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Streszczenie  

W niniejszym artykule scharakteryzowano tradycję jarmarków bożonarodzeniowych, ich klu-
czowe elementy i przebieg. Podjęta została także tematyka znaczenia tego typu imprez dla 
kultury danego społeczeństwa oraz zagrożenia atakami terrorystycznymi, do których doszło 
w ostatnich latach na jarmarkach bożonarodzeniowych. Artykuł ma na celu odpowiedź na 
pytanie dlaczego, pomimo tak realnego zagrożenia zamachami, jarmarki nadal cieszą się dużą 
popularnością. 
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Wstęp  

Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt, Adventmarkt, Glühweinmarkt, Jarmark Bo-

żonarodzeniowy, mimo różnych nazw idea zawsze jest taka sama; chodzi głównie 

o szczególny rodzaj spędzania czasu w okresie przed świętami Bożego Narodzenia. 

Zwyczaj ten jest praktykowany od wieków, pierwsze wzmianki pojawiają się już w śre-

dniowieczu, kiedy to większe miasta organizowały różne targi, na których dokonywano 

wymiany produktów wytwarzanych w danym regionie. Ostatnio mówi się o nich rów-

nież w kontekście zagrożeń terrorystycznych, za sprawą zamachów w Berlinie z 19 

grudnia 2016 roku i z 11 grudnia 2018 w Strasburgu. Pomimo tych wydarzeń jarmarki 

ciągle przyciągają tłumy turystów i miejscowych, którzy podtrzymują tą tradycję. Czym 

są jarmarki? Jakie pełnią funkcję w społeczeństwie? 

 

                                                           

1 Aluzja do tytułu książki Tradycja wynaleziona, pod redakcją Eric Hobsbawm, Terence Ran-
ger (2008), odkrywającej prawdziwą historię zwyczajów traktowanych jak odwieczne trady-
cje danego regionu np. szkockie kilty itp. 
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Jarmarki Bożonarodzeniowe  –  próba  def inicji  

Część opisów znajdujących się w artykule została oparta na osobistych doświadcze-

niach autorki podczas pobytów na jarmarkach na terenie Niemiec, Austrii i Czech. 

W Internecie można znaleźć wiele opisów, relacji i zaproszeń na jarmarki w poszcze-

gólnych miastach2, warto jednak przybliżyć czytelnikowi najważniejsze zagadnienia 

związane z praktyką organizowania tych wydarzeń w różnych częściach Europy. Do 

tych najbardziej popularnych należą te w Berlinie, Dreźnie, Salzburgu, Frankfurcie czy 

w Bolzano3. Liczne ogłoszenia, dotyczące organizacji wyjazdów na jarmarki bożonaro-

dzeniowe, świadczą o tym, że jest to wśród Polaków coraz bardziej popularna forma 

spędzenia przedświątecznego czasu. W naszym kraju również organizuje się jarmarki, 

jednak tylko w kilku większych miastach np. Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku czy 

w Warszawie4. Ten w stolicy wydaje się najmniej popularny, za to bardzo dużym zain-

teresowaniem cieszy się np. jarmark w Krakowie5, co może mieć związek z tym, że były 

to rejony przez długi czas przynależne do Austrii, gdzie tradycja ta ma bogatą historię.  

Jarmarki Bożonarodzeniowe to tradycja wywodząca się głównie z terenów niemiec-

kojęzycznych, organizowane są przeważnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Warto 

podkreślić, że jest to zwyczaj miejski; wydarzenia tego typu nie organizuje się na wsi. 

Dziś często mają na celu stworzenie klimatu „bożonarodzeniowej wioski” i właśnie tak 

(„christmas village”) są nieraz opisywane w materiałach promocyjnych. Tradycja ta 

związana jest nierozerwalnie z świętami Bożego Narodzenia, dlatego stały jest ich ter-

min, rozpoczynają się przeważnie na początku Adwentu i kończą w dzień Wigilii lub 

w drugi dzień świąt, nieliczne trwają do 6.01, oferując zabawę sylwestrową; rezygnują 

wtedy jednak z nazwy „bożonarodzeniowe” na rzecz „jarmarku zimowego”. Organi-

zowane są na otwartej przestrzeni, na placach miejskich, dziedzińcach historycznych 

twierdz, w wąskich uliczkach otaczających kościoły, rzadko w budynkach, np. jeden 

z jarmarków w Monachium odbywa się w dużym namiocie (ryc. 1). Składają się prze-

ważnie ze stoisk w formie drewnianych budek, przystrojonych świątecznymi ozdobami 

