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Dekada Lutra
Upadek Kościoła 

a środowisko, w którym 
ksztaowała się duchowa 

formacja ks. Marcina Lutra, 
pyszłego Reformatora

Poąwszy od XIII wieku nie można było 
dłużej ukrywać, że Kościół Zachodni pogrą-
żał się w coraz większym marazmie i to nie 
tylko moralnym. Kto ponosił za to odpowie-
dzialność? Nie można o to obwiniać całego 
Kościoła, le ęść hierarchii kościelnej. Także 
nauka Kościoła, zarówno tego oficjalnego, jak 
i na poziomie parafialnym, została skażona 
pez nierozważną adaptację niektórych idei 
filozofinych. Pismo Święte pokrył ku zapo-
mnienia, apostolskość Kościoła stała się pu-
stym słowem, świętość i ystość życia poszła 
w zapomnienie. Kościół psuł się od głowy, 
a więc od Rzymu i jego instytucji. U schyłku 
średniowiea zwołano aż tery reformator-
skie sobory, do których zalia się również 
sobór w Konstancji (1414 ‒ 1418), na którym 
alono Jana Husa (1370 ‒ 1415). Efekty były 
jednak nikłe.

Pan Jezus powiedział: „Oddawajcie, co jest 
cesarskiego, cesaowi, a co Bożego, Bogu” 
(Mt 22,21 i paral.), a Poncjuszowi Piłatowi 
w asie pesłuchania wyjaśnił, że „Króle-
stwo moje nie jest z tego świata; gdyby z 
tego świata było Królestwo moje, słudzy moi 
walyliby, abym nie był wydany Żydom; 
bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd” 
(J 18,36). Tymasem biskupi Rzymu, uważając 
się za namiestników Chrystusa, pekonywali 
o swojej nieogranionej władzy, używając 
różnych środków, jak głoszenie nauki niezgod-
nej z ewangelią, „fabrykowanie” dokumentów, 
ekomo pochodzących z asów cesarstwa 
ymskiego, grożenie wyklęciem z Kościoła, 
ucanie klątw na świeckich władców. Papieże 
żyli w pepychu, na dworach papieskich pa-
nowała korupcja. Mordy i używanie trucizny 

nie było adkim pypadkiem. Nie ukrywano, 
że papieże, biskupi i księża mieli konkubiny 
i dzieci. W asach Lutra księżowskie konku-
biny nazywano z łacińska domina (paniami 
domu). Synów papieży nazywano bratankami. 
Czasem takim stanem ey nawet się nie gor-
szono. Należy jesze raz podkreślić, że winę 
za to ponosiły niektóre 
instytucje kościelne.  

Papież Aleksander VI 
(1492 − 1503), z rodu Bor-
giów, wywodzącego się 
z Hiszpanii, zanim jako 
kardynał został papie-
żem, miał córkę Lukre-
cję oraz tech synów ( 
Cezara, Juana i Jofrego), 
których obdarował wy-
sokimi uędami w Ko-
ściele. Aleksander VI i 
jego rodzina oskarżani są o wiele pestępstw, 
o niemoralne postępowanie, między innymi 
o nepotyzm, korupcję, symonię, a także o kazi-
rodztwo oraz line zabójstwa. Zapewne wiele 
z tych oskarżeń jest prawdziwych.

Awinioński papież 
Jan XXII (1313 ‒ 1334), 
jak wielu innych, żył 
w wielkim pepychu. 
Wypowiadając się na 
temat ubóstwa i bogac-
twa w Kościele stwier-
dził wbrew ewangelii 
‒ jeśli nie bluźniero, 
to pynajmniej kontro-
wersyjnie ‒ że Chrystus 
i apostołowie wcale nie 
byli ubodzy. Ta papieska wypowiedź na temat 
ubóstwa i bogactwa w Kościele, ma związek 
z poglądami franciszkanów na temat ubóstwa, 
w tym także Wilhelma Ockhama, który był 
pesłuchiwany wraz z innymi tema francisz-
kanami w Awinionie, krytykującymi pepych 
papieskiego dworu. Aby uniknąć oskarżenia 
o herezję i uwięzienia, musieli potajemnie 
uciekać.
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Papież Juliusz II 

(1503 ‒ 1513) z rodu 
Rovere, prowadził 
nieustannie krwawe 
wojny, aby nowymi 
zdobyami terytorial-
nymiobdarować łon-
ków swojej rodziny. 

