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Niezbędnik wakacyjny czyli co czytać
podczas wakacji ? - część 5.

„DŻUMA”, ALBERT CAMUS Dżuma to powieść
paraboliczna.

„Dżuma” to utwór zapisany
przez Alberta Camusa tuż
po zakończeniu drugiej
wojny światowej, to jego
osobiste  doświadczenia
związane  z tym okresem
czasu, jako szerzenie się
zła i walki człowieka z nim i
przybierającą różne 
postacie w zależności od
jego umiejętności i
wrażliwości, przyjmując
odpowiednią

postawę. Dżuma jako
powieść paraboliczna,
ponadczasowa posługuje
się uogólnieniami.
Charakter narratora
powierzył autor doktorowi
Bernardowi Rieux, który
odegrał w tym utworze
ważną rolę z racji swego
zawodu.
W powieści tej
bohaterowie 
przyjmują różne

postawy od neutralnej do
aktywnego
przeciwdziałania złu,
ucieczki przed nim a nawet
do korzystania z  niego do
wzbogacenia się. Różna
jest ich motywacja
postępowania, w
zależności od  ducha
wychowania, jako po
prostu od  dobrze
wypełniających swe
obowiązki.
S.S.

W transie wypadków
poszkodowani często
weryfikują swoje postawy,
dobrym przykładem tego
jest Ojciec Paneloux,
pierwsze kazanie jego,
obfite w kazuistykę, brzmi
groźnie , interpretując
dżumę, jako karę za
grzechy. W drugim kazaniu
porzuca formę  ‘ wy’
zwracając się do wiernych
przyjmuje formę  ‘my’,

w ten sposób solidaryzując
się z nimi, odrzucając
poprzednią jego postawę
wyalienowania się od nich,
staje się jednym z nich,
służąc  - swoiste ‘primus
inter parus’ z historii
okrągłego stołu okresu
króla Artura. To książka
rzadkich standardów, której
treść trzeba znać. Polecam
!
Sara
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‘Mistrz i Małgorzata’, Michała
Bułhakowa, według Mileny

‘Mistrz i Małgorzata’,
to powieść napisana
przez Michała
Bułhakowa na temat 
osób wymienionych w
jej tytule.  Autor w
książce swej
przedstawia rządzące
światem Moskwy w
zestawieniu kłamstwa i
prawdy. Historia z
Piłatem umywającym
ręce jest wielce
wymowna i już nie
tylko epizodem
dawnej historii a 
ciągle nadal aktualne
w obecnej
rzeczywistości, z
jednej strony jako
oczyszczenie się ze
zła, z drugiej pełnej
obłudy premedytacji
działania. Akcja tej
powieści widziana

jest z pozycji
obserwującego
zdarzenia w Moskwie
w ciągu kilku dni  w
trzech wydarzeniach,
jednym z nich będąc
przedstawieniem
losów Piłata, jak
gdyby  nadal, odbywa
on nieprzerwaną karę
,rozpamiętując swoją
decyzję, mimo że to
nie on, a Sanhredyn,
instytucja religijna
skazała go na śmierć,
ale od Piłata zależało
uwolnienie skazanego
od tej kary, czego, jak
wiadomo  tego nie
uczynił, pozostawiając
go z wyrzutami
sumienia, czego
dowodem było jego
umycie rąk, jako wyraz
oczekiwania 
wybaczenia .

Bohaterów swej
powieści dzieli autor
na realnych i
fantastycznych z
Wolanem i jego
kilkoma towarzyszami
w tym Behemotem,
biblijnym potworem,
wszyscy oni posiadają
niezwykłe,
nadprzyrodzone
umiejętności i są
wplątane w
niesamowite
wydarzenia.
Natomiast sam Mistrz i
Małgorzata, związani
wielkim uczuciem,
kojarzą się z Faustem.

