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1. Европ ски до га ђај

Ви тен берг, „на ру бу ци ви ли за ци је“.1 По те кав ши из ове не мач ке 
уни вер зи тет ске ва ро ши це без тра ди ци је, ре фор ма ци ја је у нај кра
ћем ро ку по ста ла европ ски до га ђај. То је до не кле би ло усло вље но 
и по ли тич ким струк ту ра ма и кон сте ла ци ја ма у Евро пи: Кар ло V, 
мла ди краљ из хаб збур шке ди на сти је ко ји је од 1520/21. упра вљао 
суд би ном Све тог Рим ског цар ства, на ла зио се на че лу ша ро ли ке, 
тран сна ци о нал не тво ре ви не ко јом је тре ба ло вла да ти. По ред про
стра них те ри то ри јал них по се да у Евро пи – Ни зо зем ској*, Ау стри ји, 
Ло ре ни, на Ибе риј ском и Апе нин ском по лу о стр ву, она је об у хва та ла 
и огром не ва не вроп ске те ри то ри је, на но во от кри ве ном аме рич ком 
кон ти нен ту. Бор бе ко је је Кар ло V во дио уну тар Евро пе и из ван ње, 
на ро чи то са Фран цу ском и са Осман лиј ским цар ством, од ра них 
два де се тих го ди на 16. ве ка су се не по сред но од ра жа ва ле на по ли тич
ки ма не вар ски про стор уну тар ње го вог цар ства и на од нос пре ма 
оним по ли тич ким сна га ма ко је су се за ла га ле за Лу те ра и ре фор ма
ци ју. Кул тур ни, прав ни, мен тал ни и вер ски од но си у Евро пи би ли су 
де тер ми ни са ни те сним ве за ма уну тар све та европ ских др жа ва као 
и гло бал ним цр кве ним струк ту ра ма ла тин ске Евро пе. Оне су, уз то, 
до ве ле до то га да је кри за пре ва зи ђе них уче ња и ви до ва по сто ја ња 

1 WA. TR 2, бр. 2800b, стр. 669,12.
* Низоземље или Низоземску је у средњем веку сачињавало седам провинција, 

међу којима и Холандија.
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цр кве, ко ју је нај пре у Не мач кој иза звао ти рин гиј ски ав гу стин ски 
мо нах Мар тин Лу тер, има ла да ле ко се жне по сле ди це. Осим то га, и 
за јед нич ко ис ку ство Евро пља на с прет њом та јан стве не су пер си ле, 
ко ја је на све стра не се ја ла страх, и ње на ту ђа ве ра, пре суд но су до
при не ли то ме да ре ли гиј ске про ме не као по сле ди ца ре фор ма ци је 
вр ло бр зо по при ме европ ске, па чак и гло бал не раз ме ре.

На по чет ку ће мо по мо ћу не ко ли ко асо ци ја тив но по ве за них чи
ње ни ца илу стро ва ти евро пе ич ност ре фор ма ци је ко ја је ве о ма ра но 
по ста ла очи глед на.