Wielu papieży nie 
bardzo obchodził stan 
duchowy Kościoła. 
Istnieje podejenie, że 
kilku z nich było nie-
wieącymi. Dotyy to 
również ich otoenia. 

Kościół i wiara potebne były do uprawiania 
polityki i gromadzenia majątku. 

Dotyyło to również upadku Kościoła 
poza Rzymem. Za asów Lutra, na pykład 
w Erfurcie, dostojnicy kościelni mieli uty-
manki, które w cieniu stelistych wież ka-
tedry i kościoła św. Seweryna, w paradnych 
strojach, obwieszone złotem, pechadzały się 
w towaystwie swoich pyjaciółek po rynku. 
Drażniło to erfurckich mieszan, ale dostojni-
cy kościelni byli nietykalni i lekceważyli sobie 
oskarżenia oraz zażalenia mieszan w radzie 
miejskiej. Wielu z wysoko postawionych du-
chownych pez lata nie odprawiło żadnej 
mszy. Dokumenty z asów ped Reformacją 
donoszą, że duchownych różnego szebla in-
teresowały głównie dobre posady, pieniądze, 
piwo i kobiety. 

Odprawiano msze dla pieniędzy, a nie z po-
teby serca i wiary. Celebrowano je byle jak, 
w pośpiechu. Kpiono sobie ze słów ustano-
wienia wieey Pańskiej. Zamiast słów nad 
chlebem: „To jest ciało moje”, niektóy wy-
powiadali bluźniere słowa: „Jesteś chlebem 
i chlebem pozostaniesz”. 

W klasztorach nie było lepiej, szególnie 
w tych niezreformowanych. Zakonnicy po-
chodzący z nizin ołenych, zmuszani byli 
do ciężkiej, poniżającej pracy, zaś ci „lepiej” 
urodzeni ęsto zasiadali poza macieystym 
klasztorem, do suto zastawionych stołów 

w restauracjach i zajazdach. Wielu wracało do 
klasztoru chwiejnym i niepewnym krokiem. 
Py wielu fuach klasztornych oekiwały 
na zaproszenie do środka prostytutki. Znane są 
także pypadki, że między klasztorami żeński-
mi i męskimi były tajne pejścia. Seksualne 
orgie nie były adkością. 

Ale nie cały Kościół był popsuty. Kościół 
cheścijański jest Kościołem Bożym, którego 
głową jest Chrystus, w którym są cheścija-
nie prawdziwi i fałszywi. I nie we wszystkich 
klasztorach działy się niepystojne ey. Nie 
zawsze wszystko jest arne lub wszystko bia-
łe. Wielu dostojników kościelnych gorszyła 
sytuacja w Kościele i jego upadek. Czasem 
niektóy biskupi podejmowali próby napra-
wy w określonych pypadkach. W wielu za-
konach zajmowano się nauką. Bardzo ęsto 
zakonnicy byli profesorami uniwersyteckimi. 
W niektórych zakonach obowiązywała su-
rowa asceza, a książęta obsadzali uonymi 
zakonnikami stanowiska na założonych pez 
siebie uniwersytetach. 

Luter do takiego Kościoła należał i otykał 
się z wieloma wypaeniami, sam jednak du-
chowo był bliski zdrowego rdzenia Kościoła. 

Marcin Luter pochodził się z rodziny chłop-
skiej. Rodzice Marcina Lutra tkwili głęboko 
w obowiązującej wówas obyajowości re-
ligijnej. Nie opierała się ona na gruntownej 
znajomości prawd wiary. Praktyki religijne 
wykonywano mechaninie, bez wewnętne-
go zaangażowania. Siłą napędową wszelkiego 
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działania nie była miłość do Boga, le strach 
ped Bogiem i mocami złego. W każdym nie-
szęściu widziano udział szatana. Uynkowa 
religijność, oekiwanie na nagrodę nie y-
jały rozwojowi prawdziwej wiary cheścijań-
skiej. Wiara została ograniona do nabożnych 
praktyk, do posłuszeństwa oficjalnym ped-
stawicielom Kościoła oraz paninego strachu 
ped Bogiem i niewyjaśnionymi zjawiskami 
pyrody. Wiara ęsto graniyła z zabobo-
nem i magią. Szególnie uwidoniało się to 
w życiu sakramentalnym, py uestnictwie 
w mszy oraz w kulcie świętych i relikwii. 

