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„Przez wiele wieków grał – / Czy dotrwał waszych czasów, / Czy się legendą stał?” – pyta  
w ostatniej zwrotce autor ballady o wrocławskim Dzwonie Grzesznika. Niestety, dzwon 
nie dotrwał do naszych czasów. Choć był symbolem Wrocławia przez blisko sześć wieków 
i przetrwał wiele wojen, w tym oblężenie miasta w czasie II Wojny Światowej, to uległ 
unicestwieniu 11 dni po kapitulacji Festung Breslau – 17 maja 1945 r. W wieży którego 
kościoła się znajdował? Dlaczego zwany był Dzwonem Grzesznika i dlaczego opowieść  

o jego powstaniu to jedna z najsłynniejszych wrocławskich legend?

17 maja 
Dzwon Grzesznika – ostatnie uderzenie

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Fotografia dzwonu wykonana ok. 1870–1920,  
fot. za: www.polska-org.pl

Wrocławski Dzwon Grzesznika  
ballada Wilhelma Müllera 
w tłumaczeniu Romana Kołakowskiego 
 
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. 

Zlecenie od władz miejskich Wrocławia na  

wykonanie spiżowego dzwonu dla kościoła  

św. Marii Magdaleny otrzymał w 1386 r.  

Michael Wilde. Jego pracownia ludwisarska  

mieściła się przy Neue Gasse (ob. ul. Nowa, 

boczna ul. Piotra Skargi) i to tam trwały 

przygotowania do wykonania tego prestiżowe- 

go zadania. Dzwon miał być duży – największy  
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Jak zdołał mistrz nad mistrze 
Tchnąć w metal życia moc? 
Jak dłonie miał wytrwałe, 
Pracując dzień i noc? 
 
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!” 
 
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. 

Kościół Marii Magdaleny, 1894 r.,  
fot. za: www.polska-org.pl

na Śląsku – i miał wydawać niepowtarzalny  

i rozpoznawalny w całej okolicy dźwięk. 

Gdy wszystko było gotowe, mistrz Wilde 

przystąpił do wykonania odlewu. Był 17 lipca 

1386 r. Płynny metal wrzał w kotle, ale Wilde 

musiał na chwilę opuścić pracownię, więc przy 

kotle zostawił swego młodego czeladnika. 

Niedoświadczony młodzieniec zbyt wcześnie 

wlał jednak rozgrzaną do czerwoności masę 

do przygotowanej przez mistrza formy…  

W tym momencie zaczęła się tragedia, która 

kosztowała życie dwóch osób… Z drugiej 

jednak strony zaowocowała powstaniem 

wspaniałego instrumentu.
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Opowieść o tragicznych okolicznościach pow-

stania dzwonu, który oficjalnie nosił imię Maria, 

ale z uwagi właśnie na te okoliczności zwany 

był Dzwonem Grzesznika (Grzeszników) lub 

Dzwonem Biednych Grzeszników, powtarzana 

była przez kolejne pokolenia wrocławian, aż  

z czasem stała się jedną z najpopularniejszych 

wrocławskich legend. Spopularyzował ją  

w swojej balladzie niemiecki poeta Wilhelm 

Müller (1794–1827), a przetłumaczył na 

język polski wrocławski kompozytor, poeta  

i pieśniarz Roman Kołakowski (1957–2019).

Dzwon wisiał w południowej wieży kościoła 

Marii Magdaleny. Rozbrzmiewał nad miastem 

i całą okolicą w czasie najważniejszych 

uroczystości miejskich, kościelnych i pań-

stwowych, niekiedy jego dźwięk towarzyszył 

też prowadzonym na wrocławski Rynek na 

stracenie skazańcom. Rzeczywiście dźwięk 

dzwonu był niepowtarzalny, co było efektem 

jego rozmiarów: miał wysokość 180 cm, obwód 

6,3 metra, a ważył – wg różnych przekazów –  

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! 
 
Dlaczego zatem leży 
Na 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! 

Dzwon z kościoła Marii Magdaleny na drzeworycie z 1873 r., 
fot. za: www.polska-org.pl
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– ok. 6 lub nawet 7 ton. By wprawić go 

w ruch, potrzebnych było kilku silnych 

mężczyzn. Dobrze rozhuśtany, przy pomocy 

dzwonników wybijał 50 uderzeń, a kolejne 50 

siłą rozpędu już sam. Wkrótce we Wrocławiu 

i okolicy pojawiły inne równie duże, a nawet  

większe dzwony, jednak to Dzwon Grzesznika 

uchodził za symbol Wrocławia. Zapewne 

byłby nim i współcześnie, gdyby nie tragedia, 

do której doszło 17 maja 1945 r. Wybuch 

składowanej nieopodal kościoła – wedle innych  

relacji pod południową wieżą – amunicji dopro- 

wadził do ogromnego wstrząsu. Zawaliła się 

część południowej wieży kościoła, a wraz  

z walącą się ścianą spadł i dzwon, który  

wydał wówczas swój ostatni dźwięk…

W 1996 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła 

uchwałę intencyjną dotyczą zrekonstruowania 

dzwonu na podstawie zachowanych fotografii, 

rysunków i nagrań dźwięku dzwonu. Od 2013 r. 

o odlanie dzwonu stara się także Towarzystwo 

Upiększania Miasta Wrocławia. Póki co, są to 

tylko intencje i nie wiadomo, czy dojdzie do 

realizacji tych zamierzeń.

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

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

współpraca:
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Kościół Marii Magdaleny i dzwon Marii (Dzwon Grzesznika)

na pocztówce z ok . 1900 - 1910 r., fot. za: www.polska-org.pl

youtube.com/watch?v=cOoS4yNaeJQ&fbclid=IwAR37JalqMZgbCe8ZE8NGscVBjD8DUlQZJElHrS0uv8jh3jQd9AyZIDtfZ9g

