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Boże, daj mi samotność, bo nienawidzę ludzi."
..jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z
odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemności
zacierającej kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które
uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

Mało ludzi potrafi naprawdę znieść samotność, ale wielu marzy o niej jak o
ostatniej ucieczce.
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

Ale każde życie stanowi dla każdego całe sto procent, więc może ma to jakiś sens.
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą
nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka.
Albert Camus, Dżuma

Inny świat –

Gustaw Herling – Grudziński

ilustracja: Gustaw Herling-Grudziński w więzieniu w Grodnie w 1940 roku, Wikimedia Commons,

Dlaczego tytuł powieści – Inny świat – odpowiedzią jest motto utworu:

Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne
prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie
jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.
Motto zaczerpnięte z Zapisków z Wspomnienia z domu umarłych Fiodora Dostojewskiego.

W dwóch częściach Innego świata opisał Grudziński
chronologicznie swoje przeżycia więzienne i łagrowe
( Witebsk, Leningrad, Wołogda, obóz w Jarcewie)
Fiodor Dostojewski był też skazany na katorgę, którą odkrył i utrwalił właśnie w
Zapiskach… Grudziński i nawiązuje do niej w podtytule (Zapiski sowieckie).
Tematy zawarte w utworze to: totalitaryzm, świat łagrów, cierpienie, wolność i
zniewolenie, moralność, godność i bunt w totalitarnym świecie.
Łagry są wytworem systemu totalitarnego, który dotyka wszystkich, nie tylko
uwięzionych. Zakłada on ingerencję państwa we wszystkie dziedziny ludzkiego życia.
W Rosji szaleje terror wprowadzony przez NKWD.
Grudziński mówi o funkcjonowaniu łagrów.

Rosjanie chcieli po prostu stworzyć warunki, w których pracowalibyśmy dla nich
resztkami naszych sił fizycznych – o głodzie w gruncie rzeczy. To była
niewolnicza praca nawet nie opłacana jedzeniem wystarczającym na regenerację
sił. (…) I wiedzieli, że jak nie wytrzymamy, to przyślą im następnych więźniów.
To, co powstało na Północy Rosji Radzieckiej, zbudowano rękami więźniów, to
łagiernicy pracowali w kopalniach i wycinali lasy. Starano się wychować bezwolnych
niewolników, złamanych przez okrutne śledztwo i straszliwe warunki obozowego życia.

W Innym świecie nie pomaga się bliźnim, brakuje litości, miłości do drugiego
człowieka, brak nadziei. Liczy się tylko to, żeby przetrwać, więc trzeba myśleć tylko o
sobie i nie mieć żadnych skrupułów, że kradniemy, donosimy , czy krzywdzimy innych
ludzi. Wartości ludzkie zostały wystawione na ciężką próbę, ale uwięzieni starają się
je w sobie ocalić, pragną obronić swą godność, ale jest to bardzo trudne. Dochodzi
więc do utraty człowieczeństwa, ale też udaje się ocalić uczucie miłości i wolności.

Aresztowanie, więzienie i łagier – powody skazania:






spóźnienie się do pracy;
strzelenie do portretu Stalina;
zbyt szlachetne zagranie postaci bojara przez aktora;
przypadkowe krytyczne zdanie;
czyjś donos – nieważne, czy prawdziwy , uznane jako sabotaż lub
szpiegostwo ( Grudzińskiego oskarżono o to, że jest „oficerem polskim na
usługach wrogiego wywiadu niemieckiego”);
więźniowie nie mieli prawa do obrony, nie znali powodu oskarżenia, stłoczeni
byli w celach bez kontaktu z rodziną, byli bici i torturowani w celu wymuszenia
zeznań – winny czy niewinny miał się przyznać do winy, po wyroku trafiał do
łagrów.



Jednym z największych koszmarów systemu sowieckiego jest mania legalnego likwidowania
ofiar… Nie wystarczy strzelić komuś w łeb, trzeba jeszcze, żeby o to na procesie pięknie
poprosił.

Życie w łagrze:
Powinniśmy umrzeć (...) my, gnój ludzki,
powinniśmy umrzeć dla własnego dobra i bożej chwały...
I tak dzień po dniu - tygodniami, miesiącami, latami - bez radości, bez nadziei, bez życia.
Cierpienie fizyczne i psychiczne – nieodzowny składnik ludzkiego losu:









głód, zimno;
katorżnicza praca po 11- 12 godz. bez odpoczynku ( najcięższa przy wyrębie
lasu), bardzo rzadko dni wolne od pracy,
choroby ( kurza ślepota, szkorbut, owrzodzenia, odmrożenia;
samookaleczanie się by uniknąć pracy;
zmuszanie rodziny do zerwania kontaktów z więźniem ,, wrogiem ludu’’
rozpacz, brak nadziei na wyjście, walka o przetrwanie i życie;
strach przed śmiercią, śmierć nie robi wrażenia na tych, którzy zostają
samobójstwo staje się aktem wolności i stanowienia o sobie;

Przekonałem się wielokrotnie, że człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach, i
uważam za upiorny nonsens naszych czasów sądzenia go według uczynków, jakich
dopuścił się w warunkach nieludzkich...






donoszenie na współwięźniów, samosądy – brak solidarności ludzkiej,
współczucia, brak ufności;
znęcanie się więźniów kryminalnych nad więźniami politycznymi – utrata
godności ludzkiej;
selekcja i niszczenie słabszych (klasyfikacja ludzi wg kotłów);
zmiana znaczeń wartości, takich jak miłość, wolność, macierzyństwo.
zwulgaryzowanie potrzeb seksualnych ( ,, polowania na kobiety’’);

Zbrodniczy system prowadzi do przeobrażenia się człowieka. Najpierw następuje
dezintegracja osobowości, rozchwianie kategorii moralnych pod wpływem siły lub
propagandy. Potem ma miejsce proces, który obrazowo opisuje Grudziński w rozdziale
Ręka w ogniu, nazywając go Wielką Przemianą – cel to zniewolenie ludzi i ich umysłów
nie tylko do pracy, ale także przygotowanie do zniewalania przyszłych pokoleń – to
podporządkowywanie sobie człowieka i całego społeczeństwa, zdegradowanie go do
przedmiotu.

Za chwilę mechanizm ludzki, zatrzymany w punkcie zerowym i rozłożony na najdrobniejsze
części, zostanie złożony na powrót, ale już inaczej; luki pomiędzy skojarzeniami wypełnią
inne wiązania, myśli i uczucia dopasowane zostaną dokładnie do innych łożysk, pasy
transmisyjne zaczną przekazywać nie przeszłość teraźniejszości, ale teraźniejszość
przeszłości (…).
Michaił Aleksiejewicz Kostylew – bohater rozdziału Ręka w ogniu i szczególna
postać w powieści.