Ojciec Marcina, Hans, zadbał o wykształce-
nie syna. Marcin w 14 roku życia został wysła-
ny do szkoły katedralnej w Magdeburgu, gdzie 
otkał się z działalnością tzw. braci zerowych 
(Nullbrüder), świeckiego bractwa założonego 
pez Holendra Geea Groote (+ 1384). Bracia 
wólnego życia, jak nazywano też braci zero-
wych, zajmowali się opieką i wychowaniem 
uącej się młodzieży. Do programu wycho-
wawego należało między innymi ytanie 
i studiowanie fragmentów Pisma Świętego 
oraz pyosobienie do życia według zasad 
ewangelinych. Co prawda bracia wólne-
go życia nie mieli do dyozycji całej Biblii, 
ale jej orilegia (wypisy, zbiory sentencji), 
to jednak w pewnym ogranionym zakresie 
zaznajamiali swoich wychowanków z Pismem 
Świętym. A więc na progu młodzieńego ży-
cia Luter otkał się z Biblią i jej słowo nie 
było mu całkowicie obce. Po nieełna ro-
nym pobycie w Magdeburgu Marcin rozpo-
ął naukę w szkole w Eisenach, gdzie znalazł 
linych pyjaciół. Do ich grona należy pede 
wszystkim zaliyć wikariusza Jana Brauna, 
z którym długo utymywał serdeny kon-
takt. Nauycielem Marcina Lutra między in-
nymi był także Wigand Gueldenapf, później-
szy probosz w Waltershausen. Z nim także 
Marcin pyjaźnił się pez wiele lat.

Ojciec Lutra chciał, aby jego syn rozpoął 
studia w uniwersytecie w Erfurcie na wydziale 
prawa. Marcin podpoądkował się woli ojca, 
udał się do Erfuu, zakupił potebne mu książ-

ki i rozpoął studia prawnie, których nigdy 
nie dokońył, bowiem postanowił wstąpić do 
klasztoru. Decyzja Lutra o wstąpieniu do klasz-
toru podjęta została pod wpływem peżycia 
z 2 lipca 1505 roku, które miało miejsce w świę-
to Nawiedzenia Marii Panny, w odległości 
około sześciu kilometrów od Erfuu, niedale-
ko wioski Stotternheim. Marcin, powalony na 
ziemię w asie buy pez piorun, ślubował 
wstąpić do klasztoru. Wstępując 17 lipca 1505 
roku do arnego klasztoru w Erfurcie, a więc 
do zakonu zreformowanych augustianów, 
wstępował w klasztorne mury z całym ba-
gażem średniowienych poglądów na temat 
życia klasztor-
nego. 

Pod wpły-
wem średnio-
wienych idei 
r e l i g i j n y c h 
Marcin Luter 
doszedł do 
przekonania , 
że jeśli nie 
pójdzie drogą 
doskonalszą , 
nie będzie zba-
wiony. Drogą 
tą było życie 
zakonne, pole-
gające głównie 
na skrupulatnym wypełnianiu tech ślubów: 
ubóstwa, ystości oraz bezwzględnego posłu-
szeństwa pełożonym. Nie oznaa to, że nie 
obowiązywały zakonnika nakazy ewangeli-
ne. Życie zakonne traktowano jako dodatkową 
zasługę ped Bogiem. Wstępujący do klasztoru 
w zamian za swoje poświęcenie mógł oeki-
wać, że jego dusza dozna wewnętnego poko-
ju, uzyska pewność zbawienia i zadowolenie 
z osiągniętej doskonałości. I tak niejedno-
krotnie się działo. W wypadku Lutra rawa 
pedstawiała się zgoła inaej. Płonne były 
nadzieje brata Marcina. Luter umawiał się, 
owiadał codziennie, pościł. Spokój jednak 
nie zawitał do jego zatrwożonej duszy. Luter 
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uchwycił się nadziei, że po wyświęceniu na 
księdza łatwiej uzyska upragnioną doskona-
łość i pewność zbawienia. Ale i ta nadzieja 
zawiodła. 

