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TYTUŁEM WSTĘPU – TERAŹNIEJSZOŚĆ 

W 1989 roku zainstalowano na wieŜy kościoła św. Katarzyny w Gdańsku carillon1, 
który obecnie liczy 49 dzwonów. Drugi tego typu instrument, składający się z 37 dzwonów, 
zamontowano na wieŜy Ratusza Głównego Miasta pod koniec 2000 roku2. Rozbrzmiewając 
co godzinę, milcząc, kiedy trzeba, a takŜe okazjonalnie koncertując, oba instrumenty stały się 
interesującym elementem współczesnego Ŝycia miasta3. Myślę, Ŝe dla wszystkich, którzy ich 
słuchają, są one takŜe przypomnieniem przeszłości Gdańska, jednym z symboli jego toŜsa-
mości. Te nowe okazałe carillony wysokiej jakości, gwarantowanej znakiem firmy Royal Eijs-
bouts z Asten, wiszą w miejsce swych przodków, w ich historycznych przestrzeniach, tam, 
gdzie przed wiekami takŜe kołysały się melodiami dzwony.  

Moje uwagi dotyczyć będą owych historycznych instrumentów tego, co i jak grały 
dzwony Ratusza Głównego Miasta oraz kościoła św. Katarzyny.  

PRZESZŁOŚĆ 

Odtworzenie szczegółów historii obu gdańskich instrumentów, a takŜe wyjaśnienie 
niektórych zagadnień z nimi związanych, ciągle czeka na przeprowadzanie pogłębionych 
badań archiwalnych. NaleŜy jednak odnotować, Ŝe stan naszej wiedzy odnośnie gdańskich 
dzwonów sukcesywnie się poszerza4. Zasadnicze fakty dotyczące obu instrumentów są zna-
ne. Gwoli porządku przytoczę najwaŜniejsze z nich. 

                                                 
1  W tekście zdecydowano się określać zespół grających dzwonów wieŜowych terminem „carillon”, poniewaŜ 

pod takim hasłem znajdujemy opis instrumentu w polskiej podstawowej literaturze leksykalnej, (por. np. 
Encyklopedia Muzyki, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 1995, s. 139) oraz w uznanej monografii na temat 
instrumentów muzycznych Curta Sachsa (por. CURT SACHS, Historia instrumentów muzycznych, Warszawa 
1975, s. 419-421). Nie wszyscy piszący o carillonach respektują jednak ten termin. Komentarz o róŜnych 
nazwach instrumentu funkcjonujących w polskim piśmiennictwie przedmiotu por.: JOANNA ZIMIŃSKA, 
Posłowie, w: ANDRZEJ JANUSZAJTIS, MONIKA KAŹMIERCZAK, ADAM KOPERKIEWICZ, JERZY KUKLŃSKI, GERT OLDEN-
BEUVING, GRZEGORZ SZYCHLIŃSKI, EDWARD ŚLEDŹ, JOANNA ZIMIŃSKA, Gdańskie carillony. The Gdańsk Carillons. 
Przeszłość i teraźniejszość. The Past and the Present, Gdańsk 2003, s. 79-80. 

2  GRZEGORZ SZYCHLIŃSKI, Odbudowa zniszczonych carillonów Gdańska, w: Gdańskie carillony.., op. cit. s. 55-69. 
3  Od kilku lat w okresie letnim odbywają się w Gdańsku festiwale i konkursy gry na carillonie. World Carillon 

Federation przyznała Gdańskowi prawo do organizacji Światowego Kongresu Carillonowego w 2006 roku. 
4  REINHOLD CURICKE, Der Stadt Danzig historische Beschreibung, Faksimile-Druck nach der Originalausgabe Amster-

dam und Dantzig 1687, Hamburg 1979, dopiski rękopiśmienne: s. 53, 327; GOTTHILF LÖSCHIN, Geschichte Danzigs 
von der ältesten bis zur neusten Zeit, Danzig 1823, t. I, s. 291, t. II, s. 179; Gotthilf Löschin, Danzig und seine 
Umgebungen, Danzig 1860, s. 81; ERNST BLECH, Leidensjahre von St. Katharinen in Danzig, w: Zeitschrift des 
Westpreussischen Geschichtsvereins. XXXXVIII (1905), s. 159-192; TENśE, Das alte und das erneute Glockenspiel von 
St. Katharinen in Danzig, w: Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins, XVIII (1919), s. 13-21; BRUNO 

MEYER, Die Glockenspiele auf St. Katharinen in Danzig, w: Heimatblätter des Deutschen Heimatbundes III (1926),  
s. 3-17; HERBERT PAWLOWSKI, Das Glockenspiel auf dem Rechtstädtischen Rathause zu Danzig, w: Ostdeutsche 
Monatshefte. IX (1928), s. 477-481; ANDRZEJ JANUSZAJTIAS, Muzyka gdańskich dzwonów, w: Muzyka w Gdańsku 
wczoraj i dziś. I, Gdańsk 1988, s. 7-24; ANDRÈ LEHR, The Art of the Carillon in the Low Cantries, Tielt 1991, s. 102-
103, 188-189; GUSTAW BUDZYŃSKI, JOACHIM GUDEL, MARIANNA STANKIEWICZ, Barwa dźwięku zabytkowych gdań-



Starszym instrumentem był carillon Ratusza Głównego Miasta. Zawieszono go w 1561 
roku. W jego skład wchodziło 14 dzwonów, które w Hertogenbosch odlał Johannes Moor 
(Moer). Dzwony ratuszowe grały wyłącznie w trybie automatycznym. Instrument „praco-
wał” prawie do końca II wojny światowej. Spłonął wraz z wieŜą Ratusza w czasie walk o mia-
sto w marcu 1945 roku. Ocalałe z poŜogi, choć mocno „poranione” trzy dzwony, ekspono-
wane są obecnie w róŜnych jednostkach muzealnych regionu gdańskiego5.  