Ба зел ски штам пар Јо ха нес Фро бен се по чет ком 1519. го ди не ра
до вао ши ре њу свог пр вог из да ња са бра них Лу те ро вих спи са у Фран
цу ској, Ита ли ји, Шпа ни ји и Ен гле ској, по ру чу ју ћи да ни јед ну књи гу 
ни је про да вао та ко до бро по пут ове.2 Ен гле ски краљ Хен ри VIII се 
1520. го ди не, не по сред но на кон об ја вљи ва ња Лу те ро вог нај ра ди кал
ни јег спи са о све тим тај на ма О ва ви лон ском роп ству цр кве (De cap ti
vi ta te Babylo ni ca), пу тем књи жев но сти за ла гао про тив не мач ког про
фе со ра те о ло ги је, за шта га је па па од ли ко вао Злат ном ру жом вр ли не 
и по ча сном ти ту лом „Бра ни те ља ве ре“ (De fen sor fi dei). Ма ја 1521. је 
у бли зи ни лон дон ске Ка те дра ле Све тог Па вла одр жа но су ђе ње Лу
те ру и ње го вим при ста ли ца ма. На кон што су уни вер зи те ти у Кел ну 
и Ле ве ну осу ди ли њи хо ва уче ња, у про ле ће 1521. го ди не при кљу чио 
им се нај у глед ни ји уни вер зи тет за пад ног све та, па ри ска Сор бо на. 
У ле то 1521. го ди не, ре фор ма тор ски про по вед ник и аги та тор То
мас Мин цер, ко ји је про те ран из Цви ка уа, до пу то вао je у Праг да би 
ус по ста вио кон такт с пред став ни ци ма ху сит ског по кре та. Дан ски 
краљ Кри сти јан II, про те ран од до ма ћег плем ства, про вео је део свог 
из гнан ства у Ви тен бер гу; у то вре ме је Лу кас Кра нах Ста ри ји из ра
дио ње гов пор трет ко ји је до дат уз дан ски пре вод Но вог за ве та ко ји 
ће би ти об ја вљен не што ка сни је. По то њи екс по нен ти ре фор ма тор
ских раз вој них то ко ва у Фран цу ској, Ен гле ској и Дан ској, Фран соа 
Лам бер од Ави њо на, Ви ли јам Тин дал и Ханс Та у зен, сту ди ра ли су 
по чет ком два де се тих го ди на 16. ве ка у Ви тен бер гу. У Је ру са ли му је 
је вреј ски уче њак Еле и зер Ха Ле ви у јед ном пи сму из 1525. го ди не „у 
по ја ви Мар ти на Лу те ра“ ви део „по твр ду“ апо ка лип тич ког иш че ки
ва ња рас па да хри шћан ства и по чет ка из ба вље ња Изра и ља.3 Тур ски 

2 WA.B 1, бр. 146, стр. 331–333.
3 An selm Schu bert, Täufertum und Kab ba lah. Au gu stin Ba der und die Gren zen der 

Ra di ka len Re for ma tion [QFRG 81], Güter sloh 2008, стр. 83.
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сул тан Су леј ман, зва ни Ве ли чан стве ни (1520–1566), рас пи ти вао се 
1532. код јед ног иза сла ни ка из Цар ства ко ли ко Лу тер има го ди на; 
ка да је, очи глед но са жа ље њем, са знао да је ре фор ма тор та да већ 
имао че тр де сет и де вет го ди на, све јед но му је по ру чио да у ње му 
има „ми ло сти вог го спо да ра“. Од ра них два де се тих го ди на 16. ве ка 
Лу те ро ве иде је и иде је дру гих ре фор ма то ра при хва ће не су у кру го
ви ма око би ску па од Моа, Ги јо ма Бри со неа, и ху ма ни стич ког уче
ња ка Ле фе вра Д’Е та пла. Та ко зва на „афе ра пла ка та“ из 1534, ка да су 
про те стант ски ле ци про др ли до ода ја фран цу ског кра ља Фран сое I, 
пред ста вља ла је пре крет ни цу ка не дво сми сле но ан ти ре фор ма тор
ској по ли ти ци овог вла да ра.

И у Исто ри ји ре фор ма ци је су пер ин тен дан та Фри дри ха Ми ко
ни ју са из Го те ја сно се рас по зна ју не са мо европ ске не го и ди мен
зи је по чет ка или пре о кре та чи та вог хри шћан ства, ко ји је от по чео 
с Лу те ро вих 95 те за про тив опро ста (95 The sen wi der den Ablass). 
Оне су, пре ма Ми ко ни ју су, за 14 да на про шле це лу Не мач ку, „а за 
че ти ри не де ље без ма ло чи та во хри шћан ство, као да су сâми ан ђе
ли би ли гла сни ци [уп. Псалм 103:20] ко ји су по ру ку тр ком но си ли 
на о чи глед свих љу ди“.4 Ре фор ма тор Ми ко ни јус ја сно је са гле да вао 
европ ске ди мен зи је ре фор ма ци је и ка да су у пи та њу уни вер зи те
ти ко ји су се ба ви ли слу ча јем Лу тер, ме сти ма спа љи ва ња ње го вих 
спи са, ве за ма с по је ди ним лич но сти ма из Ен гле ске, Фран цу ске, 
Уга р ске и Шкот ске, као и иза зо ви ма ко је је на ме та ло Осман лиј ско 
цар ство. Исти по глед на ре фор ма ци ју мо же се на ћи и у при ка зи
ма Шко тлан ђа ни на Џо на Нок са, Швај цар ца Хајн ри ха Бу лин ге ра и 
Фран цу за Те о до ра Бе зе.