Kostylew z dzieciństwa wyniósł szczerą wiarę w ideały komunizmu W wieku 24
lat marzył o rewolucji światowej. Interesował się życiem na Zachodzie i
poznawał je czytając książki Balzaka, Musseta, Flauberta. Zorientował się, że
jest okłamywany i dlatego w czasie jednej z dyskusji o wyzwalaniu Zachodu
wybuchnął: „Wyzwolić Zachód! Od czego? Od takiego życia, jakiego myśmy nigdy
nie oglądali na oczy!”. To zdanie było dowodem na jego aresztowanie w 1937 r.
Tortury spowodowały, że, przyznał się, że chciał „z pomocą obcych mocarstw
obalić ustrój Związku Sowieckiego”. Odesłano go na 10 lat do łagrów w
Mostowicy, gdzie pomagał innym więźniom, oddając im swoje jedzenie czy
zawyżając wydajność pracy. Za to został przeniesiony karnie do brygady leśnej.
Praca fizyczna złamała go i poniżyła do tego stopnia, że nie było rzeczy, której
by nie zrobił dla zdobycia dodatkowego kawałka chleba.



Kostylew ulega totalitarnej władzy, dojrzewa i spod jej wpływu wyzwala się.
Kiedy przypadkowo przy pracy oparzył sobie rękę, uznaje, że to dobry sposób
aby ,, na nich nie pracować’’ i nie dopuszcza do jej zagojenia opalając
systematycznie rękę. Przeniesiony do łagru w Jarcewie nie zaprzestaje tego
czynić, gdy zesłano go do łagru na Kołymę popełnia samobójstwo oblewając
się w łaźni wiadrem wrzątku.

Inny świat – to hołd złożony człowiekowi i dokument
degradacji i utraty człowieczeństwa.


człowiek staje się podłym i jest zdolny do popełnienia zbrodni by ratować swoje
życie. Zatracenie człowieczeństwa – to gwałty i „materialne” traktowanie kobiet,
bezkarne kradzieże, donosy i wewnętrzna hierarchia, zmuszanie ludzi do
katorżniczej pracy, głodzenie, walka o każdy kęs jedzenia, wyrzekanie się
przez rodzinę więźnia – aby „nie mieć nic wspólnego z przestępcą”.



utwór udowadnia także istnienie wielkiej woli człowieka, siły i heroizmu oraz
obrony własnej godności ludzkiej - Kostylew walczący o swoją niezależność
przez samookaleczenie. Grudziński – akt protestu i głodówki, co w rezultacie
spowodowało wyzwolenie. Pielęgnowanie przez więźniów uczuć miłości –
Pamfiłow do syna i kult miłości małżeńskiej (Dom widzeń), marzenia i uczucia
więźniów. Utwór pokazuje także , że wartości moralne nie jest tak łatwo
zniszczyć .
Niezgoda na zło – im jest ono gorsze, tym większe – poszukiwanie wymiaru
człowieczeństwa – we wspomnieniu, w marzeniu, w samounicestwieniu – są
hołdem złożonym „człowiekowi”.
Borowski w opowiadaniach pokazuje wewnętrzną pustkę więźniów –
jakiekolwiek uczucia zmniejszają szanse przeżycia. Z człowiekiem w obozie
można zrobić wszystko, pozbawić go wszelkich ludzkich wartości. Grudziński
patrzy na obóz pod katem moralnym, ocenia ludzi według zasad dobra i zła.
Wyraża podziw dla tych, którzy chcą ocalić swoją godność walczą o ocalenie w
sobie uczucia miłości ( romans Marusi z Kowalem, pielęgniarki Jewgienii
Fiodorowny z Jarosławem R.- rozdz. Zmartwychwstanie – bohaterka nie ocaliła
życia , ale ocaliła wewnętrzną wolność) życzliwości i pomocy innym.
Pozostawia nadzieję i wiarę w człowieka, że nawet w skrajnych warunkach
można być prawym i uczciwym.





Wyszedłem z Jercewa z iskierką nadziei, której z Oświęcimia nie wyniósł
Borowski. Na tym, mówiąc najprościej, polega różnica między nami. Po prostu
ja, inaczej niż Borowski, nie straciłem całkowicie wiary w podstawowe
wartości ludzkie.
Zło jest w naszym świecie, w nas i obok nas, w „bólu istnienia” i w cierpieniu.
Można i należy z nim walczyć, nie można go definitywnie pokonać.

Zdążyć przed Panem Bogiem – Hanna Krall

Wyścig z Panem Bogiem? Cóż to za pycha!
Zdążyć połknąć cyjanek – zanim hitlerowcy znajdą cię, by zabijać i torturować.
Zdążyć przed Panem Bogiem, bo Bóg zsyła chorobę,
Zdążyć operować, zanim choroba zabierze pacjenta

Tytuł utworu ma charakter metaforyczny. Kojarzy się nam z wyścigiem,
w którym biorą udział Bóg i człowiek. Czego dotyczy ten wyścig? – to
wyścig o ludzkie życie, o przedłużenie go choćby na krótki czas. Marek
Edelman bohater książki i relacjonujący wydarzenia tamtych dni zawsze
chciał zdążyć przed Panem Bogiem – dar życia dla jednego człowieka ma
wielkie znaczenie, choćby umierały setki.
Tematyka utworu:
 Holokaust ( całopalenie) – zagłada, całkowite zniszczenie zwłaszcza
Żydów europejskich przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.
 hitleryzm,
 godność,
 walka,
 wartość ludzkiego życia,
 człowiek – to, co w nim najgorsze i najlepsze,
 heroizm i deheroizacja.

„ Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja
muszę
szybko
osłonić
płomień,
wykorzystując Jego chwilową nieuwagę.
Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by
sobie życzył. To jest ważne: On nie jest za
bardzo sprawiedliwy. To jest również
przyjemne, bo jeżeli się coś uda – to bądź co
bądź Jego wywiodło się w pole…’’

Treść utworu:
Marek Edelman opowiada o wojnie i o medycynie. O tym, czym jest godna śmierć i
godne życie. Jest to także opowieść o ludziach, którzy mu towarzyszyli – o
powstańcach, zakonnicach, dawnych akowcach, kobietach, które kochał, o pacjentach
i o lekarzach.


Wojna – opis warunków życia w getcie warszawskim, akcji likwidacyjnej z 1942
r., powstanie w getcie ( 19 kwietnia 1943 r.);

Zdążyć przed Panem Bogiem" to książka Hanny Krall, która przeprowadziła wywiad z
Markiem Edelmanem, naocznym świadkiem tych zdarzeń. Tylko on ocalał ze sztabu
powstańczego Żydowskiej Organizacji Bojowej. Książka powstała więc na podstawie
relacji Marka Edelmana z tragicznych dni likwidacji getta przez Niemców. To obraz
holocaustu i powstania Żydów. Marek Edelman wspomina osoby, ich zachowania,
problemy tamtych czasów, działania zbrojne, próby ratowania ludzkiego życia. Jako
ofiara niemieckiego nacjonalizmu spogląda na sytuację w warszawskim getcie. W
czasie wojny pracował jako goniec w szpitalu i miał przepustkę pozwalającą na
wychodzenie z getta. Każdego dnia, gdy wywożono ludzi do komór gazowych, jego
zadaniem było wyprowadzić z tłumu chorych.” Miał przed sobą tragiczny wybór –
numerki, czyli ocalenie, były dla niewielu. Musiał więc ratować życie nielicznym,
ignorując zbiorową śmierć.

