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Wstêp

Zainicjowana w 1517 roku przez Marcina Lutra re-
formacja by³a wydarzeniem prze³omowym pod ka¿dym
wzglêdem: duchowym, kulturowym, politycznym, spo-
³ecznym i gospodarczym. Zmiany by³y tak wszechstron-
ne i tak dog³êbne, i¿ przez wieki wielu historyków (nie
tylko historyków Koœcio³a) nie waha³o siê mówiæ w tym
kontekœcie o rewolucji protestanckiej/rewolucji refor-
macji, która zapocz¹tkowa³a ca³y ci¹g przewrotów
rewolucyjnych, a¿ do rewolucji francuskiej i dziewiêt-
nastowiecznych, laicyzuj¹cych ca³e spo³eczeñstwa „wo-
jen o kulturê”1.

Jak pisze wspó³czesny anglosaski badacz kulturo-
wych konsekwencji protestanckiej reformacji, jej najwa¿-
niejszym skutkiem by³o wykorzenienie chrzeœcijañstwa
ze spo³ecznego kontekstu (zwi¹zku), co by³o cech¹ cha-
rakterystyczn¹ œredniowiecznej christianitas. Reforma-
cja utorowa³a w ten sposób drogê do ukszta³towania ¿ycia
publicznego oderwanego od religii chrzeœcijañskiej. Re-
formacja nie wprowadzi³a rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa
(wrêcz przeciwnie), ale doprowadzi³a – tam, gdzie zwy-
ciê¿y³a – do rozdzia³u religii od spo³eczeñstwa i jego kul-
tury. To by³a prawdziwa „religijna rewolucja”2.
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Nale¿y jednak powtórzyæ za wywodz¹cym siê z wcze-
œniejszego pokolenia brytyjskim historykiem reformacyj-
nego prze³omu, ¿e najpierw by³a reformacja, a potem pro-
testantyzm3. Przecie¿ twórcami reformacji byli katolicy
i to nawet duchowni (vide Marcin Luter), a ich idee nie
trafia³y pocz¹tkowo do spo³eczeñstwa protestanckiego,
tylko do katolickiego. Z drugiej jednak strony nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e idee maj¹ swoje konsekwencje (R. M. Weaver).
Nowy œwiatopogl¹d religijny, którego twórcami byli pro-
testanccy reformatorzy, mia³ dalekosiê¿ne skutki nie tyl-
ko w wymiarze teologicznym, czy eklezjalnym.

Id¹c w œlad za analiz¹ dokonan¹ przez prof. Mieczy-
s³awa Gogacza nale¿y podkreœliæ, ¿e „protestantyzm bie-
rze swój pocz¹tek z podkreœlenia, ¿e grzech pierworodny
tak dalece zniszczy³ naturê cz³owieka, i¿ nie jest ju¿ mo¿-
liwe pe³ne jej uzdrowienie. G³osi wiêc pogl¹d, ¿e Chrystus
nie przebywa wraz z Trójc¹ Œwiêt¹ wewn¹trz osoby ludz-
kiej, lecz ¿e Chrystus tylko zewnêtrznie os³ania nas przed
Bogiem, usprawiedliwia, t³umaczy”. Wiara w ujêciu pro-
testanckim oznacza wiêc, ¿e „Chrystus wprowadzi nas
w zbawienie zupe³nie darmo, bez naszej zas³ugi, bez we-
wnêtrznego przekszta³cenia, uœwiêcenia”4.

Ta odmienna od katolickiej wizja teologiczna w decy-
duj¹cy sposób przyczyni³a siê, jak pisze cytowany przed
chwil¹ polski uczony, do odmiennego „ukszta³towania siê
stylu ¿ycia chrzeœcijañskiego” miêdzy katolikami a pro-
testantami: „Inaczej z koniecznoœci kszta³towa³o siê wy-
chowanie religijne, czyli chrzeœcijañska ascetyka, inne
zalecano sprawnoœci, inne cele stawiano psychice i du-
chowemu rozwojowi. Inaczej przecie¿ ukszta³towa³a siê
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sztuka i liturgia, inne przywo³ywa³a skojarzenia i moty-
wy, inne wywo³ywa³a wersje wspólnego ¿ycia w zako-
nach i spo³eczeñstwach”5.

