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Wrocławski Dzwon Grzesznika 
- ballada i historia -

Ludwisarz doskonały 
Raz we Wrocławiu żył, 
Za biegłość w swym rzemiośle 
Cenionym majstrem był. 

Tak wiele odlał dzwonów 
Stapiając cynk i miedź, 
By mogły z wszystkich dzwonnic 
Na Bożą chwałę brzmieć! 

A każdy najdonośniej, 
Najczystszym tonem grał, 
Bo mistrz swą wielką miłość 
I wiarę w formy wlał. 

Zaś ukoronowaniem 
Arcydzieł jego rąk 
Był słynny Dzwon Grzesznika 
Wpisany w legend krąg. 

Nad Marią Magdaleną 
Rozbrzmiewał w jednej z wież, 
Serc będąc pocieszeniem 
Dla niezliczonych rzesz. 

Jak zdołał mistrz nad mistrze 
Tchnąć w metal życia moc? 
Jak dłonie miał wytrwałe 
Pracując dzień i noc? 

* 
Od najdawniejszych czasów towarzy
szą człowiekowi w przeżywaniu ra
dości i smutków, triumfów i upadków, 
narodzin i śmierci. Dzwony i dzwon
ki rozbrzmiewają w chwilach wznio
słych, niezwykłych, uroczystych, wy
jątkowych. Większość z nich to 
przedmioty sakralne, związane z kul
tem religijnym. Niemałą rolę spełnia
ją jednak i w tradycjach świeckich. 
Znane są przecież dzwony miejskie -
ratuszowe, dzwony zawieszane 
u bram, dzwony pożarnicze, dzwonki 
górnicze, sokolnicze, stołowe, 

dzwonki szkolne i żebracze, małe 

dzwoneczki - turliki, janczarki i gara
golce. Dawniej, przy bogatych dwo
rach szlacheckich czy magnackich pa
łacach znajdowały się dzwony parko
we oznajmiające wspólne zabawy, ba
le i spotkania. Tam też używane były 
dzwonki na służbę - niekiedy bardzo 
ozdobne, często ażurowane, pięknie 
cyzelowane. Wykonane ze srebra, 
brązu, a nawet spiżu. Dzwony zwią
zane z kulturą ludową to np. dzwony 
przeciwburzowe do dziś używane na 
Podhalu, Spiszu i Orawie. Są to nie
wielkie dzwony, najczęściej o wyso
kości około 20 - 35 cm i takiej samej 
średnicy, których zadaniem jest odpę
dzanie nadciągającej klęski żywioło-



Właściwą spustu porę 
Jedynie majster znał -
Gotowa była forma 
I metal w tyglu wrzał. 

Więc zwrócił się do ucznia: 
„Egzamin ważny zdasz! 
Wyjść muszę na czas jakiś, 
Ty pełń przy kotle straż! 

Albowiem stop bezcenny 
Wypełnia go po brzeg, 
Aż kipi, by się zmienić 
W złocistej strugi bieg. 

Lecz jeszcze czas nie nadszedł ... 
Nie zawiedź, chłopcze, mnie -
Strzeż kurka, bo od tego 
Zależy życie twe!" 

Przy tyglu uczeń stanął 
Wpatrzony w płynny żar, 
Co burzy się, bulgoce 
I chce rozsadzić gar 

I sycząc miesza zmysły, 
I sączy w uszy głos: 
„Weź sprawę w swoje ręce, 
Dzwon odlej, zmień swój los!" 

wej. Dawni wagabundzi nosili tzw. 
dzwonki wolności - odstraszające 

zło . Często i dzisiaj jeszcze przypisu
je się dzwonkom funkcję ochronną 
przed nieszczęściem, nieurodzajem, 
chorobą. Na Kaszubach znany jest 
zwyczaj obdzwaniania pól i drzewek 
owocowych, aby dobrze rodziły. 

Trudno jest dziś określić , kiedy 
i gdzie powstały pierwsze przedmioty 
przypominające późniejsze dzwonki. 
Do najstarszych zachowanych współ
cześnie należy chiński dzwon z VIII 
wieku p.n.e. 