Wiesz, kiedy człowiek odprowadza innych ludzi do wagonów, to może mieć z Nim
później parę spraw do załatwienia. A wszyscy przechodzili koło mnie, bo stałem
przy bramie od pierwszego do ostatniego dnia. Wszyscy, czterysta tysięcy ludzi
przeszło koło mnie”. (fragment książki)
Relacja Edelmana jest relacją przejmującą, pokazuje straszliwe cierpienie Żydów,
ich walkę o godność, heroizm. Po powstaniu w getcie wyprowadził swój oddział
kanałami, później walczył w powstaniu warszawskim.

Warunki życia w getcie: W listopadzie 1940 roku Niemcy postanowili
utworzyć getto i przenieść do niego wszystkich Żydów z Warszawy i
okolicznych miasteczek.




na małej przestrzeni mieszkało prawie pół miliona ludzi, których pozbawiono w
majątku oraz pracy, większość Żydów nie miała pieniędzy, panował głód podstawowym pożywieniem bywała zupa z nieoczyszczonego owsa. Głodne dzieci
wyrywają na ulicy przechodniom paczki w nadziei, że jest tam jedzenie, dzieciom
rozdaje się zupę przy ochronie policji, bo tłum wyrywa im jedzenie – zdarzały się
przypadki kanibalizmu;
lekarze w getcie prowadzili badania nad głodem, Edelman cytuje fragmenty pracy
pt. Choroba głodowa – serce, wątroba, nerki zmniejszały się, pojawiała się
opuchlizna - najniższa waga wynosiła 24 kg u kobiety trzydziestoletniej, zmiany w
psychice – senność, apatia, agresja;




zwłoki zmarłych porzucano są na ulicy, by gmina pochowała je na własny koszt.
getto posiadało własny zarząd – na jego czele stał Adam Czerniaków, który popełnił
samobójstwo, gdy Niemcy rozpoczęli akcję likwidacyjną;
 getto miało własną policję, szpitale, szkoły, zakłady pracy;
 kiedy rozdawano numerki – żółte karteczki z pieczęcią chroniące ich posiadaczy
przed przesiedleniem robiono wszystko, by je otrzymać. Jedni okazywali niezwykłą
siłę ducha, inni za wszelką cenę pragnęli ocalić siebie lub rodzinę. Dziewczynka –
Frania odpychała od siebie matkę, która nie dostała numerka na życie.
 Żydzi nie wierzyli w to, że jest zamiar wymordowania całego narodu. Niemcy mówili
o przesiedleniu ludności na wschód. Tym, którzy dobrowolnie zgłoszą się do
wyjazdu, obiecywano nawet po trzy kilogramy chleba i marmoladę. Ginący z głodu
ludzie zgłaszali się, wierząc, że Niemcy nie marnowaliby takich ilości chleba.
Zgłaszali się i jechali prosto do Treblinki.

Pragnienie ratowania życia, za wszelką cenę i ocalająca siła miłości:

„ludzie garnęli się wtedy do siebie jak nigdy przedtem, jak nigdy
w normalnym życiu”.


Pośpiesznie zawierane małżeństwa, bycie z drugim człowiekiem było
namiastką bezpieczeństwa.



Niemcy stwarzali początkowo pozory, że potrzebują ludzi do pracy, więc
choroba lub kalectwo chroniły przed transportem. W tej sytuacji pielęgniarki
łamały nogi tym, których należało ocalić.



Synek Hennocha Rusa zmarł na początku wojny wskutek transfuzji, a ojciec
odczuwał potem wdzięczność, że dziecko zmarło w domu, jak człowiek.



Przełożona pielęgniarek Tenenbaumowa oddała swój numerek córce, a sama
popełniła samobójstwo. Mimo że dziewczyna przeżyła jeszcze tylko kilka
miesięcy, zdążyła zaznać miłości.



Podczas likwidacji szpitala lekarka oddała dzieciom swoją porcję cyjanku,
ratując je tym samym przed komorą gazową. Podanie trucizny jest tu więc
czynem niemal bohaterskim.



Pracownicy szpitala starali się wstrzyknąć truciznę swoim bliskim, by im
zapewnić lepszą śmierć.

Godność człowieka:
Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Kiedy oddziały niemieckie wkroczyły
do getta, by pozostałych Żydów deportować do obozów zagłady, napotkały zbrojny
opór. Walkę podjęła Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), której dowódcą był
Mordechaj Anielewicz. Mimo ogromnej dysproporcji sił walki trwały około trzech
miesięcy.
Powstanie w getcie wybuchło aby ocalić godność, aby nie umierać w komorze
gazowej lub z głodu.


kluczowym fragmentem jest opowieść o Żydzie, którego dwóch niemieckich
oficerów postawiło na beczce i wśród śmiechu obcinało mu po kawałeczku brodę.
Pozornie nic strasznego się nie stało, lecz Edelman stwierdził:

„Wtedy zrozumiałem, że najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać się
wepchnąć na beczkę”.



upokarzała świadomość, że powodem skazania na śmierć jest samo bycie Żydem.
upokarzało hasło z plakatu „Żydzi – wszy – tyfus plamisty” i karuzela pod murem
getta.

Okres powojenny – praca Marka Edelmana w klinice kardiochirurgicznej – walka
o życie ludzi chorych na serce, wprowadzanie nowych metod operowania.
Po wojnie jako znany lekarz- kardiochirurg też ratuje ludzkie życie, choć wie, że
nie ocali wszystkich. Oddany swojej misji przeprowadził wiele skomplikowanych
operacji ratujących życie ludzkie. Każde uratowane życie traktował jako wygraną z
Panem Bogiem, ze śmiercią. Traktował to jako odpokutowania za niemożność
ocalenia tysięcy tych, których udusił cyklon B. Nigdy nie zaakceptował komunizmu
i z tego powodu był wyrzucany z pracy i szykanowany, m.in. w 1968 roku
odmówiono mu zatwierdzenia habilitacji. W stanie wojennym został internowany,
bo w latach 1980 – 1981 był członkiem Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ
„Solidarność”. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Marek
Edelman nie zdecydował się na emigrację, mimo że jego rodzina przeniosła się do
Francji. Nigdy nie zrezygnował z działalności opozycyjnej i mówienia trudnej
prawdy.
Współpracownicy doktora Edelmana, o których wspomina się w książce.


