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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 7: Głos sumienia
ARKUSZ 13: LUTER PRZED SEJMEM W WORMACJI
Po papieskiej bulli grożącej ekskomuniką oraz jej spaleniu przez Marcina
Lutra w 1520 roku zaostrzył się konﬁlkt pomiędzy Kościołem rzymskim
a Lutrem. 3 stycznia 1521 roku Luter został ostatecznie ekskomunikowany, tzn. wykluczony z Kościoła. Książę elektor Fryderyk Mądry wstawił się za Reformatorem, a Luter mógł bronić swoich tez przed cesarzem
Karolem V na sejmie w Wormacji. Ze względu na przychylną Lutrowi
atmosferę w kraju i pod wpływem kilku książąt, cesarz stwierdził, że nie
ma innego wyjścia, jak go wysłuchać. Dzięki Fryderykowi Mądremu rozprawa odbyła się na niemieckiej ziemi, a zakonnikowi zapewniono osobiste
bezpieczeństwo.
1
W Wittenberdze dotarło do Marcina Lutra przedrukowane poniżej cesarskie wezwanie, w którym cesarz mówi o sobie w liczbie mnogiej (pluralis
majestatis). Sprawdźcie, jakich słów i zwrotów w tym wezwaniu używa cesarz w odniesieniu do Lutra i jego pism, i zastanówcie się, jak to wezwanie
mogło wpłynąć na Lutra. Następnie spontanicznie ułóżcie krótki monolog
wewnętrzny Lutra po tym, jak otrzymał i przeczytał to pismo.
Ponieważ my i niniejszym tu zgromadzone stany
Świętego Cesarstwa powzięliśmy zamysł i zamiar,
by zasięgnąć wiedzy o naukach i księgach, które
jakiś czas temu od ciebie wyszły, przeto wzywamy
ciebie, zaś w tym celu, dla twojego bezpieczeństwa,
my i Cesarstwo wydajemy list żelazny, który niniejszym przesyłamy, i pragniemy, byś zechciał jak najszybciej wyruszyć, abyś w ciągu dwudziestu jeden
dni, które wyznaczono w naszym liście żelaznym,
niechybnie stawił się tutaj i by cię nie zabrakło ani
byś się nie lękał przemocy i bezprawia wobec siebie...

2
Porównajcie wezwanie, które znajduje się powyżej, z żądaniami, które faktycznie zostały skierowane do Lutra
w odcinku „Głos sumienia”. Co jest szczególnie widoczne i jakie są różnice? Wyjaśnijcie ich możliwe przyczyny.
3
Charakterystyka osób, które są obecne.
A
Oceńcie, jak zostały zaprezentowane w ﬁlmie konkretne postacie. Zwróćcie uwagę na kreskę, jaką zostały
przedstawione i scharakteryzujcie poszczególne osoby. Następnie przeanalizujcie rozmieszczenie postaci
w przestrzeni i na tej podstawie wyjaśnijcie łączące je powiązania i hierarchię.
B
Wczujcie się w role uczestników (np. Marcina Lutra, cesarza Karola V, książąt, sług z tyłu, tłumaczy itd.).
Stwórzcie swego rodzaju stop-klatkę, przedstawiającą tę scenę i omówcie, jakie myśli i uczucia mogły
towarzyszyć poszczególnym postaciom.
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Stanowiska
Gdyby rozprawa odbywała się dzisiaj, na jej końcu byłaby mowa oskarżycielska i obrończa. Niech jedna osoba
na ochotnika odegra rolę oskarżyciela, a druga obrońcy Lutra. Przygotujcie każdą z mów końcowych, w których zostanie ujętych jak najwięcej argumentów, następnie wygłoście je przed „swoją publicznością”.
5
Po wyjeździe Lutra, Karol V wydaje edykt („edykt wormacki”). Luter był odtąd wyjęty spod prawa i każdy mógł
go zabić. Edykt zakazywał wspierania Lutra i udzielania mu schronienia oraz czytania czy drukowania jego
pism. Spróbujcie wejść w położenie Lutra lub cesarza Karola V i wypiszcie ich pierwsze myśli w tej sytuacji.
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