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Anna RYŒNIK

Listy starego diab³a do m³odego C.S. Lewisa

w ujêciu metodycznym

– propozycje dla klas ponadgimnazjalnych

We must always be working towards the moment

at which our pupils are fit to become our critics

and rivals

C.S. Lewis, The Four Loves
1

Claude Staples Lewis uobecnia siê na listach lektur szkolnych g³ównie za

spraw¹ septologii, która przynios³a mu najwiêksz¹ s³awê
2
. Opowieœci z Narnii,

cz. 1: Lew, Czarownica i stara szafa – to od lat pozycja obowi¹zkowa na dru-

gim etapie edukacyjnym w szkole podstawowej. Listy starego diab³a do m³o-

dego natomiast pojawi³y siê na liœcie lektur obowi¹zkowych z zakresu literatury

powszechnej dla liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników,

uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych i techników uzupe³niaj¹cych na

mocy Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r.

zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³

1
„Musimy pracowaæ, zawsze d¹¿¹c do momentu, w którym nasi uczniowie s¹ gotowi staæ siê

naszymi krytykami i rywalami” (t³um. A. Ryœnik). Cyt. za: R. Hill, L. Smith, Teaching C.S. Le-

wis: A Handbook for Professors, Church Leaders, and Lewis Enthusiasts, Cambridge 2007, s. VI.

2
Recepcja Opowieœci z Narnii niew¹tpliwie œwiadczy o wielkiej popularnoœci autora. Jednak

utworem, dziêki któremu Lewis niejako z dnia na dzieñ sta³ siê s³awny i bogaty, s¹ Listy starego

diab³a do m³odego, opublikowane w 1942 r. Odnios³y ogromny sukces, chocia¿ ich autor nigdy

nie uwa¿a³ tej ksi¹¿ki za najlepsz¹, a wrêcz mia³ poczucie, jakoby zachwia³a jego naukowy auto-

rytet w krêgach akademickich. Zob. J.R. Willis SJ, Radoœæ. Teologia C.S. Lewisa (1898–1963),

prze³. K. M¹del SJ, Kraków 1995, s. 36–37.



(DzU z 9 lipca 2007 r., nr 123, poz. 853) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w spra-

wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkó³ (DzU z 31 sierpnia 2007 r., nr 157,

poz. 1100). Obowi¹zuj¹ca obecnie lista lektur dla szkó³ œrednich takiej pozycji

ju¿ nie zawiera. Jednak¿e Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ pozostawia na-

uczycielom du¿¹ swobodê w doborze lektur. Wykaz tekstów kultury (spoœród

których nauczyciel zobowi¹zany jest zrealizowaæ nie mniej ni¿ 13 pozycji

ksi¹¿kowych w ca³oœci) zawiera nastêpuj¹ce zapisy: dla zakresu podstawowego

– „wybrana powieœæ œwiatowa z XX lub XXI w.”, dla rozszerzonego – „wybra-

na powieœæ dwudziestowiecznych autorów z literatury œwiatowej”, który stwa-

rza mo¿liwoœæ ponownego w³¹czenia Listów do kanonu lektur. Wybór ten wy-

daje siê uzasadniony nie tylko przystêpn¹ objêtoœci¹ (dok³adny zapis dotycz¹cy

doboru lektur w cytowanym rozporz¹dzeniu brzmi: „nie mniej ni¿ 13 pozycji

ksi¹¿kowych odpowiednio w trzyletnim b¹dŸ czteroletnim okresie nauczania

oraz wybrane przez nauczyciela t e k s t y o m n i e j s z e j o b j ê t o œ c i”

[podkr. – A.R.]), która w czasach obserwowanej powszechnej niechêci m³odzie-

¿y do czytania mo¿e stanowiæ niew¹tpliw¹ zaletê, ale przede wszystkim wartoœ-

ci¹ literack¹ powieœci.

Listy starego diab³a do m³odego w³¹czaj¹ siê w dyskurs literacki poprzez syg-

na³y intertekstualnych powi¹zañ obecne w warstwie zarówno semantycznej, jak

i strukturalnej utworu. Kontekst kulturowy, który otwieraj¹ w perspektywie lite-

rackiej, filozoficznej, teologicznej, eschatologicznej, oraz znana z tradycji for-

ma powieœci epistolograficznej – wyznaczaj¹ wiele p³aszczyzn interpretacji

i analizy. Dziêki temu Listy wydaj¹ siê wyj¹tkowo elastyczne, jeœli chodzi

o sposób w³¹czenia ich w proces dydaktyczny i powi¹zania z wymaganymi treœ-

ciami nauczania.

Listy starego diab³a do m³odego w dyskursie literackim

Pierwszy punkt odniesienia spoœród obowi¹zkowych treœci nauczania, jaki

mo¿na wskazaæ dla Listów, wyznacza Biblia. Zdaniem badaczy jest ona klu-

czem do zrozumienia twórczoœci Lewisa, jako ¿e chêtnie czerpa³ z jej bogactwa

obrazów, symboli, motywów, buduj¹c ramy powieœciowego œwiata na zasadzie

analogii (Opowieœci z Narnii)
3
, aluzji czy innych intertekstualnych odniesieñ.

20 Anna Ryœnik

3
Wiêcej o tym np.: C. Duriez, Przewodnik po Narnii. Fascynuj¹cy œwiat C.S. Lewisa od a–z,

prze³. J.J. Franczak, Kraków 2005, s. 66–85.



Zwi¹zek Listów z Bibli¹ jest oczywisty w dziedzinie tematu (dialektyka dobra

i z³a, relacje Bóg–cz³owiek), a w efekcie – tak¿e na poziomie jêzyka, który ope-

ruje biblijn¹ terminologi¹ (Koœció³, modlitwa, mi³osierdzie, odkupienie, owczar-

nia). Siatkê odniesieñ buduj¹ równie¿ przywo³ane biblijne postaci (Pi³at, Jezus,

starszy brat z przypowieœci, œwiêty Pawe³), teksty (przypowieœæ o synu marno-

trawnym, listy œwiêtego Paw³a), cytaty (List 6, List 18).

Najsilniej widoczny jest wp³yw Ksiêgi Rodzaju, z której przes³ania Listy nie-

jako wyrastaj¹. Mo¿na je traktowaæ jako próbê literackiego rozbudowania myœli

wypowiedzianej przez Boga Jahwe do wê¿a: „Wprowadzam nieprzyjaŸñ miê-

dzy ciebie a niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rodz.

3,15–16)
4
. Skutek tej nieprzyjaŸni Lewis obrazuje jako bezwzglêdn¹ walkê,

w której dusza ludzka jest ¿erem dla duchów pozbawionych w³asnej osobowoœ-

ci, a przez to po¿¹daj¹cych wype³nienia. Motywowane dwojako – strachem

przed kar¹ („Przynieœ nam strawê lub sam b¹dŸ straw¹”
5
) i drapie¿nym g³odem

– nigdy nie mog¹ odpocz¹æ
6
. „Duchowy kanibalizm”

7
to w przekonaniu Lewisa

wyraz potwornego egoizmu i zarazem skutek pychy zbuntowanych anio³ów.

Jego charakterystyka „Ciemnej Potêgi” równie¿ posiada biblijn¹ prowenien-

cjê. Rozmowa wê¿a z kobiet¹ (w 3. rozdziale Ksiêgi Rodzaju) ods³ania mecha-

nizm kuszenia, dalekiego od jaskrawych k³amstw i radykalizmu, lecz ope-

ruj¹cego ³agodnymi eufemizmami, pó³prawdami, którym trudno jednoznacznie

zaprzeczyæ. Podobnych wskazówek Krêtacz udziela Pio³unowi: „Doprawdy,

najpewniejsz¹ drog¹ do Piek³a jest droga stopniowa – ³agodna, miêkko us³ana,

bez nag³ych zakrêtów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów”
8
.

Elementem dystynktywnym o wysokim stopniu jawnoœci (czêsto przy-

wo³ywanym wprost) wskazuj¹cym na zwi¹zek z Ksiêg¹ Rodzaju jest triada po-

jêæ: Bóg Stwórca – akt stwórczy – stworzenie. Biblijny opis stworzenia œwiata

to hymn na czeœæ Boga Jedynego, od którego wszystko otrzymuje swe istnie-

nie
9
. Ewokuje on doskona³oœæ Bo¿ego dzie³a („A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co
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4
Pismo Œwiête Nowego i Starego Testamentu, w przek³adzie z jêzyków oryginalnych, oprac.

zespó³ biblistów polskich, Poznañ–Warszawa 1991, s. 26.

