
ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 10: Miłość i śmierć  
ARKUSZ 19: KATARZYNA VON BORA

ARKUSZ 19 | STRONA 1 / 2

Katarzyna von Bora urodziła się w 1499 roku niedaleko Lipska jako córka zuboża-
łego szlachcica ziemiańskiego. W wieku pięciu lat trafiła do klasztoru kanoniczek
regularnych św. Augustyna, a w wieku dziesięciu lat do klasztoru cysterek. W 1515 
roku, w wieku 16 lat, złożyła śluby zakonne. W ten sposób droga do edukacji sta-
nęła dla niej otworem: nauczyła się czytać, pisać, liczyć oraz poznała trochę łacinę. 
Kiedy zetknęła się z reformacyjnymi pismami Marcina Lutra (w tym krytyczną 
rozprawą o życiu klasztornym), razem z innymi zakonnicami z klasztoru zdecy-
dowała się na ucieczkę. W nocy przed Wielkanocą 1523 roku kobiety przekuły 
swój zamiar w czyn i ukryte w beczkach na śledzie zbiegły do Wittenbergi. Tam 
Katarzyna osobiście poznała Lutra. W 1525 roku wyszła za mąż za piętnaście lat 
starszego od siebie Marcina. 

 

1 
Ucieczka z klasztoru oznaczała dla zakonnic skok w nieznane, w jednej chwili pozostały bez środków do życia 
i praw. Temu, kto pomagał im w ucieczce, groziła kara śmierci. Nie było to więc przedsięwzięcie, które można 
było podjąć pochopnie, wszystko musiało być dobrze przemyślane. W parach przygotujcie dyskusję pomiędzy 
Katarzyną von Bora i zakonnicą, która sprzeciwia się ucieczce. W dialogu powinny znaleźć się motywacje, na-
dzieje, pytania i wątpliwości. Następnie niech ochotnicy odegrają swoje scenki. 

2
Katarzyna von Bora i Marcin Luter 

A
Na podstawie odpowiedniej sceny w filmie ustalcie, dlaczego Katarzyna i Marcin biorą ślub. Porozma-
wiajcie o tym, jakie powody do małżeństwa mogły być typowe w tamtych czasach. 
B
Porównajcie je z powodami, dla których dzisiaj ludzie zawierają związki małżeńskie. Jeżeli chcecie, mo-
żecie przy tej okazji porozmawiać o swoich wyobrażeniach na temat własnych przyszłych związków mał-
żeńskich lub o waszych obecnych małżeństwach.
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„Zbiegła zakonnica i heretyk…”. Nie wszyscy byli zachwyceni małżeństwem Katarzyny i Marcina. Wpiszcie
w dymkach, jakie opinie o nich mogły być wyrażane na rynku w Wittenberdze.

4
Katarzyna zmieniła życie Marcina również ze względu na swoje zaangażowanie. 

A
Jakie zadania i obowiązki bierze na siebie żona Lutra? 
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B
Marcin Luter nazywał swoją żonę również „Panem Katarzynem”. Wyjaśnijcie to określenie, 
odwołując się do sposobu, w jaki Katarzyna zachowuje się w filmie. 
C
Przygotujcie krótkie przemówienie, jakie Luter mógłby wygłosić do swojej żony z okazji 
dziesiątej rocznicy ślubu. W przemówieniu odnieście się do tego, jaki wpływ miała ona 
na życie Marcina i jakie znaczenie dla Reformacji. 

5 
W swoim testamencie Marcin Luter ustanowił Katarzynę swoją jedyną dziedziczką. Na tamte czasy było to 
bardzo nietypowe i świadczyło o jego wielkim oddaniu wobec żony. Po śmierci męża Katarzyna przeżywa 
głęboką żałobę. W grupach przygotujcie list, który napisze do swojej przyjaciółki kilka tygodni po jego śmierci. 
Spróbujcie odwołać się do konkretnych wydarzeń z ich życia małżeńskiego i podkreślcie, jaki mogły mieć one 
na nią wpływ. Możecie to zadanie wykonać też samodzielnie i wymienić się listami po ich napisaniu.
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