
Klasa III TGTF – 15 maja 

Temat: „Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość?” – lekcja języka polskiego 

w „Ferdydurke”. 

 

 

 

 

 

 

Przed Wami jedna z najważniejszych lekcji w historii literatury polskiej. KONIECZNIE 

proszę zacząć od obejrzenia fragmentu przedstawienia Teatru TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=nj2h-XREag8 

 

Lekcja polskiego jest z pewnością jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów 

„Ferdydurke”. Niemal każdy słyszał kiedyś zdanie: Słowacki wielkim poetą był. Warto jednak 

pamiętać, że w kontekście dzieła Gombrowicza nabiera ono wydźwięku ironicznego, wręcz 

groteskowego. Poświęcona jednemu z najciekawszych twórców w historii polskiej literatury 

lekcja staje się bowiem bezrefleksyjnym powtarzaniem formułek, któremu przewodniczy 

przerażony nauczyciel. 

Oto przed zdenerwowanym i niepewnym Bladaczką staje grono rozwrzeszczanych 

uczniów. By opanować tę chmarę, profesor sięga najpierw po groźby, co, rzecz jasna, nie 

przynosi oczekiwanego efektu. Następnie prowadzący lekcję, zasięgnąwszy informacji w 

programie nauczania, porusza temat zajęć, czyli postać i twórczość Słowackiego. Nie potrafi 

lub nie może dotrzeć do uczniów, toteż ogranicza się wyłącznie do podania gotowej formułki, 

rozwiązania swych wszystkich problemów. Co ważne, jest tak przekonany o jej trafności i 

wartości, że poniża się proszeniem uczniów o litość, byle tylko ją zaakceptowali. 

Przedstawiona w „Ferdydurke” lekcja języka polskiego ma charakter parodii – jest 

kpiną z realistycznej, możliwej do zaistnienia sytuacji szkolnej i pewnego specyficznego 

sposobu nauczania stosowanego przez niektórych pedagogów. Szkoła to zbiór form i 

schematów. Obserwujemy formę ucznia, formę „belfra”, schemat lekcji, schemat myślenia o 

literaturze. Nauczyciele są tak dobrani, by budzić w uczniach niechęć. Przykładem jest właśnie 

Bladaczka – nauczyciel języka polskiego. Jego postać jest ukazana w sposób groteskowy. 

Powyższa groteskowość dotyczy zarówno ubioru jak i samego nazwiska. Ma kłopoty z 

utrzymaniem porządku na lekcji. Jego zachowania świadczą o tchórzostwie i obawie przed 

uczniami. Bladaczka wszystkie wiadomości, które stara się przekazać uczniom, odczytuje z 

książek. Jego język jest pełen schematów, szablonów, co świadczy o ubóstwie intelektualnym. 

Między nauczycielem a uczniami brak jest rzeczywistego kontaktu, a także brak jest dbałości 

o ten kontakt. Schematyzm nauczania idealnie odzwierciedla przytoczona scena, w której 

nauczyciel całkowicie nieudolnie usiłuje przekonać ucznia do zaakceptowania wielkości 

„…dlatego, że Słowacki 

wielkim poetą był.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nj2h-XREag8
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=400&w=parodii&s=7


Słowackiego. Bladaczka narzuca uczniom schemat myślenia i nawet nie próbuje z nimi na ten 

temat rozmawiać:  

„Zapamiętajcie to sobie, bo ważne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. 

Wielkim poetą był! Nieroby, nieuki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie 

dobrze do głowy […]”.  

Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że nauczyciel sam do niczego nie jest 

przekonany oraz najwyraźniej nie ma wiary w to, że jest w stanie kogokolwiek czegokolwiek 

nauczyć. Dlatego też nieustannie powtarza puste, nic nieznaczące zdania. Kiedy Gałkiewicz 

buntuje się i oświadcza, że Słowacki go „nie zachwyca” Bladaczka mówi:  

„Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że 

go zachwyca”.  

