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Günter Grass szerokiemu kręgu odbiorców znany jest jako pisarz. 
Niektórzy kojarzą go również w roli artysty plastyka. 
Niewielu znany jest jednak fakt, że był on również uważnym 
komentatorem sztuki. 

Czy nawiązywał również do sztuki gdańskiej? Oczywiście! 
Kto czytał Blaszany bębenek przypomina sobie na pewno 
sceny z rzeźbą Maryi z Jezusem z Kościoła Najświętszego Serca 
Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. Nie jest to jednak jedyny 
przykład nawiązania do sztuki gdańskiej w prozie pisarza. 
Kilkukrotnie wprowadza on do powieści barokowe malarstwo 
Antona Möllera, spod którego pędzla wyszedł Sąd ostateczny 
z Dworu Artusa w Gdańsku, Grosz czynszowy z Ratusza 
Głównego Miasta, jak i Ukrzyżowanie z ołtarza głównego 
kościoła św. Katarzyny. Drugim gdańskim artystą, do którego 
twórczości graficznej nawiązuje w Turbocie Grass, jest 
Ryszard Stryjec. 

Sztuka gdańska to również architektura tego miasta. 
Na Głównym i Starym Mieście rozgrywają się ważne sceny 
gdańskich powieści Grassa, często w najbliższej okolicy 
gdańskich zabytków, a nawet w nich samych. 
Tym samym budowle te stają się świadkami historii tego miasta, 
pełniąc jednocześnie ważną rolę interpretacyjną w prozie pisarza.

Spacer nasz będzie więc wędrówką drogą  wyznaczoną 
przez gdańską sztukę, w trakcie której odkryją Państwo, jak 
przedstawiona została ona w twórczości pisarza, jaką rolę pełni 
w kształtowaniu przez niego fikcji literackiej oraz jak wpisuje się 
ona w treści przekazywane w powieściach noblisty, jak 
je uwypukla i uzupełnia. 
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Zbrojownia

„Jednego z takich popołudni (...) W zapylonym świetle stanąłem przed fasadą Zbrojowni, 
której bazaltowa szarość naszpikowana była mnóstwem wielkich kul armatnich, 
pochodzących z różnych oblężeń, aby owe żelazne garby każdemu przechodniowi 
przywoływały na pamięć historię miasta. Mnie kule nie mówiły nic, tym bardziej iż 
wiedziałem, że nie tkwiły tam z własnej woli, że był w tym mieście pewien murarz, 
którego w porozumieniu z konserwatorem zatrudniał i opłacał urząd budowlany; 
jego zadaniem było wmurowywanie amunicji minionych stuleci w fasady rozmaitych 
kościołów, ratuszy, a także w ścianę frontową i tylną Zbrojowni”. 

(Blaszany bębenek, s. 101-102) 

Wieża Więzienna:

„Wieża Więzienna, rozpoczęta w roku 1346, wobec rosnącego zapotrzebowania 
powiększana o ciemnicę, izbę męczarni i pomieszczenia gospodarcze budowla, którą 
wzniesiono jako bastion przed Bramą Wyżynną i której lochy uchodziły za suche, 
od przebudowy w roku 1509, kiedy to budowniczowie miejscy Hetzel i Enkinger 
podwyższyli Wieżę o dwa piętra i nakryli hełmem, stała pusta i nie używana, aż król 
Polski Zygmunt w połowie kwietnia 1526 roku (…) wszystkich przywódców 
powstania przeciwko patrycjuszowskiej radzie, z wyjątkiem zbiegłego kaznodziei 
Heggego, postawił przed sądem ławniczym“. 

(Turbot, s. 198)

„Musiałem, a to za sprawą schodów, które zmęczyły się zbyt szybko, zatrzymać się na 
galerii obiegającej hełm Wieży. Usiadłem, wsunąłem nogi między kolumienki balustrady, 
pochyliłem się mimo kolumienki, którą obejmowałem prawą ręką, patrzyłem w dół na 
Targ Węglowy, lewą zaś strzegłem bębenka, który przebył ze mną całą drogę w górę. 