На во ђе ње ових глав них ори јен ти ра ја сно по ка зу је да је ре фор
ма ци ја у сво јим по че ци ма би ла ме ђу на род ни до га ђај. Тврд ња да је 
тек Жан Кал вин (1509–1564), чи ја пр ва ре фор ма тор ска из ја ва да ти
ра мо жда тек из но вем бра 15335, уте ме љио „ме ђу на род ни ка рак тер 
ре фор ма ци је, укљу чив ши фран цу ске и дру ге европ ске тра ди ци је“6, 

4 Friedrich Myconius, Geschichte der Reformation, прир. von Otto Clemen [Voigt
länders Quellenbücher 68], Leipzig s.a, стр. 22; о сле де ћем уп. стр. 30, 38, 43, 50 и да ље; 
56, 60, 63 и да ље.

5 Cal vinStu di e na us ga be, Bd. 1: Re for ma to rische Anfänge (1533–1541), Te il band 1/1, 
прир. Eber hard Busch и др., Ne u kir chenVl u yn 1994, стр. 1–26 (Ni co la us Cop, Pa ri ser 
Rek to rat sre de).

6 Rec htfe r ti gung und Fre i he it. 500 Ja hre Re for ma tion 2017. Ein Grun dla gen text des 
Ra tes der Evan ge lischen Kir che in De utschland (EKD), Güter sloh 2014, стр. 18 и да ље.
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не тач на је, па чак мо же на ве сти и на по гре шне за кључ ке. Кул тур на 
ре во лу ци ја ко ју су у де це ни ја ма пре 1500. го ди не иза зва ли штам
пар ство и по крет на сло ва, та ко ђе је бит но до при не ла то ме да овај 
по крет из Ви тен бер га сме ста до би је по ли тич ку те жи ну и по при ми 
европ ске раз ме ре. На кра ју је, прем да не на по след њем ме сту, евро
пе ич ност Рим ске цр кве ко ја је се за ла из ван др жав них и је зич ких 
гра ни ца и по пра ви лу је ко мун ци ра ла на ла тин ском, по го до ва ла 
фор ми ра њу тран сна ци о нал не по бу не про тив ње. Исто ри о гра фи ја 
ре фор ма ци је, уко ли ко се не од рек не перспективе на ци о нал не исто
ри је, не ће мо ћи да по бег не од ду гач ких сен ки 19. ве ка, ни ти да на 
пра ви на чин при ка же до ба ре фор ма ци је и ње го ву евро пе ич ност као 
јед но од ње го вих глав них обе леж ја.