Nie sposób nie wspomnieæ w tym kontekœcie o nie tyl-
ko religijnych konsekwencjach zakwestionowania przez
protestantów katolickiego dogmatu o realnej obecnoœci
Chrystusa w obu postaciach Sakramentu O³tarza. Jego pro-
testanckie ujêcie, czyli przekonanie, ¿e oznacza on tylko
Chrystusa, a nie jest Jego prawdziwym Cia³em i prawdziw¹
Krwi¹ oznacza³o (i oznacza) – jak podkreœla³ amerykañski
filozof katolicki Frederic Wilhelmsen – „zanikniêcie czci
i zachwytu wobec z³o¿onoœci ¿ycia, narastaj¹c¹ desakrali-
zacjê spo³ecznego i politycznego ³adu w przekonaniu, ¿e
sfera œwiecka i uœwiêcona s¹ w sposób racjonalny odrêb-
nymi istotami, a wiêc powinny byæ ca³kowicie oddzielo-
nymi od siebie sferami cia³a politycznego”6.

W ujêciu Marcina Lutra ³aska Bo¿a okrywa³a cz³o-
wieka na podobieñstwo kapy, ale nie przenika³a i w zwi¹z-
ku z tym nie przemienia³a wnêtrza cz³owieka. Id¹c dalej,
ta nie przenikniona deprawacja ludzkiej natury oznacza-
³a deprawacjê ca³ej sfery ludzkiej aktywnoœci, w tym
– a mo¿e przede wszystkim – sfery politycznej. W tym
ujêciu poddany by³ niejako skazany na cierpienie pod rz¹-
dami tyrañskiej w³adzy œwieckiej, niczym w zasadzie nie
ograniczonej7.

Obecnie przewa¿a pozytywny obraz protestanckiej re-
formacji. Jak podkreœlam w tym opracowaniu, do takiej
oceny coraz wyraŸniej sk³aniaj¹ siê wa¿ni reprezentanci
strony katolickiej. Typowym, skrojonym nie tylko na po-
trzeby okr¹g³ego jubileuszu piêæsetlecia reformacji, obra-
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zem tego zjawiska historycznego jest to, co znalaz³o siê
w opublikowanych w 2014 roku tezach Koœcio³a ewange-
lickiego w Niemczech, które w zamyœle autorów maj¹ wy-
znaczaæ sposób i kierunek obchodów jubileuszowych reali-
zowanych przez niemieckie œrodowiska protestanckie.

Akcentuje siê wiêc donios³oœæ reformacji dla historii
ca³ego œwiata i podkreœla, ¿e ruch zapocz¹tkowany przez
Marcina Lutra „wywar³ swoje piêtno nie tylko na Koœciele
i teologii, ale równie¿ przemieni³ i przemienia do dzisiaj
ca³e ¿ycie publiczne i prywatne”. Autorzy „tez do jubile-
uszu” nie mieli przy tym w¹tpliwoœci, ¿e wp³yw ten by³ ze
wszech miar pozytywny. Protestancka reformacja zosta³a
bowiem umieszczona przez Koœció³ ewangelicki w Niem-
czech „w œcis³ym zwi¹zku z europejsk¹ histori¹ wolnoœci”
(choæ przyznano, ¿e nie bez oporu da siê pogodziæ prezen-
towan¹ przez Lutra „koncepcjê wolnoœci chrzeœcijañskiej
ze wspó³czesnym rozumieniem wolnoœci”). Wœród „do-
œwiadczeñ wolnoœci”, które by³y udzia³em reformatorów,
autorzy deklaracji jednym tchem, obok s³ynnego wyst¹-
pienia Lutra na sejmie Rzeszy w Wormacji, wymienili jego
ma³¿eñstwo z Katarzyn¹ von Bora, jak równie¿ to, ¿e Ulrich
Zwingli (propagator reformacji w Szwajcarii) publicznie
jad³ kie³basê w Wielki Pi¹tek.

