Walka dobra ze złem w literaturze. Przedstaw motyw
analizując wybrane tematy.
Konflikt dobra i zła jest jednym z najważniejszych tematów pojawiających się w kulturze.
Przybiera on różne formy, dowodzą pisarze i filozofowie. Często jest to starcie wyraźnie
określonych sił – nie mamy wątpliwości, że wojska Adolfa Hitlera reprezentowały zło, a
walczący z nim ludzie byli bohaterami (jak np. bohaterowie „Kamieni na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego, albo Marek Edelman, rozmówca Hanny Krall ze „Zdążyć przed Panem
Bogiem"). Jednak bywa i tak, że trudno rozpoznać, po czyjej stronie leży racja.
Wyraźny podział na dobro i zło widać we „Władcy Pierścieni” J. R. R. Tolkiena. Nie ma
wątpliwości, że armie Mordoru reprezentują siły destrukcji i zagłady. Sam władca posępnej
krainy, Sauron, stanowi w świecie Śródziemia odpowiednik szatana. Pozytywni bohaterowie
kuszeni są przez ciemne moce, jakie oferuje przeklęty i potężny pierścień. Kiedy jednak nie
ulegają ich podszeptom, to zachowują się szlachetnie. Szczególnie sympatycznymi postaciami
są proste i przyjacielskie Hobbity.
Podobieństwo Saurona i biblijnego szatana to nie przypadek. Wiadomo skądinąd, że Tolkien był
żarliwym katolikiem. W swojej sławnej trylogii przedstawił świat, rządzony się prawami znanymi
z Pisma Świętego. Stąd rolę odkupiciela świata i pogromcy zła spełnia prosty i naiwny Hobbit,
nie zaś potężni wojownicy. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
Królestwa niebieskiego (Mt 18,3) – mówi Jezus. W świecie Tolkien takimi dziećmi, z którymi
wiąże się przyszłość, są właśnie Hobbity.
Bardziej złożony problem relacji dobra i zła występuje z kolei w innym cyklu fantasy – sadze o
Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Zestawienie tych dwóch fantastycznych epopei wydaje
się bardzo pouczające, bowiem ukazuje, jak różnie można postrzegać problem owego starcia
wartości. Wydawałoby się, iż świat wykreowany przez Sapkowskiego jest podobny do
tolkienowskiego Śródziemia. Oba przypominają ziemskie średniowiecze, w obu występuje
magia i fantastyczne stwory (smoki, krasnoludy, elfy). Jednak w dziełach polskiego pisarza nie
ma tak jasnych podziałów, jak u Tolkiena. Tytułowy wiedźmin (Geralt) jest pogromcą potworów.
Jednak w czasie swoich przygód dochodzi do wniosku, że ludzie są często dużo gorsi, niż
krwiożercze bestie, z którymi się ściera. Potwory u Sapkowskiego nie są złe same w sobie, jak
ich odpowiedniki u Tolkiena (np. przerażająca pajęczyca Szeloba). Starają się po prostu
przeżyć w otaczającym je świecie. Wiedźmin walczy z nimi, ale nie potępia swoich
przeciwników. Dużo gorsze zdanie ma natomiast o tych, których musi bronić. Ludzie w
powieściach Sapkowskiego nie są wyłącznie szlachetni – toczą niepotrzebne wojny,
dopuszczają się pogromów nieludzi. Istotny w twórczości Sapkowskiego jest właśnie ów wątek
starć rasowych – ludzie zaczynają zwalczać krasnoludów i elfów i mordować niewinnych.
Prześladowane rasy zaczynają się bronić, ale w akcjach odwetowych rozlewana zostaje
również krew osób niewinnych. Sapkowski ukazuje, jak złożone są takie konflikty, jak
wczorajsze ofiary mogą zostać dzisiejszymi katami i na odwrót.
XX-wieczni pisarze fantasy przedstawili różne wizje starcia dobra i zła. U Tolkiena podziały są
jasne, bohaterowie muszą się tylko starać, by nie ulec podszeptom ciemnych siły (co samo w
sobie nie jest łatwe). Sytuacja komplikuje się w uniwersum wykreowanym przez Andrzeja
Sapkowskiego. W świecie wiedźmina trudno wskazać jednoznacznie, kto jest dobry, a kto zły.
Bohater musi nieustannie dokonywać wyborów moralnych, które nieraz mogą się okazać
tragiczne. Sapkowski nie twierdzi, że pojęcia dobra i złą nie istnieją, nie popada w nihilizm.
Ukazuje jednak, iż często nasze wybory nie są jednoznaczne i niełatwo rozpoznać, gdzie leży

słuszność.