5
C.S. Lewis, Listy starego diab³a do m³odego, prze³. S. Pietraszko, Warszawa 1990, s. 143.

6
L.D. Harwood, Lewis’s Screwtape Letters: The Ascetic Devil and the Aesthetic God,

www.accessmylibrary.com/article-1G1-149176343/lewis-screwtape letters, dostêp: 15.07.2011 r.

7
Inspiracj¹ dla Lewisa by³ utwór D. Lindsaya, Voyage to Arcturus. Zob. C.S. Lewis, Przedmo-

wa do wydania dwudziestego czwartego, [w:] C.S. Lewis, Listy..., s. 12. Jednak wydaje siê, ¿e po-

dobny motyw mo¿na odnaleŸæ równie¿ w Fauœcie – wszak Mefistofeles nad zw³okami doktora

przywo³uje kamratów na ¿er, s³ychaæ ju¿ k³apanie siekaczy: „Piek³o co prawda ma paszczêk bez

liku! I pod³ug rangi zwyk³o konsumowaæ”. J.W. Goethe, Faust, prze³. F. Konopka, Warszawa

1962, s. 419.

8
C.S. Lewis, Listy..., s. 66.

9
Wiêcej o tym m.in.: A. Œwiderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s. 64.



uczyni³, by³o bardzo dobre” – Rodz. 1,31
10

) i samego Stwórcy. Z listów Krêta-

cza, jakkolwiek inny cel im przyœwieca, wy³ania siê podobny obraz. Bóg (nazy-

wany Nieprzyjacielem) to jasnoœæ (lecz „upiorna”) i blask („przeszywaj¹cy”),

uosobienie Mi³oœci (bezinteresownej, a wiêc niemo¿liwej do zrozumienia).

Cz³owiek – wed³ug kap³añskiej historii pierwotnej – to arcydzie³o Boga i chluba

Jego stworzenia, uczyniony na Bo¿e podobieñstwo syn obdarzony b³ogos³awieñ-

stwem i godnoœci¹
11

(por. List 2, List 8). Diab³y Lewisa maj¹ tego œwiadomoœæ

i to ona w³aœnie sta³a siê – jak t³umaczy Krêtacz – bezpoœredni¹ przyczyn¹ bun-

tu przeciwko Bogu.

Konfrontacja Listów... z Ksiêg¹ Rodzaju na poziomie semantycznym doko-

nuje siê w wiêkszoœci w wyniku zaprzeczenia – „moralnej inwersji”
12

, wed³ug

której dobro ukazywane jest jako z³o. Biblijna pochwa³a stworzenia zostaje tu

odwrócona niczym w krzywym zwierciadle i nabiera cech polemiki. Nowa war-

toœæ znaczeniowa, która powstaje na przeciêciu tych kodów, pozwala sklasyfi-

kowaæ Listy... jako „krytykê na opak”, tzn. krytykê jedynie pozorn¹, której

przedmiot okazuje siê w istocie przedmiotem podziwu. I tak tajemnica aktu

stwórczego – mimo nieustannie podejmowanych prób jej rozszyfrowania – po-

zostaje dla ciemnych mocy nieodgadniona, „niedorzeczne” dzia³ania Nieprzyja-

ciela zawieraj¹ sens, który przerasta mo¿liwoœci poznawcze Krêtacza i jego kam-

ratów. Bóg – chocia¿ w ich odczuciu odpychaj¹cy – pozostaje panem wszech-

œwiata i nie ma dla Niego istoty przeciwstawnej
13

. „Nonsens Mi³oœci” – ca³ko-

wicie nieuchwytnej dla upad³ych anio³ów – nie przestaje ich intrygowaæ.

Cz³owiek – chocia¿ budzi w nich wstrêt i oburzenie – jest jednoczeœnie przed-

miotem najwiêkszego po¿¹dania, a nawet zazdroœci. „Ludzki zwierzak na klêcz-

kach” ma duszê, woln¹ wolê i jest istot¹ ca³kowicie odrêbn¹. „To coœ powsta³e

z ziemi i mu³u”, znienawidzone i pogardzane z powodu wrodzonej s³aboœci,

ostatecznie odnosi zwyciêstwo nad duchami, które przewy¿szaj¹ go inteli-

gencj¹, i mo¿e ogl¹daæ jasnoœæ dla nich nie do zniesienia.

Biblia stanowi fundament teologicznej estetyki Lewisa
14

. Na obraz Boga

i Jego oponentów sk³ada siê bowiem w Listach... szereg antynomii, funkcjo-

nuj¹cych nie tylko na p³aszczyŸnie etyki, lecz tak¿e wartoœci estetycznych.

Wra¿liwoœæ i zmys³owoœæ to niejako klucz do rozpoznania dobrych i z³ych in-

22 Anna Ryœnik

10
Pismo Œwiête Nowego i Starego Testamentu..., s. 25.

11
W.J. Harrington, Klucz do Biblii, przedmow¹ opatrzy³ R. de Vaux OP, prze³. J. Marzêcki,

Warszawa 1984, s. 212.

12
C.S. Lewis, Przedmowa do wydania dwudziestego czwartego..., s. 12.

13
Ibidem, s. 6–7.

14
Pojêcia estetyki teologicznej w odniesieniu do Listów... u¿ywa L.D. Harwood w eseju krytycz-

nym poœwiêconym porównaniu kreacji Boga i szatana w tym utworze. Zob. L.D. Harwood, op. cit.



tencji. Estetyka teologiczna czyni piêkno podstawow¹ kategori¹ opisu Boga.

Bóg jako byt doskona³y aktualizuje doskona³oœæ. Teokalia (piêkno Boga) –

w interpretacji filozoficznej – to najbardziej fundamentalny przejaw piêkna,

bêd¹cy jednoczeœnie „jego �ród³em i Spe³nieniem”
15

. Bóg, który jest Piêknem,

tworzy piêkno. Konkretyzuje siê ono w samej osobie Boga, a tak¿e w Jego

stworzeniach. Wyobra¿enie Boga jako nieprzemijaj¹cego Piêkna znajduje moc-

ne uzasadnienie w Biblii oraz naukow¹ podbudowê w pismach filozofów chrzeœ-

cijañskich. Lewis korzysta z tych Ÿróde³. Kategorie estetyczne, których u¿ywa

w Listach... do charakterystyki Boga i szatana, podporz¹dkowuje pojêciu

mi³oœci. Bóg promienieje piêknem, gdy¿ kocha bezinteresownie, szatan w³ada

ciemnoœci¹, gdy¿ nie potrafi zrozumieæ istoty mi³oœci. Bóg-Piêkno pragnie nim

obdarzaæ, szatan d¹¿y do jego unicestwienia.

Sposób istnienia z³a w Listach... Larry D. Harwood okreœla mianem ascezy,

podczas gdy Boga charakteryzuje estetyzm
16

. Królestwo ciemnoœci to wszak

domena ch³odu, pustki, szarzyzny, nicoœci, a zatem dojmuj¹cego b r a k u. Z³e

duchy nie potrafi¹ odczuwaæ przyjemnoœci, gdy¿ ona jest dzie³em i darem

Boga, „sk³ania do mi³oœci bliŸniego, odwagi, pogody ducha”
17

. Dlatego zapo-

biegaj¹ przyjemnoœciom, a przede wszystkim wynaturzaj¹ je, by odebraæ im na-

dany przez Boga sens. Prawdziwa przyjemnoœæ – doznanie piêkna – prowadzi

do Boga, daje poczucie realnoœci (List 13), a zatem kieruje uwagê „pacjenta”

ku temu, co tu i teraz, demaskuj¹c zgubne uœpienie woli zogniskowanej wokó³

nierealnej przesz³oœci czy nieznanej przysz³oœci (List 15). Radoœæ, a nawet

œmiech to zjawiska ze wszech miar szkodliwe dla mieszkañców Otch³ani, gdy¿

stanowi¹ zaprzeczenie „realizmu, godnoœci i surowoœci Piek³a”
18

(podobn¹ wy-

mowê maj¹ motta Listów...). Z³o wed³ug definicji Lewisa oznacza absolutne

i bezwzglêdne skupienie na samym sobie, które ewokuje pazernoœæ i poœpiech

w zaspokajaniu ¿¹dz. Krêtacza poch³ania zatem bez reszty jego g³ód, który za-

spokoiæ mo¿e jedynie przez przejêcie „woli i wolnoœci” innej osoby (List 18).

