
Klasa III TGTF – 21 maja 

1. Temat: Gombrowicz – nauczyciel życia. 

Witold Gombrowicz 

 

 

 

 

 

Krytyk literacki L. Fryde zaraz po 

ukazaniu się Ferdydurke tak pisał o 

powieści Gombrowicza:  

Mądrość Ferdydurke! Samo zestawienie może wydać się niedorzeczne. A przecież tak jest: 

powieść Gombrowicza […] błyszczy prawdziwą mądrością życiową 

     Utwór ten zwraca bowiem uwagę na ważne problemy natury społecznej, obyczajowej  

i psychologicznej. Pisarz, przyjmując krytyczną, refleksyjną postawę wobec świata, wypowiada 

się na tematy zasadnicze dla całej naszej kultury. 

     Zasadniczym celem wyrażanym w utworze jest walka z formą – walka wypowiedziana przez 
pisarza i stawiana za obiekt dążeń każdemu czytelnikowi. Gombrowicz jawi się w świetle swej 
powieści jako wielki demaskator społecznych masek, przeciwnik wszelkiego fałszu i 
zakłamania. Zdaje sobie, co prawda, sprawę z tego, że człowiek nie może być nigdy w pełni 
autentyczny, jednak każe mu o tę autentyczność walczyć. Mobilizuje nas do tego, aby 
podejmować trud walki o prawdę, walki heroicznej, bowiem niemożliwej do wygrania, jednak 
to ona właśnie pozwoli uratować od zagłady naszą osobowość, dzięki samej woli 
autentyczności i głębokiemu przekonaniu, że chcę być sobą, uparcie i wbrew wszystkiemu. W 
rozumieniu Gombrowicza klęską jest bowiem niepodjęcie żadnej walki, bezwolne poddanie 
się schematom, bezkrytyczne uleganie formie, nakładanie kolejnych masek. Bohater 
Ferdydurke Józio, porte-parole samego autora wypowiada słowa, które powinny stać się 
drogowskazem dla każdego człowieka, nie tylko pisarza:  
Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić się na zewnątrz! Wyrazić się! Niech kształt mój rodzi 
się we mnie, niech nie będzie zrobiony mi! 

 
     Pisarz wysoko stawia poprzeczkę swemu czytelnikowi, ośmiesza schematy, które każdy z 
nas przyjmuje i konwencje, którym ulega, zwraca też uwagę na naszą psychiczną i społeczną 
niedojrzałość. W komentarzu do swojego utworu Gombrowicz pisze:  
Człowiek jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zagrożony sferą niższą, sferą nieposkromionych 
instynktów, zarówno własnych, jak i obcych. […] zakłócenie dotychczasowej hierarchii w 
jednostce i społeczeństwie sprawia, że ten ciemny ocean treści niedojrzałych, dzikich 
napiera coraz mocniej, wtrącając nas jak gdyby powtórny „okres dojrzewania” 



Czytając Gombrowiczowską Ferdydurke, podejmujemy wyzwanie, które stawia przed nami 
pisarz – uczymy się, jak walczyć ze schematami i stawiamy tym samym pierwsze kroki na naszej 
drodze ku dojrzałości. Od nas tylko zależy, czy odrobimy zadaną nam w literackiej formie 
lekcję. 
To, co najważniejsze: 

 

narracja  

Narrator pierwszoosobowy, subiektywny, z ograniczoną wiedzą na temat 
rzeczywistości, trudny do jednoznacznego zdefiniowania, niejednorodny, 
przyjmuje różne wcielenia: Józia Kowalskiego będącego jednocześnie 
bohaterem utworu i uczestnikiem wydarzeń, o których opowiada, można 
utożsamić z autorem powieści – tak jak Gombrowicz debiutował 
Pamiętnikiem z okresu dojrzewania, obaj są pochodzenia szlacheckiego, 
mają około 30 lat i przeżywają kryzys niedojrzałości 

   
   
   
   
   
   
   

postacie główne Józio, profesor Pimko, Miętus, Syfon-Pylaszczkiewicz 
   
   
   
   

 drugoplanowe 
Bladaczka, Kopyrda, Myzdral, Hopek, Gałkiewicz, Zuta, Młodziakowie, 
Hurleccy, Walek 

   
   
   
   

czas akcji Dwudziestolecie międzywojenne 
   
   
   
   

 narracji Równoczesny z czasem akcji 
   
   
   
   

miejsce  
Pokój narratora, szkoła i dom inżynierostwa Młodziaków w Warszawie, 
dworek szlachecki na Mazowszu w Bolimowie 

   
   
   

 

 

Powyższą tabelę wklej lub przepisz do zeszytu. 



2. Temat: Elementy groteski w „Ferdydurke” W. Gombrowicza. 

 

Zapoznaj się z definicją groteski, a następnie wykonaj polecenia. 