Stawiając pytanie o poątki duchowości 
i biblijnej formacji Lutra, należy wskazać na 
lata studiów uniwersyteckich. Na żyenie 
rodziców młody Luter po ukońeniu szkoły 
w Eisenach udał się do Erfuu, aby studiować 
w uniwersytecie założonym w 1382 roku na 
wzór uniwersytetu praskiego. Nauycielami 
Lutra w Erfurcie byli między innymi Bało-
miej Arnoldi z Ussingen oraz Jodokus Trutfet-
ter z Eisenach. Bałomiej Arnoldi z Ussingen 
oraz Jodokus Trutfetter byli ockhamistami 
i nominalistami. 

Scholastyka średniowiena wydaje się 
być skostniałym systemem. W eywistości 
w asie rozkwitu scholastyki powstały alter-
natywne kierunki, które do dziś nie utraciły 
wagi historynej. Istniały dwie szkoły okre-
ślane później jako via antiqua [„stara droga”] 
i via moderna [„nowa droga”]. Pedstawiciele 
via antiąua, uniowie Tomasza z Akwinu 
i Dunsa Szkota, propagowali realizm pojęcio-
wy. Pojęcia istnieją realnie i są wyrazem wyż-
szej eywistości poza wszelką indywidual-
nością. Tylko dlatego, że istnieje uniwersalna 
eywistość mogą istnieć ey jednostko-
we.

Z poglądami starej drogi nie zgdzał się an-
gielski franciszkanin, Wilhelm Ockham, żyjący 
w pierwszej połowie XIV wieku. Ockhama 
uważa się za twórcę nowego kierunku, tzw. 
nowej drogi, twórcę nominalizmu. Nominaliści 
twierdzili, że istnieją tylko byty jednostkowe. 
Pojęcia ogólne nie istnieją realnie, są jedynie 
nazwami poszególnych pedmiotów. Dla 
nominalistów właściwie nic nie jest pewne, 
dlatego wszystko należy badać z ostrożnością, 
a wszelkie dotychasowe autorytety poddać 
krytynej ocenie. Wilhelm Ockham poddał 
też ostrej krytyce dotychasową naukę. Usi-
łował wykazać, że teologia nie jest wiedzą, 
wszelkie bowiem dowody na istnienie Boga, 
nawet dowody na atrybuty Boga, mają cha-

rakter pozorny. 
Nasza znajomość 
Boga nie pocho-
dzi z rozumu, 
le z wiary. 

Dominujący 
w XIV wieku 
n o m i n a l i ś c i 
uważali teolo-
gię za sciencia 
Sacræ Scripturæ 
(mądrość Pisma 
Świętego). Byli peciwni wpływowi filozofii 
grecko-arabskiej, głównie arystotelizmu na 
teologię, chociaż z filozofii Arystotelesa też ko-
ystali. Twierdzili, że dla zachowania ystości 
nauki cheścijańskiej nieodzowny jest powrót 
do Pisma Świętego. Domagając się oddziele-
nia teologii od filozofii, tym samym rozumu 
od wiary, nauali o dominacji wiary w teo-
loginej reeksji, która winna być opaa na 
solidnym studium Pisma Świętego. 

Wśród nominalistów znany wpływ uzy-
skali: Włoch Gego z Rimini i Francuz Piotr 
z Ailly, a także Niemcy: Marsilius z Inghen 
w Heidelbergu i w Tybindze Gabriel Biel. 

Nominaliści zawsze dbali o wolność nauk. 
I to nominaliści otwoyli drogę do nowoe-
sności. Chociaż Luter był uniem nominalisty 
Trutfetera i wiele mu zawdzięał, to jednak w 
późniejszym asie go krytykował. Ale to od 
niego nauył się literalnego odytywania 
Pisma Świętego i krytynego podejścia do 
średniowienych komentay do ksiąg biblij-
nych. Luter ęsto powtaał: Jestem nomina-
listą. 

Wstąpienie Lutra do klasztoru zreformo-
wanych augustianów uchroniło Lutra od 
wstąpienia w nu ówesnego bagna życia 
moralnego, zaś zetknięcie się w asie studiów 
z nominalizmem nauyło go krytycyzmu, od-
dzielenia tego, co zgłębić można rozumem od 
tego, co jest pedmiotem wiary, a także wła-
ściwego odytywania biblijnych tekstów.  

Ks. Manfred Uglo 