Jak czytamy w dokumencie niemieckiego Koœcio³a
ewangelickiego reformacji zawdziêczamy jako Europej-
czycy rozwój szkolnictwa, „rozwój nowoczesnych praw
podstawowych”, jak równie¿ „nowoczesne rozumienie
demokracji”8.

Im bli¿ej jubileuszu reformacji, tym mocniej wy-
brzmiewaj¹ takie w³aœnie akcenty, do których – co jest
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znamieniem naszych czasów – coraz wyraŸniej dostraja
siê równie¿ Koœció³ katolicki (nie tylko w Niemczech).
Zupe³nie odosobnione s¹ g³osy odbiegaj¹ce od tego laur-
kowego tonu. Tym bardziej nale¿y je przytaczaæ, jak cho-
cia¿by opiniê prof. Ulrike Jureit, która pod koniec marca
2017 roku przypomnia³a na ³amach „Frankfurter Allge-
meine Zeitung”, ¿e „reformacja nie by³a bynajmniej pe³-
nym chwa³y wstêpem do d³ugiej, europejskiej historii
wolnoœci, która do dzisiaj ma moc kszta³towania to¿sa-
moœci. Reformacja by³a przede wszystkim pe³n¹ wstrz¹-
sów, na wielu obszarach drastycznie brutaln¹ histori¹
pe³n¹ konfliktów [Konfliktgeschichte], która ju¿ wtedy
wskazywa³a na ambiwalencje póŸnej nowoczesnoœci”.

Niemiecka uczona podkreœla dalej, ¿e „prezentowane
przez Lutra pojêcie wolnoœci w sposób fundamentalny
ró¿ni siê od oœwieceniowego rozumienia tego pojêcia,
które sta³o siê podstaw¹ dla pojmowania wolnoœci przez
rozpoczynaj¹c¹ siê nowoczesnoœæ. Równie¿ nowoczesne
pojêcie tolerancji daleko odbiega od tego, co by³o charak-
terystyczne dla religijnych ruchów odnowy wieku XVI”.

Reformacja protestancka – pisze U. Jureit – nie tyle to-
rowa³a drogê ku demokracji i prawom cz³owieka, co ra-
czej „rozpoczê³a w ówczesnej Europie bezprzyk³adn¹ eska-
lacjê przemocy” w postaci wojen religijnych, które „nale¿¹
do najstraszliwszych wojen, jakie widzia³a Europa”.

Nie mo¿na wreszcie, jak zauwa¿a profesor z uniwer-
sytetu w Hamburgu, zwalniaæ Marcina Lutra z odpowie-
dzialnoœci (co obecnie jest norm¹ zarówno po stronie
ewangelickiej, jak i katolickiej) za konsekwencje tego, co
rozpocz¹³ w 1517 roku. Ulrike Jureit: „Gwa³towna kryty-
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ka wyra¿ana przez Lutra wobec handlu odpustami, jego
walka przeciw klerykalnej i papieskiej kurateli, jego teo-
logiczne rozumienie wolnoœci, jak równie¿ nazwana póŸ-
niej przez niego „nauka o dwóch królestwach”, w sposób
nieœwiadomy, ale jednak radykalnie zakwestionowa³a œre-
dniowieczne Corpus Christianum. […] To, ¿e cz³owiek nie
za poœrednictwem papie¿a, Koœcio³a czy kleru, ale bezpo-
œrednio sta³ w relacji z Bogiem oraz to, ¿e w tej relacji
zasadza siê jego [cz³owieka] godnoœæ nieuznawana przez
œwiat – taka teologia w sposób nieodwo³alny zniszczy³a
ówczesny chrzeœcijañski œwiat”9.