                                                           

2 Artykuł na stronie http://podroze.se.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-
jarmarki-sw/4662/ , dostęp z dnia 28.12.2018 

3 Artykuł na stronie https://pl.omio.com/blog/jarmarki-bozonarodzeniowe/ , dostęp 
z dnia 28.12.2018 

4 Artykuł na stronie http://podroze.se.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bo-
zonarodzeni/1846/, dostęp z dnia 28.12.2018 

5 Grzegorz Kromka, Paweł Kurowski, Agnieszka Kudłacz, 2018, Targi bożonarodzeniowe jako 
atrakcyjny produkt turystyczny Krakowa, „Folia Turistica” nr 47 

http://podroze.se.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-jarmarki-sw/4662/
http://podroze.se.pl/swiat/atrakcje-na-boze-narodzenie-najwieksze-jarmarki-sw/4662/
https://pl.omio.com/blog/jarmarki-bozonarodzeniowe/
http://podroze.se.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bozonarodzeni/1846/
http://podroze.se.pl/polska/najpiekniejsze-i-najwieksze-jarmarki-bozonarodzeni/1846/


Tradycja zagrożona czyli o jarmarkach bożonarodzeniowych… 63 

 

(ryc. 2), w których można zaopatrzyć się w różne dekoracje bożonarodzeniowe. Głów-

nym asortymentem są różnego rodzaju ozdoby świąteczne, a w wielu miejscach można 

również zobaczyć proces powstawania tych ozdób. Ważną cechą, choć dziś coraz mniej 

przywiązuje się do niej wagę, jest to, że większość przedmiotów jest wykonywana ręcz-

nie w technikach tradycyjnych.  

 

Ryc. 1. Namiot, w którym mieści się nowoczesny Jarmark Pomysłów Tollwood, 

Monachium 2015 (zdjęcie autorki) 

Fig. 1. A tent the modern christmas market Tollwood, Monachium 2015 (photo author) 

Ważnym punktem każdego jarmarku są budki z jedzeniem. Bardzo popularne są wszel-

kie stoiska z lokalnymi wypiekami, piernikami, świątecznymi słodyczami, równie często 

wykonywane własnoręcznie, które możemy zjeść na miejscu lub kupić na prezent. 

Obok nich znajdą się często stoiska z różnego rodzaju orzechami (laskowe, nerkowce, 

także migdały i pestki dyni) prażonymi w różnych polewach karmelowych (czasem 

z dodatkiem marcepanu lub lawendy), rzadziej zdarzają się stoiska z pieczonymi kasz-

tanami. Dużą przestrzeń zajmują zawsze również domki z ciepłym jedzeniem, przygo-

towywanym na miejscu, nie rzadko na żywym ogniu z rusztów czy pieców, w których 

pali się drewnem. Kupić w takich miejsca można różne lokalne przysmaki, ale przeważ-

nie są to proste potrawy, takie jak pieczona kiełbasa, smażone warzywa czy pieczone 

specjalne placki czy bułki (ryc. 3). Oddzielne stoiska oferują grzane wino, lub owocowy, 

korzenny poncz. Z tym wiąże się kolejny jarmarczny zwyczaj: w większości miejsc na-

pój serwowany jest w specjalnym kubku, przygotowanym na jarmark w konkretnym 
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roku, oprócz świątecznego obrazka znajduje się na nim nazwa miasta i rok. Przy zaku-

pie napoju płaci się kaucję za kubek, później można go zwrócić albo zabrać ze sobą. 

Jarmarkom przeważnie towarzyszą dodatkowe wydarzenia, są to najczęściej koncerty 

i wspólne śpiewanie kolęd organizowane na terenie jarmarków. Na specjalnie przygo-

towanych scenach pojawiają się chóry szkolne, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, 

a czasem specjalnie na tę okazję tworzone grupy. Dodatkowo organizowane są również 

np. święto Strucla w Dreźnie czy przejścia Dzieciątka w Salzburgu. Na niektórych jar-

markach pojawiają się również specjalne atrakcje dla dzieci takie jak choćby karuzele, 

przede wszystkim tradycyjna, nierzadko na placu ustawiane jest też lodowisko. Kolej-

nym elementem, dziś coraz mniej popularnym, jest świąteczna poczta. W jednej z bu-

dek można nadać kartkę ze specjalnym świątecznym stemplem. 