Nauczyciel powołuje się nawet na żonę i dziecko. Jest to wyrazem bezradności wobec 

zaistniałej sytuacji. Bladaczka obawia się, że utraci pracę, dlatego usiłuje wzruszyć ucznia 

losem żony i dziecka, którzy zostaną pozbawieni środków do życia, jeśli on straci pracę. 

W „Ferdydurke” szkoła nie spełnia swej podstawowej roli - nie umożliwia rozwoju. 

Zamiast tego, zgodnie z założeniem dyrektora, staje się idealnym narzędziem upupiania. 

Dorabia uczniom nie tylko gęby, ale także pupy, utrzymując ich w stanie niegroźnej 

niewinności i naiwności. Każdy przejaw samodzielnego myślenia, każda opinia różniąca się od 

pożądanej zostaje zakrzyczana, zduszona w zarodku. 

Lekcja polskiego w „Ferdydurke” jest również bezkompromisową rozprawą z pewnym 

sposobem myślenia o literaturze. Bladaczka argumentuje wielkość Słowackiego właśnie jego 

wielkością. To błędne koło w rozumowaniu nieobce było także wielu krytykom i badaczom, 

którzy taką opinię przyjmowali a priori (uprzedzając fakty). Kanon literacki stał się czymś na 

wzór religii, punktem odniesienia dla wszystkich prób, nurtów, rodzajów, co w dobie myślenia 

awangardowego musiało prędzej czy później spotkać się z krytyką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=400&w=nawet&s=7


Syfon, Józio, Miętus, Pimko i inni: 

- Józia Kowalskiego, głównego bohatera i zarazem narratora Gombrowiczowskiej Ferdydurke, 

poznajemy już od pierwszych stron powieści. Dowiadujemy się o nim wówczas wielu ważnych 

rzeczy, bowiem trzydziestoletni Józio przerażony tym, że ciągle czuje się jak „niewypierzony 

chłystek”, robi bilans swojego życia. Leżąc w łóżku, w swoim warszawskim mieszkaniu, 

rozmyśla o tym, co udało mu się dotychczas osiągnąć – ocenia swoje literackie próby i relacje 

z innymi ludźmi. Nie jest to jednak optymistyczna refleksja. 

 

Początkujący pisarz, którego debiutanckie, boleśnie skrytykowane dzieło pozostało 

niezrozumiane, ma problem z określeniem własnej tożsamości. 

Utwór rozpoczyna się wyznaniem trzydziestoletniego bohatera, który jednak już w następnym 

rozdziale ma lat szesnaście i jest uczniem szóstej klasy gimnazjum (i nie mamy tu do czynienia 

z retrospekcją – te nieprawdopodobne wydarzenia ułożone są chronologicznie). 

Józio czuje się zniewolony przez formy narzucane przez innych ludzi i dochodzi do wniosku, 

że w kontakcie z drugim człowiekiem nigdy nie jesteśmy sobą. Swój dramat wyraża w 

następujących słowach:  

człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka 

Wszystkie wydarzenia, w których bohater uczestniczy i które w dużej mierze sam kreuje, mają 

właśnie prowadzić do przełamania konwencji, obnażenia fałszu naszego życia. Misja, której 

Józio się podejmuje jest niezwykle trudna, ale pokazuje zasadnicze wartości, jakie nim kierują. 

