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Książkę tę dedykuję mojej ukochanej żonie 
Annie,

której świetlany przykład i nieustanna modlitwa 
dały mi łaskę wiary i uczyniły członkiem Chrystusowego Kościoła 



ROZDZIAŁ I

REWOLTA MARCINA LUTRA
(1517-1521) 

papież Leon X (1513-1521)

Idąc za przykładem miłosierdzia Wszechmocnego Boga, który nie 
chce śmierci grzesznika, lecz raczej pragnie, aby nawrócił się i żył, i za-
pominając o wszystkich szkodach, jakie wyrządzono nam i Stolicy Apo-
stolskiej, postanowiliśmy okazać wszelkie współczucie, do jakiego je-
steśmy zdolni. Mamy nadzieję, na tyle, na ile to od nas zależy, że do-
świadczy [Marcin Luter] przemiany serca, obierając zaproponowaną 
przez nas drogę łagodności i odwróci się od swych błędów. Przyjmie-
my go łaskawie jako syna marnotrawnego powracającego na łono Ko-
ścioła. Dlatego też niech sam Marcin i wszyscy ci, którzy z nim przesta-
ją, a także ci, którzy chronią i wspierają go, przez miłosierne serce Boga 
naszego oraz krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którą i przez 
którego dokonało się odkupienie rodzaju ludzkiego oraz zbudowanie 
świętej Matki Kościoła, wiedzą, iż z naszego serca napominamy i bła-
gamy, aby przestali burzyć pokój, jedność i prawdę Kościoła, za który 
Zbawiciel tak gorliwie modlił się do Ojca. Niech wystrzegają się swych 
zgubnych błędów, aby mogli do nas powrócić. Jeśli naprawdę zechcą 
być posłuszni i poświadczą nam prawnymi dokumentami, iż posłucha-
li nas, znajdą w nas pełnię ojcowskiej miłości i z otwartymi ramiona-
mi przyjęci zostaną.

papież Leon X o Marcinie Lutrze w bulli Exsurge domine, 15 czerwca 1520 roku1

1 Leon X, bulla Exsurge domine. Wszystkie cytaty w tłumaczeniu Jerzego Morki, chyba że 
podano inaczej. Informacje o polskich wydaniach prac cytowanych przez autora znajdują 
się w bibliografii. Przypisy oznaczone gwiazdką pochodzą od tłumacza (przyp. red.).



Żegnaj nieszczęsny, zgubiony i bluźnierczy Rzymie; nareszcie spadł 
na ciebie słuszny gniew Boży, bo mimo wszystkich modlitw za ciebie 
zanoszonych, każdego dnia stajesz się coraz gorszy. Uzdrowilibyśmy 
Babilon, ale nie jego. Porzućmy go zatem; niech stanie się domostwem 
smoków, złych duchów, goblinów i czarownic, a imię jego wiecznym 
zawstydzeniem, po brzegi bowiem wypełniają go bożki chciwości, 
zdrajcy, apostaci, bestie, lubieżnicy, złodzieje, symonici i nieskończona 
liczba innych potworów; niech stanie się rodzajem panteonu wszelkiej 
nieprawości!… Skoro złodziei karzemy szubienicą, rabusiów mieczem, 
heretyków zaś ogniem, tym silniej zaatakujmy zbrojnie owych pa-
nów wiecznego potępienia, tych kardynałów, tych papieży, wszystkich 
tych mętów rzymskiej Sodomy, bez ustanku deprawujących Boży Ko-
ściół, i obmyjmy dłonie w ich krwi. 

Marcin Luter, O papiestwie w Rzymie, 25 czerwca 1520 roku, oraz Do chrześci-
jańskiej szlachty niemieckiego narodu o poprawie chrześcijaństwa2

O ile nie zostanę przekonany świadectwem Pisma Świętego albo ja-
snym, oczywistym dowodem (bo papieżowi i soborom nie wierzę, jasna 
bowiem i oczywista to rzecz, że się często myliły i przeczą sobie wza-
jemnie), związany przekonaniem sumienia na podstawie Słowa Boże-
go nie mogę i nie chcę niczego odwołać, gdyż niepewna i niebezpieczna 
to rzecz czynić cokolwiek wbrew swemu sumieniu. Tak mi Boże dopo-
móż. Amen!

