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Gdaƒsk carillonowà stolicà
Morza Ba∏tyckiego
Ju˝ nied∏ugo Gdaƒsk b´dzie móg∏ szczyciç si´ dwoma carillonami. Mieszkaƒcy skorzystajà z pewnoÊcià z niepowtarzalnej
okazji po˝egnania mijajàcego wieku, jakà da im wys∏uchanie
koncertu carillonowego. Nowy instrument zawiÊnie ju˝ wkrótce wokó∏ he∏mu na wie˝y Ratusza G∏ównego Miasta. 37 dzwonów odlano w Holandii, w najbardziej renomowanej Królewskiej Ludwisarni Eijsbouts w Asten.
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Carillon na ratuszowej wie˝y wisia∏
nieprzerwanie przez prawie cztery stulecia. Zosta∏ tam zawieszony w 1561 roku,
a jego twórcà by∏ holenderski ludwisarz
Johannes Moore. Instrument sk∏ada∏ si´
z 14 dzwonów ozdobionych herbami Polski, Prus Królewskich i Gdaƒska. Wygrywa∏ w regularnych odst´pach czasowych
znane wszystkim melodie, najcz´Êciej pieÊni religijne. Gdaƒsk, jako miasto protestanckie, przywiàzywa∏ wielkà wag´ do
nale˝ytej oprawy muzycznej dni szczegól-

nie uroczystych, którym towarzyszy∏a
muzyka dzwonów. W przeciwieƒstwie do
instrumentu z koÊcio∏a Êw. Katarzyny, carillon ratuszowy zosta∏ oszcz´dzony przez
kl´ski, wojny i kataklizmy – jego ˝ywot
brutalnie zakoƒczy∏a dopiero II wojna
Êwiatowa. Zosta∏ zniszczony w 1945 roku
wraz z górnà cz´Êcià wie˝y; ocala∏y zaledwie trzy dzwony. A˝ do 1998 roku Gdaƒsk
nie móg∏ pochwaliç si´ carillonem z prawdziwego zdarzenia. Wygrywajàcy „Rot´”
zespó∏ dzwonów trudno by∏oby obdarzyç
dokoƒczenie na str. 2
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Morza Ba∏tyckiego
dokoƒczenie ze str. 1

mianem carillonu, g∏ównie ze wzgl´du na niedoskona∏oÊç dêwi´ku i niewielkie mo˝liwoÊci repertuarowe. Nie
mia∏ on, rzecz jasna, funkcji gry r´cznej. Natomiast od
momentu uruchomienia nowego instrumentu na wie˝y
koÊcio∏a Êw. Katarzyny, co zawdzi´czamy w du˝ej mierze determinacji i uporowi zaledwie garstki osób, marzeniem kustosza Muzeum Zegarów Wie˝owych, Grze-

Z dr. Grzegorzem Szychliƒskim, kustoszem Muzeum Zegarów Wie˝owych w Gdaƒsku
i Ma∏gorzatà Fiebig-Drzewieckà, miejskim carillonerem,
rozmawia Gra˝yna Pilarczyk.
– Pana pasjà sà zegary wie˝owe,
skàd wi´c przywiàzanie do carillonów?
G. Sz. – Ka˝dy carillon jest cz´Êcià
zegara wie˝owego, nie istnieje samoistnie. W przesz∏oÊci carillony by∏y
uruchamiane poprzez mechanizm
zegara, odzywajàc si´ w okreÊlonych
godzinach, np. wzywajàc wiernych
do modlitwy. Poczàtkowo sk∏ada∏y
si´ z kilku dzwonów, potem kilkunastu, a kiedy pojawi∏o si´ ich kilkadziesiàt, przydano im funkcj´ gry
r´cznej.
- Sà ju˝ w Gdaƒsku dzwony nowego
carillonu, który zabrzmi z wie˝y Ratusza G∏ównego Miasta w ostatnim
dniu naszego tysiàclecia. Zosta∏y odlane w ojczyênie carillonu, w Holandii. OsobiÊcie doglàda∏ Pan procesu
odlewania, czyszczenia i strojenia
dzwonów. Co jest szczególnie frapujàcego w tej, niezmiennej od stuleci,
technologii?
G. Sz. – RzeczywiÊcie, wraz z kolegami z muzeum towarzyszyliÊmy
pracy ludwisarzy z Królewskiej Ludwisarni Eijsbouts w Asten w Holandii i musz´ przyznaç, ˝e nie by∏a to
dla mnie ca∏kowita nowoÊç. Widzia∏em to ju˝ wczeÊniej, niemniej zawsze jest to du˝e prze˝ycie. Odlewanie ma w sobie wiele tajemniczoÊci,
a najbardziej fascynujàcà rzeczà jest
robienie modelu do odlewu dzwonu.
– A z czego robi si´ takà form´?