* 
Od wieków fascynują tajemnicą i nie
powtarzalną muzyką... Mówi się, że 

mają duszę ... Te najlepsze, odlane są 
z odpowiednio dobranych składni

ków. Najpiękniej dzwonią więc 

dzwony spiżowe wykonane ze stopu 
miedzi (stanowiącej od 77 do 80 %), 
cyny, cynku i niewielkich ilości oło
wiu. Według legendy w starożytnych 
Chinach dodawano do stopu krew 
dzieci lub niewinnych dziewcząt wie
rząc, że poprawi ona brzmienie. Do 
europejskich dzwonów natomiast do
dawano niekiedy trochę srebra lub 
złota. Znane są też dzwony odlewane 
z platyny. Rodzaj tworzywa, jak i za
dziwiające rozmiary miały świadczyć 
o potędze i bogactwie panującego. Do 
tych dzwonów - olbrzymów należy 
londyński „Big-Ben", „Maria Glorio
sa" z Erfurtu czy „Kaiser - Glocke" 
z Kolonii. Największym ?: najwięk

szych j~St „Car - Kałakoł" znajdujący 
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I rzecz się straszna stała -
Wystarczył jeden ruch 
I chłopak kran odkręcił -
To skusił go zły duch! 

W rozpaczy biegł do majstra, 
By wyznać niecny czyn 
I na kolanach błagać 
O darowanie win. 

Lecz gdy się mistrz dowiedział, 
Co uczeń zrobić śmiał, 
Rozsądek go opuścił 
I wpadł w okrutny szał. 

Wbił w złości nieroztropnej 
W pierś chłopca ostry nóż 
I pobiegł co tchu w płucach, 
By być przy kotle już. 

A może jeszcze zdąży 
Fachowo metal wlać? 
Za późno, odlew gotów, 
Już pusta leży kadź. 

Już stężał spiż i ostygł, 
Więc formę rozbić czas ... 
Uwierzyć trudno oczom -
Wspaniały dzwon bez skaz! 

się na Kremlu w Moskwie, a ważący 
aż 200 ton. Jest to fascynujący przy
kład techniki ludwisarskiej na naj
wyższym poziomie. 

* 
Bardzo ważne jest serce! Powinno 
być wykonane z żelaza. Jest to wydłu
żony, pionowo zaczepiony wewnątrz 
dzwonu - bijak, zakończony najczę
ściej kuliście, niekiedy także częścią 
zamachową. W średniowieczu serca 
były sygnowane gmerkami, czyli zna
kami rozpoznawczymi mistrza. Zwy
kle miały one wygląd krzyża lub pół
krzyża w różnych kombinacjach. Po
wszechną zasadą średniowiecznych 

mistrzów była łacińska maksyma 
-„Nomina sunt odiosa"-„Nazwiska 
są nieistotne". Najważniejsze jest 
dzieło! 

* 
Nasze polskie dzwony słyną w świe
cie jako symbole umiłowania ojczy
zny, wolności i tradycji narodowej. 
Znane są też z wielkości i pięknego 
brzmienia. Krakowski dzwon „Zyg
munt" błędnie zwany „Dzwonem 
Zygmunta" jest najcięższym polskim 
dzwonem, choć w skali światowej na
leży do średnich. Jego waga wynosi 
ok. 11 ton, wysokość ok.200 cm, 
a średnica 260 cm. Z „Zygmuntem" 
związana jest też legenda, która głosi, 
że jak zadzwoni w dzień Bożego Na
rodzenia, to go słychać aż do Wiel
kiejnocy. Należy jednak wyjaśnić, że 
Wielkanoc to nazwa wsi położonej 



Dlaczego zatem leży 
N a ziemi chłopca trup 
Ach, mistrzu, srogi mistrzu, 
Rachunek życia rób! 

Gdy majster czyn swój pojął, 
Sam stawił się przed sąd -
Żal rajcom, że człek prawy 
Popełnił zbrodni błąd. 

Ratunku jednak nie ma -
Krew zawsze żąda krwi: 
„Przyjm godnie, mistrzu, wyrok, 
Co werblem śmierci brzmi!" 

W ten dzień, gdy ludwisarza 
Na ścięcie mieli wieść, 
Spytano go, czy chciałby 
Ostatnią prośbę wnieść. 

„Dziękuję wam, panowie! 
Już w grób gotowym iść, 
Jedynej tylko łaski 
Me serce pragnie dziś! 