GROTESKA 

1. rodzaj dekoracyjnego ornamentu opartego na motywach stylizowanych wici roślinnych, 

przeplatających się z fantastycznie przedstawionymi figurami ludzkimi i zwierzęcymi; od-kryty dzięki 

XV-wiecznym wykopaliskom w dekoracji ściennej antycznych budowli rzym-skich (z I w. n.e.), 

rozpowszechnił się sztuce w odrodzenia (np. groteski Rafaela w Loggiach Watykańskich); 

2. kategoria estetyczna realizująca się w utworach plastycznych, muzycznych, filmowych, 

teatralnych i literackich, które wyróżniają się szeregiem współdziałających właściwości: 

1) fantastyką, upodobaniem do form osobliwych, ekscentrycznych, przerażających, mon-

strualnych, wyolbrzymionych i zdeformowanych (stąd związek groteski z brzydotą i karyka-turą); 

2) absurdalnością wynikłą z braku jednolitego systemu zasad rządzących światem przed-

stawionym i z równoczesnego wprowadzenia rozmaitych, często sprzecznych porządków 

motywacyjnych, np. baśniowego i naturalistycznego, mitologicznego i satyrycznego, psycho-

logicznego i religijnego itd., w rezultacie czego świat groteskowy nie poddaje się logicznej interpretacji; 

3) niejednolitością nastroju, przemieszaniem pierwiastków komizmu i tragizmu, błazena-dy z 

motywami rozpaczy i przerażenia, demoniczności z trywialnością, satyryczności z bez-interesownym 

estetyzmem; 

4) prowokacyjnym nastawieniem wobec utrwalonej w świadomości społecznej zdroworoz-

sądkowej wizji świata, lekceważeniem obowiązującego decorum, i parodystycznym stosun-kiem do 

panujących konwencji literackich i artystycznych (stąd związek groteski z parodią, trawestacją i 

burleską); 

5) w grotesce literackiej: niejednorodnością stylową, ostentacyjnie demonstrowaną in-wencją 

słowną, łączeniem skłóconych wzorców stylowych, mieszaniem mowy wykwintnej z wulgarną, 

kontrastowaniem sposobu wysłowienia z sytuacją wypowiedzi itp. 

W literaturze groteska jest zjawiskiem występującym w różnych formach gatunkowych i rodzajowych, 

stosunkowo najczęściej w epice i dramacie. Ocena estetycznej wartości gro-teski podlegała w ciągu 

wieków wielu fluktuacjom, a przy tym samo zjawisko groteski było (i jest do dzisiaj) rozmaicie 

definiowane. Odrodzenie doceniało i ceniło groteskę przede wszystkim w obrębie sztuk plastycznych; 

oświecenie i klasycyzm – poza sztuką dekoracyjną i zamierzoną karykaturą – utożsamiały groteskę z 

trywialnością, ekstrawagancją i złym sma-kiem. Rangę jej podniosła niepomiernie myśl estetyczna 

Sturm und Drang i romantyzmu, widząc w grotesce przejaw kreacyjnej swobody artysty i 

imaginacyjnego opanowania rzeczy-wistości. Wiek XX stał się okresem bujnego rozwoju rozmaitych 

form groteski uznanej za doniosły artystycznie wyraz postaw filozoficznych i ideowych oraz 

przejmujące świadectwo lęków współczesnej kultury. 

Przykłady twórczości groteskowej w literaturze: Gargantua i Pantagruel F. Rabelais’go, commedia 

dell’arte, utwory E.A. Poego, E.T.A. Hoffmanna, N. Gogola, M. Sałtykowa-Szcze-drina, F. Kafki, I. 

Erenburga (Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca), B. Brechta, G. Meyrin-ka, F. Dürrenmatta, W. 

Majakowskiego (Łaźnia), E. Ionesco. W literaturze polskiej groteskę uprawiali m.in. R. Jaworski, S.I. 

Witkiewicz, W. Gombrowicz, K.I. Gałczyński, T. Różewicz, S. Mrożek. 



a) Wyjaśnij, na czym polega groteskowość zamieszczonych dzieł plastycznych.  
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Gargulec z Narodowego Pałacu w Penie w Portugalii, 

1842–1854 
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Leonardo da Vinci, Groteskowa głowa, ok. 1495 •  
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• Jerzy Duda-Gracz, Motyw polski Wielka Emigracja, 1983 

 

  



 

 

Zobacz, w jaki sposób pisarz uzyskał efekt satyryczny w wymienionych epizodach: 

 

 



Na czym polega więc groteskowość Ferdydurke? 

Groteska jako kategoria estetyczna polega na takim ukształtowaniu rzeczywistości w dziele 

literackim, które burzy utrwaloną zdroworozsądkową wizję świata i neguje utarte 

przekonania. Dzieje się tak m.in. dzięki nagromadzeniu w utworze przeciwstawnych wartości, 

łączeniu kontrastowo odmiennych pierwiastków: realizmu z fantastyką, powagi z komizmem, 

logiki z absurdem, deformacji elementów świata przed-stawionego.  

Groteskowość Ferdydurke objawia się na wszystkich płaszczyznach utworu, od konstrukcji 

fabularnej, budowy postaci, po warstwę językową powieści. W Ferdydurke często widzimy, jak 

realność przechodzi w absurd, tok akcji zostaje zaburzony, sceny są ze sobą luźno powiązane, 

jakby nielogicznie, bez wyraźnego związku przyczynowo skutkowego i często wydają się jak ze 

snu, postacie są groteskowe – noszą absurdalne imiona i pseudonimy, posługują się 

groteskowym językiem. Także w warstwie formalnej dzieła dochodzi do pomieszania różnych 

stylów i konwencji gatunkowych. Posiada ono cechy zarówno prozy edukacyjnej, pamiętnika, 

powiastki filozoficznej, jak i obyczajowej satyry. Styl Ferdydurke stanowi mieszankę, na którą 

z jednej strony składają się wypowiedzi naukowe i patetyczne, a z drugiej wiejska gwara. 