Profesor Jan Moll – kierownik kliniki w Łodzi, który w czasie wojny był chirurgiem
w szpitalu św. Kazimierza w Radomiu i operował partyzantów i żołnierzy. Jako
pierwszy dokonał operacji na otwartym, asystentem profesora był Marek
Edelman.



Elżbieta Chętkowska, Zofia Wróblówna i Aga Żuchowska

Wspominani pacjenci doktora Edelmana, których poddano nowatorskim
operacjom:




pani Bubnerowa – zmieniono kierunek krwi w jej sercu,
Rudny – „majster z dziedziny urządzeń pasmanteryjnych”, jemu po raz pierwszy
przeszczepiono żyłę z nogi do serca,
Rzewuski – prezes Automobilklubu, którego operowano już w trakcie zawału.

Przypomina tych, którzy również odznaczyli się bohaterstwem, ale o których
zapomniano i nie ma na myśli jedynie heroizmu walki.





Pola Lipszyc – nie miała „żydowskiego wyglądu”, więc mogła ocalić życie,
wolała jednak pójść na śmierć, bo nie chciała opuścić matki.
Tenenbaumowa – przełożona pielęgniarek, która oddała córce swój numerek
na życie, a sama popełniła samobójstwo.
Michał Klepfisz – młody inżynier, który własnym ciałem zasłonił karabin
maszynowy, by jego oddział mógł przejść.
Jurek Wilner – działacz zajmujący się zdobywaniem broni; aresztowany w
marcu 1943 roku przez gestapo wytrzymał długotrwałe tortury, potem udało mu
się uciec. Popełnił samobójstwo w bunkrze przy Miłej 18.

Czy ludzie , których przedstawia Marek Edelman to bohaterowie?

Tak! – to ludzie niezwykli , chociaż Edelman przedstawia

siebie i innych Żydów, np.
Mordechaja Anielewicza, jako ludzi zwykłych, często mających drobne wady i słabości.
Edelman nie umniejsza wagi powstania, raczej pomniejsza własną rolę. Powtarza, że
nie ginie się dla symboli, ale raczej po to, by nie umierać w upodleniu.
Źródło: http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/zdazyc-panem-bogiem-maturze
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-matura-2014/materialy/news-obraz-warszawskiego-getta-w-zdazyc-przedpanem-bogiem,nId,876647#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Heroizacja i deheroizacja – jednocześnie mowa o wartościach
najważniejszych, takich jak życie, miłość, godność.
Marek Edelman „nie nadawał się na bohatera, bo nie było w nim patosu”, broni się
przed symboliką, podkreślaniem bohaterstwa. Samobójstwo osiemdziesięciu
powstańców w bunkrze przy Miłej 18 komentuje słowami:

„Tego nie należało robić. Mimo że to bardzo dobry symbol. Nie poświęca się
życia dla symboli”.
W bunkrze zabiła się młoda dziewczyna – Ruth, która strzelała do siebie aż siedem
razy. Według Edelmana

„zmarnowała (…) sześć naboi”.

Irytuje go skłonność do powiększania liczby powstańców, wielokrotnie podkreśla, że
było ich tylko 220. Opisując pomnik poświęcony poległym, zauważa:

Żaden z nich nigdy tak nie wyglądał, nie mieli karabinów, ładownic ani map,
poza tym byli brudni i czarni, ale na pomniku jest tak, jak pewnie być powinno.
Na pomniku jest jasno i pięknie.
Prawdomówność wielu drażniła. Edelman nie miał jednak zamiaru podważać
bohaterstwa, chce pokazać ludzi, a nie pomnikowych bohaterów. Z życiorysu
przywódcy powstania Mordechaja Anielewicza przypomina mało chwalebny szczegół,
jak ten, sprzedając z matką ryby, malował im skrzela, by wydawały się świeże.
Wspomina też, jak Anielewicz naraził kilkuset mieszkańców ulicy Zamenhoffa, bo
pragnąc zdobyć rewolwer, zabił strażnika. Na pytanie, dlaczego w takim razie został
przywódcą, pada odpowiedź: „Czy ja wiem? Bardzo chciał nim być, więc go

wybraliśmy”.

Dżuma –

Albert Camus

Znaczenie słowa dżuma: symbol zła, wojna, totalitaryzm, niezawinione
cierpienie, klęska żywiołowa, zaraza, rzeczywistość człowieka.
Na ukształtowanie Dżumy miały wpływ: II wojna światowa, totalitaryzm i
egzystencjalizm. Camus wobec tych doświadczeń ludzkości stawia pytanie o sens
życia i obowiązki człowieka. Dżuma pojawia się w 40. latach XX wieku.
Autor powieści staje w obronie kardynalnych zasad moralnych: solidarności, altruizmu,
poświęcenia. Skoro mogę być dobry, jak i zły, wybieram dobro. Dżuma jest protestem
przeciw złu, to powieść o ludzkich postawach w godzinie próby, o cierpieniu i śmierci.
Miasto zamknięte jako metafora totalitaryzmu:







bramy w Oranie są pilnowane przez strażników;
zagrożenie powoduje poczucie zagubienia;
nie można opuścić granic, wydostać się poza zakreślone granice;
orańczycy zostają rozdzieleni ze swoimi najbliższymi;
wszyscy podejmują próby normalnego życia;
włączają się mechanizmy obronne i konformistyczne (mieszkańcy Oranu –
symbolizujący lokatorów socjalistycznego obozu, próbowali jakoś się urządzić
w narzuconej rzeczywistości, nie walczyli z systemem – chorobą).

Dżuma to powieść o lekarzu, o tym, jak zawód determinuje czyjś los, jak wyzwala
postawy moralne i etyczne. Powieść to obraz świata walczącego ze złem, którego
symbolem jest tytułowa dżuma, pustosząca miasto Oran w Algierii. Wybuch epidemii
wywołuje różne reakcje u mieszkańców, jednak stopniowo uznają słuszność
postępowania doktora Rieux, który od początku aktywnie walczy z zarazą, uznając to
za swój obowiązek jako człowieka i lekarza.
Co to jednak znaczy – dżuma?

To życie, ot i wszystko.
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy
człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione miłością.
Jedyny sposób, żeby ludzie byli razem, to zesłać im dżumę.

Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika (...) nadejdzie być może dzień, kiedy
Albert
Dżuma
na nieszczęście ludzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle
je,Camus,
by
umierały w szczęśliwym mieście.
Albert Camus, Dżuma

Myśl przewodnia utworu:
Człowiek jest skazany na nieuniknioną porażkę, gdyż jest śmiertelny.
Losy ludzkie są nieprzewidywalne.