Bóg natomiast – pisze Krêtacz – jest „w g³êbi serca hedonist¹”, „nape³ni³

swój œwiat przyjemnoœciami” (List 22)
19

. Ten boski „wynalazek” pozostaje ko-

lejn¹ nieodgadnion¹ tajemnic¹ dla upad³ych anio³ów. Bóg nie tylko czerpie

przyjemnoœæ z samej przyjemnoœci, ale tak¿e wówczas, gdy doœwiadczaj¹ jej

ludzie. Stworzy³ œwiat pe³en harmonii i odda³ go pod panowanie cz³owiekowi,

w czym mo¿na widzieæ wyraŸn¹ zachêtê do korzystania z dobrodziejstw przy-
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K. Klauza, Teokalia. Piêkno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin 2008.

16
L.D. Harwood, op. cit., s. 1.

17
C.S. Lewis, Listy..., s. 60.

18
Ibidem.

19
Ibidem, s. 105.



rody, a poœrednio równie¿ afirmacjê zmys³owoœci. W Liœcie 14 czytamy: „Nie-

przyjaciel chce [...], by cz³owiek by³ tak dalece wolny [...], i¿by móg³ cieszyæ

siê w³asnymi talentami tak szczerze i pogodnie jak talentami swego bliŸniego

lub wschodem s³oñca, s³oniem czy wodospadem. Na dalsz¹ metê chce On, by

ka¿dy cz³owiek by³ zdolny uznaæ wszelkie stworzenia (nawet siebie samego) za

coœ wspania³ego i doskona³ego”
20

. Bóg pragnie szczêœcia cz³owieka, dlatego

„im dalej w Jego Królestwo, tym wiêcej radoœci – coraz to wiêcej radoœci”
21

.

Radoœæ – motyw obecny w wiêkszoœci dzie³ Lewisa
22

– jest pojmowana jako ta-

jemnicze pragnienie, którego nic nie mo¿e zaspokoiæ, têsknota za czymœ niepo-

jêtym, która zmusza do ci¹g³ych poszukiwañ. Radoœæ staje siê tu „uniwersal-

nym kluczem zarówno do natury ludzkiej, jak i natury ich Stwórcy”, który

w powi¹zaniu z pragnieniem mi³oœci i dobra wskazuje na Niebo
23

.

Piêkno Nieba
24

Lewis konkretyzuje za pomoc¹ pojêæ: muzyki i ciszy, prze-

ciwstawionych wszechogarniaj¹cemu ha³asowi Piek³a. Na styku kategorii etycz-

nych i estetycznych tkwi¹cych u podstaw tej antynomii tworzy siê nowa war-

toœæ znaczeniowa – spo³eczny wymiar rozpatrywanych wartoœci. Piêkno (muzy-

ka) jednoczy, stwarza p³aszczyznê porozumienia i harmonii, podczas gdy z³o

jest aren¹ nieustannie œcieraj¹cych siê ludzkich egoizmów – tworzona w ten

sposób kakofonia nigdy nie zamilknie, gdy¿ ma zag³uszyæ wszelkie skrupu³y,

¿ale i nieziszczone pragnienia (taki obraz zaœwiatów, jakkolwiek oparty na pro-

stej metaforze, wykazuje pewne podobieñstwa z koncepcj¹ Jeana Paula Sartre’a

i mo¿e pos³u¿yæ jako materia³ do ciekawych porównañ).

Drugi wa¿ny kontekst dla Listów..., wskazany przez samego Lewisa, otwiera

Boska komedia Dantego Alighieri. Symbolika, któr¹ pos³u¿y³ siê Dante dla zo-

brazowania zagadnieñ eschatologicznych, wyda³a siê Lewisowi najbardziej

w³aœciwa. Jak pisze w Przedmowie do Listów..., jego anio³y wzbudzaj¹ s³uszny

respekt, a diab³y „w swej furii, z³oœliwoœci i rozpasaniu”
25

s¹ tym, czym musz¹

byæ w rzeczywistoœci, nie pozostawiaj¹c cz³owiekowi ¿adnych z³udzeñ. Potwo-

ry, demony zasiedlaj¹ce Piek³o Dantego s¹ przera¿aj¹ce, sugestywnoœæ obrazu

buduje siê tu bowiem na styku p³aszczyzn: estetycznej (fizyczna brzydota)

24 Anna Ryœnik
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Ibidem, s. 73.

21
Ibidem, s. 105.

22
Wiêcej o tym: C. Duriez, op. cit., s. 80 i n.

23
Ibidem, s. 82.

24
Lewis nie rozbudowuje tematyki Nieba w Listach... w przekonaniu, ¿e nie wystarczy³oby tu

proste przeciwstawienie dwu królestw (dla podkreœlenia ich autonomii konsekwentnie u¿ywa

wielkiej litery). Estetyczna ró¿nica miêdzy nimi wymaga³aby odpowiedniego stylu. Zob. C.S. Le-

wis, Przedmowa..., s. 14; L.D. Harwood, op. cit., s. 1.

25
C.S. Lewis, Przedmowa do wydania dwudziestego czwartego..., s. 8.



i moralnej (okrutne zachowanie). Cerber – stra¿nik trzeciego krêgu Piek³a – to

dziki zwierz o potrójnym pysku i szponiastych rêkach, który tocz¹c krwawy

wzrok, warczy i k¹sa (Pieœñ VI); Furie na murach grodu Disa, potrz¹saj¹c bi-

czami ze ¿mij i padalców, dr¹ pierœ szponami (Pieœñ IX); Gerion – „zdrady pie-

rwowzór obrzyd³y”
26

– ma skrzyd³a, cielsko wê¿a, jadowity ogon, a w kosma-

tych ³apach wid³y (Pieœñ XVII) itd. Lewis wychodzi z tego samego za³o¿enia co

Dante: z³o musi byæ okreœlone w sposób jednoznaczny, bez przewartoœciowañ

w dziedzinie estetyki czy moralnoœci.

Obydwaj twórcy czyni¹ wiêc brzydotê podstawow¹ kategori¹ opisu. Lewis

jednak¿e – inaczej ni¿ Dante – odchodzi od plastycznoœci obrazowania na rzecz

rozstrzygniêæ anga¿uj¹cych bardziej intelekt, mniej wyobraŸniê. Ukazuje brzy-

dotê nie w sferze dos³ownoœci, fizycznoœci, lecz duchowoœci. I chocia¿ pozosta-

je pod wp³ywem Dantego, zupe³nie inaczej konstruuje swoich bohaterów – re-

zygnuje z tradycyjnych wyobra¿eñ (rogów, skrzyde³, szponów). Jego diab³y

pozbawione konkretnego wygl¹du (wyj¹tek stanowi forma wielkiej stonogi,

któr¹ przybiera Krêtacz – List 22) pozostaj¹ dla cz³owieka niedostrzegalne,

a tym samym o wiele groŸniejsze – mog¹ wszak ukrywaæ swoje odpychaj¹ce

ego pod osobowoœci¹ eleganckiego i czaruj¹cego d¿entelmena
27

. Z³o, którego

nie widaæ, stanowi wiêksze zagro¿enie dla cz³owieka ni¿ to, którego forma zo-

sta³a rozpoznana, poniewa¿ trudniej siê przed nim broniæ. Duchowa brzydota

Krêtacza i Pio³una nie pozostawia w¹tpliwoœci czytaj¹cemu ich korespondencjê

(uwidacznia siê równie¿ w warstwie jêzykowej, gdy¿ Lewis zadba³ o to, by

imiona diab³ów mia³y szczególnie przykre brzmienie i wzbudza³y nieprzyjemne

fonetycznie skojarzenia
28

), jednak cz³owiek najczêœciej pozostaje jej nieœwiado-

my. Szatañska strategia przedstawiona w Listach... polega bowiem na utrzymy-

waniu „pacjenta” w niewiedzy, wówczas ³atwiej nim manipulowaæ. W swoim

pojmowaniu z³a Lewis bliski jest koncepcji Pseudo-Dionizego
29

, który chara-

kteryzuje tê kategoriê jako b r a k czegoœ, brak pierwotnego kszta³tu, jakiejœ ce-

chy, która powinna istnieæ (w przedmiocie, relacji, osobie), z³o jest nicoœci¹,

dlatego nie wystêpuje w oderwaniu od dobra. Jednak w interpretacji Lewisa z³o

to coœ wiêcej ni¿ brak, chaos, skrzywienie czy pustka. To niebyt wykazuj¹cy

du¿¹ si³ê destrukcji
30

. Z³o w takim ujêciu jest wiêc (najczêœciej zamaskowa-
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nym) niszczeniem dobra
31