Nie chcę zanudzać państwa opisywaniem wielowieżowej, rozbrzmiewającej głosami 
dzwonów, starodawnej, rzekomo wciąż jeszcze przenikniętej tchnieniem średniowiecza, 
przedstawionej na tysiącu dobrych sztychów panoramy, widoku Gdańska z lotu ptaka 
(...). Mój wzrok padł na coś zupełnie innego: na gmach Teatru Miejskiego, który, gdy 
wyszedłem z pasażu Zbrojowni, był zamknięty. Kopulasty gmach był diabelnie podobny 
do niedorzecznie powiększonego, klasycystycznego młynka do kawy, chociaż przy 
gałce kopuły brakowało mu owej korbki, która byłaby nieodzowna, by w wypełnionym 
co wieczór do ostatniego miejsca przybytku muz i kultury zemleć na okropny śrut 
pięcioaktowy dramat wraz z aktorami, kulisami, suflerką, rekwizytami i mnóstwem 
kurtyn. (…) W owej godzinie (…) ja, który dotychczas krzyczałem tylko w sytuacjach 
przymusowych, stałem się krzykaczem bez przyczyny i przymusu. (...) w ciągu 
niespełna kwadransa udało mi się ogołocić ze szkła wszystkie okna foyer i część 
drzwi. (…) Szykowałem się właśnie, by w jeszcze śmielszym eksperymencie odsłonić 
wnętrze wszystkich rzeczy, mianowicie przez otwarte foyer, przez dziurkę od klucza 
w drzwiach loży posłać do ciemnej jeszcze saki teatru specjalny krzyk, który miał ugodzić 
dumę wszystkich bywalców, teatralny żyrandol z całą masą szlifowanych, lśniących, 
dioptrycznie fasetowanych ozdóbek, gdy w ciżbie przed teatrem dostrzegłem rdzawy 
materiał: mama wróciła z Café Weitzke, wypiła kawę, opuściła Brońskiego”.

(Blaszany Bębenek, s. 103-105)
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„Grosz czynszowy” Antonego Möllera 
w Ratuszu Głównomiejskim

 „Za jego plecami wisiało obramowane półkoliście ponad prostą linią podstawy 
malowidło malarza miejskiego Antona Möllera Grosz czynszowy: 
Jezus ze swym nowotestamentowym towarzystwem w manierystycznym poruszeniu 
stoi tam, gdzie właściwie szeroka renesansowa budowla Bramy Zielonej (w czasach 
gotyku: Bramy Kogi) powinna była zamykać Długi Targ od strony wybrzeża Motławy. 
Ku ratuszowi Targ zwęża się w lekko zakrzywioną Długą, która dochodzi do Bramy 
Wyżynnej. (...) Konserwator (...) nazwał malowidło Möllera dokumentem ważnym 
dla odbudowy centrum zniszczonego miasta, porównywalnym do malowideł Canaletta 
(...) Mianem zdumiewającego określił przekazany w obrazie dowód, że jeszcze 
w początkach siedemnastego wieku prawie wszystkie patrycjuszowskie kamienice przy 
Długim Targu miały charakter gotycki i były zakończone szczytami − z wyjątkiem Dworu 
Artusa i szerokiej kamienicy w stylu renesansowym naprzeciwko ratusza“.

(Turbot, s. 124)

„O zaślubinach Reschke pisze tylko, że dokonały się z wybiciem jedenastej w Sali 
Czerwonej, w obliczu szerokiego na całą ścianę obrazu, nazywanego Grosz Czynszowy, 
w środku którego Jezus z biblijnym orszakiem stoi na Długim Targu wiedząc, że ma 
za plecami Ratusz, w którym para właśnie mów sobie tak; dla historyka sztuki, który 
poślubia złotniczkę, odpowiednie ramy. Dopóki trwała urzędowa ceremonia, nie 
tylko oblubieńcom, także świadkom wydawało się, że jako rezydenci skarbca zostali 
przeniesieni w inny czas”.

(Wróżby kumaka, s. 184-185)

Grupa ukrzyżowania na belce tęczowej 
w Bazylice Najświętszej Marii Panny,  
Ołtarz główny Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku

„Przypomniałem sobie średniowieczne obrazy tablicowe ze szkoły holenderskiej, 
na których ukrzyżowanie Chrystusa i łotrów tak dalece odbywało się na Biskupiej Górce, 
że w tle widać było wieże miasta Gdańsk. A w głębi, ożywione statkami, 
Morze Bałtyckie. Na Biskupiej Górce, powiedziała szczurzyca, ukrzyżowali 
sto trzydzieści prachrześcijańskich szczurów (...) i jak nad głównym ołtarzem kościoła 
Marii panny u stóp Ukrzyżowanego stali po obu stronach Maria i Jan, tak przy każdym 
ze stu trzydziestu ukrzyżowanych szczurów na Biskupiej Górce postawiono dwa 
lamentujące w wyprostowanej pozycji szczury. (...) Ustawione rzędami na wierzchołku 
krzyże tworzyły całość tak plastyczną, że tło, sczerniałe od sadzy wieże i wieżyczki 
oszczędzonego miasta, wyłaniało się jak coś oczywistego, w głębi morze, 
ale aż po horyzont ani śladu statku”.

