
Temat: Człowiek wobec absurdu – „Dżuma” A. Camusa 
 

Jesteś po lekturze „Dżumy”. Przypomnij sobie, co oznaczają pojęcia absurd, bunt, wolność. 

W tym celu możesz przeczytać fragmenty Człowieka zbuntowanego zamieszczone w 

podręczniku na s. 66 lub skorzystać z innych źródeł. 

 

1. Zastanów się nad problemem, czy dżuma, której dotyczy powieść – zarówno w znaczeniu 

dosłownym, jak i metaforycznym – jest absurdalna (nie wiadomo skąd się pojawia, uśmierca 

przypadkowe osoby, łatwo ją rozpoznać – trudno się przed nią bronić, nasila się w 

nieoczekiwanych momentach odchodzi z niewyjaśnionych przyczyn, w każdej chwili może 

powrócić, stanowi ciągłe zagrożenie). 

2. Pomyśl na temat tragizmu ludzkiej wolności (jesteśmy na nią skazani, sami musimy 

podejmować decyzje – nikt nie zdejmie z nas odpowiedzialności za ich podejmowanie i za ich 

konsekwencje). Przeczytaj  tekst 1. i zastanów się nad reakcjami bohaterów powieści na 

dżumę. Zauważa, że fakt wybuchu epidemii nie u wszystkich bohaterów wywołuje reakcje, 

jakich można by oczekiwać w takiej sytuacji. 

3. Skoncentruj swoją uwagę na postaci Jeana Tarrou i jego rozważaniach na temat dżumy. 

Zauważ, że słów bohatera nie można rozumieć wyłącznie dosłownie. Przeczytaj fragment 

książki dotyczący rozważań bohatera na temat dżumy (tekst 2.). Wyjaśnij, w jakich 

znaczeniach w tym fragmencie powieści pojawia się dżuma (to zło, które tkwi w każdym 

człowieku; każdy jest zdolny do czynienia zła i zarażania złem innych; trzeba bardzo uważać, 

aby nie przyczynić się do rozprzestrzeniania zła na świecie). Przypomnij sobie przykłady  

z historii i tekstów kultury, kiedy zło próbowano zwalczać złem (np. wymierzanie 

„sprawiedliwości dziejowej” podczas wszelkiego rodzaju rewolucji, obraz rewolucji w Nie-

Boskiej komedii czy Przedwiośniu, karanie „panów” przez Daenerys Targaryen w Grze o 

tron).  

4. Uzupełnij kartę pracy nr 2. Obowiązkowo!!! 

 

Podsumowanie rozważań 

• Absurd: dżuma, wojna, zło, śmierć – świadczą o absurdalności świata; istniały zawsze i 

będą towarzyszyć ludziom, choć ich sens jest niepoznawalny. Zabijają nawet najbardziej 

niewinnych, niszczą wewnętrznie, stępiają odruchy moralne. 

• Wolność: wobec bezsensu dżumy, zła, wojny, śmierci każdy zachowuje się inaczej, bo 

każdy sam wybiera sposób postępowania. Człowiek może przyjąć heroiczną postawę buntu, 

ale musi mieć świadomość, że nikt go za to nie nagrodzi (Bóg nie istnieje), a nawet może 

zapłacić najwyższą cenę (Tarrou), jeśli pozostanie obojętny – nikt go za to nie ukarze 

(Rambert). 

• Bunt: bunt wobec zła, walka z nim jest z jednej strony absurdalna, bo nie przyniesie 

nagrody, ale z drugiej strony sama postawa buntu może nadać życiu sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst 1. 