. Lewis chêtnie pos³uguje siê motywami biblijnymi,

eksponuj¹c niepoœledni¹ rolê z³udzenia. W opowieœciach narnijskich zwodnicze

jest piêkno czarownic
32

, w Listach... z³udne s¹ kurtuazyjne zwroty epistolarne

Krêtacza. Powitanie „Mój drogi Pio³unie” niezmiennie rozpoczyna ka¿dy

z 31 listów, nawet ostatni, w którym ostatecznie starszy kusiciel ujawnia swoje

prawdziwe intencje – ten kluczowy dla ca³ej korespondencji list wyró¿nia siê

spiêtrzeniem czu³oœci w nag³ówku: „Mój drogi, mój bardzo drogi Pio³unie,

moja pieszczotko, moje oczko w g³owie”, która w zestawieniu z treœci¹ listu

i jego zakoñczeniem eksponuje szatañsk¹ przewrotnoœæ. Rzekome zapewnienia

o mi³oœci powtarzane za ka¿dym razem na po¿egnanie zostaj¹ ostatecznie zde-

maskowane zakoñczeniem ostatniego listu – oksymoroniczna charakterystyka

Krêtacza („coraz drapie¿niej mi³uj¹cy”
33

) to zarazem rozpoznanie sposobu ist-

nienia z³a w œwiecie jako przera¿aj¹cej deformacji mi³oœci lub wynaturzeñ wy-

nikaj¹cych z jej braku. Z³o w tym kontekœcie oznacza zatem absolutn¹ niezdol-

noœæ do mi³oœci.

Ciekawy materia³ porównawczy odnajdziemy w wizji Piek³a. Dante przedsta-

wia je jako miejsce niekoñcz¹cych siê mêczarni, autor Listów... – jako stan,

w którym „ka¿dy jest wiecznie zajêty swoj¹ w³asn¹ godnoœci¹ i awansem, ka¿-

dy ma do kogoœ pretensje i [...] ka¿dy poch³oniêty jest œmiertelnie powa¿nymi

uczuciami zazdroœci, w³asnej wa¿noœci i urazy”
34

. Dobór symboliki do jego zo-

brazowania Lewis uzasadnia charakterem czasów, w których przysz³o mu ¿yæ.

„Wiek Zarz¹dzania”, wiek administracji wyznaczy³ now¹ przestrzeñ z³u – nie

w ciemnych zau³kach (i nawet nie w obozach koncentracyjnych), lecz w jasno

oœwietlonych, wykwintnych biurach, w których eleganccy d¿entelmeni legali-

zuj¹ (wnioskuj¹c, popieraj¹c, protoko³uj¹c, wykonuj¹c) dzia³ania przeciwko

¯yciu
35

. Symbolem Piek³a uczyni³ wiêc Lewis „biurokracjê pañstwa policyjne-

go” lub „do cna znikczemnia³ego koncernu przemys³owego”
36

, której funkcjo-

nowanie zapewniaj¹ strach i chciwoœæ. Na obraz Piek³a w Listach... nak³adaj¹

siê zatem dwie warstwy: pierwsza – uwarunkowana historycznie (wszak wynika

z doœwiadczeñ XX wieku, zdominowanego przez totalitaryzmy), ukazuje bez-

wzglêdn¹ rywalizacjê o ³up w warunkach permanentnej inwigilacji (Tajna Poli-

cja, donosy, kartoteki biura ewidencyjnego, Wysokie Dowództwo, Departament

Wywiadu) i terroru (groŸbê kary eksplikuje na przyk³ad Dom Poprawczy dla
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Niedo³ê¿nych Kusicieli, co pozwala wysnuæ wniosek, ¿e Piek³o Lewisa podob-

nie jak u Dantego posiada swoje g³êbsze krêgi); druga – zakorzeniona w nowo-

czesnej rzeczywistoœci, operuje pojêciami z dziedziny biznesu, takimi jak: orga-

nizacja, porz¹dek, efektywnoœæ, sukces, przedstawiaj¹c hierarchiê (w³aœciwie

„hierarchiê ni¿szoœci”
37

) uprzejmych urzêdników, którzy pod ugrzecznionym

uœmiechem skrywaj¹ nienawiœæ, zazdroœæ i pazernoœæ w walce o awans.

Wydaje siê tak¿e, i¿ cel przyœwiecaj¹cy autorom obu porównywanych teks-

tów by³ podobny. Obydwa stanowi¹ narzêdzie krytyki czasów, w których po-

wsta³y. Dante umieszcza na poszczególnych krêgach Piek³a postaci historyczne,

zwi¹zane z polityk¹ i sytuacj¹ ówczesnej Florencji. Lewis pokazuje zagro¿enia

nowoczesnoœci, tkwi¹ce – jego zdaniem – w rozmytych granicach miêdzy do-

brem i z³em, czego eksplikacjê przynosi chocia¿by wspó³czesna kultura maso-

wa epatuj¹ca bezbarwnymi anio³ami i eleganckimi, czaruj¹cymi diab³ami (choæ

ten sposób przedstawiania wyrz¹dza, zdaniem Lewisa, krzywdê ju¿ od stuleci,

to w XX wieku spowodowa³ najwiêksze spustoszenie)
38

. Krytyka nowoczesnoœ-

ci zawarta w Listach... ma uniwersaln¹ wymowê. Piêtnowane przez Lewisa

wady wspó³czesnej kultury, jakkolwiek charakterystyczne dla XX i XXI wieku,

wyra¿aj¹ ogólnoludzkie sk³onnoœci, np.: przywi¹zanie do doczesnoœci, unikanie

myœli o sprawach ostatecznych, ¿¹dzê posiadania, obsesjê seksu, dyletanctwo,

sceptycyzm, pogardê dla tradycji, zgodnoœæ z mgliœcie pojmowanym duchem

czasu i ide¹ postêpu, znieczulenie sumienia, „letnioœæ” w dziedzinie wiary, nija-

koœæ przekonañ i – szczególnie cenion¹ przez Krêtacza – biernoœæ (czytaj¹c

wskazówkê w Liœcie 13 dotycz¹c¹ postêpowania wzglêdem pacjenta: „niech

robi, co mu siê podoba, tylko niech nie dzia³a”
39

, trudno oprzeæ siê skojarzeniu

z metod¹ Mefistofelesa, gdy kusi³ Fausta – jakkolwiek Lewis krytykowa³ Goe-

thego, ³¹czy ich przekonanie, ¿e odwracanie siê od ¿ycia, skutkuj¹ce bezw³adem

woli, stagnacj¹, obojêtnoœci¹, to odwracanie siê od Boga
40

).

Boska komedia stanowi próbê odbudowania nadszarpniêtej w walkach papies-

twa z cesarstwem moralnoœci i ukazania cz³owiekowi prawdziwej drogi do zba-

wienia
41

. Celem Listów... by³o, jak czytamy w Przedmowie: „rzucenie z nowego

punktu widzenia wi¹zki œwiat³a na ¿ycie ludzi”
42

. Lewis wzbrania siê jednak

przed traktowaniem jego utworu jako efektu studiów w zakresie teologii moral-
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nej i ascetycznej. Powo³uj¹c siê na s³owa „Me serce – nie potrzeba mi innych –

ukazuje mi niegodziwoœæ tego, co grzeszne”, podkreœla wynikaj¹c¹ z osobis-

tych, ale jednoczeœnie ogólnoludzkich doznañ intuicyjnoœæ Listów...
43

Obydwa utwory ³¹czy równie¿ przekonanie, i¿ najwy¿sz¹ form¹ poznania

Stwórcy jest mi³oœæ. Dante dojrzewa do niej dziêki duchowej doskona³oœci Bea-

trycze. Diab³y Lewisa uruchamiaj¹ specjalne departamenty, które wysuwaj¹c

wci¹¿ nowe hipotezy badawcze, pod groŸb¹ strasznych kar, bezskutecznie

usi³uj¹ zg³êbiæ jej tajemnicê. Gdyby kiedykolwiek im siê to uda³o, „wojna

by³aby skoñczona”
44

. Albowiem to niezdolnoœæ do zrozumienia bezinteresow-

nej Mi³oœci sta³a siê przyczyn¹ odejœcia od Boga.