2. Ре фор ма ци ја: надања и оства ре ња

По јам ре фор ма ци је је мно го зна чан и ра зно вр стан; нео п ход но је 
уна пред се са гла си ти о ње го вом зна че њу. У да на шњој уо би ча је ној и 
ра ши ре ној упо тре би, њи ме се озна ча ва од ре ђе ни исто риј ски фе но
мен, јед но по себ но раз до бље исто ри је ла тин ске Евро пе, тач ни је про
ме не у цр кви и дру штву ко је су по че ле Лу те ро вом кри ти ком опро ста 
у је сен 1517, што је до ве ло до фор ми ра ња еван ге ли стич ких за јед ни
ца и цр ка ва ко је су на град ском, те ри то ри јал ном или на ци о нал ном 
ни воу не за ви сне од Ри ма, као и до це па ња Ри мо ка то лич ке цр кве на 
раз ли чи та ве ро и спо ве да ња. Са жи ма ње овог ви ше слој ног про це са 
под на зив „ре фор ма ци ја“, по ко јем је на зва но и чи та во раз до бље, 
углав ном је по сле ди ца не мач ке исто ри о гра фи је 19. ве ка под про те
стант ском до ми на ци јом, а ње но ви ђе ње, ко је се сма тра ло ме ро дав
ним ви ше од јед ног ве ка, да то је у Не мач кој исто ри ји у до ба ре фор
ма ци је (De utsche Geschic hte im Ze i tal ter der Re for ma tion) (1839–1847) 
Ле о пол да фон Ран кеа. 

Ме ђу тим, на зив ре фор ма ци ја се још од ра ни је ко ри сти за цр кве
не и дру штве не про ме не. По зив на те мељ ну ре фор му, ко ји је ла тин
ску цр кву по тре сао, де тер ми ни сао и оп те ре ћи вао, мо гао се чу ти 
већ и 15. ве ку. „Ре фор ма ци ја“ (ca u sa re for ma ti o nis) је би ла јед на од 
ве ли ких те ма Са бо ра у Кон стан цу (1414–1418). Да би се обез бе ди
ла кон ти ну и ра на „бри га о њи ви Го спод њој“ и по чу па ли „жбу но ви, 
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тр ње и ко ров је ре си, за блу да и по де ла“, „из гла ди ли из гре ди“ и „ре
фор ми са ло што је де фор ми са но“,7 овај ге не рал ни си нод је ла тин
ском хри шћан ству на ло жио ре дов но одр жа ва ње оп штих са бо ра по 
утвр ђе ном рит му. Пр ви је тре ба ло да се одр жи у ро ку од пет, дру ги 
по сле на ред них се дам го ди на, а ка сни је је цр ква, за сту пље на у ге
не рал ном са бо ру, тре ба ло да се са ста је сва ких де сет го ди на. Са бор 
у Кон стан цу је се бе де фи ни сао као нај ви шу ин стан цу, чак и у од
но су на пап ство, у свим пи та њи ма ко ја су се ти ца ла ве ре, је дин ства 
цр кве и „ре фор ме ње не гла ве и ње них удо ва“8. Из ово га сле ди да је 
„ре фор ма ци ја“ сло ви ла за на чел ни за да так цр кве ко ји се ти че свих 
хри шћа на, ко ји ни је мо гу ће за вр ши ти и ко ји стал но по чи ње ис
по чет ка. Упр кос су прот ним тврд ња ма9, на че ло да цр кву тре ба не
пре ста но ре фор ми са ти (ec cle sia sem per re for man da) не пред ста вља 
из вор но ре фор ма тор ску спо зна ју.

На кон за вр шет ка Са бо ра у Кон стан цу пап ство се по сте пе но кон
со ли до ва ло и по но во уз ди гло до ста ре, али и но ве мо ћи, услед че га 
су кон ци ли ја ри зам и ње го ва кон цеп ци ја пер ма нент не ре фор ма ци је 
оста ја ли без ослон ца. У де це ни ја ма око 1500. го ди не ра сла је сум ња 
у из гле де ко је би мо гла има ти не ка ква оп шта ре фор ма ци ја. Гај лер 
фон Кај зерз берг, је дан од нај у ти цај ни јих про по вед ни ка по зног 15. и 
ра ног 16. ве ка, при ме ћи вао је ду бо ке не до стат ке у свим ста ле жи ма 
та да шњег хри шћан ства, ка ко све тов ном та ко све ште нич ком и мо
на шком. Ду хов ни ста леж, да кле, се ку лар но све штен ство је „по де бе
ло и бес ко ри сно“; од ли ку је се „над ме но шћу, уо бра же но шћу“; го ми ла 
„је дан име так пре ко дру гог“ и жи ви у „блу ду“ та ко што се „ва ља у 
ба ра ма из ме та и пр љав шти ни“. Ре дов ни ци су са свим „рас трг ну ти“, 
„пред ња че у сла до стра шћу“ и то ли ко су за то че ни у „над ме но сти“, 
„шкр та ре њу“ и „не мо ра лу“ да „им ви ше не ма по мо ћи“. И све тов ни 
ста леж је пре ма Гај ле ру ду бо ко „ис ква рен“ јер су кне же ви стал но 

