
MATERIAŁ  + NOWE ZADANIA – SEM 4D 

Moi drodzy słuchacze, uczymy się dalej zdalnie, więc przesyłam Wam następne zadania do 

wykonania z prośbą o sumienność i poważne potraktowanie nauki. Zadania należy wykonać do 16 

listopada, po tym terminie nie będą sprawdzane. Będziemy pracować  nad powieścią W. 

Gombrowicza Ferdydurke: 

 

 Zadania do powieści Ferdydurke: 

 

 Przeczytaj powieść Gombrowicza. 

 Dobrze byłoby obejrzeć również ekranizację powieści w reż. J. Skolimowskiego. 

 Odsłuchaj na you tube wykładów na temat  Ferdydurke:  

hasło: 136. Ferdydurke da się zrozumieć. Matura z polskiego 

hasło: 18. O Ferdydurke, grotesce, gębie … 

 Zapoznaj się z materiałem o Ferdydurke, który dla Was opracowałam: 

 

Co warto wiedzieć o Ferdydurke, czyli 3 podstawowe zagadnienia zawarte w 

książce Gombrowicza, które każdy uczeń powinien znać: 

 

1. Ferdydurke to przykład powieści awangardowej, w której świat przedstawiony poddano 

żywiołowi parodii, absurdu i groteski. W efekcie wydarzenia i postaci są silnie zdeformowane 

i chwilami wręcz niewiarygodne. Ciąg przyczynowo – skutkowy uległ rozbiciu, fabuła 

oscylująca pomiędzy jawą a snem została ubarwiona licznymi epizodami a kompozycja 

utworu wyraźnie rozluźniona i otwarta. Narracja - w głównej mierze pierwszoosobowa - 

sprawia, że czytelnik poznaje świat poprzez filtr przeżyć głównej postaci. Powieść w rezultacie 

przypomina krzywe zwierciadło, a nie „lustro, które przechadza się po gościńcu”, jak mawiali 

wielcy realiści. Wszelkie prawa klasycznej powieści balzakowskiej przestają w niej 

obowiązywać. 

 

2. Powieść Gombrowicza stanowi wykładnię jego filozofii formy. Wydarzenia i postaci, które w 

utworze występują, to jedynie pretekst, by zilustrować teorię stosunków międzyludzkich. Nie 

funkcjonujemy w próżni społecznej ale wśród ludzi – mówi pisarz – i dlatego nasze 

zachowanie determinują inni, narzucając nam określony wzorzec. Człowiek jest zatem 

niewolnikiem konwencji, stereotypów, kostiumów kulturowych, odarty z autentyczności gra 

swoje życiowe role niczym aktor w teatrze. Wciśnięty w określone środowisko, poddaje się 

jego zniewoleniu, przyjmując takie zachowania, jakich oczekują od niego inni. Gombrowicz 

nazywa to Formą. W powieści symbolizują ją słowa – klucze: pupa, łydka i gęba. To przykłady 

gotowych wzorców, które na swojej drodze napotyka Józio i chcąc nie chcąc przyjmuje: 

najpierw formę niedojrzałego ucznia (pupa), potem nowoczesnego chłopca ( łydka), wreszcie 

panicza z dworu postawionego wobec wiejskiego parobka – chama  ( gęba). Ucieczki przed 

formą nie ma, bo nawet jeśli wyzwolimy się z jednej  to natychmiast popadamy w następną, 

czego niezbicie dowodzą przygody Józia: w każdej z trzech przestrzeni kulturowych –  szkole, 



stancji, dworze – atakują go formy, dlatego nie ma ucieczki przed gębą jak tylko w inną gębę 

– konstatuje Gombrowicz. 

