona podobno 
wiele wersji. Wedle najpopularniejszej z nich radziwiacy i płocczanie 
ro cili sobie prawa do posiadania figury w. Benedykta i wykradali j
sobie wzajemnie. Kiedy radziwiacy kolejny raz płyn li noc
z wykradzion  figur  i wpadła ona do wody, to wi ty podniósł do góry 
r k . Poczytano to za cud oraz dowód, e nie chce by  wi cej 
wykradany. Wedle innej wersji2 figura patrona płyn ła obok łódki, 
prowadzona pod wod  wiosłem. Kiedy brak figury zauwa yli 
płocczanie, wybiegli na brzeg i wołali do oddalaj cych si : „oddaj 
Benedykta!”. Powiedzenie to czasami dzi  jeszcze przypominane jest 
radziwiakom. Interesuj ce, e opowie  o wykradaniu figury tego
wi tego, jak i sam okrzyk znane s  nadto w okolicach Wielunia – 

dotycz  sporu mi dzy wieluniakami a mieszka cami pobliskiej parafii 
Dzietrzniki3. Mo e to wskazywa , e przytaczana anegdota to powielany 
motyw folklorystyczny, nie odnotowany jednak w ródłach.  

*     *     * 

2  Ten wariant anegdoty zawdzi czam Ksi dzu Profesorowi Michałowi M. Grzybowskiemu 
z Płocka.  

3  Informacj  przekazał mi Pan Doktor Roman Paszta z Płocka, który w ko cu lat 60. 
pracował jako lekarz w Wieluniu. 
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Od dawna popularny jest w Płocku przekaz ustny, i  na Radziwiu 
który  z Radziwiłłów osadzi  miał oddział ołnierzy tatarskich. 
Pochodn  tego pogl du jest przekonanie, i  fakt ten uzasadniaj  pewne 
swoisto ci kulturowe i mentalne radziwian, utrzymywanie si  drobnych 
odmienno ci w ich wygl dzie fizycznym. W zwi zku z tym jeszcze 
współcze nie, cho  coraz rzadziej, spotykamy si  z mówieniem  
o radziwiakach jako o Tatarach lub – w formach o wiele delikatniejszych 
– nawi zywanie do ich tatarskiego rodowodu. Dodajmy, e przekonani  
o powy szym bywaj  tak e niektórzy mieszka cy Radziwia. Zrozumiałe 
przeto, e do tej kwestii ustosunkowuj  si  tak e autorzy, pisz cy  
o Radziwiu. Tak na ten temat pisał Stanisław Chrzanowski: 

„W poj ciu starszych płocczan, którzy s  kontynuatorami 
tradycyjnych przekazów dawnych pokole , wie  została 
rzekomo zało ona przez jednego z Radziwiłłów. St d ma 
pochodzi  nazwa, R a d z i w i e. Radziwiłł miał tu osiedli
jaki  oddział tatarski, z czego wynikałoby, e rdzenni 
mieszka cy Radziwia pochodz  w prostej linii od Tatarów. 
Za dowód słu y  tu ma charakterystyczny wygl d rodowitych 
radziwiaków - naogół do  niski wzrost, wystaj ce ko ci 
policzkowe, niekiedy sko ne oczy i cała budowa  
nieco odmienna, odró niaj ca mieszka ców Radziwia od 
s siaduj cej z nimi ludno ci”. (Chrzanowski 1963, s. 16). 

Przekazy te z jednej strony autor uwa a za fantastyczne, gdy  brak 
na ów temat jakichkolwiek dokumentów, a wzmianki o wsi Radziwie 
(dawniej zwanej Radzice i lokowanej bardziej na południe) si gaj  XII 
wieku. Z drugiej jednak strony, jak pisze, problem ten wyja ni  by  mo e 
przeprowadzane ówcze nie na Radziwiu pomiary antropologiczne4. Dalej 