Kreacje Krêtacza i Pio³una stanowi¹ natomiast wa¿ne ogniwo dyskursu,

w wyniku którego Lewis uruchamia w³asn¹ sieæ odniesieñ na p³aszczyŸnie etycz-

nej, moralnej, estetycznej. Swój g³os w rozwa¿aniach na temat istoty szatana

i sposobów jego uobecniania siê w œwiecie osadza w bogatej tradycji literackiej,

koresponduj¹c w tym wzglêdzie przede wszystkim z Dantem, Miltonem i Goe-

them. O ile pierwszy z wymienionych twórców pozostaje niedoœcignionym

wzorcem w obrazowaniu szatañskiego okrucieñstwa i bestialstwa, o tyle twór-

czoœæ pozosta³ych staje siê przedmiotem polemiki. W Przedmowie do Listów...

Lewis krytykuje kreacje Lucyfera i jego zbuntowanych anio³ów w Raju utraco-

nym jako zbyt majestatyczne i poetycko wznios³e, a przez to szkodliwe, bo

wrêcz poci¹gaj¹ce (szczególnie dla angielskich romantyków)
45

. Jednak najbar-

dziej mylny jego zdaniem obraz diab³a stworzy³ Goethe w Fauœcie. Elokwent-

ny, rozs¹dny Mefistofeles sprawia wra¿enie jakoby z³o mia³o wartoœæ wyzwa-

laj¹c¹
46

. Niczym prometejski bohater dostrzega ludzkie têsknoty i ograniczenia

(„Ja widzê tylko, jak siê mêczy cz³owiek”
47

) i chocia¿ jego ¿ywio³em jest z³o,

zniszczenie – w pewnym sensie prowadzi do dobra („Jam tej si³y cz¹stk¹

drobn¹, co zawsze z³ego chce i zawsze sprawia dobro”
48

). W opozycji do sylwe-

tki w³adczego i pe³nego powagi Boga Ojca Goethe wykreowa³ postaæ psotliwe-

go m³odzieniaszka, który za umi³owanie przygody
49

zosta³ str¹cony w „naj-
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g³êbsz¹ z kotlin”
50

. Taki sposób obrazowania Lewis zdecydowanie odrzuca,

eksponuj¹c b³yskotliw¹ szatañsk¹ inteligencjê, wobec której ludzkie wyobra¿e-

nia wydaj¹ siê nieporadne. Mefistofeles nie tylko pozwala siê Faustowi zoba-

czyæ, ale przede wszystkim ujawnia mu swoje prawdziwe intencje („Ty mi tam

odasz, com da³ tobie tu”
51

). Umowa, jak¹ zawieraj¹, jest ca³kowicie dobrowol-

na, a Faust – œwiadom jej konsekwencji. Tymczasem podstaw¹ dzia³ania kusi-

cieli Lewisa jest w³aœnie utrzymywanie „pacjentów” w niewiedzy. Mgliste wy-

obra¿enia na temat Boga, szatana, wiary, cnoty, sensu ¿ycia to najpewniejsza

droga do zdobycia ³upu. Duszy ludzkiej nie zdobywa siê nagle, na skutek jedno-

razowej decyzji, ale – jak przekonuje Krêtacz – metod¹ drobnych, prawie nieza-

uwa¿alnych ustêpstw. „Pacjent” musi ¿yæ w przekonaniu, ¿e jego czyny s¹

b³ahe i odwracalne – czytamy w Liœcie 12. Odci¹ganie uwagi od spraw real-

nych, utwierdzanie w poczuciu wiedzy i nieomylnoœci, zniechêcanie do racjo-

nalnego myœlenia – to tylko niektóre z zabiegów, jakim adepci szko³y dla kusi-

cieli poddaj¹ cz³owieka, niemal¿e z chirurgiczn¹ precyzj¹ dostosowuj¹c sposoby

kuszenia do temperamentu, osobowoœci pacjenta. Znajomoœæ ludzkiej psychiki

(np. prawo falowania – List 8) zwiêksza efektywnoœæ kuszenia.

Mefistofeles Goethego posiada poczucie humoru, diab³y Lewisa s¹ tego

ca³kowicie pozbawione. Œmiech pozostaje dla nich nieodgadnion¹ tajemnic¹,

która jako przyjemnoœæ sama w sobie, wyraz radoœci i zachêta do mi³oœci, od-

wagi, dobra wskazuje na Niebo i tym samym przeczy surowoœci, ascezie Piek³a

(List 11). Œmiech daje poczucie dystansu, wolnoœci i jako taki jest nie do znie-

sienia dla duchów, których ¿ywio³em s¹ wartoœci przeciwstawne: mrok, smutek,

zniewolenie (por. motto Listów...). Kunszt Krêtacza polega wiêc na tym, aby

odebraæ cz³owiekowi obietnicê szczêœcia, pogr¹¿aj¹c go w apatii, zobojêtnieniu.

„Metoda romantyczna” nakazuje podsycaæ niezadowolenie, sk³onnoœæ do u¿ala-

nia siê nad sob¹ z powodu urojonych cierpieñ na wzór Childe Harolda czy Wer-

tera (List 13). Prawdziwa przyjemnoœæ, bezinteresowna radoœæ stanowiæ mog¹

bowiem skuteczn¹ ochronê przeciwko szatañskim zakusom.

Wskazane konteksty literackie Listów... (Biblia, Boska komedia, Faust) nie

wyczerpuj¹ oczywiœcie wszystkich mo¿liwoœci interpretacyjnych tego utworu.

Znajdziemy w nim bowiem liczne aluzje literackie, które uruchamiaj¹ interteks-

tualn¹ grê (wszak Krêtacz okazuje siê oczytanym biesem, gdy w swojej

korespondencji przywo³uje takie nazwiska, jak: Milton, Show, Coleridge,

Byron, Goethe, Boecjusz). W warunkach szkolnych trudno by³oby zapewne

wyeksponowaæ jej mechanizm, jednak szczególnie atrakcyjne wydaj¹ siê tropy

prowadz¹ce do tekstów romantycznych. Konfrontacja Listu 13 z postawami
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wybranych romantyków (Krêtacz wymienia Childe Harolda i Wertera) otwo-

rzy³aby now¹ perspektywê ogl¹du romantycznego programu, pozwalaj¹c dostrzec

moralny aspekt niektórych jego za³o¿eñ.

Listy starego diab³a do m³odego – propozycje metodyczne

Intertekstualne powi¹zania Listów u³atwiaj¹ w³¹czenie tej lektury w proces

dydaktyczny. Oczywiste zwi¹zki z Bibli¹ i Bosk¹ komedi¹ predysponuj¹ tê po-

zycjê do klasy pierwszej szko³y ponadgimnazjalnej. Jednak na tym etapie edu-

kacyjnym odniesienia do tekstów romantycznych mog³yby pozostaæ nieodczy-

tane lub odczytane w sposób niepe³ny. Najbardziej optymalne wydaje siê zatem

omawianie Listów... w klasie trzeciej, kiedy œwiadomoœæ literacka uczniów jest

wiêksza.

Tematyka Listów... mo¿e niektórym wydaæ siê nieatrakcyjna zw³aszcza dla

pokolenia zach³ystuj¹cego siê Harrym Potterem, w czasach gdy pojêcia takie,

jak: grzech, szatan, potêpienie, piek³o, powoli wychodz¹ z u¿ycia. Z doœwiad-

czenia autorki wynika jednak, ¿e obawy te nie do koñca s¹ s³uszne, gdy¿ prze-

wrotny sposób ujêcia tematu przez Lewisa zachêca (nawet tych „niepokor-

nych”) i pozwala uczniom niejako „mimochodem” dotkn¹æ problematyki byæ

mo¿e niemodnej, ale nieodzownej do wychowania m³odego pokolenia.

Temat: Obraz Piek³a w Listach starego diab³a do m³odego C.S. Lewisa

i Boskiej komedii Dantego – analiza porównawcza

(dwie jednostki lekcyjne)

1. Cele ogólne lekcji:

– odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji,

– analiza i interpretacja tekstów kultury (uczeñ dokonuje analizy i inter-

pretacji dzie³ literackich, pos³uguj¹c siê pojêciami z zakresu poetyki i wyko-

rzystuj¹c wiedzê o kontekstach odczytywanych utworów).