Człowiek świadomy tego może jednak i powinien przyjąć postawę aktywną
i solidarną względem innych, również naznaczonych „zarazą”. Kataklizm
jest próbą, sprawdzianem, który ukazuje wartości ludzi: lęk, bohaterstwo,
pragnienie ucieczki, przemianę.
W murach Oranu – Jak wygląda miasto? Czym się zajmują jego mieszkańcy?
Miasto, trzeba przyznać, jest brzydkie. Wygląda spokojnie i dopiero po pewnym czasie
można zauważyć, co je odróżnia od tylu innych miast handlowych pod wszystkimi
szerokościami. Jakże wyobrazić sobie na przykład miasto bez gołębi, bez drzew i
ogrodów, gdzie nie uderzają skrzydła i nie szeleszczą liście, miejsce nijakie, jeśli już
wyznać całą prawdę? Zmianę pór roku czyta się tylko w niebie. Wiosnę oznajmia
jedynie jakość powietrza lub koszyki kwiatów, które drobni sprzedawcy przywożą z
okolicy: tę wiosnę sprzedaje się na targach. W lecie słońce za-pala zbyt suche domy i
pokrywa mury szarym popiołem; wówczas można żyć tylko w cieniu zamkniętych
okiennic. Jesienią natomiast potop błota. Pięknie bywa tylko zimą.
Najdogodniej można poznać miasto, starając się dociec, jak się w nim pracuje, jak kocha i jak umiera. W naszym małym mieście, może za przyczyną klimatu, wszystko to
robi się razem, z miną jednako szaleńczą i nieobecną. To znaczy, że ludzie tu się
nudzą i starają się nabrać przyzwyczajeń. Nasi współobywatele dużo pracują, ale
zawsze po to, by się wzbogacić. Interesują się przede wszystkim handlem i zajmują
się głównie, jak to sami nazywają, robieniem interesów. Oczywiście mają również
upodobania do prostych radości, lubią kobiety, kino i kąpiele morskie.
Albert Camus, Dżuma, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1966, s. 13.

Wygląd miasta Oran:
 miasto handlowe jest małe i brzydkie, przeciętne;
 pozbawione jest ogrodów i ptaków, a nieobecność przyrody powoduje, że
zmiany pór roku są właściwie nieodczuwalne: wiosnę można poznać tylko po
zmianie powietrza i jedynych elementach przyrody w mieście – kwiatach
sprzedawanych na targowiskach; latem skwar pokrywa domy i mury popiołem;
jesienią brodzi się w błocie; ładne są wyłącznie zimy;
 w mieście żyje się we wspólnocie, jednak ludzie są nieobecni duchem – jest
to pozorna wspólnota. Sposobem na nudę są pewne rytuały. Dużo pracują, ale
nie dla pasji, lecz po to, by się wzbogacić. Głównie interesuje ich handel i
robienie interesów, marzą o bogactwie i są nastawieni na konsumpcję. Cenią
sobie rozrywki i lubią proste przyjemności – randki, kino, kąpiele w morzu.

W murach Oranu – Co zmieniła dżuma w życiu mieszkańców Oranu ? Jakie
uczucia w mieszkańcach wywołała decyzja o zamknięciu miejskich bram?
Jakie reakcje i zachowania mieszkańców wywołała epidemia ?.
Można powiedzieć, że od tej chwili począwszy dżuma stała się sprawą nas wszystkich.
Aż dotąd, mimo zaskoczenia i niepokoju, jakie przyniosły te szczególne wydarzenia,
każdy z na-szych współobywateli nadal robił, co do niego należało, jak mógł i na swoim
zwykłym miejscu. To niewątpliwie powinno było trwać. Ale kiedy bramy zostały
zamknięte, nasi współobywatele zrozumieli, że wszyscy, i narrator także, znaleźli się
w jednym worku i że trzeba się ja-koś urządzić. Tak więc, na przykład, doznanie równie
indywidualne, jak świadomość rozłąki z ukochaną istotą stało się nagle, od pierwszych
tygodni, udziałem całej ludności i, wraz ze strachem, głównym cierpieniem tego
długiego okresu wygnania.
Rzeczywiście, jednym z najbardziej godnych uwagi następstw zamknięcia bram była
nagła rozłąka istot do tego nieprzygotowanych. […]
Zresztą po kilku dniach, kiedy okazało się jasne, że nikomu nie uda się wyjść z
naszego miasta, przyszło nam na myśl zapytać, czy nie pozwolono by na powrót tych,
którzy wyjechali przed epidemią. Po kilku dniach namysłu prefektura odpowiedziała
twierdząco. […] Tak więc pierwszą rzeczą, jaką dżuma przyniosła naszym
współobywatelom, było wygnanie. Narrator sądzi, że może napisać tutaj w imieniu
wszystkich to, czego sam doświadczył, skoro doświadczył tego w tym samym czasie
co wielu naszych współobywateli. Było to bowiem naprawdę poczucie wygania, ta
próżnia, którą stale nosiliśmy w sobie, to dokładnie określone wzruszenie, nierozumna
chęć, by cofnąć lub zmusić do pośpiechu czas – płonące strzałki pamięci. […] Jeśli
niekiedy popuszczaliśmy cugli wyobraźni i znajdowaliśmy przyjemność w oczekiwaniu
na dzwonek powrotu czy znajomy krok na schodach, jeśli w tych chwilach chcieliśmy
zapomnieć, że pociągi są unieruchomione, jeśli urządzaliśmy się tak, by zostać w
domu w godzinach, gdy zazwyczaj podróżny, który przyjeżdżał pośpiesznym
pociągiem, mógł znaleźć się w naszej dzielnicy, rzecz prosta, że ta zabawa nie mogła
trwać. Przychodziła zawsze chwila, kiedy zdawaliśmy sobie jasno sprawę, że pociągi
nie przychodzą. Rozumieliśmy wówczas, że nasza rozłąka będzie trwała i że trzeba
sobie poradzić z czasem. Wówczas wracaliśmy do naszej sytuacji więźniów
skazanych na przeszłość i jeśli nawet niektórzy z nas doznawali pokusy, by żyć
przyszłością, wyrzekali się tego tak szybko, jak tylko to było możliwe, czując rany,
jakimi wyobraźnia karze w końcu tych, co jej ufają.
Albert Camus, Dżuma, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1966, s. 67, 69, 70−71.

Życiu mieszkańców Oranu w obliczu dżumy.





nagle wszyscy znaleźli się w podobnej sytuacji – zamknięci w mieście jak ,,w
klatce’’;
dotknęła ich - rozłąka z najbliższymi – tymi, którzy zdążyli uciec;
niektórzy z tych, którym udało się wydostać z miasta przed zamknięciem jego
bram, zdecydowali się na powrót, mimo związanego z tym ryzyka;
wszyscy oczekują na zmianę, niektórzy próbują żyć przeszłością, wspominają
jak żyło się przedtem, ale niestety doznają z tego tytułu porażki bo
rzeczywistość jest inna.

