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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 1: Dawno, dawno temu…
ARKUSZ 1: DZIECIŃSTWO I RODZINA MARCINA LUTRA

W pierwszym odcinku pt. „Dawno, dawno temu…” poznajemy młodego Marcina Lutra i jego rodzinę. Autorem portretów rodziców Marcina, które pojawiają się w ﬁlmie, jest artysta Łukasz Cranach Starszy (1472–1553).
Marcin był pierwszym lub drugim synem Jana (1459–1530) i Małgorzaty (1459–1531) Lutrów i prawdopodobnie miał jeszcze dziewięcioro rodzeństwa.

1
Na swoich portretach artysta starał się przedstawić cechy charakteru namalowanych osób. Przyjrzyjcie się bardzo dokładnie obu obrazom. Pod nimi zanotujcie w punktach, co odczytujecie z ich twarzy i ogólnego wyglądu.

2
Co mogli sobie myśleć rodzice Marcina o swoim synu? Wpiszcie swoje propozycje w dymkach.
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Porównajcie sposób przedstawienia rodziców Marcina przez Łukasza Cranacha (zadanie 1) ze sposobem
przedstawienia ich w ﬁlmie. Czy jakieś cechy charakteru przedstawione na obrazach można odnaleźć w ﬁlmie?
Spróbujcie je wyjaśnić.

4
W trakcie ﬁlmu odpowiedz na poniższe pytania, a potem w grupie porównajcie swoje odpowiedzi.

W którym miesiącu w 1530 roku zmarł Jan?
Jaki zawód wykonuje Jan?
Na jakie trzy przykazania zwraca uwagę Marcinowi zakonnik?
1.
2.
3.
Jakie plany na przyszłość ma dla Marcina jego ojciec?
Jak odpowiedział Marcin na pytanie, co by zrobił z prosiakiem?
Co wydobywał ojciec z ziemi?
W jakim języku wolno było mówić w szkole?
Na co zwrócił uwagę chrześcijan św. Bernard?

5
Czy macie pomysły na inne pytania? Obejrzyjcie ﬁlm jeszcze raz i w parach opracujcie nowe pytania. Potem
wszystkie je zbierzcie i przygotujcie quiz z tego odcinka.

6
Czwarte przykazanie brzmi: Czcij ojca swego i matkę swoją. Również Marcinowi w ﬁlmie zostało ono przypomniane. Co to właściwie znaczy „czcić”? Poszukajcie różnych aspektów znaczenia słowa „cześć” i „czcić”. Czy
wiecie, jaki był pierwotny sens tego przykazania w Biblii i jak rozumiano je w czasach Lutra? Porozmawiajcie
o tym, jak byście je zinterpretowali dzisiaj.

LITERATURA POMOCNA DO PRZYGOTOWANIA
SPOTKANIA, ZAJĘĆ, LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TEGO
ARKUSZA ZNAJDUJE SIĘ W OSOBNYM PLIKU BIBLIOGRAFIA”.
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