Bożonarodzeniowy jarmark
dla dzieci we Wrocławiu
1925
W czasie adwentu we Wrocławiu odbywa się co roku bożonarodzeniowy jarmark dziecięcy. W Ogrodzie Paryskim3 – jednym
z lokali śródmieścia – oraz na Nowym Rynku, gdzie znajdowała
się fontanna Neptuna, nazywanego bez szacunku „Jerzym z
widłami”4.
Tu i tam stały bogato zdobione stragany z kolorowymi lampionami, łańcuchami połyskującymi wszystkimi kolorami tęczy,
włosami anielskimi, śląskimi bombkami choinkowymi oraz
gwiazdami z indyjskich skarbców (jak je określał zachrypnięty
nawoływacz). Miejsce to było rajem dla dzieci.
Wszystkie oferowane na jarmarku towary były naprawdę fantastyczne5. Znajdowały się tu światowej sławy Legnickie Bomby6
i „Kamienie Brukowe7 – sensacja stulecia”. Nie służyły one ani do
prowadzenia wojen, ani do budowania dróg, najwyżej do
powodowania kataru żołądka. Turecki miód (plaster za 10
groszy8) sprzedawał pan w czerwonym fezie9 z typowo osmańskim nazwiskiem August Spiller, ze Starych Popowic, w powiecie wrocławskim.
Ten to właśnie Spiller-August10, znajomy z czasów naszej młodości, podobnie jak jego koledzy i koleżanki z dziecięcego jarmarku bożonarodzeniowego, stali opatuleni, w osobliwie
grubych kozakach, za swoimi czarodziejskimi ladami, ogrzewając nad małym piecykiem opalanym drewnem swoje zaczer3

Niem: Pariser Garten.
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W dialekcie wrocławskim: Gabeljürge.
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W dialekcie wrocławskim: pfundig.
Piernik nadziewany suszonymi owocami i marcepanem – oblany warstwą czekolady – specjał
legnicki
7
Kostki domina – pierniki w formie kostek, nadziewane kilkoma warstwami marmolady
owocowej, marcepanem i percepanem, oblane warstwą czekolady.
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Dosłownie.: za 1 czecha, niem: 1 Behm (właściwie: Böhm) = 10 fenigów.
Fez – nakrycie głowy w krajach arabskich w kształcie ściętego stożka, zazwyczaj w kolorze
bordo.
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Typowe dla dialektu dolnośląskiego jest przestawienie imienia przed nazwisko.
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wienione dłonie11 i popijając co chwila kawę z kubka12 albo
wódkę ze szklanki, tzw. czteropiętrowego.
Jak wspaniale brzmiały ich wyzwiska, gdy przez chwilę nikt nic
nie kupował: „Wy gamonie13, cholerni skąpcy14, może sobie myślicie, że dla was stoimy tu jak małpy z otwartym pyskiem, dla
was oglądaczy, wy pożeracze błota, wy skąpcy”.
A jeśli ktoś coś kupił, nastrój natychmiast się zmieniał: z furii
przechodził w euforię: „Patrzcie sobie na tego doktora, wy ludzie, to jest wielki pan życia. On myśli: lepiej żyć dobrze, ale za to
dłużej”.
Nie do wiary, jak dużo wrodzonej siły, a jednocześnie skromności miał każdy ten człowieczek ze swoim wrodzonym sprytem! Mimo panującego wówczas podziału na klasy społeczne z
charakterystycznymi dla nich poglądami i obyczajami, które
sięgały nawet prawa wyborczego w Prusach, my jako dzieci
byliśmy przez tych żłobów z wrocławskich przedmieść15 serdecznie witani. Spiller-August i handlarki ze swoimi zaczerwienionymi dłońmi cieszyli się naszymi nieograniczonymi
względami.
Dziecięcy jarmark bożonarodzeniowy przeszedł do historii
społecznej Wrocławia. Jego czar w cieniu fontanny Jerzego z
widłami, jak i wysokie fasady kamieniczek wokół restauracji
Ogród Paryski – przy dźwięku dzwonów kościołów św. Wincentego i św. Elżbiety, które każdego wieczoru o siódmej godzinie kończyły jarmark – aż do następnego dnia ... który kiedyś
wróci... – każe nam pamiętać.
Przełożył Johannes Rasim
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W dialekcie wrocławskim: Brummen.
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W dialekcie wrocławskim: Tippel.
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W dialekcie wrocławskim: Gamel.
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W dialekcie wrocławskim: verpuchte Plenten.
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Autor wymienia trzy kwartały Wrocławia: Kätzelohle (Koci Zaułek), Odertor (Nadodrze) i

Tschepine (Szczepin).
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