7 „Fre qu ens ge ne ra li um con ci li o rum ce le bra tio, agri do mi ni ci pra e ci pua cul tu ra est, 
qu ae ve pres, spi nas et tri bu los ha e re si um, er ro rum et schi sma tum ex stir pat, ex ces sus 
cor ri git, de for ma ta re for mat […].“ Dec re tum Fre qu ens, Ses sio XXXIX des Kon stan
zer Kon zils, 9. 10. 1417; цит. пре ма из да њу у: Carl Mirbt / Kurt Aland, Qu el len zur 
Geschic hte des Papsttums und des römischen Kat ho li zi smus Bd. 1, Tübin gen 1967, Nr. 
768, стр. 477.

8 „[…] in his qu ae per ti nent ad fi dem et ex stir pa ti o nem dic ti schi sma tis, ad ge ne ra
lem re for ma ti o nem dic tae ec cle si ae Dei in ca pi te et mem bris.“ Dec re tum Ha ec san cta, 
Ses sio V, 6. 4. 1415; цит. пре ма Mirbt / Aland, Qu el len zur Geschic hte des Papsttums, 
Nr. 767, стр. 477.

9 Уп. на при мер, Rec htfe r ti gung und Fre i he it, стр. 23.
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би ли у ме ђу соб ној бор би и су ко бу – „ка ко би се они мо гли ре фор ми
са ти?“, за пи тао се про по вед ник из стра збур шке ка те дра ле.10 

Са бор у Ба зе лу (1431–1437/49), на ста вља Гај лер, шест го ди на је уза
луд ве ћао о то ме „ка ко би се чи та ва ре фор ма ци ја мо гла об зна ни ти 
хри шћан ству, а ипак од то га ни је би ло ни шта“.11 По што је из гле да
ло да пут ка не ка квој оп штој и ши ро кој ре фор ма ци ји ни је мо гућ, 
Гај ле ру је још са мо пре о стао пут ко ји се са сто јао од број них ма лих 
ре фор ми у окви ру кон крет них над ле жно сти по је ди нач них ста ле
жа.12 „Би скуп у сво јој би ску пи ји. Опат у свом са мо ста ну. Већ ник 
у свом гра ду. Гра ђа нин у сво јој ку ћи, то би би ло ла ко. Али оп шта 
ре фор ма ци ја чи та вог хри шћан ства, то је на пор но и те шко, и ни је
дан con si li um [са бор] ни је мо гао то да са гле да и ни је мо гао да на ђе 
пут.“13 Према томе, од пред став ни ка вла сти у сва три ста ле жа, у цр
кви, ма на сти ру и све ту, па на ни же до „до ма ћи на ку ће“, сви у окви ру 
сво јих над ле жно сти тре ба ло би да сна жно зах те ва ју по пра вља ње 
тре нут но ло ших при ли ка, а то је упра во „ре фор ма ци ја“. Гај ле ро ва 
кон цеп ци ја ре фор ма ци је за сни ва ла се на мо де лу по бо жно сти ко ји 
је био ка рак те ри сти чан за ње го во вре ме: Бог ће на гра ди ти труд ко ји 
стре ми ка то ме, а због ис ка за не до бре во ље при зна ће и не са вр ше но 
ре форм ско де ло.