Uczucia mieszkańców związane z zamknięciem bram miasta.
 ludzie są rozdrażnieni i poirytowani izolacją (ograniczeniem praw, poczuciem
zniewolenia, zerwaniem kontaktów ze światem).
Reakcje i zachowania mieszkańców w obliczu epidemii .
 mieszkańcy są nieświadomi niebezpieczeństwa jakie im zagraża, próbują żyć
normalnie, rozporządzenie o zamknięciu bram miasta zaskakuje ich;
 mają poczucie izolacji i osamotnienia;
 niektórzy wykazują solidarność z ofiarami, powodowani różnymi pobudkami
próbują nieść pomoc potrzebującym, inni ulegają chaosowi i dewaluacji
wartości (pogłębiają się różnice społeczne – nie wszystkich stać na dobra
dostępne już tylko na czarnym rynku, wzrasta przestępczość – mieszkania ofiar
są plądrowane, słabsi psychicznie wariują, niektórzy trwonią majątki w
poczuciu ogólnego bezsensu i niewiary w przyszłość), z czasem większość
obojętnieje pod wpływem ogromu cierpień;
 dżuma wydobywa z ludzi zarówno heroizm, jak i najgorszą podłość, jednak z
wraz rozszerzaniem się epidemii większość staje do solidarnej walki ze złem,
człowieczeństwo zostaje obronione. Na wszystkich zaś dramatyczne przeżycia
odciskają trwałe piętno.

W murach Oranu – Jak zachowywali się mieszkańcy na wieść o otwarciu
bram ? Co czuje dr Rieux i z czego wynika jego postawa?
O świcie, w piękny poranek lutowy, bramy miasta otworzyły się wreszcie, co zostało powitane
entuzjastycznie przez ludność, dzienniki, radio i komunikaty prefektury. Narratorowi pozosta-je
więc jeszcze rola kronikarza godzin radości, które nastąpiły po tym otwarciu bram, choć on sam
nie należał do ludzi mogących ją podzielać całkowicie.
Zorganizowano wielkie zabawy w dzień i w nocy. Jednocześnie pociągi zaczęły dymić na dworcu,
a statki z dalekich mórz kierowały się w stronę naszego portu, na swój sposób podkreśla-jąc, że
dla wszystkich, którzy cierpieli rozłąkę, ten dzień jest dniem wielkiego połączenia. […]
Tańczono na wszystkich placach. Z dnia na dzień ruch znacznie się zwiększał i liczniej-sze teraz
samochody jechały z trudem ulicami, które zagarnął tłum. Dzwony miasta przez ca-łe popołudnie
biły nieustannie. Ich rozedrgane dźwięki wypełniały błękitne i złociste niebo. W kościołach
odprawiano modły dziękczynne. Miejsca zabaw były jednak pełne po brzegi, w lokalach, nie
dbając o jutro, podawano ostatnie alkohole. Przy kontuarach cisnął się tłum ludzi jednako
podnieconych, a wśród nich liczne pary splecione uściskiem, niepomne, że wy-stawiają się na
widok publiczny. Wszyscy krzyczeli lub śmiali się. […]
Ta kronika dobiega końca. Czas więc, żeby doktor Bernard Rieux wyznał, że jest auto-rem. […]
Wiedział jednak, że ta kronika nie może być kroniką ostatecznego zwycięstwa. Może być tylko
świadectwem tego, co należało wypełnić i co niewątpliwie powinni wypełniać nadal, wbrew
terrorowi i jego niestrudzonej broni, mimo rozdarcia osobistego, wszyscy lu-dzie, którzy nie
mogąc być świętymi i nie chcąc zgodzić się na zarazy, starają się jednak być lekarzami.
Słuchając okrzyków radości dochodzących z miasta, Rieux pamiętał, że ta radość jest zawsze
zagrożona, wiedział bowiem to, czego nie wiedział ten radosny tłum i co można prze-czytać w
książkach, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika, że może przez dziesiątki lat pozostać
uśpiony w meblach i bieliźnie, że czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w ku-frach, w
chustkach i w papierach i że nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla ich nauki
dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście.
Albert Camus, Dżuma, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1966, s. 247, 249, 253, 258.

Zachowanie mieszkańców po otwarciu bram miasta.





ogólna radość, świętowanie - w dzień i noc bawiono się i tańczono– tłumy
ludzi na ulicach;
wzajemne okazywanie sobie uczuć;
koniec rozłąki - powrót ludzi do miasta - krewni i najbliżsi;
bicie dzwonów i modły w kościołach.

Odczucia doktora Rieux po otwarciu bram miasta


doktor nie ma poczucia ostatecznego zwycięstwa, pamięta bowiem, że to
zwycięstwo jest zawsze tymczasowe, zła nie można pokonać raz na zawsze,
jego bakcyl cierpliwie czeka na sprzyjające okoliczności i w każdej chwili może
się odrodzić, aby zburzyć szczęśliwe życie człowieka.

Doktor Rieux – główny bohater, narrator całej historii to wzór lekarza
i człowieka, ideał do naśladowania dla wszystkich lekarzy:





dumny z bycia lekarzem, współczujący i chętny do pomocy innym ludziom,
nieugięte bohaterstwo moralne, entuzjazm i energia, idealista’
spokój ducha i własny system wartości nawet w ekstremalnych warunkach.
wykonujący z poświeceniem swoją misję nie dla pieniędzy i sławy, ale z
powołania w trosce o ludzi, wbrew własnym lękom i rozterkom,
 nie obawia się śmierci i cierpienia,
 cechuje go wiara w ludzi – „ W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż

na pogardę”,


wzór niezłomnej postawy wobec zła. Jego aktywność wynika z poczucia
dzielenia z ludźmi losu. Człowiek, poszukując sensu, nie może zgodzić się na
zło, gdyż ono niszczy ludzkość. Walka ze złem - zarazą jest jedyną
możliwością, by ocalić siebie i własną godność,
 wyznaje zasadę , że trzeba odrzucić własne problemy i poświęcić się wspólnej
sprawie. – Rieux pisze książkę, aby opowiedzieć się po stronie „zadżumionych”,
aby ostrzec przed powracającą plagą dżumy.
 jest postacią charyzmatyczną, wspaniałym przyjacielem. Pociąga innych za
sobą, dzięki jego namowom na przykład Rambert pozostaje w mieście, z
którego chciał uciec, gdyż dzięki doktorowi zrozumiał, że nie można być
szczęśliwym w oderwaniu od innych,
 mówi o sobie, że gdyby Bóg istniał, być może Jemu pozostawiłby działanie.
Skoro jednak Boga nie ma, człowiek musi z pełną odpowiedzialnością przyjąć
na siebie los własny i innych (los miasta), jest to postawa etycznego heroizmu,
 w przeciwieństwie do większości ludzi Rieux ma świadomość, że walka z
dżumą nie zostaje nigdy zakończona, że trzeba zachować ciągłą czujność,
gdyż zło w ludzkich duszach czai się zawsze i w każdej chwili może
wybuchnąć. Przyjmuje tę prawdę ze spokojem – jest gotowy do nieustannej
walki z „chorobą”.