Ostatnia scena powieści przynosi jednak smutną refleksję – z formą możemy i musimy walczyć, 

ale na wygraną nie mamy co liczyć:  

 

 

 

 

 

 

 

 - Pylaszczkiewicz, zwany przez kolegów Syfonem, to największy w klasie kujon i pupil 

wszystkich wykładowców. Zawsze przygotowany do lekcji, pilny i zdyscyplinowany Syfon 

staje na czele klasowych obrońców niewinności. W pełni zgadza się z infantylizującą młodzież 

rolą szkoły i akceptuje stosowane przez pedagogów metody wychowawcze. Jako przywódca 

„chłopiąt” opowiada się po stronie cnoty i młodzieńczych ideałów. Wyzwany przez Miętusa na 

pojedynek dzielnie walczy za pomocą wzniosłych i szlachetnych min i gestów. Jego wzniesiony 

w górę palec wygrywa ze szpetnymi grymasami przeciwnika, wówczas jednak Miętus 

podstępnie go pokonuje. Przy pomocy kolegów przytrzymuje i brutalnie uświadamia metodą 

„gwałtu przez uszy”. Nie mogąc poradzić sobie z utratą niewinności popełnia samobójstwo. 

- Miętus to jedna z ważniejszych postaci Ferdydurke. Poznajemy go, kiedy cofnięty w latach 

Józio trafia do szkoły zaprowadzony tam przez profesora Pimkę. Miętalski, bo tak brzmi jego 

nazwisko, jest kilkunastoletnim uczniem gimnazjum, a Miętus to klasowe przezwisko.  

[…]nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, 

a przed człowiekiem schronić się można jedynie w 

objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie 

ma ucieczki. 
 



 

Początkowo Miętus jawi się czytelnikom jako zdecydowany zwolennik walki z niewinnością. 

Gwałtownie sprzeciwia się roli, jaką chce spełniać szkoła. To właśnie on wypisał na drzewie 

obraźliwe słowo mające ośmieszyć profesora Pimkę. Jego zdaniem uczniowie nie są i nie chcą 

być niewinni i dlatego w klasowym sporze staje się przywódcą grupy zbuntowanych 

„chłopaków” i manifestuje swoją dojrzałość w niezwykle wulgarny sposób. Dojrzałość w 

rozumieniu Miętusa równa się bowiem seksualnemu uświadomieniu i niechęci do ideałów, a 

bunt polega na używaniu „najbardziej plugawych powiedzonek”. Kpi z chcących pozostać w 

nieświadomości „chłopiąt” i od początku zachowuje się agresywnie . 

Później walczy z przywódcą „chłopiąt” Pylaszczkiewiczem, zwanym przez kolegów Syfonem. 

Miętus wyzywa Syfona na pojedynek na miny, w takcie którego prezentuje wszystkie swoje 

najokropniejsze i druzgocące miny oraz obraźliwe gesty. Mimo swoich olbrzymich wysiłków, 

Miętus przegrywa i wówczas okazuje się, że stać go również na podstęp i przemoc: koledzy 

pomagają mu przewrócić i przytrzymać Pylaszczkiewicza, a Miętus uświadamia go siłą, 

„gwałcąc go przez uszy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iX1_0xXh_cY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iX1_0xXh_cY


 - Profesor Pimko - to właśnie Pimko zabiera Józia ponownie do szkoły. Jest „belfrem 

klasycznym” – znakomitym uosobieniem mentalności belferskiej, nazywa się go także 

„wielkim Zdrabniaczem” – zajmuje się bowiem „upupianiem” swoich podopiecznych, czyli 

utrzymywaniem ich w stanie wiecznej niedojrzałości. Potrafi zręcznie manipulować uczniami, 

stosuje różnorodne metody mające nadać im „gębę” czystości, skromności i naturalności: matki 

stojące za szkolnym ogrodzeniem i podglądające swoich synów, podrzucona uczniom 

karteczka, zabranie Józia na stancję do Młodziaków. Okazuje się jednak, że profesor jest 

człowiekiem dwulicowym – kolejną osobą w powieści noszącą maskę. Kulturalny wykładowca 

pod pozorem uzupełnienia braków w wykształceniu Zuty (zapoznaje ją z twórczością Norwida) 

tak naprawdę zaleca się do nastolatki. Ta fascynacja prowadzi go do zguby. Reagując bowiem 

na list Józia, pojawia się w pokoju Zuty i pokazuje swoje zupełnie nowe oblicze.s 

 

 

  