Młodszym instrumentem był carillon kościoła św. Katarzyny. Zamontowano go w 1738 
roku, i liczył 35 dzwonów6. MoŜna było na nim grać zarówno w trybie automatycznym, jak 
i ręcznym7. W 1905 roku w czasie tragicznego poŜaru kościoła, wywołanego uderzeniem 
pioruna, hełm wieŜy wraz z carillonem spłonął. Gdańszczanie, przywiązani do dzwonów, 
szybko zebrali pieniądze i odbudowali instrument. JuŜ w 1910 roku 37 tonów zabrzmiało po-
nownie. Niestety w 1942 roku dzwony zdjęto i wywieziono z miasta. Miały zostać przetopio-
ne i spoŜytkowane do bieŜących celów wojskowych. Planu tego jednak nie zrealizowano. 
Większość nich (28) ocalała z wojennej zawieruchy. Obecnie zdobią Marienkirche w Lubece8.  

Z kronikarskiego obowiązku naleŜy dodać, Ŝe w Gdańsku był jeszcze jeden carillon. 
Pojawił się w mieście latem 1940 roku. Zawieszono go w schronisku młodzieŜowym na 
Biskupiej Górce. Wykonany lokalnymi siłami w Danziger Werf, nie był instrumentem wyso-
kiej wartości, ale tylko on przetrwał wojnę. Ocalałe dzwony w 1970 roku zainstalowano na 
wieŜy Ratusza Głównego Miasta. Przez wiele lat co godzinę grały melodię pieśni Feliksa 
Nowowiejskiego „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, którą z czasem wielu gdańszczan 
zaczęło utoŜsamiać z hejnałem miasta. W 1992 roku, ze względu na fatalny stan technicz-
nych urządzeń, a takŜe kondycję dzwonów całość rozmontowano i zdjęto z wieŜy. 

ŹRÓDŁA 

Tak się szczęśliwie złoŜyło, Ŝe poza szeregiem archiwaliów, dzięki którym moŜemy 
uzupełniać dzieje gdańskich carillonów, zachowało się takŜe 9 rękopisów z II połowy XVIII 
i I połowy XIX wieku, w których zanotowano szczegółowo ich repertuar. 

                                                                                                                                                         
skich dzwonów, w: International Seminar Preservation of the Industrial Heritage - Gdańsk Outlook, Gdańsk 1993; 
STANISŁAW PRÓSZYŃSKI, Świat mechanizmów grających, Warszawa 1994, s. 353, 390-393; ANDRZEJ JANUSZAJTIS, 
Beiträge zur Musikgeschichte Danzigs, w: Musica Baltica, Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum., 
Sankt Augustin 1996 (Deutsche Musik im Osten, t. 8), s. 315-319; TENśE, The Bells of Gdansk and their Music, 
w: TASK Quartely 4 No 4 (1999), s. 489-508; TENśE, Mowa i muzyka gdańskich dzwonów, w: Universitas Gedanensis. 
XI, Gdańsk 1999, s. 191-198; MAŁGORZATA FIEBIG-DRZEWIECKA, JANUSZ GRABOWSKI, GRZEGORZ SZYCHLIŃSKI, 
Notacja kołkowa bębna carillonu Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, w: d'Oriana. Awiza biblioteczne. 5, Gdańsk 
2000, s. 5-25; MONIKA KAŹMIERCZAK, Repertuar carillonu Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku na podstawie Księgi 
WieŜowej Theodora Friedricha Gülicha z 1769 roku zachowanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku, (maszynopis), 
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2002; ANDRZEJ JANUSZAJTIS, Gdańskie zegary, 
dzwony i karyliony, Pelplin 2003; A. JANUSZAJTIS, M. KAŹMIERCZAK... etc., Gdańskie carillony..., op. cit.; DANUTA 

POPINIGIS, Das Carillon-Repertoire der Kirche St. Katharinen in Danzig für das Jahr 1784, w: Das Geistliche Lied im 
Ostseeraum. Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft, t. 13, Frankfurt am Main 2004, s. 155-175. 

5  Dwa z nich znajdują się w Ratuszu Głównego Miasta, trzeci - największy - w skansenie we Wdzydzach, por. 
A. JANUSZAJTIS, Gdańskie zegary, dzwony..., s. 129. 

6  Gotthilf Löschin podał w 1815 roku wiadomość o zainstalowania carillonu w kościele św. Katarzyny juŜ 
w latach 1573-75. Jednak o instrumencie tym nie znaleziono Ŝadnym archiwalnych potwierdzeń, cyt. za:  
B. MEYER, Die Glockenspiele auf St. Katharinen ..., s. 4. 

7  O koncertach, które odbywały się w XVIII wieku dwa razy dziennie, informuje BRUNO MEYER, tamŜe, s. 9. 
8  A. JANUSZAJTIS, Gdańskie zegary, dzwony..., s. 134. 