 

3. Ferdydurke to książka, w której pisarz bezceremonialnie rozprawia się z ówczesną kulturą. 

Prezentując trzy środowiska najbardziej zdeterminowane formą – szkołę, nowoczesną kulturę 

mieszczańską i konserwatywną ziemiańską – obnaża ich nieautentyczność. Zarówno szkoła 

jak i stancja Młodziaków czy dwór Hurleckich okazują się być najbardziej obciążone przez 

stereotypy  a tym samym  sztuczne, nieprawdziwe, skostniałe. Kultura wyrażająca się we 

wszechobecnej formie z tendencją do narzucania jej innym nie może być zatem twórcza, 

stanowi wręcz zagrożenie dla indywidualizmu człowieka. 

 

 Gdy już to zrobisz, wykonaj następne zadania: 

 

• Rozwiąż test, aby sprawdzić znajomość utworu: 

Test: 

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję: 

a) greki 

b) geografii 

c) łaciny 

d) polskiego 

„Gęba” to: 

a) oznaka zdziecinnienia 

b) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko 

c) oznaka schłopienia 

d) przezwisko jednego z bohaterów powieści 

 

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu: 

a) piłki nożnej 

b) golfowego 

c) tenisowego 

d) hokejowego 

 

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od: 

a) siebie 

b) dojrzałych mężczyzn 

c) erotomanów 



d) ciotki z zagranicy 

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora: 

a) Pomostkowego 

b) Piórkowskiego 

c) Puczydłowskiego 

d) Pełnowackiego 

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc: 

a) kakao 

b) zupę ogórkową 

c) zupę mleczną 

d) kompot 

W domu Młodziaków Józio przygląda się: 

a) zakłamaniu i hipokryzji 

b) dobremu wychowaniu w narodowym duchu 

c) szczerej postępowości 

d) zacofaniu 

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych 

chłopiąt pod wodzą: 

a) Miętusem 

b) Bladaczki 

c) Kopyrdy 

d) Syfona 

Józio jest początkującym: 

a) fotografikiem 

b) pisarzem 

c) dziennikarzem 

d) malarzem 

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec: 

a) z chwilą śmierci 

b) tylko w inną formę 

c) w niedojrzałość 

d) wyłącznie w młodości 



Niedojrzałość to brak: 

a) pewności siebie 

b) światopoglądu 

c) wykrystalizowanej formy 

d) własnej religii 

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja: 

a) żywa 

b) trzecioosobowa 

c) zdystansowana 

d) pierwszoosobowa 

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem: 

a) „Kotuś” 

b) „Mamusia” 

c) „Myszka” 

d) „Ciociusia” 

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak: 

a) naiwności 

b) przeciętności 

c) dziecięcości 

d) erotyzmu 

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina: 

a) rzemieślnicza 

b) arystokratyczna 

c) mieszczańska 

d) ziemiańska 

 

 

• Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania: 

Zasiadłszy na krześle nauczyciel otworzył dziennik, strząsnął pyłek z kamizelki, obrócił rękawy, żeby się 

na łokciach nie wytarły, zacisnął usta, stłumił coś w sobie i założył nogę na nogę. Następnie westchnął 

i spróbował przemówić. Hałasy wybuchnęły ze zdwojoną mocą. […] Nauczyciel spojrzał na klasę, 

poprawił mankiet, zwęził usta, otworzył je i znowu zamknął. Uczniowie wrzasnęli. Nauczyciel 

zmarszczył się i skrzywił, obejrzał mankiety, pobębnił palcami, pomyślał o czymś dalekim – wyciągnął 

zegarek, położył go na pulpicie, westchnął, znów coś stłumił w sobie czy przełknął, a może ziewnął, 

dłuższy czas skupiał energię, wreszcie huknął dziennikiem  w katedrę i krzyknął: 



- Dość tego! Proszę się uspokoić! Lekcja się zaczyna. 