Ав гу стин ски пу сти њак Мар тин Лу тер дру га чи је је раз ми шљао о 
то ме шта мо же да по стиг не ре фор ма ци ја у те о ло шком сми слу. То ком 
ње го ве бор бе про тив опро ста гре хо ва, ко ја је от по че ла у је сен 1517, 
кон ста то вао је: „Цр кви је по треб на ре фор ма ци ја, што не пред ста вља 
де ло по је дин ца, на при мер па пе или број них кар ди на ла – и јед но и 
дру го је до ка зао нај мла ђи са бор [Пети Ла те ран ски са бор 1512–1517] 
– већ чи та вог зе мљи ног ша ра, па чак и сâмог Бо га. Вре ме те ре фор
ма ци је по зна то је, ме ђу тим, са мо оно ме ко ји је тво рац вре ме на.“14

С об зи ром на су штин ски ло ше ста ње ко је је Лу тер при ме ћи вао у 
цр кви и дру штву свог вре ме на, чи ни ло се да су људ ски ак те ри осу
ђе ни на про паст. Сâм Бог је мо рао да ре фор ми ше сво ју цр кву. Лу тер 

10 Jo hann Ge i ler von Kaysers berg, „Die Eme is“, цит. пре ма од лом ку у: Ruth Kast
ner, Qu el len zur Re for ma tion 1517–1555 [A us gewählte Qu el len zur de utschen Geschic hte 
der Ne u ze it, Fre i he rr vom SteinGedächtnisausgabe XVI], Darm stadt 1994, Nr. 1, стр. 
31–36, ов де: 32 и да ље.

11 Kast ner, Qu el len, стр. 32.
12 Исто, стр. 34.
13 Исто.
14 WA 1, стр. 627,27–31.
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је очи глед но под ра зу ме вао да ће се Бог по слу жи ти гла ва ма и ру ка ма 
упра во пред став ни ка вла сти у свим ста ле жи ма ко је је и Гај лер на
бро јао. Су де ћи по ње го вом ве ли ком ре фор ма тор ском про грам ском 
спи су Хри шћан ском плем ству не мач ког на ро да о по прав ци хри шћан
ско га ста ња (An den christlichen Adel deutscher Nation von des christ
lichen Standes Besserung) из ле та 1520, по ку шао је да упра во те сна ге 
мо би ли ше за сво ју ре фор ма ци ју. Ка сни је, у то ку 16. ве ка, ме ђу ње
го вим при ста ли ца ма и су ре фор ма то ри ма по ста ло је уо би ча је но да 
се по стиг ну те про ме не у цр кви и дру штву на зи ва ју „ре фор ма ци ја“.

Ме ђу они ма ко ји су се не где пред крај 16. ве ка освр та ли на по чет
ке ре фор ма ци је, уста ли ло се да се и раз до бље тих про ме на, за ко је 
се сма тра ло да уна пре ђу ју цр кве ни си стем, озна ча ва као „ре фор
ма ци ја“. Око 1600. го ди не по ста ло је уо би ча је но Лу те ра на зи ва ти 
ре фор ма то ром, а ре фор ма ци јом пре о крет исто ри је спа се ња у ви ду 
об ја ве је ван ђе ља и осло бо ђе ња од јар ма хри шћан ског пап ства ко ју 
је он по кре нуо.15