Zestawienie zachowanych źródeł przedstawia następująca tabela: 

Sygnatura9 Tytuł rękopisu Zawartość 

Carillon kościoła św. Katarzyny 

GDap 300,R/Pp 45 Choral=Lieder zu dem Glocken-Spiel der Altstädschen 
Ober=Pfarr=Kirche zu St: Catharinen ausgesetzt mit 
Variationes von Johann Ephraim Eggert Glockenist des 
Altstädtschen Glockenspiels und Organist zum Heil: 
Leichnam Danzig Ao MDCCLXXXIV 

260 melodii zapisanych 
w systemie tradycyjnym 

Carillon Ratusza Głównego Miasta 

GD Ms 863 Jahr=Lieder des Rechtst. Glokkenspiels 1771. Spis melodii  

GD Ms 863a Der Jahr=Gang der Lieder der Sing-Uhr auf dem 
rechtstädtischen Rath-Hause. an Seine geliebte 
Grossmama von Henrich Gottfried Meyer. Anno 1782 

Spis melodii 

GD Ms 697/302 Verzeichniss der Melodien welche "die rechtstädtische 
Singuhr" spielt. 

Spis melodii  

GD Ms 1093 IV Beschreibung des Glockenspiels auf dem Turm des 
Rathauses zu Danzig nebst Verzeichnis der Melodien, 
welches desselbe spielt. Verfasst von Carl Anton 
Kaschlinsky, geboren 28. Januar 1822, gestorben 24. Juli 
1882 Ratsturmuhrmacher und Glockenist 1847-1882  

Spis melodii oraz kilku 
opracowań melodii za-
notowanych w systemie 
tradycyjnym 

GDap 

300,R/Pp,q9 

Auf hohe Verordnung Ihro Magnificens [...] zum Ge-
brauch des Rechtst: Glokkenspiels ausge-fertigte 
Thurm=Bücher [...] von Theodor Fridr: Gülich. 
Raths=Uhr=Glokstllr. Anno 1769. 

221 melodii zapisanych 
w systemie tabulaturo-
wym 

GDap 

300,R/Uu,q9 

Choral=Buch vom rechstädschen Glockenspiel der Stadt 
Danzig  

120 melodii zapisanych 
w systemie tabulaturo-
wym  

GDap 

300,R/Pp,q10 

Choral=Buch Nach denen Evangelisch Lutherschen 
Kirchengesängen in Dantzig zum Gebrauch des Rechtst: 
Glokkenspiels ausgefertiget von Theodor Fridr: Gülich 
E. Hochedl. Hochweis. Raths=Uhr Glokkensteller. 1775 

176 melodii zapisanych 
w systemie tabulaturo-
wym  

GDap 

300,R/Pp,q10a 

Choral Buch Nach denen Evangelisch Reformirten 
Kirchengesängen in Dantzig zum Gebrauch des Rechts: 
Glokkenspiels ausgefertiget von Theodor Fridr: Gülich 
E. Hochedl. Hochweis. Raths=Uhr Glokkensteller. 1775 

136 melodii zapisanych 
w systemie tabulaturo-
wym  

Jak wynika z powyŜszego zestawienia tylko jeden z zachowanych rękopisów wiąŜe się z ca-
rillonem kościoła św. Katarzyny, pozostałe naleŜą do instrumentu Ratusza Głównego 
Miasta. 

Rękopis odnoszący się do carillonu kościoła św. Katarzyny zawiera 260 opracowań 
melodii chorału protestanckiego, które zapisano w tradycyjnym systemie na dwóch pię-
cioliniach. Przeznaczone na cały rok opracowania moŜna było wykonywać zarówno w trybie 
automatycznym jak i ręcznym. Utwory skomponował Johann Ephraim Eggert – organista 
kościoła BoŜego Ciała, który w latach 1766-1803 pełnił takŜe funkcję carillonera Starego 

                                                 
9  GD = Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, GDap = Archiwum Państwowe w Gdańsku. 



Miasta (Glockenist der Altstädtschen Glockenspiels)10. Rękopis – być moŜe jest to autograf – 
spisano w 1784 roku.  

 Rękopisy wiąŜące się z automatem carillonu Ratusza Głównego Miasta zawierają:  

• spisy tytułów chorałów protestanckich w układzie na kolejne tygodnie roku i święta. 
Są to źródła z 1771 i 1782 roku11 oraz z drugiej połowy XVIII wieku12, a takŜe praw-
dopodobnie z 1861 roku13,  

• zapis 221 opracowań melodii chorału protestanckiego w układzie na kolejne tygodnie 
roku i święta z 1769 roku. Autorem opracowań był Theodor Friedrich Gülich – miejski 
ustawiacz zegara i dzwonów. Melodie zapisano w oryginalnej notacji tabulaturowej – 
carillonowej, która jest unikalną w skali europejskiej14, 

• zapis 120 opracowań melodii chorału protestanckiego w układzie na kolejne tygodnie 
roku i święta z połowy XIX wieku. Melodie opracował „Raths=Uhrmacher” (zegar-
mistrz) Paul Friedrich Knaak. Rękopis spisał jego następca „Raths=Uhrmacher und 
Glockenist” Carl Anton Kaschlinsky15. Melodie zapisano w oryginalnej notacji tabu-
laturowej,  

• zapis 176 opracowań melodii chorału protestanckiego bez określonego porządku gry 
z 1775 roku wraz z rejestrem ok. 1300 tytułów chorałów. Autorem opracowań był 
Theodor Friedrich Gülich. Melodie zapisano w oryginalnej notacji tabulaturowej,  

• z 1775 roku pochodzi takŜe zapis 136 melodii chorałowych (psalmów) przeznaczonych 
dla kościoła reformowanego bez określonego porządku gry. Autorem tych opracowań 
był takŜe Theodor Friedrich Gülich; równieŜ i te melodie zapisano w oryginalnej 
notacji tabulaturowej. 