4  Badania te prowadzono w latach 1956-1960 z inicjatywy Towarzystwa Naukowego 
Płockiego. W Płocku, w tym na Radziwiu, dokonywano pomiarów antropologicznych. 
Kiedy niedługo potem badacze z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie prowadzili  
na Radziwiu nagrania folkloru pie niowego, to, jak wspominała niedawno uczestniczka 
tamtych bada , wówczas studentka, Pani Celina Hellerowa, rozsierdzeni radziwiacy  
nie chcieli ich wpuszcza  do domów – podejrzewali, e badania maj  potwierdza  ich 
tatarskie pochodzenie. Informacje te zawdzi czam memu koledze Bogusławowi 
Osieckiemu, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Radziwia. Mo na podejrzewa ,  
e badania antropologiczne mogły przebiega  w jeszcze gor tszej atmosferze. 
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jednak i on cz ciowo poddaje si  urokowi mitu, puentuj c problem 
nast puj co - „ludzie tu zamieszkali doznawali niepowodze  i kl sk tak 
zniech cajacych ich do tej ziemi, e sprowadzenie obcych osadników  
i przymusowe ich osiedlenie w Radziwu było zupełnie mo liwe” (tam e, 
s. 17). Bardzo sceptycznie na temat mo liwo ci osadnictwa tatarskiego 
wypowiedział si  tak e Marian Sołtysiak w swej krótkiej monografii 
Radziwia (1966, s. 4). 

Wobec braku odno nych ródeł spójrzmy na t  zagadkow  spraw , 
korzystaj c z danych j zykowo-folklorowych i etnograficznych. Je eli 
przyjmiemy wy ej uzasadnian  hipotez  o tym, e konstruowanie 
wizerunku Innego (mo e by  nim s siad, odmieniec, obcy) jest procesem 
społecznym i dokonuje si  w oparciu o powtarzalne schematy i matryce 
kulturowe, to stereotypowy wizerunek „radziwiaka” w sposób widoczny 
mie ci si  w takim schemacie. Za  przypisywanie tzw. innym znamion 
etnicznej obco ci to podstawowy, zgoła banalny, cho  zazwyczaj 
nieu wiadamiany proceder. Si gnijmy do najbli szych analogii, 
notowanych cho by na terenie północnego Mazowsza (zob. Baraniuk 
2000, s. 150-152). Mieszka ców Lutocina i niektórych wsi koło 
Koziebród tak e niegdy  nazywano Tatarami. Przezwisko pochodzi st d, 
e mieli tam by  przest pcy, osiedleni karnie za czasów carskich,  

a potomkom owych zesła ców tatarskich przypisywano skłonno ci  
jak najgorsze – to no ownicy i podpalacze, kradn , p dz  bimber etc. 
Interesuj ce, e tradycyjny wizerunek lutoci skiego „Tatara” bardzo 
silnie przypomina ten, który odnoszony jest do Radziwia – tamtejsi 
gospodarze byli rozmiłowani w koniach tak mocno, e wracaj c z targu 
w Sierpcu sami siedzieli na wozie, za  obok wozu pod ała ona 
d wigaj ca na plecach towary w płachcie, lutocinianie zajmowali si
furma stwem, a ich ony handlem, nosz  oni odmienne ni  dominuj ce  
w okolicy nazwiska („nieszlacheckie”, czyli bez ko cowki –ski) itp. 
Bardzo wyra nie ów wizerunek odpowiada obyczajom, panuj cym 
kiedy  na Radziwiu. Jak wspomina radziwianka: 

Jak moja babcia chodziła na rynek, jeszcze w młodo ci,  
to mieli wóz. Tego woza było szkoda, wóz i konie stały  
w podwórzu, a ona ten tłumok niosła na plecach do Płocka, 
sama. ałowali wozu i koni, a kobiety nie ałowali (kobieta, 
ur. 1947).  
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Przezwiska odwołuj ce si  do odmienno ci narodowej czy etnicznej 
ich nosicieli – jak Tatarzy, Turcy, Szwedzi – cz sto wyst puj   
w s siedztwie takich, które odnosz  si  do sfery kulinarnej, a konkretnie 
do byle jakiego, głodowego po ywienia s siadów. Mog  by  one uwa ane 
za form  deprecjonowania czy te  dra nienia ich. W okolicach wspomina- 
nego przed chwil  Lutocina spotykamy, np. wsie, mieszka ców których 
zwano „Kasiarze” (Rzeszotary Zawady), gdy  z biedy od ywiaj  si  kasz , 
nadto to drobna szlachta, która „przez przetak przeleciała” czy „Powala e” 
(Lipniki) – to ostatnie przezwisko pochodzi od placków zwanych powałka, 
pieczonych wprost na kuchni.  

Gdyby przyj  powy szy kierunek analizy, to znajdziemy szereg 
danych, zdaj cych si  potwierdza  mo liwo  ł czenia przezwiska 
„Tatar” z po lednim gatunkiem tzw. dzikiej odmiany gryki zwanej 
tatarka. Starsi mieszka cy pami taj  o takiej gryce uprawianej niegdy
na Radziwiu, zwłaszcza na polach pod Tokarami. Kasza z tej gryki była 
popularna podczas ostatniej okupacji. Jak wspomina rozmówczyni  
(lat 86), kasz  tatarczan  gotowano tak cz sto, e „kłuła j  w z by”,  
a tłuczono j  w kaszarni Krysickiego (nieopodal liceum Jagiellonka). 
Odpadkami z kaszarni, tzw. o ciorami karmiono kury, natomiast kasz
radziwianki sprzedawały na płockim rynku.  