Ryc. 2. Przykład stoiska z ozdobami świątecznymi, Praga 2018 (zdjęcie autorki) 

Fig. 2. An example of a stand with Christmas decorations Praga 2018 (photo author) 

Cały obszar jarmarku jest zawsze przyozdobiony, na placu stoi choinka, przeważnie 

żywa, jest wiele lampek, gwiazdek i innych ozdób świątecznych, w tym wieża bożona-

rodzeniowa (Weihnachtspyramide), charakterystyczna ozdoba świąteczna bożonaro-

dzeniowych jarmarków w Niemczech (ryc. 4). Na ogół na dolnym piętrze można kupić 

wino, a górne przedstawiają ruchome postaci, nawiedzające szopkę, całość wieńczy 

śmigło. Niektóre jarmarki mają swój „temat przewodni”; bywają jarmarki średnio-

wieczne, na którym można kupić rękodzieło wykonywane tak jak dawniej, sprzedawane 
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jest przez osoby w historycznych strojach, a czasem cena zapisane są w złotych mone-

tach, zaś jedzenie podawane jest w glinianych miskach. W Monachium można trafić 

również na bardziej nowoczesny jarmark Tollwood, jarmark pomysłów, który organi-

zowany jest na tych samych polach co Octoberfest. 

Innym ważnym elementem są zakupy, dziś mniej istotne, dawniej stanowiły główny 

powód ich organizowania. Wśród asortymentu znajduje się wiele ciekawych ozdób 

i prezentów świątecznych, niedostępnych nigdzie indziej6.  

Większość stron reklamujących jarmarki odwołuje się do świątecznej atmosfery, która 

jest jednym z najważniejszych elementów tych wydarzeń. Ten trend potwierdzają rów-

nież badania włoskich naukowców, którzy w 2011 roku przeprowadzili ankiety wśród 

uczestników jarmarków w rejonie południowego Tyrolu7. Świąteczna atmosfera była 

jednym z częściej podawanych powodów odwiedzania jarmarków przez badanych, 

wśród odpowiedzi pojawiły się również spotkania ze znajomymi, zakupy czy chęć spró-

bowania lokalnego jedzenia. Jest to miejsce licznych spotkań towarzysko-rodzinnych, 

co najlepiej widać wieczorami, kiedy na placach miejsce turystów zajmują miejscowi, 

którzy po pracy spotykają się by spędzić razem czas. Wydaje się, że uprawnione jest 

uznanie takich spotkań za formę świętowania, a więc czasu wyjątkowego, odmiennego 

od codzienności. Pomimo, że w ciągu dnia większość ludzi zobowiązana jest do pracy, 

to wieczorami i w weekendy spędzają wspólnie czas, jedząc, pijąc, bawiąc się, śpiewając 

pieśni i piosenki bożonarodzeniowe, czasem adwentowe. Co ważne jarmarki w rów-

nym stopniu przyciągają przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Niewątpliwie jest 

są to wydarzenia o charakterze wspólnotowym, uczestnictwo w pojedynkę utrudnia 

wczucie się w nastrój jarmarku, który, używając pojęcia Victora Turner`a, swojego ro-

dzaju communitas8, opartego na równości i wyłączenia z codziennego życia. Element 

wspólnotowości i świętowania jest szczególnie istotny w kontekście nieustającej popu-

larności jarmarków. 

                                                           

6 Artykuł na stronie https://www.muenchen.de/int/en/events/christmas-market/kripperl-
markt.html, dostęp z dnia 28.12.2018 

7 Juan Gabriel Brida, Marta Disegna, Raffaele Scuderi, 2017, Segmenting visitors of cultural events: 
the case of Christmas Market 

8 Victor Turner, 2010, Procesy rytualne. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawni-
czy w Warszawie 

https://www.muenchen.de/int/en/events/christmas-market/kripperlmarkt.html
https://www.muenchen.de/int/en/events/christmas-market/kripperlmarkt.html
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Ryc. 3. Szyld stoiska z jedzeniem, Drezno 2018 (zdjęcie autorki) 

Fig. 3. Signboard of a food stand, Drezno 2018 (photo author) 

Współcześnie jarmarki pełnią też funkcję turystyczną; co roku drezdeńskie jarmarki 

odwiedza nawet kilka milionów turystów9. Jest to też świetna promocja miasta, które 

przy okazji jarmarków zarabia na noclegach, gastronomii czy innych atrakcjach, zachę-

cają również do przyjazdu w innym terminie. To, na ile dane miejsce nastawione jest 

na turystów bądź miejscowych, można zaobserwować porównując ceny tych samych 

produktów na różnych jarmarkach, czy nawet już na poziomie prezentowanego asor-

tymentu. W miejscach mniej popularnych, bardziej lokalnych nie spotka się pamiątek 

czy potraw czysto turystycznych (promowanych jako regionalne np. sprzedawany 

w Pradze trdelnik), będą tam typowo regionalne towary w niższych cenach.  