Ponadto w rękopisach znajdują się dedykacje, instrukcje, objaśnienia, komentarze i notatki, 
które wyjaśniają porządek gry carillonów i informują o roli, jaką te instrumenty pełniły w 
Ŝyciu miasta. 

Jak tego dowodzą przedstawione rękopisy, a potwierdzają takŜe wcześniejsze i póź-
niejsze źródła pośrednie, repertuar gdańskich carillonów tworzył chorał protestancki. Przez 
wieki dzwony grały ten sam typ muzyki. Gdańskie instrumenty nie grały jednak tak samo.  

ZauwaŜonej odrębności gry kaŜdego z instrumentów nie wiąŜę jednak z ilością dzwo-
nów, bo to oczywiste, Ŝe inaczej grał carillon złoŜony z 14 dzwonów, a inaczej ten, który 
posiadał ich 35. Odrębność gry oznacza dla mnie odmienny styl gry kaŜdego z instru-
mentów, przy czym pojęcie stylu interpretują tak, jak czyni się to w naukach społecznych. 
W jednej z moŜliwych definicji „styl jest czymś charakterystycznym, wyróŜniającym, odno-
szącym się do sposobu”16. Często bywa łączony takŜe w wyraŜenie „styl Ŝycia”17. Przydat-
ność przedstawionej definicji umoŜliwia zauwaŜoną odrębność gry gdańskich carillonów 
                                                 
10  Ustalenia Andrzeja Januszajtisa, por. A. JANUSZAJTIS, The Bells of Gdansk,..., s. 506.  
11  GD Ms 863 oraz GD Ms 863a. 
12  GD Ms 697/302 – brak podstaw do bardziej precyzyjnego datowania rękopisu. 
13  GD Ms 1093 IV - datowanie źródła określam na podstawie notatek znajdujących się na kartach rękopisu.  
14  Propozycję rozwiązania zapisu melodii przedstawili: M. FIEBIG-DRZEWIECKA, J. GRABOWSKI, G. SZYCHLIŃSKI,  

w: Notacja kołkowa bębna carillonu Ratusza Głównego Miasta..., op. cit. Transkrypcje melodii ratuszowych przy 
pomocy opisanych zasad są bardzo precyzyjne, choć w zakresie rytmu budzą pewne wątpliwości, których nie 
udało się do tej pory rozstrzygnąć. 

15  Sadzę, Ŝe Carl Anton Kaschlinsky spisał melodie prawdopodobnie zaraz po objęciu stanowiska carillonera, 
czyli w 1847 roku. 

16  Definicja por.: ALFRED LUIS KROEBERA, w: Styl and Civilizations, Univ. of California Press Berkeley and Los 
Angeles 1963, cyt. za: ANDRZEJ SICIŃSKI, Styl Ŝycia. Kultura. Wybór, Warszawa 2002, s. 21 i nast. 

17  TamŜe. 



nazwać stylem. Instrumenty grały inaczej, czyli w innym stylu, a o odmienności gry zade-
cydowały – w moim przekonaniu - czynniki natury administracyjnej.  

KaŜdy z instrumentów posadowiony był w innej części miasta. Dzwony Ratusza znaj-
dowały się na terenie Głównego Miasta – wiodącej jednostki administracyjnej Gdańska. Ra-
tusz był siedzibą Rady Głównego Miasta, która ze względu na waŜność utoŜsamiana była 
z Radą Miasta – naczelnym organem decyzyjnym Gdańska. Dzwony wiszące na wieŜy pod-
legały zatem jurysdykcji świeckiej. Osobę sprawującą pieczę nad dzwonami mianowano ty-
tułem „Raths-Uhr Glocksteller” lub „Raths-Uhrmacher und Glockenist”, co sugerowało rów-
noczesną jego odpowiedzialność za mechanizm zegarowy, z którym sprzęŜone były dzwo-
ny. Drugi zespół grających dzwonów znajdował się na terenie Starego Miasta – dzielnicy, 
która miała daleko mniejsze znaczenie polityczne i społeczno–gospodarcze niŜ Główne Mia-
sto, chociaŜ zachowywała pewną samodzielność, podkreśloną własną Radą Starego Miasta, 
urzędującą w ratuszu przy ulicy Korzennej18. Dzwony wisiały w wieŜy kościoła św. Kata-
rzyny, który był kościołem parafialnym Starego Miasta, nota bene najstarszym w mieście. 
Carillonera tego instrumentu mianowano tytułem „Glockenist der Altstädtschen Gloc-
kenspiels”. 

Odrębność gry dzwonów zaleŜała od funkcji instrumentów wynikającej z zadań, jakie 
wyznaczył im ich właściciel i oznaczała pewną, znaczoną tym samym kontekstem wyzna-
niowym, opcję społeczną. 

STYLE GRY W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYCH FUNKCJI INSTRUMENTÓW. 

Podstawową funkcją, jaką miały do spełnienia gdańskie carillony, było oczywiście odmie-
rzanie czasu. KaŜdy z instrumentów realizował ją jednak we właściwy dla siebie sposób.  

