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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 9: Krew, krew, krew
ARKUSZ 17: WOJNA CHŁOPSKA

Po pobycie na zamku Wartburg Marcin Luter wrócił do
Wittenbergi. Przed nim były trudne dni. Na przełomie
1522 i 1523 roku część południowoniemieckiej szlachty rycerskiej w tzw. powstaniu Sickingena zbuntowała się przeciwko możnowładcom, którzy ich zdaniem ucieleśniali
niesprawiedliwą władzę zwierzchnią. Rycerze między innymi z nauki Lutra czerpali inspirację do buntu przeciwko
książętom.
Po krwawym stłumieniu tego powstania od 1524 roku dochodziło do kolejnych, gdzie tym razem zbuntował się lud.
Początkowo lokalne powstania chłopskie rozprzestrzeniały się i rozwinęły w „niemiecką wojnę chłopską”. Również
chłopi powoływali się na naukę Lutra, sprzeciwiali się uciskowi szlachty i żądali dla siebie większych praw. Luter był
rozdarty, ale również głęboko przekonany, że zwierzchniej
władzy należy się bezwarunkowe posłuszeństwo.

1
Zdobądźcie informacje o położeniu chłopów w czasach Lutra. Niech jeszcze raz dojdzie do głosu chłop z ﬁlmu,
aby wyjaśnić, dlaczego chłopi mieli w sobie tyle gniewu i nienawiści wobec szlachty.
2
„Wszędzie słychać twoje słowa. Ludzie są pobudzeni, szaleją”. Podyskutujce, dlaczego chłopi uważali, że Luter
jest po ich stronie. Które treści w jego nauce mogły podburzyć lud?
3
Luter najpierw raczej pozytywnie zareagował na dążenia chłopów. Później jednak w piśmie „Przeciwko morderczym i zbójeckim bandom chłopskim” nawoływał nawet do ich zabijania.
A
Jak zmiana w postawie Lutra została przedstawiona i uzasadniona w ﬁlmie?
B
Odwołując się do wcześniejszej wiedzy o Lutrze, zmierzcie się krytycznie z obrazem Lutra
przedstawionym w ﬁlmie.
C
Zajmijcie stanowisko wobec postawy Lutra i zmiany jego zdania w sprawie chłopów.
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4
Scharakteryzujcie tę postać z ﬁlmu (poniżej): O kogo chodzi? Kogo lub co reprezentuje? Jaka jest jej postawa?
Jak w trakcie ﬁlmu zmieniają się jej przekonania?

5
Wyobraźcie sobie, że jako chłopi zostaliście wciągnięci w walkę z książętami i nagle słyszycie słowa Lutra.
Co się w Was dzieje? Przygotujcie krótkie scenki i odegrajcie je. Nazwijcie swoje myśli i uczucia.
6
Dokonajcie własnych interpretacji obrazu, który zamyka odcinek.
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