2. Cele szczegó³owe – operacyjne lekcji:

– uczeñ odczytuje sens ca³ego tekstu oraz wydzielonych przez siebie frag-

mentów; potrafi objaœniæ ich sens oraz funkcjê na tle ca³oœci (treœci nauczania

I.1.1/PP)
52

,

– uczeñ prezentuje w³asne prze¿ycia wynikaj¹ce z kontaktu z dzie³em

sztuki (II.1.1/PP),
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– uczeñ okreœla problematykê analizowanych utworów (II.1.2/PP),

– uczeñ rozpoznaje w utworze sposoby kreowania œwiata przedstawione-

go i bohatera (II.2.4/PP),

– uczeñ porównuje utwory literackie, dostrzega cechy wspólne i ró¿ne

(II.2.5/PP),

– uczeñ wykorzystuje w interpretacji utworów konteksty literackie, kultu-

rowe, filozoficzne, religijne, historyczne (II.3.2/PP),

– uczeñ porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w analizowa-

nych utworach (II.3.3/PP),

– uczeñ odczytuje treœci alegoryczne i symboliczne utworów (II.3.4/PP),

– uczeñ dostrzega obecne w analizowanych utworach literackich oraz in-

nych tekstach kultury wartoœci uniwersalne (II.4.2/PP),

– uczeñ konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury (II.3.4/PR).

3. Typ lekcji:

– lekcja wprowadzaj¹ca nowy materia³ (analiza Listów...) z elementami

powtórzenia i utrwalenia wiadomoœci na temat Boskiej komedii.

4. Metody:

– metoda problemowa.

5. Formy organizacyjne:

– praca w grupach jednorazowo zorganizowanych przez nauczyciela,

– praca zbiorowa pod kierunkiem nauczyciela.

6. Œrodki dydaktyczne:

– C.S. Lewis, Listy starego diab³a do m³odego,

– Dante Alighieri, Boska komedia (wybrane fragmenty – np. opis Piek³a:

Pieœñ III, w. 1–30; Pieœñ IV, w. 5–30; Pieœñ V, w. 26–45; Pieœñ VI, w. 7–12;

Pieœñ IX, w. 28–54; opis diab³ów: Pieœñ XXI, w. 29–139; Pieœñ XX;

opis m¹k piekielnych: Pieœñ XXVIII) lub kserokopie wybranych fragmen-

tów,

– reprodukcje obrazów: Eugène Delacroix, Barka Dantego; William Bla-

ke, Dante i Wergiliusz u bram Piekie³; Andre Masson, Labirynt.

7. Przebieg lekcji:

Ogniwa

lekcji
Czynnoœci nauczyciela Czynnoœci ucznia

Czas

trwania

czynnoœci

Wprowa-

dzenie

Swobodna rozmowa z uczniami

na temat przeczytanej lektury

ok. 5 min

– przyk³adowe pytania: – odpowiadaj¹ na pytania

nauczyciela

1) Jakie s¹ wasze wra¿enia po

przeczytaniu utworu?
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2) Jakie znane motywy literac-

kie rozpoznajecie w Listach?

3) Z jakim utworem mo¿na by

porównaæ Listy starego diab³a

do m³odego?

Opraco-

wanie

materia³u

1. Podanie tematu lekcji.

2. Przypomnienie faktów doty-

cz¹cych obu utworów (czas po-

wstania, forma).

5 min

3. Podzia³ uczniów na grupy,

przydzia³ zadañ oraz rozdanie

kserokopii analizowanych frag-

mentów.

– zapisuj¹ informacje w formie

tabeli w zeszytach (np. zob.

tabela 1)

5 min

5 grup: – praca w grupach jednorazowo

zorganizowanych

ok. 20 min

� Scharakteryzuj wygl¹d Piek³a

w Boskiej komedii.

� Z podanych fragmentów Bos-

kiej komedii wypisz okreœle-

nia odnosz¹ce siê do Piek³a

oddzia³uj¹ce na zmys³y

� Scharakteryzuj wygl¹d i za-

chowania diab³ów w Boskiej

komedii.

� Scharakteryzuj sposób przed-

stawienia Piek³a w Listach

starego diab³a do m³odego.

� Scharakteryzuj wygl¹d i za-

chowania diab³ów w Listach

starego diab³a do m³odego.

– monitorowanie na bie¿¹co

pracy uczniów.

– liderzy grup prezentuj¹ wyko-

nane zadania, pozostali ucz-

niowie notuj¹ odpowiedzi,

uzupe³niaj¹c tabelê

ok. 20 min

Podsumo-

wanie

Wnioski:

– jakie dostrzegacie podobieñ-

stwa, a jakie ró¿nice miêdzy

porównywanymi tekstami?

– redagowanie wniosków

z analizy obu utworów

(praca zbiorowa) i indywi-

dualne notowanie (przyk³a-

dowy zapis – zob. tabela 2)

10 min

32 Anna Ryœnik



– prezentacja obrazów: – wyra¿aj¹ w³asne odczucia

zwi¹zane z obrazami, doko-

nuj¹ skrótowej analizy ikono-

graficznej, porównuj¹ œrodki

wyrazu, odnosz¹ treœæ obra-

zów do omawianych utworów

literackich

10 min

Eugène Delacroix, Barka Dan-

tego; William Blake, Dante

i Wergiliusz u bram Piekie³;

Andre Masson, Labirynt

8. Za³¹czniki:

Tabela 1 – analiza porównawcza (przyk³adowa notatka)

BOSKA KOMEDIA
LISTY STAREGO DIAB£A

DO M£ODEGO

Czas

powstania

utworu

1307–1315 – póŸne œredniowiecze

(kontekst walk pomiêdzy mieszczañ-

stwem i szlacht¹, wojny miêdzy ce-

sarstwem i papiestwem; os³abienie

autorytetu Koœcio³a i katolickiej

wiary),

1942 r. – najczarniejszy rok wojny,

„rok rozpaczy”,

Forma poemat epicki, powieœæ epistolarna,

Obraz

Piek³a

gigantyczny lej z³o¿ony z 9 krêgów,

podzielonych na rejony, czeluœci,

podkrêgi – w kolejnych krêgach

znajduj¹ siê poszczególne kategorie

potêpionych; im ni¿ej, tym gorsi

grzesznicy (Przedpiekle, rzeka Ache-

ront, Piek³o górne, Piek³o dolne),

pañstwo policyjne o wysoko rozwi-

niêtym aparacie administracyjnym

(naczelne dowództwo, biuro ewiden-

cyjne),

pañstwo totalitarne (dyktator na cze-

le, donosy, kary, tajna policja),

biuro koncernu przemys³owego

(d¹¿enie do awansu, kariery, sztyw-

ne struktury biurokratyczne),

Sugestywne

okreœlenia

(cytaty)

„miasto utrapienia”, „wiekuiste

mêki”, „naród zatracenia”, „bolesna,

piekielna dolina”, „loch bezdenny”,

„twierdza boleœci”,

„laboratorium naukowe”, „Królestwo

Ha³asu”,

Opis Piek³a:

a) dŸwiêk

b) kolor

c) œwiat³o

d) zapach

e) dotyk

ryk huraganu, zawierucha, jêki,

wrzaski, bluŸnierstwa dusz cier-

pi¹cych,

loch mg³awy, czarnosiny, czarne po-

wietrze, krwawa wie¿a, p¹sowe

mury,

brudna woda, pas barwy ognistej,

najczarniejsza ciemnoœæ,

ziemia cuchnie, zaduch,

orkan szarpie i kole, deszcz siecze,

¿ga, grad wali siê strug¹,

wszechogarniaj¹cy ha³as,
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Wygl¹d

diab³ów

furie opasane gadami, drapie¿ne;

czarne, obrzydliwe straszyd³a ze

szponami, skrzyd³ami, rogami na

barkach – wzbudzaj¹ strach,

nie maj¹ sta³ego wygl¹du (mog¹

zmieniaæ postaæ), dla cz³owieka s¹

niewidzialne,

Zachowania,

cechy

diab³ów

bezlitosne dla grzeszników, k³uj¹

wid³ami, szarpi¹, znêcaj¹ siê z

wœciek³oœci¹; zgrzytaj¹ k³ami.

pazerne, chciwe, chytre, przebieg³e,

podstêpne, drapie¿ne,

wszystkie ich zachowania wynikaj¹

z egoizmu, ¿¹dzy zaspokojenia

„g³odu”, zape³nienia pustki;

„byæ” oznacza dla nich „walczyæ”,

trwaj¹ w nieustannym wspó³zawod-

nictwie o byt, nigdy nie zaznaj¹ od-

poczynku, rywalizuj¹ ze sob¹ i po-

¿eraj¹ siê nawzajem, cechuje je

nienawiœæ nawet do samych siebie;

Bóg i jego zamys³y s¹ dla nich nie-

pojêt¹ tajemnic¹.

