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Wykład profesora Bladaczki o Słowackim. 

Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt? A zatem , panowie, ja 
wyrecytuję wam swoją lekcję , a potem wy z kolei wyrecytujecie swoją. Cichol 

- Wielkim poetą! Zapamiętajcie to sobie, bo ważne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim po
etą był! Nieroby, nieuki , mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie dobrze do głowy - a więc jeszcze raz 
powtórzę proszę panów: wielki poeta, Juliusz Słowacki , wielki poeta, kochamy Juliusza Słowackiego i zachwy
camy się jego poezjami , gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego: 
„Dlaczego w poezjach wielkiego poety, Juliusza Słowackiego , mieszka nieśmiertelne piękno , które zachwyt 
wzbudza? " 

- Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam! Wcale się nie zachwycam! Nie zajmuje mnie! Nie mogę wyczytać 
więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Boże, ratuj, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca? 

- Ciszej, na Boga1 - Gałkiewiczowi stawiam pałę . Gałkiewicz zgubić mnie chcel Gałkiewicz chyba nie zdaje 
sobie sprawy, co powiedział? 

GAŁKIEWICZ 

Ale ja nie mogę zrozumieć! Nie mogę zrozumieć jak zachwyca, jeśli nie zachwyca. 
NAUCZYCIEL 

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

GAŁKIEWICZ 

A mnie nie zachwyca. 



NAUClYCIEL 
To prywatna sprawa Gałkiewicza . Jak widać , Gałkiewicz nie jest inteli
gentny. Innych zachwyca. 

GAŁKIEWICZ 

Ale , słowo honoru, nikogo nie zachwyca. Jak może zachwycać , jeśli nikt 
nie czyta oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, i to tylko dla
tego, że nas zmuszają siłą. . . 

NAUCZYCIEL 

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

GAŁKIEWICZ 

Kiedy kulturalni także nie. Nikt. Nikt. W ogóle nikt. 

NAUClYCIEL 

Gałkiewicz , ja mam żonę i dziecko! Niech Gałkiewicz przynajmniej nad 
dzieckiem się ulituje! Gałkiewicz , nie ulega kwestii , że wielka poezja po
winna 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 ... 

GAŁKIEWICZ 

Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi , wszystkich nudzi . Nikt 
nie może przeczytać więcej niż dwie lub trzy strofy. O Boże! Nie mogę ... 

NAUClYCIEL 

Gałkiewicz , to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i bę
dąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca. 

GAŁKIEWICZ 

A ja nie mogę. I nikt nie może! O Boże! 

Witold Gombrowicz FERDYDURKE 

Wydawnictwo Literackie 1989 



PSALM 52 (51) 
Przeciw oszczercy 

Dlaczego złością się chełpisz , 

przemożny niegodziwcze? 
Przez cały dzień zamyślasz zgubę , 

twój język jest jak ostra brzytwa, 
sprawco podstępu. 
Miłujesz bardziej zło niż dobro, 
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą 
Miłujesz wszelkie zgubne mowy, 
podstępny języku! 

Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki , 
pochwyci cię i usunie z twego namiotu , 
wyrwie cię z ziemi żyjących . 

Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się , 

a będą śmiali się z niego: 
«Oto człowiek , który nie uczynił 
Boga swoją warownią, 
ale zaufał mnóstwu swych bogactw, 
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie". 
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