Jak można zauważyć jarmarki pełnią wiele funkcji, zarówno finansowych, jak i spo-

łecznych. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który z tych elementów jest 

ważniejszy i decyduje o tym, że są to wydarzenia ciągle przyciągające tłumy. Jarmarki 

organizowane są w miastach, na ogół jest ich przynajmniej kilka i coraz częściej mają 

                                                           

9 Artykuł na stronie https://nto.pl/poczuj-magie-swiat-w-dreznie/ar/4172499, dostęp 
z dnia 28.12.2018 

https://nto.pl/poczuj-magie-swiat-w-dreznie/ar/4172499
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swój temat przewodni. I zarówno wspólne zakupy, jak i jedzenie i picie (często po dniu 

pracy) odgrywają ważną rolę budowania lokalnej społeczności. 

Ryc. 4. Wieża bożonarodzeniowa, charakterystyczna budowla każdego jarmarku, 

Drezno 2018 (zdjęcie autorki) 

Fig. 4. Christmas tower, characteristic building of every Christmas market,  

Drezno 2018 (photo author) 

Berlin 2016 –  Strasburg 2018 ,  zamachy i  bezpieczeństwo  

19 grudnia 2016 roku, zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum zgromadzony na 

jarmarku na lacu Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche w Berlinie10, w wyniku 

czego zginęło dwanaście osób, a ponad czterdzieści zostało rannych. Sprawca został 

zastrzelony klika dni później we Włoszech, a do organizacji zamachu przyznało się 

                                                           

10 Artykuł na stronie https://www.tvn24.pl/berlin-ciezarowka-wjechala-w-jarmark-swia-
teczny,701073,s.html , dostęp z dnia 28.12.2018 

https://www.tvn24.pl/berlin-ciezarowka-wjechala-w-jarmark-swiateczny,701073,s.html
https://www.tvn24.pl/berlin-ciezarowka-wjechala-w-jarmark-swiateczny,701073,s.html
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Państwo Islamskie. Miejsce, w którym doszło do tragedii, jest symboliczne; jarmark 

znajduje się pod Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, który, zniszczony w czasie II 

wojny światowej zachowano w formie trwałej ruiny jako symbol przypominający 

o tym, jak okropnym wydarzeniem w dziejach ludzkości była wojna.  

11 grudnia 2018 roku, do kolejnego zamachu na terenie jarmarku bożonarodzenio-

wego doszło w Strasburgu11. Tym razem zamachowiec zaczął strzelać do tłumu tury-

stów, w efekcie czego zginęło pięć osób, a dziesięć zostało rannych. Sprawca, Francuz 

algierskiego pochodzenia, został zastrzelony 13 grudnia 2018 r. w czasie obławy. Jak 

podają francuskie media, znajdował się na liście szczególnie niebezpiecznych osób po-

dejrzanych o terroryzm, był również skazany za wiele przestępstw popełnionych na 

terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii. Były to jedne z wielu zamachów przeprowadzo-

nych w ostatnich latach na imprezach masowych (np. Paryż 13.11.2015, Manchester 

22.05.2017). Strona internetowa Parlamentu Europejskiego12 powołując się na dane 

Europolu informuje, że w 2017 roku zostało przeprowadzone 33 zamachy, w których 

zginęło 62 osoby. Terroryzm jest problemem ogólnoeuropejskim, a walka z nim jest 

jednym z szczególnych zadań Europolu, który publikuje liczne artykuły i raporty doty-

czące bezpieczeństwa w Europie13. Skuteczność służby można zaobserwować analizu-

jąc raporty dotyczące zatrzymań i nieudanych zamachów, których jest znaczeni więcej 

niż tych zrealizowanych. Celem takich przedsięwzięć są nie tylko same ofiary, ale rów-

nież wprowadzenie stanu ogólnego strachu, prowadzącego do wycofania się z pewnych 

aktywności życia społecznego (udział w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych). 