Carillon Ratusza Głównego Miasta odzywał się co godzinę w przemiennym rytmie 
dwóch melodii: jedna, z reguły dłuŜsza, grana była na godziny parzyste („auf der geraden 
Stunde”), druga – krótsza – na godziny nieparzyste („auf der ungeraden Stunde”). Melodie 
zmieniano co tydzień. Dzięki instrukcji zawartej w rękopisie z 1769 roku wiemy, Ŝe miało to 
miejsce w sobotę. Początek "pracy" carillonu zaleŜał od pory roku. W okresie wiosenno-letnim 
(t.j. od Wielkiej Nocy do św. Michała) instrument rozpoczynał grę o godzinie 8.00, a w okre-
sie jesienno-zimowym grał dopiero od godziny 10.00. Instrukcja nie określała, o jakiej porze 
dnia milkły ratuszowe dzwony. Wymieniono w niej natomiast święta, które wymagały usta-
wienia specjalnego, tzn. instrukcja określała, kiedy po raz pierwszy powinny zabrzmieć me-
lodie związane z pewnymi świętami. WyróŜnionymi świętami były: BoŜe Narodzenie, święto 
Matki Boskiej Gromnicznej, Wielkanoc, Wielki Piątek, Nawiedzenie Najświętszej Marii Pan-
ny, św. Jana, święto Wniebowstąpienia Pańskiego i św. Michała19. Niezmienność tego po-
rządku potwierdzają zachowane źródła. Przypomnę, Ŝe dotyczą one okresu prawie stulet-
niego od 1769 do 1861 roku. Na pytanie, czy porządek ten obowiązywał juŜ od momentu 
zawieszenia dzwonów (rok 1561) roku oraz czy w takim porządku dzwony ratuszowe 
pracowały jeszcze w marcu 1945 roku, nie moŜna w obecnym stanie badań odpowiedzieć. 

W odniesieniu do carillonu kościoła św. Katarzyny nie posiadamy szczegółowej instru-
kcji informującej o porządku jego gry. Jednak z istniejącego źródła wiadomo, Ŝe pracował 
w innym rytmie, niŜ dzwony Ratusza. Z wieŜy kościoła św. Katarzyny melodie "płynęły" co 
pół godziny; dłuŜsze co godzinę ("Lieder zur ganzen Stunde"), a krótsze w połowie godziny 
("Lieder zur halben Stunde"). Z zapisu kilku jeszcze krótszych melodii, niŜ "zur halben 
Stunde", przekonujemy się, Ŝe dzwony mogły włączać się w odstępach kwadransu. Wiemy, 
Ŝe techniczne warunki mechanizmu umoŜliwiały ustawienie melodii nawet co 7 i pół 
                                                 
18  Historia Gdańska, red. Edmund Cieślak, t. III/1: 1655-1793, s. 544. 
19  GDap 300,R/Pp,q9, s. 171. 



minuty. Podobno na Ŝyczenie zmarłego w 1776 roku rajcy Waasberghego, carillon 
wydzwaniał właśnie połówki kwadransów20. 

Dzwony Ratusza Głównego Miasta, poza odmierzaniem czasu, pełniły jeszcze jedną 
funkcję, którą mniej wyraziście realizowały dzwony kościoła św. Katarzyny. Ratuszowy 
carillon słuŜył Radzie Głównego Miasta i będąc szczególnym przekazicielem podawanych 
przez nią informacji, został wprzęgnięty w proces tzw. społecznego dyscyplinowania.  

Powszechnie wiadomo, Ŝe od późnego średniowiecza codzienność Gdańska, podobnie 
jak innych miast europejskich, regulowało szereg ustaw i przepisów. Miały być gwarantem 
społecznego ładu i skutecznie kreować zachowania ludzi. Dotyczyły zarówno sfery Ŝycia 
rodzinnego jak i publicznego. W Gdańsku, t.j. w innych miastach Europy, przez wieki 
wydano szereg rozporządzeń odnośnie ceremonii w rodzinie takich jak zaręczyny, wesele, 
chrzest i pogrzeb. Podczas tych uroczystości liczba gości, ilość i gatunki podanego wina, 
liczba stawianych na stół talerzy, mis, szklanic, potraw, rodzaj ozdób przy ubiorze biesiad-
ników, ilość stron w drukach Ŝyczeń, laudacji czy Ŝałobnych trenów oraz wiele innych ele-
mentów przynaleŜnych tym ceremoniom podlegało szczegółowemu określeniu ustawodaw-
cy. TakŜe dobór muzyki i muzyków regulowano przepisami, a więc instrumenty "ciche" 
w izbie plebejskiej, a "głośne" u patrycjuszy, muzycy cechowi u jednych, a „Turmpfeifer” 
u drugich. Rozporządzenia, co oczywiste, podkreślały rozwarstwienie społeczności miejskiej, 
pozwalając jednej na to, czego innej zabraniano lub ograniczano. Nakazy i zakazy określały 
procedury zachowań ludzkich, wyznaczały rytm miejskiego Ŝycia i dyscyplinowały spo-
łeczeństwo w imię stabilizacji porządku, tzw. "dobrego porządku" (Gute Policy)21.  

Wśród motywów, jakim kierowali się ustawodawcy wydając róŜnorodne ordynacje, ba-
dacze problemu wyróŜniają religijno-moralne, społeczno-prawne, administracyjno-porządko-
we, polityczne i prawno-gospodarcze. Równocześnie stwierdzają, iŜ nie sposób jednoznacznie 
hierarchiczne usystematyzować wymienionych czynników, poniewaŜ ich waŜność zaleŜała 
od róŜnorodnych, często doraźnych okoliczności towarzyszących tworzonej ustawie. Wydaje 
się jednak, Ŝe w czasach nowoŜytnych w społeczeństwach luterańskich, a do takich naleŜał 
przecieŜ Gdańsk, czynnika religijno-moralnego przy działaniach prawodawczych nigdy nie 
pomijano. Grzeszną naturę ludzką naleŜało przecieŜ kształtować, o czym ustawodawca, 
pomny na Biblię, katechizm oraz liczne wystąpienia populistycznych kaznodziejów, starał 
się pamiętać22. 

Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez ustawodawcę do porządkowania miej-
skiego Ŝycia, wprzęgniętym w dyscyplinowanie społeczeństwa, stały się bez wątpienia dzwo-
ny Ratusza Głównego Miasta. Będąc w wyłącznej jurysdykcji Rady Głównego Miasta, prze-
kazywały jej intencje23. Rada była zleceniodawcą określonego komunikatu społecznego – in-
formacji powszechnie rozumianej, bo wyraŜonej dźwiękami dominującego w Gdańsku 
wyznania. Melodie chorałowe pomagały przez wieki utrzymywać w mieście stabilne ramy 
luterańskiego ładu. Były symbolem religijnego status quo miasta, które od momentu 
wprowadzenia reformacji szybko i trwale weszło w symbiozę z tym wyznaniem.  

                                                 
20  G. LÖSCHIN, Danzig und seine ..., s. 81. 
21  EDMUND KIZIK, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów, Gdańsk 2001, s. 11-22. 
22  TamŜe, 335-337.  
23  Instrumentem zarządzała Rada Głównego Miasta. Utrzymywała samodzielny urząd tzw. Glockenamt, który 

nadzorował pracę dzwonów, ponadto otaczał opieką wieŜe, organy i chóry muzyczne w poszczególnych 
kościołach. Za wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem wymienionych działów Glockenamtu 
odpowiedzialny był wyznaczony rajca, tzw. Kirchenvatter (w róŜnych okresach jeden lub kilku). Por. 
KATARZYNA CIEŚLAK, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, 
Wrocław 2000, s. 44. 



Dzwony Ratusza Głównego Miasta wygrywały melodie okolicznościowe związane 
z bieŜącym Ŝyciem Gdańska. Te zadania ratuszowego carillonu znane są dzięki rozporzą-
dzeniu (Verordnung), zawartym w zachowanym i wzmiankowanym juŜ rękopisie z 1769 
roku24. Wymieniono tam i opisano szereg powodów specjalnego "nastawiania" melodii. Były 
nimi: wybór króla, koronacja, składanie hołdu, ozdrowienie króla, śmierć króla, śmierć bur-
mistrza, rajcy, Ŝony rajcy, ławnika, śmierć generała, wybory Rady Głównego Miasta (Kühr-
Tage) i jarmark dominikański – wydarzenie o szczególnym dla Gdańska znaczeniu.  

Melodia, porządek jej wygrywania, tzn. początek wydzwaniania, częstotliwość i okres 
obowiązywania był określony, np., gdy umierał burmistrz nastawiano melodię Mitten wir im 
Leben sind i wygrywano ją przez trzy dni25. Znamienne jest równieŜ i to, Ŝe w "nastawianiu" 
melodii przewidywano warianty, w zaleŜności od dodatkowych okoliczności. Inne melodie 
grano, gdy pogrzeb odbywał się przy udziale wozów, odmienne bez ich udziału, inne, gdy 
chodziło o jedno ciało, a jeszcze inne, gdy chowano dwie osoby. Specjalnej melodii wymagał 
teŜ pogrzeb, gdy następował rano w czasie świąt dominikańskich. W instrukcji odnotowano 
opłaty za "nastawienie" melodii, co wskazuje, Ŝe wymienione czynności naleŜały do dodat-
kowych zadań ustawiacza. Z treści uwag wynika wyraźna zachęta do podporządkowania 
się opisywanym zarządzeniom. Omijanie lub niestaranne ich wypełnianie, pomijając odpo-
wiedzialność karną, było niekorzystne dla uczestników wydarzenia, bo jak czytamy, np.: 
"gdy dzień przed pogrzebem nie zostaje wywieszone białe sukno lniane na domu Ŝałobnym, 
pogrzeb nazywa się cichym, nawet jeśli uczestniczą wozy, pochodnie itp., i Glockenspiel 
zostaje przy zwykłych pieśniach"26. 

Pytanie, jak długo w tak precyzyjnym kształcie obowiązywały zrelacjonowane tu prze-
pisy z 1769 roku? Wiemy, Ŝe ordynacje wiąŜące obywateli miasta w ich społecznych i rodzin-
nych zachowaniach zmieniały się na przestrzeni dziesięcioleci. Jeśli chodzi o ratuszowy ca-
rillon, to nie dysponujemy obecnie innymi rozporządzeniami, które dałyby moŜliwość porów-
nania przepisów. W 1793 roku Gdańsk stał się częścią Prus i zaczął funkcjonować w zmie-
nionej wydarzeniami politycznymi rzeczywistości. Czy w związku z tym Verordnung z 1769 
roku nie powinien być przez nas traktowany jako swego rodzaju podsumowanie mijającej 
epoki?  

STYL GRY CARILLONÓW W KONTEKŚCIE DOBORU REPERTUARU 

W procesie kształtowania się w mieście tradycji muzycznej naznaczanej wyznaniem 
protestanckim, waŜnymi datami były rok 1518, w którym po raz pierwszy zaczęto głosić 
nowe hasła, rok 1568, gdy załoŜono tzw. Geistliches Ministerium – instytucję odpowie-
dzialną m.in. za wypracowanie zawartości kancjonałów, rok 1586, kiedy wydrukowano 
w Gdańsku pierwszy kancjonał luterański, po którym nastąpiła cała seria śpiewników pro-
testanckich i kalwińskich i w końcu rok 1719, gdy zatwierdzono po raz pierwszy lokalną 
wersję śpiewów. Pojawił się wtedy tzw. kancjonał gdański. Jego nowa redakcja miała miejsce 
w 1764 roku, a kolejne unowocześnione wersje wydano w 1810 i 1841 roku. W kaŜdej z wy-
mienionych edycji zmieniał się zasób pieśni. Kolejne gdańskie kancjonały tworzyły odrębne 
tradycje pieśniowe, charakteryzujące się cechami epok, w których powstawały27. 