(Szczurzyca, s. 355)

Płyta nagrobna Martina Opitza 
z Bazyliki Najświętszej Marii Panny

„Raz jeszcze, jak gdyby chcąc pożegnać się ze zdeptanymi obiektami swego badawczego 
zapału, profesor obchodził posadzkowe płyty (…) wszystko to przez pokolenia 
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trzymanych w strachu bywalców kościoła zdeptane, starte, płasko 
zniwelowane; spotkało to też − nieopodal Pięknej Madonny − płytę nagrobną 
w posadzce północnej bocznej nawy, której reliefowa ozdobna tarcza na 
pionowo podzielonym na pół polu ukazuje z lewej jedna pod drugą dwie 
gwiazdy i drzewo, i łabędziem powyżej tarczy, w nawiązaniu do śląskiego 
Łabędzia, jak w kręgu Towarzystwa Owocodajnego nazywano poetę 
i nadwornego historiografa, Martina Opitza z Bolesławca, którego w sierpniu 
roku 1639 dżuma przywiodła pod tę kutą w kamieniu płytę“.

(Wróżby kumaka, s. 42) 

Bazylika Najświętszej Marii Panny

„Nazajutrz kręciliśmy Marię Pannę widzianą ze wszystkich stron: sterczącą 
wysoko, gdy się patrzy przez kiszkę Kaletniczej. Z miejsca, gdzie ulica 
Świętego Ducha dochodzi do Motławy i Długiego Pobrzeża, można było 
w całości uchwycić gotycką kwokę z wypalanej cegły“.

(Turbot, s. 137)

Rzeźba rufowa Niobe

„Niobe spoglądała przed siebie bursztynowymi oczyma i wyprężając obie 
piersi dążyła do celu, który nie był naszym celem. Nie zajmowaliśmy się 
nią zbytnio. – I tak nie jest w moim typie – machnął ręką Herbert. – popatrz 
tylko na te fałdy tłuszczu i podwójny półbródek. – Przechylił głowę i popuścił 
wodze wyobraźni: − No i zad jak dwudrzwiowa szafa”.

(Blaszany bębenek, s. 193-194)

Grafiki Ryszarda Stryjca

„Potem nie opodal filmowaliśmy głównomiejskie życie artystyczne. Grafik 
Ryszard Stryja w swej mansardowej pracowni pokazywał naszej kamerze 
wielowarstwowe sztychy (…). Jego ryciny, akwaforty i akwatinty, mieszają 
motywy frontonów i wież ze średniowiecznymi biczownikami i pokutnikami. 
Zmagające się grupy owładnięte cielesną pokusą. 
Ekstaza pomiędzy apokaliptyczną zwierzyną. Trędowaci, którzy tracąc skórę 
zyskują jasnowidzenie. Panujący rycerze w czarnym żelazie. Cudowność 
w diagonali. Zjawy w półmroku. Zaślubiny pod dzwonem zarazy. I pośród 
wszelkiego ulicznego ścisku i wczesnorewolucyjnych zbiegowisk raz po raz 
moja Dorota, w łachmanach, opleciona przez węże, rozgorączkowana, nago 
dosiadająca miecza, wytrawiona w upierzeniu gryfa, rozpięta na kracie, 
otwarta, szklana, zawieszona na świszczący włóknach, jak całuje turbota, 
na koniec zamurowana, wychudła, święta, w zamodleniu, straszna”.

(Turbot, s. 134)

Cytaty zaczerpnięte zostały z poniższych wydań:

Günter Grass, Blaszany bębenek, Warszawa 1983. 

Günter Grass, Turbot, Gdańsk 1995. 

Günter Grass, Wróżby kumaka, Gdańsk 1999.

Günter Grass, Szczurzyca, Warszawa 1993. 