Tabela 2 – przyk³adowe wnioski

BOSKA KOMEDIA
LISTY STAREGO DIAB£A DO

M£ODEGO

Czas powstania

utworu

okres walk – daje poczucie nie-

pewnoœci ¿ycia, sk³ania do refle-

ksji nad jego sensem i sprawami

ostatecznymi,

czas wojny – poczucie osaczenia

przez z³o i kruchoœci istnienia,

Opis Piek³a utrwalony w powszechnej œwia-

domoœci,

uwspó³czeœniony,

symbolicznoœæ,

hierarchicznoœæ,

uk³ad wertykalny,

Temat utworu wêdrówka ku Bogu, ku

doskona³oœci,

wspó³czesna psychomachia,

Cel utworu odbudowanie moralnoœci, przy-

wrócenie autorytetu wierze kato-

lickiej, ukazanie drogi do zba-

wienia,

„rzucenie z nowego punktu widzenia

wi¹zki œwiat³a na ¿ycie ludzi”, pobu-

dzenie do refleksji nad w³asnym ¿y-

ciem, nad sposobem istnienia z³a,

krytyka czasów wspó³czesnych pisarzowi.

Temat: Psychologia kuszenia w Listach starego diab³a do m³odego

1. Cele ogólne lekcji:

– odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji,

– analiza i interpretacja tekstów kultury (uczeñ dokonuje analizy i inter-

pretacji dzie³ literackich, pos³uguj¹c siê pojêciami z zakresu poetyki i wyko-

rzystuj¹c wiedzê o kontekstach odczytywanych utworów).
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2. Cele szczegó³owe – operacyjne lekcji:

– uczeñ odczytuje sens ca³ego tekstu oraz wydzielonych przez siebie frag-

mentów; potrafi objaœniæ ich sens oraz funkcjê na tle ca³oœci (I.1.1/PP),

– uczeñ rozpoznaje w utworze sposoby kreowania œwiata przedstawione-

go i bohatera (II.2.4/PP),

– uczeñ odczytuje treœci alegoryczne i symboliczne utworów (II.3.4/PP),

– uczeñ dostrzega obecne w analizowanych utworach literackich oraz in-

nych tekstach kultury wartoœci uniwersalne (II.4.2/PP).

3. Typ lekcji:

– lekcja wprowadzaj¹ca nowy materia³ (analiza Listów).

4. Metody:

– metoda problemowa.

5. Formy organizacyjne:

– praca w grupach jednorazowo zorganizowanych przez nauczyciela,

– praca zbiorowa pod kierunkiem nauczyciela.

6. Œrodki dydaktyczne:

– C.S. Lewis, Listy starego diab³a do m³odego,

– karta pracy (za³¹cznik 1).

7. Przebieg lekcji:

Ogniwa

lekcji
Czynnoœci nauczyciela Czynnoœci ucznia

Czas

trwania

czynnoœci

Wprowa-

dzenie

Pos³uguj¹c siê metod¹ Lewisa

nazywania „z³ego dobrem”, zaini-

cjowaæ swobodn¹ rozmowê na

temat hipokryzji ludzi wobec sa-

mych siebie, tendencji do uspra-

wiedliwiania siebie i racjonalnego

wyjaœniania swoich z³ych czy-

nów.

– w dowolnie dobranych gru-

pach opracowuj¹ „Listê dzie-

siêciu najbardziej popular-

nych t³umaczeñ w³asnych

wystêpków”
53

5 min

– grupy prezentuj¹ efekty swo-

jej pracy, wspólnie tworz¹ na

tablicy jedn¹ listê z elemen-

tów najczêœciej siê powta-

rzaj¹cych

5 min
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Opraco-

wanie

materia³u

1. Podanie tematu lekcji.

2. Rozdanie uczniom kart pracy

i zwrócenie uwagi na podany cy-

tat (za³¹cznik 1):

– wyjaœniaj¹ podany cytat 5 min

– Co u³atwia szatanowi kuszenie

cz³owieka? Jakie ludzkie sk³on-

noœci i cechy wykorzystuje?

– swobodne odpowiedzi 5 min

3. Przydzielenie zadañ poszcze-

gólnym grupom (najlepiej dwuo-

sobowym):

SPOSOBY KUSZENIA:

a) jak popsuæ ¿ycie rodzinne?

(List 3)

b) jak popsuæ ma³¿eñstwo? (List

18)

c) jak popsuæ modlitwê? (List 4)

d) jak wykorzystaæ cierpienie?

(List 5, List 6)

e) scharakteryzuj romantyczn¹

metodê kuszenia (List 13)

f) jak wykorzystaæ modê? (List

25)

g) jak wykorzystaæ sukces? (List

28)

h) jak wykorzystaæ zmêczenie?

(List 30)

i) jak wykorzystaæ przyjemnoœæ?

(List 9)

j) jak popsuæ cnotê? (List 6, List

14)

k) jak popsuæ relacje z Koœcio-

³em? (List 1, List 2)

– rozwi¹zuj¹ podany problem

w oparciu o podany List oraz

w razie potrzeby ca³oœæ

utworu, wybieraj¹ krótkie cy-

taty na poparcie swoich s³ów

10 min

– grupy kolejno przedstawiaj¹

swoje odpowiedzi, pozostali

uczniowie zwiêŸle notuj¹ na

kartach pracy

15 min

Podsumo-

wanie

Podsumowanie: 5 min

– Jak dzia³a szatan? Jak mo¿na

by uogólniæ jego metody

dzia³ania?

– próba podsumowania

* Je¿eli wystarczy czasu, mo¿na

zainicjowaæ dyskusjê:

– Dlaczego cz³owiek (niezale¿-

nie od przekonañ religijnych)

wybiera z³o? Jakie s¹ tego

konsekwencje dla niego same-

go?

– bior¹ udzia³ w dyskusji
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Zadanie domowe

Napisz list wymyœlonego przez

siebie diab³a do m³odszego kusi-

ciela na temat najnowszych me-

tod kuszenia cz³owieka XXI wie-

ku

Za³¹cznik 1:

DROGA DO PIEK£A:

„[...] najpewniejsz¹ drog¹ do Piek³a jest droga stopniowa – ³agodna,

miêkko us³ana, bez nag³ych zakrêtów, bez kamieni milowych,

bez drogowskazów”. (List 12)

¿ycie

rodzin-

ne

ma³¿eñ-

stwo

modlit-

wa

cier-

pienie

samopo-

czucie

moda

sukces

zmê-

czenie

przyjem-

noœæ

cnota

stosunek

do Koœ-

cio³a

Temat: Cz³owiek – ukochane dziecko Boga czy ¿er dla diab³ów?

(jedna jednostka lekcyjna)

1. Cele ogólne lekcji:

– odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji,

– analiza i interpretacja tekstów kultury (uczeñ dokonuje analizy i inter-

pretacji dzie³ literackich, pos³uguj¹c siê pojêciami z zakresu poetyki i wyko-

rzystuj¹c wiedzê o kontekstach odczytywanych utworów).
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2. Cele szczegó³owe – operacyjne lekcji:

– uczeñ rozpoznaje w utworze sposoby kreowania œwiata przedstawione-

go i bohatera (II.2.4/PP),

– uczeñ wykorzystuje w interpretacji utworów konteksty literackie, kultu-

rowe, filozoficzne, religijne, historyczne (II.3.2/PP),

– uczeñ porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w analizowa-

nych utworach (II.3.3/PP),

– uczeñ odczytuje treœci alegoryczne i symboliczne utworów (II.3.4/PP),

– uczeñ dostrzega obecne w analizowanych utworach literackich oraz in-

nych tekstach kultury wartoœci uniwersalne (II.4.2/PP).

3. Typ lekcji:

– lekcja wprowadzaj¹ca nowy materia³ (analiza Listów) z elementami po-

wtórzenia i utrwalenia wiadomoœci na temat wybranych fragmentów Biblii.

4. Metody:

– metoda problemowa.

5. Formy organizacyjne:

– praca jednostkowa,

– praca zbiorowa pod kierunkiem nauczyciela.

6. Œrodki dydaktyczne:

– C.S. Lewis, Listy starego diab³a do m³odego,

– wybrane fragmenty Biblii.

7. Przebieg lekcji:

Ogniwa

lekcji
Czynnoœci nauczyciela Czynnoœci ucznia

Czas

trwania

czynnoœci

Wprowa-

dzenie

Zainicjowanie rozmowy z

uczniami na temat kondycji

cz³owieka.