W folklorze spotykamy bardzo wyra ne j zykowe kojarzenie 
Tatara i tatarki, odnotowane cho by w XIX w. na pobliskich Kujawach 
(Kolberg 1962, s. 211), we fragmencie oracji przebiera ców zapustnych. 
Dodajmy, e rymowanka owa wyst puje w kontek cie obrazów biedy  
i nieurodzaju, a wspominana kalota oznacza w tym przypadku pust
sakiewk .

Tatar tatark  sieje, kalota mu si  chwieje, 
Przyszła do niego lepa, za kalot  go siepa, 
Nie siepaj mnie za ni , bo mi nie dasz na ni .

Tatarka zazwyczaj kojarzona te  bywała z doskwieraj c ,
beznadziejn  bied . Wyra a to cho by ludowe przysłowie (Nowa ksi ga 
1972, s. 61). 

Kto sieje tatark , ma on  Barbark  i krowami orze 
Nie pytaj si  czy zdrów, ale czy yjesz niebo e! 



30

Tak wi c w wietle przytaczanych materiałów to owa przysłowiowa 
tatarka wydaje si  by ródłem pozornie historycznych, a wi c niby- 
-naukowych konceptów o radziwskich Tatarach. Mamy tu zapewne  
do czynienia z mimowolnym, cho  mo e i celowym, artobliwym nawet 
wykorzystaniem podstawowej zasady tzw. etymologii ludowej, któr   
jest na poły magiczne uto samianie podobnie brzmi cych słów  
z uto samieniem niesionych przez nie poj . Jedno z takich słów jest 
„silniejsze” i ogarnia swym znaczeniem drugie, przy czym ich blisko
znaczeniowa i zwi zek logiczny nie s  konieczne (Cienkowski 1972,  
s. 18). W ten oto sposób swojska tatarka mo e ł czy  si  z dzikimi 
Tatarami, a swojskie Radziwie z Radziwiłłami... 

*     *     * 

Dopuszczaj c mo liwo  powy szej gry j zykowej, nie mo na 
jednak zatraci  z pola widzenia rudymentarnej opozycji Swój/Obcy. 
Je eli symbolicznymi atrybutami Tumskiej Góry i Płocka jest bycie  
„na górze”, bycie „w centrum” i w pobli u „sacrum”, to na prawach 
semiotycznej opozycji wła ciwo ci  Radziwia jest lokalizacja „na dole”, 
na obrze ach centrum, w sferze przeciwstawnej sacrum, bo czy  Tatarzy 
nie byli poganami? Ko cz c te rozwa ania, wypada stwierdzi , e Płock 
jako miasto o bogatej oraz zło onej tradycji kulturowej, jak szereg 
podobnych mu miast, niew tpliwie wytworzył sw  symboliczn
topografi . Oczekuje ona na wnikliwsze badanie. Je eli za  przestrze
miasta ujawnia sw  mozaikow  ró norodno , to cz sto poprzez 
peryferia, jak przez charakteryzowane tu Radziwie. Zreszt  peryferyjno
oraz bycie w centrum, według opinii jednego z mieszka ców Radziwia, 
bynajmniej nie wykluczaj  si : 

To jest jedyna dzielnica – ja tu sobie troch  pofantazjuj  – 
która ma zwi zki z całym krajem. No bo co nas ł czy  
z Zakopanem, co nas ł czy z Krakowem, co nas ł czy  
z Toruniem, co nas ł czy z Gda skiem – to na pewno ka dy 
by si  zastanawiał. Prosz  zwróci  uwag , e w Warszawie 
jest ulica Płocka, ale jest i ulica Radziwie. Jest kamienica na 
Starym Rynku Klemensa z Radziwia. Radziwie i Zakopane 
le y w dolinie, i od południa i w Zakopanem i w Radziwiu s
góry, troche inne mo e, ale s  góry...Trzecia rzecz, gdzie 
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wyst puj  przydomki, ju  teraz si  zacieraj . Wła nie  
u górali Bachleda-Curu , a w Radziwiu Iks taki owaki 
(m czyzna, ur. ok. 1955).

Bez postrzegania oraz do wiadczania ró nic i analogii nie byłoby 
mo liwe konstruowanie współczesnego mitu.  
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