Nikt nie będzie wolny, jak długo będą trwały zarazy.
[…] każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem […] nie jest od niej wolny. I
trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie
tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka.

Jean Tarrou: obok doktora Rieux, jest jednym z głównych bohaterów powieści,
pojawia się w mieście przed wybuchem epidemii. Uważany za zamożnego, ponieważ
zamieszkuje w hotelu w centrum miasta, ludzie darzą go sympatią za jego przyjazne
usposobienie. Pochodzi z bogatego domu - ojciec był zastępcą prokuratora
generalnego. Chcąc walczyć ze złem, angażował się w politykę, konflikty, lecz po
pewnym czasie zwątpił w sensowność prowadzenia takiego życia. „Dowiedziałem się, że
pośrednio kładłem swój podpis pod śmiercią tysięcy ludzi, że nawet tę śmierć powodowałem uważając za
słuszne czyny i zasady, które ją nieuchronnie sprowadzały. [...] Od dawna już czuję wstyd, śmiertelny wstyd,
że i ja z kolei, choć z daleka, choć działając w dobrej woli, byłem mordercą". Po wybuchu epidemii w
Oranie zorganizował oddziały sanitarne i pisał notatki z przebiegu choroby –
zaangażował się w walkę ze złem. . Zaprzyjaźnił się z doktorem Rieuxem, by
razem toczyć bój przeciwko dżumie. Umiera na krótko przed końcem epidemii.
Wartości:







pacyfizm i sprzeciw wobec kary śmierci: „mam wstręt do wyroków śmierci” „nie zgodzę
się nigdy na ani jedną rację (...) usprawiedliwiającą tą ohydną rzeźnię” – nie chce brać udziału
w morderstwie, chce spokoju - „Jedyna rzecz, która mnie interesuje (...) to znaleźć spokój
wewnętrzny”, „postanowiłem stawać po stronie ofiar w każdej okazji (...). Pośród ofiar mogę
przynajmniej szukać (...) spokoju”;
uważa, że zadżumienie to nie tylko choroba – to całe zło świata;
jego celem jest zostać świętym – jest wysoce moralny „- krótko mówiąc (...) chciałbym
wiedzieć, jak stać się świętym; tylko to mnie interesuje”
prezentuje odwagę, wytrwałość i bunt przeciwko chorobie i chce zachować
honor: „trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać na kolana” , „cała rzecz polegała na
tym, by nie pozwolić umrzeć i zaznać ostatecznej rozłąki możliwie wielkiej liczbie ludzi”
jest skromny, ceni sobie przyjaźń, współczuje innym ludziom, szanuje dobroć i
swoją rodzinę – bardzo kocha matkę;

Podsumowanie:
Najważniejszym wydarzeniem, które ukształtowało światopogląd Tarrou, było
uświadomienie sobie prawdy o ojcu, który skazywał ludzi na śmierć (był
prokuratorem sądowym), „ojciec natomiast (...) musiał być obecny przy tym, co uprzejmie nazywa się
ostatnimi chwilami i co należy nazwać najnikczemniejszym z morderstw”. Po ucieczce z domu Tarrou
był przeciwny wszelkiej przemocy, uważał, że cały świat jest zadżumiony. Mówił,
że „każdy człowiek nosi w sobie dżumę” i dlatego trzeba uważać nikogo „nie zarazić”
– ukryte zło, które może uzyskać władzę nad człowiekiem. Poświecił swoje zycie
osobiste walce ze złem. Należy więc uznać Tarrou za prawdziwego bohatera oraz
przyjaciela, który w pełni osiągnął swą doskonałość moralną.

Raymond Rambert: - dziennikarz mieszkającym w Paryżu, który przybywa do
Oranu w celu przeprowadzenia ankiety na temat warunków życia ludności arabskiej i
ich stanie sanitarnym.:

Wartości:


miłość i tęsknota za ukochaną kobietą: Nie przyszedłem na świat, by pisać reportaże.
Ale przyszedłem na świat żeby żyć z kobietą. Czy to nie naturalne? Ja zaś mam dosyć ludzi








umierających dla idei. Nie wierzę w bohaterstwo, wiem ,że jest łatwe ,a zrozumiałem, że było
zabójcze. Żyć i umierać dla tego ,co się kocha, tylko to mnie interesuje. Wiem, że człowiek jest zdolny
do wielkich czynów, ale jeśli nie jest zdolny do wielkiego uczucia, nie interesuje mnie.
szczęście jednostki - zamierza to osiągnąć podczas pobytu w Oranie nawet
kosztem innych: Dla Ramberta abstrakcją było to wszystko, co stawało na
przeszkodzie jego szczęściu. Ach, widzę- powiedział Rambert- zacznie pan mówić o służbie dla
dobra ogółu. Ale na dobro publiczne składa się szczęście każdego z nas.
życie najwyższą wartością – strach przed chorobą i śmiercią, chęć ucieczki,
aby nie zachorować, próbuje nielegalnie opuścić miasto. Nie wierzę w braterstwo ,
wiem, że jest łatwe, a zrozumiałem, że było zabójcze.
tęsknota za rodzinnym miastem Paryżem, poczucie zagubienia i
samotności w Oranie;
jest egoistą – dziwi się gdy prosi się o pomoc, mieszkańców Oranu traktuje
jak obcych - Ale ja nie jestem stąd;
przewartościowanie w życiu bohatera, opiekuje się chorymi, wyzbywa się
egoizmu i jest z ludźmi do końca zarazy, choć jak sam mówi: że nadal wierzy w to,
w co wierzył, ale byłoby mu wstyd ,gdyby wyjechał. Stawia dobro innych ponad swoje.
Tak – ale może być wstyd, że człowiek jest sam tylko szczęśliwy. Przez te dwa tygodnie Rambert
pracował nie oszczędzając się, nieprzerwanie, z oczami niejako zamkniętymi, od świtu do nocy.
Kładł się późno i spał ciężkim snem. Zawsze myślałem, ze jestem obcy w tym mieście i ze nie mam
tu z wami nic wspólnego. Ale teraz, kiedy zobaczyłem to, co zobaczyłem, wiem że jestem stąd, czy
chcę tego, czy nie chcę. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich.

Podsumowanie: Rambert zmienia się podczas wydarzeń związanych z zarazą w
Oranie . Rozumie, że nie może być szczęśliwy wiedząc, że inni ludzie cierpią a on im
nie pomaga – nie skorzystał z możliwości wyjazdu i pozostał w mieście. Na jego
przemianę miała zapewne wpływ informacja o tym , doktor Rieux jest też w rozłące z
żoną. że w momencie poznania prawdy o rozłące Rieux z żoną. Rozumie, że nawet
podczas pomocy bliźnim może osiągnąć własne dobro nie krzywdząc przy tym innych
ludzi.