W. Goethego. To za ich przyczyną poznajemy moskiewską
rzeczywistość i wątki  fantastyczne i biblijne, skupiając się głównie na
przedstawieniu moskiewskiej rzeczywistości, w tym jej zarówno
społecznych, jak i ekonomicznych i kulturalnych wypaczeń,
wiodących do zniszczenia podstaw ich wartości.
To wszystko osiągnięte dzięki systemowi zniewalającego człowieka
egzystującego dzięki kłamstwu i zniewoleniu umysłu człowieka,
bardzo podobnym do tego co wyraża Czesław Miłosz w swym Umyśle
zniewolonym wprowadzając w nim nie Wolanda a Ketmana, by
zabezpieczyć się przed dyskryminacją. Poprzedzające treść powieści
motto  zaczerpnięte z  ‘Fausta’ odpowiadające na pytanie
  …  kim jesteś?
  „ -Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czynić
dobro.”
 Tak przedstawione motto wyraża dwoistość diabelskiej natury,
trudnej do jej rozdzielenia, jednoznacznego rozdzielenia, tak więc
spotkanie Dobra ze Złem, penetrowane przez diabła, ma w tym
utworze zdegradowanej moskiewskiej j rzeczywistości  Bułhakowa,
głębokie uzasadnienie.
Czy można zignorować czytania takiej ponadczasowej książki
stulecia?
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IMIĘ RÓŻY, UMBERTO ECO.
Poleca Martyna.

„Imię Róży”, to
powieść  kryminalna
Umberto Eco, której
akcja ma miejsce w
pierwszej połowie XIV
wieku w jakimś
włoskim opactwie
benedyktynów w ciągu
jednego tygodnia.
Gdzie dochodzi do
szeregu nieszczęść.
Bohaterami tej
powieści są
franciszkanin Wilhelm
z Baskerville i jego
uczeń Adso z Melku,
w którego relacji
napisana jest powieść.
Obaj oni przybywają
do opactwa by wziąć
udział w dyskusji na
temat ubóstwa
Jezusa. Jako że
franciszkanie zmierzali
do odbudowy

cnót zakonu.  Niemniej
Wilhelm stwierdza ,że
w klasztorach walczy
się o wpływy, a opaci
mają kontakty z
władzami świeckimi, a
bunt przeciw władzy
wyraża się
nawoływaniem do
ubóstwa, stąd
zorganizowaniem
takiej debaty.
Następnego dnia
znaleziono ciało
mnicha - Aldemusa,
na którym nie
stwierdzono żadnych
ran. Wkrótce po tym
ginie druga i trzecia
osoba w opactwie.
Franciszkanin stara
się dojść prawdy
śledząc wszystkie
ślady mogące
rozwiązać

te morderstwa.
Jednakże
każdorazowo, kiedy
prosił o wstęp do
biblioteki, spotykał się
z odmową, co stało
się wielce wymowne
,jako że ślady zbrodni
najwyraźniej
prowadziły do
biblioteki a
szczególnie w niej
Apokalipsy świętego
Jana.
Nie ulegało
wątpliwości, że
morderstwa miały
pewien związek z
jakąś księgą z tej
biblioteki. W tym
samym czasie kiedy
Wilhelm stopniowo
dochodzi do
rozwiązania
morderstw.

Morderstw księgi która zabija, kiedy  stwierdza,  że  ofiary
mordów miały czarne palce od przewracania stron księgi
nasyconej zabójczą trucizną, śliniąc je  dla łatwiejszego
przewracania stron,  jego towarzysz odkrywa inną
straszną prawdę dowiadując się od napotkanej
dziewczyny, że świadczyła ona zakazane usługi mnichom
za odpady  jedzenia z opactwa dla głodującej wioski.
Wszystko to w tym samym czasie kiedy Wilhelm znajduje
tajemnicze przejście do biblioteki, które umożliwiło mu
rozwiązanie zagadki morderstw.
Kłopotów w opactwie nie koniec …. jeśli jesteście ciekawi
jak potoczą się losy bohaterów zachęcam do lektury. Tym
bardziej, że w powieści znajdziemy także filozoficzne
rozważania na temat rożnych rodzajów dobra i zła, pytania
o sens życia, które to pytanie każdy z nas prędzej czy
później rozważa. I z pewnością można w tej powieści
znaleźć na nie odpowiedz.
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Martyna K. poleca.
STARY CZŁOWIEK I MORZE, ERNESTA
HEMINGWAY`A.