У окви ру „ре фор ма ци је“ као кон цеп та исто ри је спа се ња, ово на
пу шта ње „рим ске ти ра ни је“ обич но се по ре ди ло с би блиј ским из
ба вље њем де це Изра и ља из еги пат ског роп ства. Око 1600. го ди не 
свест лу те ра на да се на ла зе на „кра ју вре ме на“, на па ја на про роч
ким из во ри ма Све тог пи сма и ван би блиј ским све до ци ма, би ла је 
још из у зет но жи ва, па чак и да ле ко ви тал ни ја не го у су пар нич ким 
ве ро и спо ве да њи ма – рим ском ка то ли ци зму и ре фор ми ра ним цр
ква ма. Бог се обра ћао љу ди ма пу тем по себ них зна ко ва, на при мер 
по ја ва на не бу; лу те ран ски те о ло зи су то углав ном ту ма чи ли као 
по зив на обра ће ње. У освр ти ма на прет ход ни век ко ји су по чет ком 
1600. го ди не ну ђе ни у про по ве ди ма, исто риј ско пам ће ње лу те ра
на се згу сну ло у јед ну ком пакт ну сли ку ре фор ма ци је ви ђе ну кроз 
при зму исто ри је спа се ња и пред ста вље ну као епо ху ес ха то ло шког 
спа са ва ња хри шћан ства од ан ти хри шћан ског па пе. По зи ва ње на ту 
ре фор ма ци ју слу жи ло је лу те ра ни ма и да би се по но во уве ри ли у 
то да се у бор би за ту ма че ње исти не у хри шћан ству, озбиљ но на то
пље не кр вљу, на ла зе на пра вој стра ни. Лу те ро ва ре фор ма ци ја у ко јој 
је ма ли Да вид ус пео да се су прот ста ви над моћ ном па пи Го ли ја ту, 
али и пре жи вља ва ње и оп ста нак оне „еван ге ли стич ке“ цр кве ко ја 

15 Уп. по твр де у: Tho mas Ka uf mann, „Römisches und evan ge lisches Ju be lja hr. 
Kon fes si on skul tu rel le De u tung sal ter na ti ven der Ze it im Ja hr hun dert der Re for ma
tion“, у: Mil len ni um. De u tun gen zum chri stlic hen Mythos der Ja hr ta u send wen de [Ka i ser 
Taschenbücher 171], Güter sloh 1999, стр. 73–136, ов де: 131 и кон текст.
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се по зи ва ла на ње га, сма тра не су до ка зом да су иза бра ни од Бо га, 
а да је над њи ма ње го ва за штит нич ка ру ка. Та ква сли ка исто ри је 
про же та ес ха то ло шким мо мен ти ма и пр ко сним три јум фа ли змом 
обе ле жи ла је рас по ло же ње и мен та ли тет лу те ра на, као и усло ве у 
ко ји ма је та ре фор ма ци ја по ста ла део кул тур ног пам ће ња, на ро чи
то у Не мач кој.

3. У по чет ку бе ше Лу тер

Са аспек та исто ри о гра фи је и кул ту ре се ћа ња, ре фор ма ци ја пред
ста вља све при сут ну, из у зет но кон тро верз ну и ујед но ди фу зну те му. 
С об зи ром на ра зно ли ка и не у јед на че на сво ја та ња Лу те ра и ре фор
ма ци је, не ма дру ге ал тер на ти ве не го да се она по сма тра у кон тек
сту свог вре ме на, а то зна чи да се исто ри зу је. Ме ђу тим, ко хе рент ни 
исто риј ски на ра тив баш ове ре фор ма ци је по чи ва на де фи ни ци ји 
по ла зи шта: Лу тер и ње гов су коб с пап ском цр квом. Ме ђу тим, сви 
ре ле вант ни ак те ри 16. ве ка би ли су са гла сни око то га да су упра во 
Лу те ров су коб с Рим ском цр квом, на ја ва ње го ве екс ко му ни ка ци је 
на дан 15. ју на 1520, као и по сле дич на за о штра ва ња, кон тро вер зе и 
ра зи ла же ња – по кре ну ли онај не по но вљи ви низ до га ђа ја ко ји ће до
ве сти до на стан ка ло кал них, те ри то ри јал них и на ци о нал них цр ка ва 
не за ви сних од Ри ма, да кле, да је ре фор ма ци ја на ста ла као збир тих 
про це са про ме на у ма њим раз ме ра ма. 