gorza Szychliƒskiego, sta∏a si´ rekonstrukcja ratuszowego carillonu. Dzisiaj wszyscy mogà mieç powody do
dumy i zadowolenia. Dzi´ki wsparciu w∏adz miasta, hojnoÊci sponsorów i przychylnoÊci Holendrów uda∏o si´
w rekordowo krótkim czasie wykonaç dzwony do carillonu. Wi´kszoÊç z 37 dzwonów znalaz∏a ju˝ nabywców
zarówno wÊród firm jak i osób prywatnych. Pozosta∏o jedynie zawiesiç dzwony na specjalnie w tym celu skonstruowanym stela˝u. Ju˝ dzisiaj zapraszamy wszystkich mi∏oÊników muzyki wygrywanej na dzwonach na
D∏ugi Targ, gdzie 31 grudnia, w samo po∏udnie rozpocznie si´ uroczysty koncert. Na ratuszowym carillonie zagra pani Ma∏gorzata Fiebig-Drzewiecka. ■

Nowy carillon
ju˝ w Gdaƒsku
G. Sz. – Z piasku. To jest odlewanie
metodà tzw. „traconego wosku”.
Najpierw powstaje fa∏szywy dzwon
z piasku i wosku. To tak troch´, jak
tworzenie na pla˝y rzeêb z piasku.
W tym przypadku góra piachu obraca si´, a specjalne ostrze nadaje jej
˝àdany kszta∏t dzwonu. To jest jego
wn´trze. Potem t´ gór´ piachu polewa si´ woskiem. Kiedy zastygnie,
góra znów zaczyna si´ obracaç,
a ostrze ze specjalnym wzorem, tym
razem Êcinajàc nadmiar wosku,
równoczeÊnie kszta∏tuje p∏aszcz
dzwonu, czyli jego zewn´trznà
cz´Êç. Potem przylepia si´ zrobione
z wosku napisy i zdobienia. Teraz
ca∏oÊç zasypuje si´ piaskiem z domieszkà gliny. Gdy wszystko st´˝eje, wosk si´ po prostu wytapia. Powstaje pusta przestrzeƒ, do której
wlewa si´ metal.
– A potem ju˝ dzwony si´ stroi?
G. Sz. – Do strojenia jeszcze doÊç
daleka droga. Dzwony stygnà, kruszy si´ piach, otwiera skrzynie, odcina si´ ró˝ne nadlewki. CzyÊci si´ odlewy bardzo pieczo∏owicie, naprawd´ wyglàdajà wtedy okropnie. Dopiero po wyczyszczeniu mo˝na si´
wziàç do strojenia, a wi´c wytoczyç
dzwon.
– Czyli nadajàc mu w ten sposób odpowiednià gruboÊç?

G. Sz. – Tak, w odpowiednich miejscach musi mieç okreÊlonà gruboÊç.
Ró˝ne cz´Êci dzwonu odpowiedzialne sà za ró˝ne tony. Dzwon wydaje
z siebie jednoczeÊnie bardzo wiele
ró˝nych dêwi´ków. S∏uchajàc go,
s∏yszymy w∏aÊciwie akord, z jednym
dêwi´kiem dominujàcym. Co ciekawe, dzwon z natury wydaje akord
molowy, wi´c czasami ma si´ wra˝enie pewnego dysonansu, szczególnie
przy melodiach durowych, ale jest to
pozorne.
– Dzwony sà ju˝ gotowe, czekajà na
zamontowanie na ratuszowej wie˝y.
Jak to b´dzie wyglàda∏o?
G. Sz. – To nie jest trudne technicznie. Przygotowania ju˝ trwajà. Paradoksalnie najtrudniejszà sprawà
nie jest znalezienie fachowców czy
w∏aÊciwej metody. Najwi´kszà przeszkodà bywa nies∏ownoÊç i niefrasobliwoÊç. Jestem jednak przekonany,
˝e zdà˝ymy na czas, choç tempo jest
naprawd´ szaleƒcze.
– Pani Ma∏gorzato, czym b´dà si´
ró˝niç nasze dwa carillony, ten ze
Êw. Katarzyny i ten na Ratuszu, bo
nie b´dà to przecie˝ instrumenty
identyczne?
M. F. – RzeczywiÊcie, instrument na
wie˝y koÊcio∏a Êw. Katarzyny ma
cztery oktawy, a w carillonie ratu-
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szowym b´dà ich niepe∏ne trzy. B´dà
si´ te˝ ró˝ni∏y strojem, czyli inaczej
mówiàc, brzmieniem dzwonów. Na
tym ratuszowym nie da si´ wi´c zagraç wszystkich utworów...
– Ale na nowym carillonie b´dzie
mo˝na graç r´cznie?
M. F. – Tak, oczywiÊcie b´dzie tam
te˝ klawiatura. Chocia˝ istniejà tak˝e instrumenty wyposa˝one tylko
w sterownik elektryczny, odgrywajà
melodie wczeÊniej zaprogramowane.
G. Sz. — Przyznaj´, ˝e b´dàc laikiem w dziedzinie muzyki, musia∏em si´ przez d∏ugie miesiàce dopytywaç, na czym tak naprawd´ polegajà te ró˝nice. W Êw. Katarzynie
mamy strój równotonowy, a ratusz
b´dzie mia∏ strój Êredniotonowy taki, jakiego u˝ywano w XVI i XVII
stuleciu.
– Czyli bli˝szy pierwowzorowi jest
carillon z Ratusza?
G. Sz. – Mo˝na Êmia∏o powiedzieç,
˝e nowy carillon jest replikà dzie∏a
Johannesa Moora z XVI wieku, który rozbrzmiewa∏ z wie˝y ratuszowej
a˝ do 1945 roku.