Chcę chociaż raz usłyszeć, 
Jak dźwięczy nowy dzwon, 
Pozwólcie, by mi dodał 
Otuchy jego ton." 

niedaleko Krakowa. Największym 

natomiast dzwonem jest jasnogórska 
„Maria" o wadze 8 ton, wysokości 
250 cm i średnicy 305 cm. Do pol
skich dzwonów - olbrzymów należy 
również gnieźnieński „Wielki Święty 
Wojciech'', którego głos słyszalny jest 
w promieniu 15 km, a pogłos trwa 2 
minuty i 50 sekund. Ciekawe są 

dzwony Dolnego Śląska. To stąd wła
śnie pochodzi najstarszy w Polsce 
dzwon sygnowany tzn. oznaczony da
tą na korpusie - „Sventoslav" z 1300 
roku. Posiada on interesującą inskryp
cję lustrzaną - „O REX GLORIAE 
VENI CUM PACE" - „O Królu 
Chwały - Przyjdź z Pokojem". Na 
uwagę zasługuje także świdnicki 

dzwon zegarowy z XVI wieku znaj
dujący się w kolegiacie pod wezwa
niem Św. Stanisława Biskupa Szcze
panowskiego i Św. Wacława Króla 
Czeskiego. Jest to jeden z najwyżej na 
świecie zawieszonych dzwonów o tak 
dużych rozmiarach. We Wrocławiu na 
wieży starego ratusza znajduje się 

dzwon z 1368 r. najstarszy z zacho
wanych polskich dzwonów ratuszo
wych, należący do monumentalnych 
zegarów wieżowych. 

* 
Z Dolnym Śląskiem związana jest le
genda Dzwonu Chlebowego ze strze
gomskiego Rynku. Według niej na 
dźwięk dzwonu w dni targowe żebra
cy, kalecy i biedota mogli bez prze
szkód zebrać z kramów to wszystko 
czego kupcy nie zdążyli sprzedać. In-

Wszak praw to nie narusza -
Trybunał zgodę dał, 

By w drodze na stracenie 
Mistrzowi dzwon ów grał. 

A on w zachwycie słuchał, 
Jak brzmiał cudowny spiż. 
I stojąc na szafocie 
Spoglądał ciągle wzwyż. 

I oczy miał natchnione, 
I z twarzy zniknął lęk -
Pod niebem chyba słyszał 
Coś więcej, niż sam dźwięk! 

Sam pod katowski topór 
Z pokorą schylił kark, 
By mogła sprawiedliwy 
Śmierć z życiem ubić targ. 

I odtąd brzmiał donośnie 
Dla czterech świata stron 
Z kościoła Magdaleny 
Wrocławski słynny dzwon -

Grzesznika Dzwonem zwany 
Przez wiele wieków grał -
Czy dotrwał waszych czasów 
Czy się legendą stał? 

Ballada Wilhelma Miillera w przekładzie 

Romana Kołakowskiego 

ną śląską legendą jest Wrocławski 
Dzwon Grzesznika - opowieść 

o prawdziwym arcydziele sztuki lu
dwisarskiej z wieży Katedry Marii 
Magdaleny. Ważył ów dzwon ponad 6 
ton, a odlany został 17 lipca 1368 ro
ku. Niektórzy uważają, że podanie 
o ludwisarzu - zabójcy dotyczy twór
cy innego dzwonu z Katedry Marii 
Magdaleny, który powstał w roku 
1507 i bił aż do 1887r., kiedy to pod
czas wielkiego pożaru spadł z wieży 
i rozbił się. Wielki dzwon, gdy ude
rzono w niego 50 razy, kolejnych 50 
grał z rozkołysania. 

* 
Specjalne miejsce zajmują dzwony 
w polskiej poezji. Poczynając od po
pularnej piosenki „Jak długo na Wa
welu Zygmunta bije dzwon", dzwony 
pojawiają się w wielu wierszach na
szych najwybitniejszych twórców, 
stanowiąc jeden z najtrwalszych ele
mentów kolorytu polskich świąt i naj
ważniejszych uroczystości. Bicie 
dzwonu jest wspaniałym tworzywem 
dźwiękonaśladowczych przekształceń 

języka, dającym znakomite efekty ar
tystyczne od romantyzmu poprzez fu
turystów, a na najnowszej poezji koń
cząc ... Miejmy więc wspólną nadzie
ję, że właśnie w poezji najpierw, 
a wkrótce i w codzienności, coraz 
częściej będą rozbrzmiewać radosne 
dźwięki dzwonów życia, a zamilkną 
dzwony na trwogę!!! 

Ewa Gil - Kołakowska 
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