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B´bnili dla Grassa
”Ulica Labesa to by∏y kocie ∏by.
Na ubitym piachu podwórza mno˝y∏y si´ króliki
i trzepano dywany.

fot. KFP

Poddasze (...) ofiarowywa∏o widok, perspektyw´
i owo pi´kne, lecz z∏udne uczucie wolnoÊci, którego szukajà ci wszyscy co wspinajà si´ na wie˝e,
które z mieszkaƒców mansard czyni marzycieli”.

Günter Grass „Blaszany b´benek”
trzydniowà wizytà, na zaproszenie prezydenta
Gdaƒska Paw∏a Adamowicza, 25 czerwca br. przyby∏ do miasta pisarz-noblista Günter Grass. Program
pobytu literata by∏ bardzo napi´ty, znalaz∏ on jednak
czas, aby odwiedziç znajome rejony Wrzeszcza, które
zamieszkiwa∏ w m∏odoÊci. Pisarz obejrza∏ tak˝e spektakl wyre˝yserowany na podstawie „Wró˝b kumaka”.
26 czerwca Günter Grass uczestniczy∏ w debacie dotyczàcej „polskich, niemieckich i europejskich k∏opotów
z pami´cià”.
Debat´ poprowadzi∏ publicysta „Polityki” Adam
Krzemiƒski, a udzia∏ w dyskusji wzià∏ tak˝e Adam
Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. BezpoÊrednio przed debatà z pisarzem spotka∏ si´ prezydent Gdaƒska, zapoznajàc noblist´ z pomys∏em
uwiecznienia jego sylwetki niewielkim pomnikiem. Pisarz goÊci∏ te˝ na Uniwersytecie Gdaƒskim, gdzie wys∏ucha∏ referatów prof. Edmunda Kotarskiego oraz
prof. Zbigniewa Âwiat∏owskiego na temat w∏asnej
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¸awka z noblistà
Praca profesora S∏awoja Ostrowskiego zwyci´˝y∏a
w og∏oszonym przez Urzàd Miejski w Gdaƒsku zamkni´tym konkursie na projekt ∏aweczki z Günterem Grassem
i postaciami literackimi z jego utworów. Zwyci´ska rzeêba przedstawia siedzàcych po przeciwnych stronach ∏aw-

twórczoÊci. Günter Grass przeczyta∏ zebranym fragmenty ze swojej ostatniej ksià˝ki „Moje stulecia”. Specjalnie na przyjazd pisarza Nadba∏tyckie Centrum
Kultury przygotowa∏o parad´ werblistów, w której
wziàç udzia∏ mogli wszyscy ch´tni. Jedynym warunkiem by∏o posiadanie czegoÊ, na czym mo˝na by∏o b´bniç. Zebrani swojà pomys∏owoÊcià zadziwili noblist´.
Okaza∏o si´, i˝ najlepiej b´bni si´ na garnkach oraz pokrywkach. Parad´ poprowadzi∏a Gdaƒska Grupa Perkusyjna pod kierownictwem Piotra Sutta.
Korowód wyruszy∏ spod DT Centrum przy ul. Klonowej i dotar∏ a˝ pod dom, w którym mieszka∏ pisarz.
Tam ods∏oni´ta zosta∏a tablica pamiàtkowa z cytatem
z najpopularniejszej ksià˝ki noblisty „Blaszanego b´benka”. Planuje si´ wywieszenie jeszcze jednej tabliczki z cytatem z ksià˝ki Grassa na budynku browaru
przy ul. Kiliƒskiego. Z Gdaƒska pisarz wyjecha∏ do
Warszawy, gdzie wzià∏ udzia∏ w konferencji przygotowanej przez Instytut Goethego. ■
ki pisarza i Oskara Matzeratha, bohatera jego najs∏ynniejszej powieÊci „Blaszany b´benek”.
Jeszcze w tym roku odlana w bràzie ∏awka z noblistà
i werblistà stanie na skwerze u zbiegu placu Józefa Wybickiego i ulicy Lelewela, a wi´c niedaleko domu, w którym mieszka∏ niegdyÊ Grass. Byç mo˝e, ˝e po Günterze
Grassie przyjdzie kolej na ∏aweczki z innymi wybitnymi
gdaƒszczanami rozlokowane w ró˝nych historycznych
cz´Êciach miasta.
WczeÊniej, w sierpniu ubieg∏ego roku, prezydent Pawe∏ Adamowicz powo∏a∏ z∏o˝ony z przedstawicieli ró˝nych Êrodowisk zespó∏, którego zadaniem mia∏o byç
stworzenie koncepcji tzw. „ma∏ej architektury miejskiej”
w oparciu o wielokulturowà histori´ i tradycj´ Gdaƒska.
Uznano, ˝e inspiracjà dla poczynaƒ zespo∏u staç si´ powinny fakty, legendy i postaci historyczne. Przedstawiciele Êwiata literatury, historii, plastyki i architektury
wchodzàcy w sk∏ad zespo∏u za g∏ówne zadania postawili
sobie wzbogacenie atrakcyjnoÊci wizerunku turystycznego miasta, propagowanie walorów edukacyjnych, podniesienie estetyki obszarów miejskich, unikanie monumentalizmu i „wychodzenie” z koncepcjami bliskimi mieszkaƒcom poza G∏ówne i Dolne Miasto. Uhonorowanie urodzonego w Gdaƒsku literackiego noblisty by∏o jednà
z pierwszych propozycji zespo∏u. ■