Jarmarki, ze słabą ochroną, bez kontroli bezpieczeństwa, są dobrym celem na prze-

prowadzenie zamachów. Pośród licznych turystów łatwo też pozostać niezauważo-

nym; można wejść w środek jarmarku jako jeden z uczestnik, nie wzbudzając żadnych 

podejrzeń. Wszystkie te elementy sprawiają, że jarmarki, podobnie jak wszystkie im-

prezy masowe odbywające się na świeżym powietrzu, gdzie trudno sprawdzić wszyst-

kich uczestników i trudniej zapanować nad tłumem, stają się łatwym celem ataku ter-

rorystycznego. Po zamachu w Berlinie podjęto pewne kroki, które mają eliminować 

                                                           

11 Artykuł na stronie https://www.tvp.info/40380060/zamach-na-jarmarku-swiatecznym-
w-strasburgu-wsrod-rannych-polak dostęp z dnia 28.12.2018 

12 Artykuł na stronie http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terro-
ryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-
aresztowania, dostęp z dnia 28.12.2018 

13 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terro-
rism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018, dostęp z dnia 28.12.2018  

https://www.tvp.info/40380060/zamach-na-jarmarku-swiatecznym-w-strasburgu-wsrod-rannych-polak
https://www.tvp.info/40380060/zamach-na-jarmarku-swiatecznym-w-strasburgu-wsrod-rannych-polak
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-aresztowania
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-aresztowania
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/terroryzm/20180703STO07125/terroryzm-w-ue-zamachy-terrorystyczne-ofiary-smiertelne-i-aresztowania
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
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zagrożenie. Na części jarmarków pojawiła się ochroniarze, policjanci i żołnierze. Od 

strony ulicy zostały postawione również specjalne betonowe zapory, których celem 

było uniemożliwienie wjechania w tłum rozpędzonym samochodem. Sami Niemcy 

dość mocno komentowali podejście władz do problemu zagrożenia na jarmarkach 

i krytycznie wypowiadali się na temat podjętych środków bezpieczeństwa. Nie podjęto 

jednak nigdzie decyzji o odwołaniu jarmarków ze względów bezpieczeństwa, wszędzie 

raczej starano się wzmocnić ochronę, podobnie działo się po innych zamachach na 

imprezach masowych, gdzie np. koncerty odbywały się przy większej kontroli, ale nie 

były odwoływane. 

Problem bezpieczeństwa w całej Europie jest coraz bardziej skomplikowany, 

a każdy kolejny zamach pokazuje nowe formy zagrożenia i niedoskonałości systemu 

ochrony stosowane przez poszczególne państwa. Jednocześnie wprowadzenie rygory-

stycznych kontroli, zapór bezpieczeństwa, ograniczeń dotyczące organizacji może po-

zbawić jarmarki ich wyjątkowego charakteru i świątecznej atmosfery.  

W świetle rosnącego napięcia społecznego w Europie, pojawiającej się świadomości 

odnośnie problemów z bezpieczeństwem, nie tylko na jarmarkach, ale również w życiu 

codziennym, powstaje pytanie co należy robić. Pesymiści nie widzą żadnego rozwiąza-

nia tej trudnej sytuacji, inni radzą podjęcie drastycznych środków, dużo mówi się o od-

woływaniu wszelkich imprez masowych w europejskich stolicach. Warto zaznaczyć, że 

niektórzy analitycy mówią, że głównym sukcesem każdego zamachu jest strach wśród 

tych, którzy żyją nadal. Oczywiście każdorazowo zachowywana jest szczególna ostroż-

ność, ale powyższy artykuł ma na celu pokazać, jak piękna i szczególny jest to zwyczaj, 

który jest jedną z najstarszych, nieprzerwanie kultywowanych tradycji europejskich. Jest 

żywym świadectwem historii Europy i śladem dawnych czasów. Co ważne, należy pa-

miętać, ile i jak ważne funkcje pełni i jest czasem sacrum, który wedle koncepcji Rogera 

Caillois`a14 przeciwstawia się wojnie. Dotychczas nie zaobserwowano zmniejszenia za-

interesowania jarmarkami wśród turystów pomimo realnego zagrożenia, co może 

świadczyć o tym, że nadal jest to popularna forma spędzania przedświątecznego czasu.  
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Abstract   

TRADITION AT RISK ABOUT CHRISTMAS MARKETS 

AND TERRORISM 

This article describes the tradition of Christmas markets, their key elements and course. The 
subject of the importance of such events for the culture of a given society and the threat of 
terrorist attacks that occurred in recent years at Christmas markets were also discussed. The 
article aims to answer the question why, despite such a real threat of attacks, fairs are still very 
popular. 
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