‘Stary człowiek i
morze’ to powieść 
Ernesta Hemingwaya,
za którą otrzymał on
nagrodę Nobla.
Powieść zaczyna się
od charakterystyki
głównego bohatera tej
powieści Santiago.
Jest nim , jak sam tytuł
wskazuje stary
człowiek, zniszczony
ciężką pracą łowienia
ryb na morzu i pracą i
słońcem
meksykańskiego
Golfsztromu. Ostatni
niecały kwartał roku
był dla niego
szczególnie
niekorzystny, nie
złowił bowiem żadnej
ryby. Z tego to
powodu rodzice jego
wspomagającego

chłopca Manolina ,
zakazali mu wypływać
w morze z tym starym
człowiekiem.
Santiago wypłynął
sam w morze. Lubił
morze i żyjące w nim
stworzenia, mimo że
musiał je zabijać.
Następnie zarzucił
przynęty na ryby.
Zawsze kiedy
wypływał w morze
sam, mówił do siebie,
by zabić samotność.
W pewnej chwili
stwierdził po drganiu
przynęty,  że próbuje
ją połknąć jakiś duży
merlin, kiedy to się
stało, Santiago
stwierdził ,że była to
bardzo wielka ryba,
zaczęła ona holować
łódź. Po

wielogodzinnych
trudach walki z
merlinem, Santiago
odczuwał  zarówno
swą starość jak i 
samotność. Kiedy
marlin wynurzył się
Santiago ujrzał
wspaniały okaz,
jakiego dotąd nie
widział. Mimo
osłabienia, i głodu
postanowił  go złowić.
Stary człowiek czuł, że
opuszczają go siły, już
po dotychczas
poniesionych trudach. 
Dla zyskania większej
siły zjadł latającą rybę,
ale czuł się coraz
gorzej. Ryba po
wynurzeniu się, 

Ryba po wynurzeniu się zaczęła już po raz kolejny okrążać łódź.
Rybak mimo ,że czuł się słabo postanowił, za wszelką cenę nie dać za
wygraną. Postanowił zabić rybę nawet za cenę gdyby miał zapłacić
życiem. Czuł że ryba odczuwa to samo do niego , co on do niej w tej
sprawiedliwej walce o życie. Harpunem ugodził słabnącą rybę,
zabijając ją. Przywiązał ją do łodzi tak by umożliwić swobodne jej
holowanie do brzegu, które rozpoczął przeżywając chwile osłabienia. I
wtedy to pierwszy rekin zaatakował rybę, odgryzając jej kawał mięsa.
Santiago zabił go harpunem.
W następstwie tego rekiny zaatakowały, dwa z nich zabił Santiago, ale
wyczerpał już wszystkie zapasy broni .Kiedy nastąpił ponowny atak
rekinów i był przekonany że w takiej sytuacji nie obroni resztek
marlina. Kiedy ponownie rekina zaatakowały, do bólu wyczerpany
Santiago miał świadomość bezcelowości dalszej walki, ale bił rekiny
czym miał pod ręka, w końcu zorientował się ,że ustąpiły, bo już nic z
Merlina nie pozostało.
Sumując całość utworu, którego nie można  nie przeczytać , kwitując
tę  powieść, jako całokształt zmagań Santiago, jego własnymi
słowami:
„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” . podobnie jak w
polskiej noweli H.Sienkiewicza ”Latarnik”, a i przeżyciach obozowych
ludzi drugiej wojny światowej. 
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