Ста ви ти Лу те ра на по че так ни по што не зна чи да је ње го во ме сто 
у сфе ри мо ну мен тал ног. Он се не на ла зи на по чет ку пре вас ход но 
због сво јих број них спе ци фич но сти, већ због по себ но сти исто риј ске 
кон сте ла ци је ко ја је учи ни ла мо гу ћим да јед на ни ка да одр жа на рас
пра ва о опро сту до ве де до ко ре ни те ре во лу ци о нар не про ме не по сто
је ћег цр кве ног си сте ма. Ста ви ти Лу те ра на по че так, ме ђу тим, зна чи 
и сме сти ти га у ње го во вре ме, у ње го ве мен та ли те те, друштвене и 
по ли тич ке по рет ке, ре ли ги о зне и еко ном ске обрасце по на ша ња, у 
уни вер зи тет, за јед ни цу ре дов ни ка са ста вље ну од љу ди у ко је је имао 
по ве ре ње, али и у стра хо ве и по чет ке раз до бља око 1500. го ди не. У 
овом при ка зу по себ но ће би ти на гла ше на уло га пу бли ци сти ке; јер, 
пи шу ћи, Лу тер се бо рио за жи вот, спа сли су га ње го ви спи си, ње
го во пи са ње.
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Ди на ми ка об ја вљи ва ња у пе ри о ду 1518–1521. из не дри ла је ре фор
ма тор ски по крет ко ји је убр зо био при ме ћен и из ван Цар ства, до сти
гав ши ранг европ ског фе но ме на. Ни је дан ре фор ма тор ски по крет и 
про цес про ме на у по је ди ним европ ским зе мља ма – у Швај ца р ској, 
Фран цу ској, Ни зо зем ској и Ен гле ској, у Дан ској и Швед ској, у Пољ
ској, Че шкој и Мо рав ској – ни је на стао не за ви сно од Лу те ра и зби ва
ња у Све том Рим ском цар ству. Ни јед на од европ ских ре фор ма ци ја 
се, да кле, не мо же пре вас ход но об ја сни ти не ком по зно сред њо ве ков
ном ди на ми ком ре фор ми, ма ко ли ко, без ика кве сум ње, би ло тач но 
да су у ре фор ма ци ји, па и за вре ме ње, на ста ви ле да по сто је број
не тра ди ци је по зног сред њег ве ка, или су по но во ожи ве ле ста ри је 
пре ди спо зи ци је. Ме ђу тим, на ра сла во ља за ре фор мом, на го ве ште не 
пре тен зи је кне же ва и кра ље ва да се до мог ну цр кве них до ба ра, рим
ски фи ска ли зам ко ји је до вео до на го ми ла ног не за до вољ ства упе
ре ног про тив ку ри је – све се то згу сну ло у про ме ну са исто риј ским 
деј ством тек по што је ви тен бер шки мо нах про сјач ког ре да „из рев
но сти пре ма Хри сту или бо ље: пот па љи ван мла да лач ким жа ром“16 
„ис те ран из ћо шка“17, сту пивши потом на исто риј ску по зор ни цу. 
Уни вер зал ни зна чај па пе, чи ји је опрост био у пи та њу, учи нио је 
сво је, те је су коб око сак сон ског мо на шчи ћа убр зо еска ли рао. Тек 
пошто су кренуле гла си не у Цар ству, тек сто ви Лу те ра и ње го вих 
ра них са бо ра ца до спе ли су у ино стран ство, а ко му ни ка ци о на мре
жа европ ских ху ма ни ста по че ла да „де лу је“, инициран је онај низ 
до га ђа ја на чи јем се кра ју на ла зе мно го број не ре фор ма ци је, а ти ме 
и она јед на ре фор ма ци ја ко ја је епо хал на у исто ри ји хри шћан ства 
ла тин ске Евро пе.

16 У јед ном до пи су па пи Ла ву X ко ји прет хо ди об ја шње њи ма уз 95 те за, Лу тер 
пи ше о свом ула ску у спор око опро ста: „Ego sa ne, ut fa te or, pro ze lo Chri sti, si cu ti 
mi hi vi de bar aut si ita pla cet pro iu ve ni li ca lo re ure bar […].“ WA 1, стр. 528,18 и да ље.

17 Уп. WA 1, стр. 529,8 и да ље.