                                                 
24  GDap 300,R/Pp,q9, 277-291. 
25  GDap 300,R/Pp,q9, s. 281. 
26  GDap 300,R/Pp,q9, s. 284. 
27  Nowsza literatura na ten temat por. np. FRANZ KESSLER, Danziger Gesangbücher 1586-1793, Lüneburg 1998; 
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Podczas analizy 9 rękopisów, rejestrujących repertuar obu carillonów, nasuwa się kilka 
pytań. Po pierwsze: które śpiewy chorałowe wykorzystywano? Czy z obu wieŜ rozlegały się 
te same melodie? Czy reagowano na zmieniające się kanony wyznaczane kolejnymi edy-
cjami tzw. śpiewników gdańskich? Którą z wersji gdańskich śpiewników grały dzwony? 
A zatem, w jakim stylu grały gdańskie dzwony? Jak długo utrzymywano w kaŜdym z in-
strumentów określony porządek śpiewów? Niestety w aktualnym stanie badań nie na 
wszystkie z postawionych pytań moŜna wyczerpująco odpowiedzieć. 

Dysponując jednym rękopisem dotyczącym carillonu kościoła św. Katarzyny, jesteśmy 
w stanie stwierdzić wyłącznie, które chorały grały dzwony. Nie wiemy natomiast, czy obo-
wiązywał jakiś roczny układ chorałów, tak jak to było w przypadku dzwonów ratuszowych. 
Brak wskazówek w tym zakresie sugeruje, Ŝe carilloner św. Katarzyny sam decydował o wy-
borze chorałów na kolejne niedziele i święta. Nie mamy teŜ moŜliwości prześledzenia 
ewentualnych przemian repertuarowych, co byłoby moŜliwe, gdyby odnalazł się chociaŜby 
zaginiony zbiór melodii Eltje Woltersa – carillonera, sprowadzonego do Gdańska z nider-
landzkiego Gröningen w 1738 roku, czyli zaraz po zainstalowaniu na wieŜy 35 dzwonów. 
Do Eltje Woltersa naleŜał zbiór 171 chorałów. O jego istnieniu w gdańskim Archiwum 
Miejskim jeszcze w 1926 roku pisał Bruno Meyer28. Niestety, dziś nie ma po nim śladu. 
Natomiast zachowanym źródłem jest, przypomnę, zbiór opracowań melodii chorałowych 
z 1784 roku. W trakcie analizy zbioru stwierdzono, Ŝe Johann Ephraim Eggert – autor opraco-
wań – dokonał wyboru chorałów posiłkując się zasobem "Danziger Gesangbuch" z 1764 
roku. Ta wersja gdańskiego kancjonału była dla współczesnych niezwykle atrakcyjną publi-
kacją, o czym świadczą jej kolejne wznowienia. Do czasu pojawienia się opracowań Eggerta, 
czyli w ciągu 20 lat, wydanie kancjonału powtórzono aŜ siedem razy. I pewnie ta popular-
ność skłoniła Eggerta do opracowania zawartych w nim chorałów. 

Dla oceny repertuaru carillonu Ratusza Głównego Miasta posiadamy 8 rękopisów, da-
towanych na czas od 1769 roku do 1861 roku29. Sześć z nich podaje układ chorałów na 
poszczególne niedziele i święta roku liturgicznego30. Wnioski wynikające z ich wstępnej 
analizy sprowadzam do czterech głównych.  

• Po pierwsze: dzwony Ratusza Głównego Miasta grały określone chorały według usta-
lonego porządku. 

• Po drugie: dzwony Ratusza w okresie blisko stuletnim grały rok w rok prawie te same 
chorały, co obserwujemy w pięciu rękopisach na sześć odnotowujących roczny układ 
chorałów31. 

• Po trzecie: tytuły melodii z owych pięciu rękopisów wskazują, Ŝe ratuszowy carillon 
wykorzystywał pieśni naleŜące do starszej tradycji chorałowej.  

• Po czwarte: zmianę repertuaru ratuszowego carillonu dostrzegamy dopiero w spisie, 
który sporządzono prawdopodobnie w 1861 roku32. Zestaw melodii na poszczególne 
tygodnie roku jest zdecydowanie odmienny w stosunku do propozycji z pięciu wcześ-
niejszych rękopisów. A zatem w końcu miejski „Glockenist” zareagował, a moŜe do-
piero wtedy pozwolono mu, by wprowadził do ratuszowej gry pieśni z nowszej 
tradycji chorałowej.  

                                                                                                                                                         
evangelischen Gottesdienst. Für Kirche, Schule und Haus”. Evangelische Lieder aus Danzig (1841), w: Das Geistliche 
Lied im Ostseeraum..., s. 171-175. 

28  B. MEYER, Die Glockenspiele auf St. Katharinen in Danzig..., s. 7-8. 
29  Por. zestawienie rękopisów w przedstawionej wyŜej tabeli. 
30  GD: Ms 863, GD: Ms 863a, GD: Ms 697/302, GD: Ms 1093 IV, GDap: 300,R/Pp,q 9, GDap: 300,R/Uu,q9. 
31  GD: Ms 863, GD: Ms 863a, GD: Ms 697/302, GDap: 300,R/Pp,q9, GDap: 300,R/Uu,q9. 
32  GD Ms 1093 IV. 