Na inny aspekt protestanckiej reformacji zwróci³
uwagê Gilbert K. Chesterton: „Jak pokazuje historia, kata-
strofy dziejowe, ³¹cznie z tymi, które obecnie nas trapi¹,
nie wynik³y z dzia³ania prostych, prozaicznych ludzi, któ-
rzy wiedzieli, ¿e nic nie wiedz¹, ale z dzia³añ wybitnych
teoretyków, którzy z ca³¹ pewnoœci¹ wiedzieli, ¿e wiedz¹
wszystko”10. Angielski pisarz zauwa¿y³ bowiem, ¿e na
pocz¹tku protestancka reformacja by³a ruchem elity ka-
tolickiej, która utraci³a wiarê, i która przekonana o swej
nieomylnoœci próbowa³a nastêpnie (za pomoc¹ w³adzy
œwieckiej) narzuciæ swoje pogl¹dy ca³ej reszcie spo³eczeñ-
stwa: „konflikt miêdzy purytanami a ludem wynika³ pier-
wotnie z pychy tych nielicznych, którzy potrafili prze-
czytaæ drukowan¹ ksi¹¿kê, i z ich pogardy dla pospólstwa,
które mia³o dobr¹ pamiêæ, dobre tradycje, dobre opowie-
œci, dobre piosenki i dobre ilustracje w postaci witra¿y
albo kamiennych i z³otych rzeŸb i dlatego mniej potrze-
bowa³o ksi¹¿ki”11. Ta „tyrania piœmiennych nad niepi-
œmiennymi”12 by³a zjawiskiem charakterystycznym nie
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tylko dla Wysp, ale wszêdzie, gdzie narzucano prote-
stanck¹ reformacjê „pospólstwu”, które niejednokrotnie
– o czym bêdzie mowa w tej ksi¹¿ce – siêga³o po broñ
w obronie wiary ojców.

Niniejsza ksi¹¿ka jest tylko wstêpem do zarysu pro-
blematyki rewolucyjnego charakteru ruchu reformacyj-
nego. Podobnie jak omawiaj¹c ruch krucjatowy nie mo¿-
na abstrahowaæ od wiary pokoleñ Europejczyków
w zmartwychwstanie i w zwi¹zku z tym znaczenia Pu-
stego Grobu, tak omawiaj¹c (nawet skrótowo) zagadnie-
nie protestanckiej reformacji, nie mo¿na abstrahowaæ od
religijnych pogl¹dów Marcina Lutra, od jego idei, które
mia³y dalekosiê¿ne konsekwencje. St¹d te¿ na kartach tej
ksi¹¿ki znajduje siê syntetyczne opracowanie dotycz¹ce
tej w³aœnie kwestii, choæ mam œwiadomoœæ, ¿e wiele w¹t-
ków z pewnoœci¹ nie zosta³o przez mnie w dostateczny
sposób poruszonych.

Jako osobne zagadnienie omówiona zosta³a proble-
matyka recepcji osoby Marcina Lutra i jego ruchu, zarów-
no przez Koœció³ katolicki, jak i przez jego rodaków. Ewo-
lucja spojrzenia na twórcê reformacji w obydwu tych
kontekstach dostarcza interesuj¹cego materia³u ilustru-
j¹cego zmiany zachodz¹ce w samym Koœciele katolickim,
jak i w szeroko rozumianej kulturze (w tym tak¿e kultu-
rze politycznej) naszego zachodniego s¹siada. W tym sen-
sie ksi¹¿ka ta jest nie tylko opracowaniem dotycz¹cym
historii, która wydarzy³a siê kilkaset lat temu, ale po czê-
œci odnosi siê równie¿ do czasów nam wspó³czesnych.