Wtedy cała klasa ( prócz Syfona i kilku jego zwolenników) jak jeden mąż objawiła niecierpiącą chęć 

udania się do ubikacji.[…] 

- Wielkim poetą! Zapamiętajcie to sobie, bo ważne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą Wielkim 

poetą był! Nieroby nieuki, mówię przeciez spokojnie, wbijcie sobie dobrze do głowy – a więc jeszcze 

raz powtórzę, proszę panów: wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielki poeta, kochamy Juliusza 

Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą.[…] 

- Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam! Wcale się nie zachwycam! Nie zajmuje mnie! Nie mogę 

wyczytać więcej niż dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Boże, ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie 

nie zachwyca? […] 

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

- A mnie nie zachwyca. 

- To prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych zachwyca. 

- Ale, słowo honoru, nikogo nie zachwyca. Jak może zachwycać, jeśli nikt nie czyta oprócz nas, którzy 

jesteśmy w wieku szkolnym, i to tylko dlatego, ze nas zmuszają siłą… 

- Ciszej, na Boga! To dlatego, że niewielu jest ludzi naprawdę kulturalnych i na wysokości… 

- Kiedy kulturalnych także nie. Nikt. Nikt. W ogóle nikt 

- Gałkiewicz, ja mam żonę i dziecko! Niech Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się ulituje! 

Gałkiewicz, nie ulega kwestii, że wielka poezja powinna nas zachwycać, a przecież Słowacki był 

wielkim poetą… Może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicza, ale nie powie mi chyba Gałkiewicz, że nie 

przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz, Byron, Puszkin, Shelley, Goethe… 

- Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi, wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej 

niż dwie lub trzy strofy. O Boże! Nie mogę… 

-Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie 

zachwycać nas, a więc zachwyca. 

-A ja nie mogę. I nikt nie może! O Boże! […] 

 Nieszczęsny Baldaczka poczuł, ze i jemu także grozić zaczyna niemożność. 

- Pylaszczkiewicz! – krzyknął – Niech Pylaszczkiewicz natychmiast wykaże mnie, Gałkiewiczowi i 

wszystkim w ogóle piękności którego z celniejszych ustępów![…] 

Pylaszczkiewicz podniósł się i zaczął recytować ustęp z poematu. 

I recytował. […]recytował pięknie i piękność recytacji, wzmożona pięknością poematu i wielkością 

wieszcza oraz majestatem sztuki, przetwarzała się niepostrzeżenie w posąg wszelkich możliwych 

piekności i wielkości. Co więcej, recytował tajemniczo i pobożnie; recytował usilnie, z natchnieniem; i 

wyśpiewywał śpiew wieszcza tak właśnie, jak śpiew wieszcza winien być wyśpiewany. O cóż za 



piękność! Jakaż wielkość, jakiż geniusz i jakaż poezja![…] Po kwadransie sam Gałkiewicz zajęczał, że 

dosyć, że uznaje, że uchwycił, że cofa, zgadza się, przeprasza i może. 

- A widzi Gałkiewicz?! Nie ma to jak szkoła, gdy chodzi o wdrażanie uwielbienia dla wielkich 

geniuszów! 

PYTANIA DO TEKSTU 

 

 Od jakich słów zostały utworzone nazwiska bohaterów? Na jakie cechy postaci wskazują? 

 

 Bladaczka - ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Gałkiewicz - …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Pylaszczkiewicz -……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Opisz sposób zachowania i język, jakim posługuje się profesor Bladaczka. W czym wyraża się 

groteskowość tej postaci? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Porównaj postawy Gałkiewicza i Pylaszczkiewicza. Jakim stereotypom obecnym w środowisku 

szkolnym odpowiadają ich zachowania: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 Jaki obraz szkoły kreśli Gombrowicz, opisując lekcję polskiego? Czy taka szkoła może być 

zagrożeniem dla indywidualizmu człowieka? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 W jakiej konwencji utrzymany jest podany fragment? Zaznacz właściwe pojęcia: 

 

realizm – groteska – parodia – symbolizm – absurd - naturalizm 

 

Życzę dobrej pracy i do zobaczenia   Joanna Zajkowska 

 