W dotychczasowych uwagach na temat repertuaru ratuszowych dzwonów, pominę-
łam dwa rękopisy, które wymagają odrębnych komentarzy. Chodzi tu o manuskrypty 
sporządzone w 1775 roku33. Ich autorem był Theoder Friedrich Gülich, ten sam, który w 
rękopisie z roku 1769 zanotował szczegółowe rozporządzenia dotyczące funkcjonowania 
ratuszowego carillonu oraz przedstawił opracowania muzycznie chorałów w układzie na 
cały rok, który to układ, jak się okazało, wykorzystywano w nieomal niezmienionym 
kształcie prawie przez następne sto lat. 

Jeden z pominiętych do tej pory rękopisów Theodor Friedrich Gülich poprzedził ob-
szernym tekstem, odnoszącym się do zawartości obu manuskryptów34. Tekst skierowany zos-
tał do członków Rady Głównego Miasta. Gülich napisał w nim, Ŝe przedkłada Radzie dwie 
księgi, w których odwaŜył się opracować na ratuszowe dzwony zbiór pieśni według nowego 
śpiewnika oraz Ŝe opracował zbiór psalmów i pieśni pochwalnych. A zatem od 1775 roku 
ustawiacz ratuszowego carillonu dysponował zapisem nowych melodii chorałowych, po-
chodzących ze skodyfikowanego kancjonału gdańskiego z 1764 roku, a takŜe zapisem 
psalmów i pieśni kościoła reformowanego.  

Nie sądzę, by Theodor Friedrich Gülich "kodował" melodie na carillon, a chodzi tu o po-
nad trzysta melodii zanotowanych w specyficznym zapisie, gdyby nie miał moŜliwości 
ustawienia ich na mechanizmie instrumentu. Dlaczego zatem nie ma śladu po tym reper-
tuarze w pozostałych źródłach? Dlaczego przez następne stulecie dzwony tkwiły w starej 
tradycji chorałowej? Skąd pomysł zakodowania repertuaru kalwińskiego, skoro w ostatniej 
dekadzie XVIII stulecia wyznawców kościoła reformowanego było w Gdańsku zaledwie 
2,7%35. Być moŜe właśnie Gülich był jednym z nich i być moŜe wypełniał zamówienia 
jednego czy teŜ kilku członków Rady, w której kiedyś, choć dawno temu, kalwinów była 
większość.  

Te pozostawione przez Theodora Friedricha Gülicha historyczne ślady nakazują nam 
raz jeszcze zastanowić się nad wyznaniową identyfikacją muzycznego przekazu płynącego 
z wieŜy Ratusza Głównego Miasta. Nakazują przypomnieć wydaną w 1686 roku Preussische 
Kirchen-Historia..., której autor Christoph Hartknoch opisując i komentując wprowadzanie 
"Lobwassers Lieder" do kościołów gdańskich nadmienia, Ŝe ratuszowe dzwony takŜe "etli-
che derselben Melodeyen exprimiret"36.  

W krótkim czasie – sześciu lat – Johann Friedrich Gülich zaoferował Radzie Miasta trzy 
opcje, trzy style: starej i nowej tradycji chorałowej oraz tradycji kalwinistycznej. Autor nie 
miał juŜ jednak wpływu na dalsze losy swojej zróŜnicowanej oferty37. Rada zdecydowała. 
Dzwony Ratusza nie bacząc na nowe konwencje, w opozycji do dzwonów św. Katarzyny, 
przez następne sto lat wygrywały melodie według starego stylu. 

PODSUMOWANIE 

Typologię stylów gry gdańskich carillonów moŜna przedstawić w kontekście pod-
stawowej funkcji instrumentów, jaką było odmierzanie czasu oraz w kontekście wygry-
wanego repertuaru.   

Carillon Ratusza Głównego Miasta odzywał się co godzinę w przemiennym rytmie 
dwóch melodii, natomiast dzwony kościoła św. Katarzyny, wprawdzie takŜe bazowały na 

                                                 
33  GDap 300,R/Pp,q 10, GDap: 300,R/Pp,q10a. 
34  GDap 300, R Pp,q10. 
35  JAN BASZANOWSKI, Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601-1846, Gdańsk 1995, s. 171. 
36  CHRISTOPH HARTKNOCH, Preussische Kirchen – Historia, Danzig 1686, s. 760. 
37  Theodor Friedrich Gülich zmarł 2 maja 1776 roku. Por. GD Ms 145, s. 88.  



dwóch melodiach, lecz rozbrzmiewały co pół godziny. A zatem instrumenty sygnalizowały 
gdańszczanom upływ czasu kaŜdy we właściwy dla siebie sposób, czyli we własnym stylu.  

Gdańszczanie z obu wieŜ słyszeli wyłącznie melodie chorału protestanckiego, ale kaŜ-
dy z instrumentów posiłkował się własnym wyborem melodii, czyli grał w własnym stylu.  

Porównując źródła z tego samego okresu stwierdziłam, Ŝe repertuaru carillonu Ratu-
sza Głównego Miasta opierał się na starszej tradycji chorałowej, a carillon kościoła św. Kata-
rzyny wykorzystywał chorały tradycji nowszej.  

Zakresem do tej pory niezbadanym jest strona muzyczna wykorzystywanych melodii. 
Jej analiza z pewnością przyniesie szereg konstatacji. Pozwoli, jak sądzę, wyróŜnić prefe-
rowane w Gdańsku typy i wzorce melodyczne chorału, które takŜe będzie moŜna inter-
pretować w kategoriach stylistycznych. Ale to będzie juŜ przedmiotem dalszych badań.  

 

 

 

 
 