– bior¹ udzia³ w rozmowie,

charakteryzuj¹c ludzk¹

kondycjê

3 min

Opraco-

wanie

materia³u

1. Podanie tematu lekcji.

2. Podzia³ klasy na dwie du¿e

grupy – cz³onkowie jednej

charakteryzuj¹ Boga i Jego

stosunek do cz³owieka;

cz³onkowie drugiej grupy

charakteryzuj¹ diab³a i jego

stosunek do cz³owieka.

2 min

– pracuj¹ w 2 zespo³ach, ale

ka¿dy wykonuje podane

zadanie w sposób jednost-

kowy (mog¹ siê ze sob¹

konsultowaæ, mog¹ pracowaæ

w parach)

15 min
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– przedstawiaj¹ wykonane zada-

nie (ochotnik z grupy chara-

kteryzuj¹cej Boga podaje

jak¹œ cechê, ochotnik z dru-

giej grupy odpowiada cech¹

przeciwstawn¹ – i tak na

przemian (wzór notatki –

za³¹cznik 1)

15 min

Podsumo-

wanie

Rozdaje uczniom cytaty – za-

³¹cznik 2 (mo¿na podzieliæ klasê

na 5 grup albo zastosowaæ formê

pracy jednostkowej i wrêczyæ

kserokopie ka¿demu uczniowi).

Zadanie polega na tym, aby roz-

poznaæ nawi¹zania Listów do

Biblii:

– próba podsumowania 10 min

– W jaki sposób podane cytaty

uobecniaj¹ siê w Listach?

(aby zadanie utrudniæ mo¿na po-

prosiæ o podanie Ÿróde³ cytatów).

– wyjaœniaj¹ krótko podane cy-

taty, ze szczególnym zwróce-

niem uwagi na ich zwi¹zek

z Listami

8. Za³¹czniki:

Za³¹cznik 1. Wzór notatki

WOBEC CZ£OWIEKA

BÓG

(doskona³e dobro)

DIAB£Y

(niedoskona³e z³o)

* Cz³owiek to dla Niego – SYN (st¹d:

mi³oœæ, szacunek, traktowanie podmiotowe)

* Cz³owiek to dla nich – PACJENT (st¹d:

zaborczoœæ, pazernoœæ, traktowanie przedmio-

towe, cz³owiek jest przedmiotem wykonywa-

nych na nim zabiegów)

Mi³oœæ Wstrêt, obrzydzenie, nienawiœæ, zazdroœæ

Prawda K³amstwo, z³udzenia

Nauczanie Kuszenie

Pozostawia woln¹ wolê Og³upiaj¹, oszukuj¹, manipuluj¹

Udziela poznania samego siebie Ukrywaj¹ swoj¹ obecnoœæ (cz³owiek jest nie-

œwiadomy wagi swoich b³êdów)

Ratuje ka¿dego, kto siê do Niego zwróci Wykorzystaj¹ ka¿d¹ okazjê, aby cz³owieka

kusiæ

Chce, aby ludzie interesowali siê teraŸniej-

szoœci¹ i wiecznoœci¹

Zwracaj¹ uwagê ludzi ku przesz³oœci (bez-

owocne roztrz¹sanie spraw nieaktualnych)

i przysz³oœci (sprawy odleg³e, a wiêc niere-

alne, z³udne)

Chce rozdawaæ (daje cz³owiekowi wiêcej,

ni¿ on móg³by chcieæ)

Chc¹ ch³on¹æ (chc¹ duszy cz³owieka, nic mu

nie daj¹c w zamian)
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Pragnie zjednoczenia z dusz¹ ludzk¹ przy

zachowaniu jej odrêbnoœci

Chc¹ wch³on¹æ w siebie wszystkie istoty

Cz³owiek – s³uga/syn Cz³owiek – ¿er

Pragnie, aby cz³owiek dzia³a³, rozwija³ siê Chc¹ powstrzymaæ cz³owieka od dzia³ania

Daje cz³owiekowi ¿ycie i pragnie, aby

z niego korzysta³ (przyjemnoœci, radoœæ)

D¹¿¹ do pogr¹¿enia cz³owieka w apatii,

smutku, beznadziei

Za³¹cznik 2. Cytaty dla poszczególnych grup

1)

„On na pocz¹tku stworzy³ cz³owieka

i zostawi³ go w³asnej mocy rozstrzygania.

Je¿eli zechcesz, zachowasz przykazania:

a dochowaæ wiernoœci jest (Jego) upodobaniem.

Po³o¿y³ przed tob¹ ogieñ i wodê,

co zechcesz, po to wyci¹gniesz rêkê.

Przed ludŸmi ¿ycie i œmieræ,

co ci siê podoba, to bêdzie ci dane.

Poniewa¿ wielka jest m¹droœæ Pana,

potê¿ny jest w³adz¹ i widzi wszystko.

Oczy Jego patrz¹ na boj¹cych siê Go –

On sam poznaje ka¿dy czyn cz³owieka.

Nikomu On nie przykaza³ byæ bezbo¿nym

i nikomu nie zezwoli³ grzeszyæ” (Syr 15,14–21)

2)

„A w¹¿ by³ bardziej przebieg³y ni¿ wszystkie zwierzêta l¹dowe, które Pan Bóg stwo-

rzy³. On to rzek³ do niewiasty: «Czy rzeczywiœcie Bóg powiedzia³: Nie jedzcie owo-

ców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedzia³a wê¿owi: «Owoce

z drzew tego ogrodu jeœæ mo¿emy, tylko o owocach z drzewa, które jest w œrodku

ogrodu, Bóg powiedzia³: Nie wolno wam jeœæ z niego, a nawet go dotykaæ, abyœcie

nie pomarli». Wtedy rzek³ w¹¿ do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg,

¿e gdy spo¿yjecie owoc z tego drzewa, otworz¹ siê wam oczy i tak jak Bóg bêdziecie

znali dobro i z³o»” (Rodz. 3,1–5).

3)

„Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwa³y,

wzbudza On wiêkszy lêk ni¿ wszyscy bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan to u³uda,

a Pan uczyni³ niebiosa.

Przed nim krocz¹ majestat i piêkno,

potêga i jasnoœæ w Jego przybytku” (Ps. 96(95), 4–6)
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4)

„Nie potrzeba wam, bracia, pisaæ o czasach i chwilach. Sami bowiem dok³adnie wie-

cie, ¿e dzieñ Pañski przyjdzie jak z³odziej w nocy. Kiedy bowiem bêd¹ mówiæ: «Po-

kój i bezpieczeñstwo», tak niespodziana przyjdzie na nich zag³ada, jak bóle na brze-

mienn¹, i nie ujd¹. Ale wy, bracia, nie jesteœcie w ciemnoœciach, aby ów dzieñ mia³

was zaskoczyæ jak z³odziej. Wszyscy wy bowiem jesteœcie synami œwiat³oœci i syna-

mi dnia. Nie jesteœmy synami nocy ani ciemnoœci. Nie œpijmy przeto jak inni, ale

czuwajmy i b¹dŸmy trzeŸwi” (1Tes. 5,1–6).

5)

„Ju¿ was nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa³em

was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em od Ojca

mego. Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to,

abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ – aby wszystko da³ wam Ojciec,

o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje” (J 15,15–16).

THE SCREWTAPE LETTERS WRITTEN BY C.S. LEWIS

IN METHODICAL APPROACH – LESSON OUTLINES FOR SECONDARY SCHOOL

CLASSES

S u m m a r y

The article derives from personal experience of Polish language teacher at secondary school.

Its purpose is to present the ideas of including The Screwtape Letters written by C.S. Lewis in the

teaching process on Polish language lessons. The article consists of three parts: the first one

explains the possibility of choosing The Screwtape Letters in the light of ministerial ordinances;

the second one – depicts the place of this book in the literal discourse (the author points at the

Bible, The Devine Comedy by Dante and Faustus by J.W. Goethe); the third one – presents three

methodical proposals (taken from the author’s own practice) how to study The Srewtape Letters

with pupils. There are lesson outlines with teaching materials included. The author proposes three

topics: 1) The description of Hell in The Screwtape Letters written by C.S. Lewis and The Devine

Comedy written by Dante Alighieri – comparative analysis; 2) The temptation psychology in The

Screwtape Letters; 3) Human being – the beloved son of God or a prey for devils? The distinct

references to the other texts of culture make The Letters easy to adjust to the teaching programme.

However it may be said that such a topic is unattractive in the times of increasing indifference for

faith issues, the author contends that the perverse approach of Lewis to serious problems may

encourage pupils to read. Even if the basic notions like temptation, sin, salvation seem to be out

of date they are still worth talking about especially with young people.
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