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Książka pomoże mi wybierać 

przyjaciół i Szanować drugiego 

człowieka.  

 

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

,,Człowiek jest to rzecz święta, której 
krzywdzić nikomu nie wolno.  

Granica krzywdy leży w sumieniu, 
leży w sercu ludzkim. ‘’ 

Dżuma -  Albert Camus,  

,,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’’. 

  

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/36386/dzuma
https://lubimyczytac.pl/autor/13912/albert-camus
https://lubimyczytac.pl/cytat/17004


Być człowiekiem dla człowieka, to największa wartość. 

Oceniajmy innych według kryteriów: 

 Jak traktują innych ludzi... Co dobrego zrobili dla innych?  

 Jak im zaszkodzili ... 

O tym KIM JESTEŚ nie świadczy wykształcenie, majątek, 

wygląd, talent… Ale to jak traktujesz drugiego człowieka. 

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

 

                                          Aleksander Kotsis - zycie 

,,Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory.’’ 

,,Otrzymałem wszystko, co potrzeba… Muszę to oddać, com 
wziął. Ten dług przeklęty… Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani 
żony, ani jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z miłością, 
dopóki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory. Muszę wyrzec 
się szczęścia. Muszę być sam jeden. Żeby obok mnie nikt nie był, 
nikt mię nie trzymał! ‘’ 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pinakoteka.zascianek.pl%2FKotsis%2FKotsis_bio.htm&psig=AOvVaw2iLjRFgLUC6hh7Qex-DbV7&ust=1585485264982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNi3mI-XvegCFQAAAAAdAAAAABAf


Historia Tomasza Judyma, lekarza wywodzącego się z nizin społecznych, który 
poświęcił życie, by pomagać ubogim. Chęć całkowitego poświęcenia życia 
zawodowego i prywatnego pomocy najbiedniejszym jest powodem konfliktu, 
który zachodzi zarówno w środowisku lekarskim, jak i w samym Judymie. Okazuje 
się, że taka praca u podstaw niesie ze sobą o wiele więcej problemów, niż tylko 
bezpośrednie spotkanie z chorobami i skrajnie trudnymi warunkami. To także 
pytanie o to, czy Judym ma prawo do osobistego szczęścia — zwłaszcza że jego 
sercu nieobca staje się Joanna Podborska, młoda nauczycielka. Żeromski w 
swojej powieści zwraca uwagę nie tylko na dosłowną bezdomność, która dotyka 
ludzi, lecz także przenośną, związaną z nieumiejętnością odnalezienia siebie i 
swojego miejsca w życiu. 

Główni bohaterowie 
Tomasz Judym, Joanna Podborska, Korzecki, Wiktor Judym 

Główne wątki 
problematyka społeczna, źródła zła, nędza klasy pracującej, obowiązki moralne 
inteligencji, dochowanie wierności ideałom. 

Tego się naucz! 

Zadania związane z tą powieścią są konkretne. Trzeba umieć: 

 wytłumaczyć tytuł dzieła – pokazać nie tylko jego dosłowne, ale także 
przenośne znaczenie, 

 zinterpretować symbole pojawiające się w tej powieści (np. Wenus z 
Milo, rozdarta sosna), 

 pokazać Ludzi bezdomnych jako powieść modernistyczną, 
 opowiedzieć dzieje Tomasza Judyma oraz ukazać go jako społecznika, 

buntownika, idealistę, człowieka rozdartego wewnętrznie itd., 
 wskazać elementy etosu chrześcijańskiego w powieści. 

http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/ludzie-bezdomni-do-matury 

Więcej na : 
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/ludziebezdomni-zeromski 

https://lektury.gov.pl 

Słuchaj i  pobierz audiobook 

 https://lektury.gov.pl/lektura/ludziebezdomni#sluchaj-w-przegladarce 
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http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/ludziebezdomni-zeromski
https://lektury.gov.pl/
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Dżuma – Albert Camus 

Znaczenie słowa dżuma: symbol zła, wojna, totalitaryzm, niezawinione cierpienie, klęska 
żywiołowa, zaraza, rzeczywistość człowieka. 

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. 

Camus wobec doświadczeń ludzkości:  II wojny światowej, totalitaryzmu i egzystencjalizmu  
stawia pytanie o sens życia i obowiązki człowieka. Staje w obronie zasad moralnych: 
solidarności, altruizmu, poświęcenia. Protestuje przeciw złu. Skoro mogę być dobry, jak i zły, 
wybieram dobro. Pokazuje ludzkie postawy w godzinie próby, w obliczu cierpienia i śmierci.  

 

 

 

 

 

 

Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika (...) 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  

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. 

 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. 

 

Albert Camus, Dżuma  
 

https://lubimyczytac.pl/autor/13912/albert-camus
https://lubimyczytac.pl/autor/13912/albert-camus
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/36386/dzuma
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https://lubimyczytac.pl/cytat/994


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.  

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,  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”. 

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.  

 



Źródła: 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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