Ojciec Paneloux – postać tragiczna – jezuita, naukowiec i publicysta, teolog
głęboko wierzący w Boga, o konserwatywnych poglądach, chce nawracać ludzi,
surowy, porywczy, wrażliwy, chce pomagać ludziom - „Stanął w pierwszym szeregu
ratowników”; pokorny, autorytet dla mieszkańców miasta, egzystencjalista „Trzeba tylko
iść naprzód w ciemnościach, trochę na oślep i próbować czynić dobrze.”.

 próbuje wyjaśniać przyczyn zarazy i upatruje jej początku w gniewie

Boga, to kara za grzechy, nakazuje pokutę, a cierpienie to droga do zbawienia
duszy;
 dżuma jest dla niego ideą, a nie zjawiskiem, które zabija ludzi, dżuma
uszlachetnia człowieka i zmusza ich do myślenia - „Nawet ta plaga, która was
zabija, uszlachetnia was i wskazuje drogę.”;
 niesie pomoc i ulgę w cierpieniu ludziom chorym i nie potępia grzeszników
jako winnych dżumy, trzeba mieć pokorę wobec śmierci i ufać Bogu;
 traci szacunek przez swoje poświęcenie „(…) czuł coraz większe zmęczenie i lęk;
dzięki nim właśni stracił szacunek swojej gospodyni.”;

 zmienia poglądy widząc umierające dziecko w strasznych cierpieniach, które
nie mogło być grzesznikiem - „Jeśli jest bowiem sprawiedliwe, że piorun uderza w
niedowiarka, nie można zrozumieć cierpień dziecka.”; - życie ludzkie „(…) mówił głosem trochę
zduszonym, choć wyraźnym (…) „Boże mój, uratuj to dziecko”. Mimo tego dalej pozostaje
wierny Bogu i swoim wartościom. Zmienia pogląd i uważa, że dżuma dotyka nie
tylko grzeszników – Bóg wystawia ludzi na próbę i wzywa ich do przyjęcia
zarazy jako element trudnej miłości do Boga. Umiera wierny swym wartościom
trzymając w ręku krucyfiks.

Rentier Cottard: mieszkaniec Oranu, przedstawiciel fabryki produkującej wina i
likiery, zawsze samotny i nieufny, wyalienowany ze społeczeństwa, sąsiad Granda,
przestępca i niedoszły samobójca ( boi się aresztowania). Epidemia zmienia jego
podejście - liczy na to, że po jej końcu jego winy zostaną odpuszczone
Wartości:






pieniądze i wolność;
jako jedyny cieszy się z epidemii dżumy;
zaczyna prowadzić aktywne życie towarzyskie - Dżuma mu dogadza. Z człowieka
samotnego, który samotnym być nie chciał, czyni współwinowajcę;
nie przyłącza się do pomagających w czasie epidemii Jedną tylko
prawdziwą zbrodnię popełnił: zgodził się w swym sercu na to, co zabija dzieci i dorosłych. Resztę
rozumiem, ale to musze mu wybaczyć;
kiedy epidemia dobiega końca barykaduje się w mieszkaniu i zaczyna strzelać
- Żeby odwrócić jego uwagę. Czekamy na wóz z potrzebnym sprzętem, bo strzela do tych którzy
próbują wejść przez bramę. Zranił policjanta.

Joseph Grand: pacjent doktora Rieux, skromny, cichy, nieatrakcyjny i sumienny,
zapracowany i niedowartościowany urzędnik merostwa, który nie umie zadbać o swoje
interesy upomnieć się o odpowiednie wynagrodzenie, nie potrafił zatrzymać przy sobie
żony jednak jest wytrwałym pomocnikiem w rejestrowaniu przebiegu epidemii.
Wartości:



skłonny do bezinteresowne poświęcenia się drugiemu człowiekowi ( ratuje życie
Cottardowi gdy ten chce popełnić samobójstwo;
chce być szczęśliwym, cierpi z powodu braku uznania i marzy, że napisze
kiedyś dzieło, które wszystkich zachwyci. Nie miał w sobie nic z bohatera, był
teraz czymś w rodzaju sekretarza farmacji".

Podsumowanie:
Symboliczny jest przebieg jego choroby: Grand zapada na dżumę i udaje mu się ją
pokonać. Wydawałoby się, że jest słaby, a jednak zwalczył straszny wirus. Dżuma
jest tu symbolem zła, z którym każdy musi się zmierzyć -„(...) jeśli trzeba koniecznie, by jakiś
bohater znalazł się w tym opowiadaniu, narrator proponuje właśnie tego nieefektywnego i skromnego
bohatera, który miał tylko dobre serce i pozornie śmieszny ideał". -„Należał do ludzi równie rzadkich w
naszym mieście jak gdzie indziej, którzy zawsze mają odwagę dobrych uczuć. Jego nieliczne zwierzenia
świadczą o dobroci i przywiązaniu, do czego człowiek nie śmie się przyznać w naszych czasach".

Ta postać pokazuje nam, że ten kto potrafi bezinteresownie kochać potrafi pokonać
chorobę, oprzeć się złu. Szczęście w jego pojęciu rodzi się dzięki kontaktom i pomocy
innym ludziom, a nie dzięki dobrom materialnym. To bohater godny naśladowania,
dobry i skromny i uczciwy..

Ważne pojęcia:






Egzystencjalizm – nurt filozoficzny i literacki; powstał w latach 40. XX wieku;
zakładał, że nie ma Boga i żadnych odgórnych wartości moralnych, a człowiek
wrzucony w istnienie musi ciągle wybierać, od niego tylko zależy, czy wybierze
dobro, czy zło.
Heroizm moralny – postawa bezkompromisowej walki ze złem i kłamstwem,
nawet w ekstremalnych warunkach i kosztem własnego życia,
Paraboliczność – ukazanie pewnej prawdy uniwersalnej za pomocą opowieści
o konkretnych zdarzeniach i bohaterach.
Ateizm – nawet z przekonania o nieistnieniu Boga bohater potrafi czerpać siłę.
Dla Rieux bóg to bliźni, cała ludzkość.

Porównanie - lekarze w literaturze:




Marek Edelman – słynny kardiochirurg, bohater książki Zdążyć przed Panem
Bogiem, również uważał za swoje powołanie ratowanie każdego ludzkiego
życia w czasach pacyfikacji warszawskiego getta przez Niemców. Lekarzem
zostaje po wojnie, a jego misją jest wyścig ze śmiercią, chce zdążyć przed
Bogiem, czy to w chwili tragedii wojennej, czy w walce z chorobą w szpitalnej
sali chirurgicznej.
Tomasz Judym - lekarz z Ludzi bezdomnych. Doktor Tomasz także nie potrafił
być szczęśliwy, gdy widział wokół siebie zło, nędzę i śmierć. Obaj bohaterowie
walczą ze śmiercią i słabością ludzkich charakterów, obaj chcą za wszelką cenę
ocalić życie, obu dotyka samotność, gdyż tracą najbliższe, ukochane osoby.
Obaj też w pewien sposób poświęcają się dla ogółu.
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