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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 8: Tajemnica zamku Wartburg
ARKUSZ 16: NOCNA WIZYTA

Już w dzieciństwie Marcin Luter czuł się prześladowany przez diabła, złe duchy i demony. Za swoje wątpliwości
czy smutek obwiniał szatana. W osamotnieniu na Wartburgu nasiliły się jego lęki, uważał, że ﬁzycznie odczuwa
obecność diabła. W ﬁlmie Lutrowi składa wizytę nieproszony gość, który wciąga go w dziwną rozmowę. Na
koniec Luter rzuca kałamarzem.
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„Diabeł” – napiszcie swoje skojarzenia.
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Poszukajcie przyczyn, dla których ludzie w czasach Lutra wierzyli w diabła. Wyjaśnijcie również, jak dzisiaj
interpretuje się zjawiska, które dawniej kojarzono z diabłem.
3
Czy wiarę w istnienie diabła da się pogodzić z chrześcijańskim obrazem Boga? Co sądzicie na ten temat?
4
Również dzisiaj niektórych ludzi fascynuje diabeł (czy też ucieleśnione w nim zło). Podyskutujcie, skąd może
się brać taka fascynacja.
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W małych grupach poszukajcie współczesnych obrazów diabła w ﬁlmach, książkach, kulturze itd. lub niech
kilka osób przygotuje je wcześniej i zaprezentuje. Porozmawiajcie o swoich spostrzeżeniach.
6
Obejrzycie jeszcze raz wymianę zdań pomiędzy Marcinem Lutrem i diabłem w odcinku „Tajemnica zamku
Wartburg”. Czego dowiadujecie się o wydarzeniach historycznych, które nastąpiły po sejmie w Wormacji?

7
Zanotujcie w tabeli, jak przebiegała „walka” pomiędzy tymi dwoma. Jakimi słowami diabeł rzuca Lutrowi wyzwania? Jak reaguje Luter i co odpowiada na te ataki? Następnie porozmawiajcie o tym, czy w tym słownym
pojedynku ktoś został „zwycięzcą”.
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8
Przeanalizujcie, jak w ﬁlmie została przedstawiona konfrontacja diabła i Lutra. Porównajcie sposób jej przedstawienia z innymi znanymi przedstawieniami diabła (por. zadanie 1 i 5).
9
Spoglądając wstecz, Marcin Luter powiedział: „Wypędziłem diabła atramentem”. Jak można rozumieć tę
wypowiedź?
10
Przez długi czas na Wartburgu można było podziwiać plamę atramentu na
ścianie izby Lutra. Podobno powstała ona wtedy, kiedy rzucił w diabła kałamarzem. Zwiedzający potajemnie zdrapywali z niej kawałeczki, tak że przez wiele
wieków musiała być odnawiana. Porozmawiajcie o tym, co mogło skłaniać ludzi do takich zachowań.
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