„Ludzka wolność – pisze Sartre – poprzedza istotę człowieka i czyni ją możliwą, istota 

ludzkiego bytu znajduje się w jego wolności i w stanie zawieszenia. [...] Człowiek nie jest 

najpierw, aby potem być wolnym, bo między bytem człowieka a jego byciem wolnym nie 

ma żadnej różnicy”. Wolność ma charakter egzystencjalny i konieczny: człowiek zawsze 

jest wolny, bo musi nim być. Wolność ta jednak nie jest powodem ludzkiego szczęścia; 

oznacza brak istnienia Boga – czy jakiegokolwiek wymiaru transcendencji, oznacza też 

całkowitą przypadkowość i samotność życia człowieka. Jest to w istocie stan negatywny; 

wolność polega na tym, że nic nas nie określa, nic nami nie kieruje, nic nas nie chroni i 

nic nie usprawiedliwia. Człowiek sam dokonuje wszystkich wyborów, podejmuje 

decyzje, a każda z nich ogranicza możliwość dalszych decyzji. [...] Sartre z pojęciem 

wolności wiąże odpowiedzialność; skoro człowiek sam decyduje o tym, co robi, 

odpowiedzialność spoczywa całkowicie na nim. [...] Wszystko to należy do wymiaru 

wolności: ostatecznie człowiek jest tym, na co się decyduje, tym, co czyni. Sartre powie 

jeszcze, że jesteśmy skazani na wolność; nie możemy jej odrzucić, a egzystencja na mocy 

wolności właśnie ulega rozpadowi, unicestwieniu – negatywna siła wolności ma w końcu 

postać nicości. 

 

Waleria Szydłowska, „Dżuma” Alberta Camusa, Warszawa 1998, s. 31–32. 

 

Tekst 2. 

Wiem na pewno [...], że każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nie, nikt na świecie nie 

jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie 

tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka i żeby go nie zakazić. Mikrob jest czymś 

naturalnym. Reszta, zdrowie, nieskazitelność, czystość, jeśli chce pan tak to nazwać, to 

skutek woli, i to woli, która nie powinna nigdy ustawać. Uczciwy człowiek, który nie 

zaraża niemal nikogo, to człowiek możliwie najmniej roztargniony. A trzeba woli i 

napięcia, żeby nie ulec nigdy roztargnieniu! Tak, Rieux, to bardzo męczące być 

zadżumionym. Ale jeszcze bardziej męczące jest nie chcieć nim być. Stąd zmęczenie 

wszystkich, ponieważ wszyscy są trochę zadżumieni. Dlatego jednak ci nieliczni, którzy 

chcą z tym skończyć, znają kres zmęczenia, od którego nic ich nie uwolni prócz śmierci. 

[...] Powiadam tylko, że są na tej ziemi zarazy i ofiary i że trzeba, o ile to możliwe, nie 

zgodzić się na udział w zarazie. 

 

Albert Camus, Dżuma, Upadek, przeł. Joanna Guze, Warszawa 1987, s. 165–166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 2. 

Na podstawie losów poszczególnych bohaterów przedstaw możliwe postawy wobec zła. 

 

Bohater Postawa wobec zła 

Rieux   

Tarrou  

Paneloux  

Rambert  

Grand   

 

 

 



UWAGA! 

Uzupełnioną kartę pracy należy odesłać na adres: magdarolzsp4@gmail.com do 30 marca.  

Ocenie podlega również praca z 18 marca, a dokładnie zadanie 6. ( Określ, jak na życie 

wymienionych bohaterów wpłynęły czytane przez nich książki. Podaj, jakie książki czytali 

wskazani bohaterowie) . Wypełnioną tabelkę z zadania 6 należy przesłać na maila do 30 

marca. 

Oba zadania są obowiązkowe i podlegają ocenie!!! 

 

Mam nadzieję, że pozostałe zadania wykonaliście. Nie będę ich sprawdzała, ale potraktujcie 

je jako ćwiczenie umiejętności literackich przed maturą 

 

Do maturzystów, którzy byli na wymianie uczniowskiej ( M. Kociołek, J. Prymus,  

K. Nowak, P. Socha) : 

Podałam Pani Ewie Lęk tematy do zaliczenia za okres nieobecności spowodowanej 

wymianą ( półtora tygodnia temu). Wciąż czekam na Wasze prace ( streszczenie, 

wypracowanie). Są obowiązkowe! 

 

 

A tak w ogóle… trzymajcie się ciepło. Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam       

 

mailto:magdarolzsp4@gmail.com

