Blaszany bębenek – streszczenie skrótowe, plan wydarzeń
„Blaszany bębenek” to debiutancka, a zarazem najgłośniejsza powieść niemieckiego noblisty,
Gunter Grassa. Bohatera poznajemy, gdy ma około trzydziestu lat i jest pacjentem kliniki dla
nerwowo chorych. Oskar Matzerath, bo tak nazywa się nasz bohater, w wieku trzech lat
zdecydował, że nie wejdzie do świata dorosłych. Wtedy dostał na urodziny tytułowy blaszany
bębenek i uznał, iż ma już wszystko, czego potrzeba do szczęścia – poza świętym spokojem. A
że dorośli nie cieszą się owym spokojem, Oskar okaleczył się. Uszkodzony organizm przestał
rosnąć i chłopak zachował wygląd trzylatka.
Istotna jest kwestia pochodzenia bohatera. Mieszka on w Gdańsku, a ze strony wywodzi się z
rodziny kaszubskiej. Nie wie też, czy jego ojcem jest Alfred Matzerath, czy Jan Broński.
Oficjalnie Oskar to potomek Alfreda – ale chłopak wie, że Jan miał romans z jego matką.
Jest to o tyle istotne, że potencjalni ojcowie podejmują dramatycznie różne wybory
światopoglądowe. Broński to przekonany Polak, za to Alfred należy do zwolenników Hitlera
(pamiętać trzeba, że Gdańsk, będący wówczas Wolnym Miastem, politycznej znajdował się
między Polską a Niemcami).
Oskar nie chodzi do szkoły, wykształcenie czerpiąc z cyrku. Jego mentorem staje się karzeł
Bebra, z którym chłopak będzie stykał się całe życie.
Wydarzenia polityczne wkraczają w losy Oskara. Jego ulubiony Żyd, sprzedawca instrumentów,
zostaje zamordowany przez nazistów. Jan Broński ginie jako obrońca Poczty Polskiej (którego
to historycznego wydarzenia Oskar jest świadkiem).
W czasie wojny Oskar wdaje się w romans z Marią, płodząc z nią dziecko. Historia się
powtarza, bowiem syn Oskara też będzie niepewny, kto jest jego ojcem – oficjalnie tę rolę znów
spełnia Alfred Matzerath. Ten jednak wkrótce umiera. Oskar porzuca na jego grobie bębenek i
rośnie nieco.
Po wojnie nasz bohater trafia z kochanką i synem do Dusseldorfu. Chwyta się różnych prac, aż
wreszcie zostaje muzykiem jazzowym. Zyskuje poważenie i pieniądze, jednak rezygnuje z
kariery po śmierci swego mentora, Bebry. Podszywa się pod chorego psychicznie mordercę i
trafia do kliniki. Obawia się zwolnienia, gdy okaże się, że nic mu nie dolega.
Plan wydarzeń
1. Otrzymanie bębenka.
2. Rezygnacja z dorastania.
3. Rozwój ruchu nazistowskiego.
4. Śmierć Jana.
5. Romans z Marią.
6. Śmierć ojca.
7. Kariera jazzmana.
8. Oskar w szpitalu psychiatrycznym.