G. Sz. – ...ale jest z kolei gwarno
i w sezonie doÊç g∏oÊno. Spodziewam
si´ konfliktów z ulicznymi grajkami.
W Holandii rozwiàzano spraw´ tak,
˝e prawnie zakazano gry na ulicy
podczas koncertu carillonowego.
M. F. – ChcielibyÊmy te˝, by co godzin´ by∏y wygrywane melodie krótkie, ∏atwo rozpoznawalne...
G. Sz. – Eggert tworzy∏ utwory specjalnie na carillon w Êw. Katarzynie,
a poza tym mamy pi´ç ksiàg chora∏owych pisanych na carillon ratuszowy. Mo˝emy si´ pochwaliç, ˝e we
w∏asnym gronie odczytaliÊmy swoisty szyfr, w którym zapisana by∏a
muzyka na carillon ratuszowy. Chodzi mianowicie o notacj´ ko∏kowà pisanà na b´ben ko∏kowy tego carillonu. Nikt przed nami, mimo podejmowanych prób, nie prze∏o˝y∏ tego
na zapis nutowy. Obecnie mo˝na
swobodnie te utwory odczytaç. Nasze ustalenia opublikowaliÊmy niedawno w czasopiÊmie Biblioteki
Gdaƒskiej PAN ”D’Oriana”

– W ca∏ej historii gdaƒskich carillonów zadziwiajàce jest tak˝e to, ˝e zaszczytnà funkcj´ miejskiego carillonera piastuje obecnie przedstawicielka p∏ci pi´knej, choç gra na tym instrumencie wymaga si∏y i sprawnoÊci fizycznej. Pani Ma∏gorzato, jak
wiele paƒ uprawia ten rzadki dziÊ
zawód?
M.F. – O ile wiem, w Holandii sà
cztery panie zajmujàce si´ zawodowo grà na carillonie...
– A w Polsce?
M.F. – Nigdzie, poza Gdaƒskiem,
nie us∏yszymy na ˝ywo carillonu, ale
bardzo wiele kobiet grajàcych na carillonach spotkamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to nies∏ychanie popularny instrument.
– Tak wi´c jest co graç, na czym
graç, i ma kto graç. Czekamy wi´c
z niecierpliwoÊcià na inauguracyjny
koncert ˝egnajàcy odchodzàcy wiek
i ca∏e tysiàclecie. Dzi´kuj´ bardzo za
rozmow´. ■

– DomyÊlam si´, ˝e najlepiej b´dà na
nim brzmia∏y utwory dawne, pochodzàce z epoki, gdy takie w∏aÊnie carillony rozbrzmiewa∏y w Holandii
i Gdaƒsku.
M. F. – Frapujàce jest to, ˝e zachowa∏a si´ ogromna literatura muzyczna z okresu baroku i to pisana
specjalnie na carillon Ratusza G∏ównego Miasta.
G.Sz. – Holendrzy zapewnili nas, ˝e
zaskakujàco dobrze b´dà te˝
brzmia∏y niektóre utwory ca∏kiem
wspó∏czesne. Mo˝na wi´c z tym instrumentem eksperymentowaç.

M. F. – Prawdopodobnie b´dà to cotygodniowe koncerty, w czasie których chcia∏abym graç oryginalne
utwory gdaƒskich kompozytorów
epoki baroku, np. Eggerta. Byç mo˝e b´dziemy organizowaç festiwale
z udzia∏em obu instrumentów, tym
bardziej, ˝e ulica D∏uga wraz z D∏ugim Targiem bardziej ni˝ otoczenie
koÊcio∏a Êw. Katarzyny sprzyja s∏uchaniu muzyki. Tu po prostu jest
deptak, nie ma wi´c problemów
zwiàzanych z wy∏àczaniem ruchu...

fot. Janusz Grabowski

– Jakie sà plany repertuarowe zwiàzane z nowym carillonem?

