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Zamek Wartburg 
 
Zamek Wartburg wznosi się nad tu-
ryńskim miastem Eisenach. Jest to 
szczególna twierdza o imponującej 
historii. Wiele przeszła od rozpoczę-
cia jej budowy przez Ludwika Skocz-
ka w 1067 roku po wpisanie na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO 
w 1999 roku. W grupach zapoznajcie 
się z jej historią i znaczeniem, wyko-
nując jedno z następujących zadań: 

A
Przygotujcie krótki film dokumentalny o zamku Wartburg. Najpierw zastanówcie się, jak chcecie przed-
stawić zamek. Przed zgromadzeniem informacji zastanówcie się, co chcecie przekazać i do jakiej polskiej 
publiczności dotrzeć. Zanim zaczniecie nagrywać, zróbcie scenorys (ang. storyboard), czyli scenopis ob-
razkowy w postaci konkretnych obrazów i szkiców, które będą dla Was wskazówkami przy filmowaniu.
B
Przygotujcie mini przewodnik przydatny podczas zwiedzania zamku Wartburg. Przewodnik powinien 
zawierać informacje o historii warowni oraz jej atrakcjach. Kierujcie się strukturą przewodników, które 
znacie, i zastanówcie się, do jakich czytelników chcecie dotrzeć. Poszukajcie informacji, a następnie przy-
gotujcie zarys przewodnika, np. w formie ikonografiki (czyli grafiki informacyjnej).

Po wystąpieniu Marcina Lutra na sejmie w Wormacji jego życie znalazło się 
w niebezpieczeństwie. Został ogłoszony banitą i wyjęty spod prawa, a to zna-
czy, że każdy mógł go bezkarnie zabić. W maju 1521 roku ruszył w drogę po-
wrotną do Wittenbergi, ale nigdy tam nie dotarł. Książe Fryderyk Mądry upo-
zorował napad na Lutra i potajemnie sprowadził go na zamek Wartburg. Tam 
Luter spędził prawie rok pod przybranym imieniem rycerza Jerzego (Jörga), 
zapuścił brodę i nosił fryzurę jak rycerz, a habit zamienił na świeckie ubra-
nia. Odosobnienie i spokój jakiego doświadczył doprowadziły do najbardziej 
produktywnego okresu w jego twórczości. W zaledwie jedenaście tygodni 
przetłumaczył Nowy Testament z języka greckiego na niemiecki. Ukazał się 
on we wrześniu 1522 roku i dlatego jest nazywany również testamentem wrze-
śniowym. Przekład Lutra był rozchwytywany, a jego znaczenie pod względem 
językowym, medialnym i teologicznym jest nie do przecenienia. 

Marcin Luter jako rycerz Jerzy
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Tłumaczenie Biblii

A
Zastanówcie się, jakie grupy osób ucieszyły się z opublikowania Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra, 
a jakie zareagowały oporem? Co mogło być powodem takich reakcji? Możecie przygotować krótki dialog 
pomiędzy przedstawicielami obu grup i odegrać go.
B 
Wybierzcie jakiś wiersz biblijny i porównajcie jego tłumaczenie z czasów bliskich Lutrowi (np. Biblię 
Brzeską lub Biblię Gdańską) z trzema innymi bardziej współczesnymi polskimi przekładami Biblii. Wiele 
tłumaczeń można znaleźć na stronie biblia-online.pl. Zaznaczcie różnice pomiędzy tłumaczeniami oraz 
inne istotne według was miejsca w tekście, następnie omówcie je.
D
W „Liście otwartym o tłumaczeniu” (1530) Luter napisał: „Nie trzeba pytać łacińskich liter, jak należy 
mówić po niemiecku, jak czynią to te osły, lecz trzeba pytać o to matkę w domu, dzieci na ulicach, pro-
stych ludzi na rynkach, patrzeć im na gębę, jak oni mówią i według tego tłumaczyć; wtedy to zrozumieją 
i poczują, że mówi się z nimi po niemiecku”*. W paru słowach streśćcie zasady tłumaczenia sformuło-
wane przez Lutra.
E
Język Lutra był zbliżony do języka, jakim mówili ludzi żyjący w XVI wieku. Luter nie tłumaczył do-
słownie, ale przekładał na język niemiecki sens Biblii. Posługiwał się przy tym językiem obrazowym 
i zrozumiałym. Natomiast dzisiaj język Lutra wielu wydaje się obcy i trudny do zrozumienia. Zajmijcie 
stanowisko w następującej kwestii: Czy potrzebne są nowe, współczesne tłumaczenia, które kierują się 
właściwym zamiarem Lutra, by być tak zrozumiałym, jak to tylko możliwe? Czy ewangelicy powinni 
raczej trzymać się tłumaczeń tradycyjnych, np. Biblii Gdańskiej? 

* Przekład z niemieckiego: Agnieszka Hnidiuk i Ewa Wantuch, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, Tom LIX, zeszyt 5/2011.

Izba Lutra na Zamku Wartburg (współcześnie)

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

”
BIBLIOGRAFIA”.