Marcin Luter na sejmie w Wormacji, 18 kwietnia 1521 roku

Jest wszak oczywiste, że jeden mnich musi się mylić, skoro przeciw-
stawia się zdaniu całego chrześcijańskiego świata. W przeciwnym razie 
oznaczałoby to, że od ponad tysiąca lat chrześcijaństwo tkwi w błędzie. 
Dlatego zdecydowany jestem postawić na to moje królestwa, dominia, 
przyjaciół, własną krew, życie i duszę.

odpowiedź Karola V, władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, udzielona
 Lutrowi na sejmie w Wormacji, 19 kwietnia 1521 roku

2 Robert H. Fife, The Revolt of Martin Luther, New York, 1957, s. 505-506; Ludwig von Pas-
tor, History of the Popes from the Close of the Middle Ages, St. Louis 1950, t. VII, s. 393.

3 Ibid., s. 666.
4 Karl Brandi, The Emperor Charles V, Atlantic Highlands 1965, s. 131.
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W roku 1517 do okrągłej rocznicy półtora tysiąca lat od chwili, kiedy 
Jan Chrzciciel ochrzcił Chrystusa, brakowało zaledwie dziesięciu lat1. 
W ciągu owych piętnastu stuleci Kościół Chrystusowy z garstki dwu-

nastu galilejskich chłopów przekształcił się w znakomicie zorganizowaną, hierar-
chiczną wspólnotę dziesiątków milionów wiernych, stając się fundamentem i racją 
istnienia całej cywilizacji zachodniochrześcijańskiej. Na przestrzeni tych wieków 
Kościół przetrwał upadek cywilizacji Greków i Rzymian, stając się pomostem wio-
dącym od starego do całkowicie nowego porządku świata. Dzięki dziełu św. To-
masza z Akwinu dokonał syntezy mądrości pogan z prawdami objawienia, a na-
stępnie śmiało i z ufnością wkroczył w czasy renesansu oraz współczesnej mu 
Epoki Odkryć. Na tej drodze musiał stawić czoła wielkim herezjom a także tra-
gicznej, niepotrzebnej schizmie, która wykluczyła zeń większość mieszkających 
na Wschodzie wiernych. Mimo to jednak, jeśli wziąć pod uwagę wyzwania, któ-
rym sprostał, odniesione zwycięstwa przeważały nad poniesionymi stratami. Te-
raz, po odkryciach i dokonaniach Kolumba, Vasco da Gamy i Afonsa de Albuqu-
erque, Kościół miał zaistnieć na nowo odkrytych ziemiach, gdzie jego przesłania 
oczekiwały miliony potencjalnych wiernych. W ciągu minionych piętnastu stule-
ci, nawet gdy okoliczności były skrajnie niesprzyjające, Kościół umacniał się co-
raz bardziej i wszelkie przeciwności obracał w kolejne zwycięstwa. Kiedy Cesar-
stwo Rzymskie podbili barbarzyńcy, Kościół nawrócił ich na chrześcijaństwo. Gdy 
upadła starożytna cywilizacja, Kościół zastąpił ją cywilizacją chrześcijańską. Kie-
dy chrześcijańscy cesarze dążyli do podporządkowania sobie papieża, Kościół po-
trafił doprowadzić do wyboru cesarzy mu wiernych i względem niego lojalnych. 
Kiedy papiestwo zostało podzielone na trzy zwalczające się frakcje, sobór w Kon-
stancji i prawdziwy papież zawczasu znaleźli sposób zapobieżenia groźnemu i fa-
talnemu w skutkach podziałowi.

Oto niektóre z przełomowych momentów historii przedstawionej w pierw-
szych trzech tomach niniejszego cyklu – historii powstania, budowania, chwały 
i zwycięstwa Chrystusowego Kościoła, odniesionego wbrew wszelkim, gigan-
tycznym przeciwnościom, które bez nieustannej pomocy Najwyższego byłyby 
niemożliwe do pokonania.

Niestety, cztery zaledwie lata między latami 1517 a 1521 okazać się miały 
punktem zwrotnym. Przez czterysta siedemdziesiąt dziewięć lat dzielących rok 
1521 od końca drugiego millenium chrześcijaństwa, Kościół nieustannie zmu-
szony był walczyć o przetrwanie. Wierni wciąż tworzyli wielkie idee i podejmo-
wali niezwykłe, doniosłe przedsięwzięcia, Kościół nadal nawracał i jednoczył 
miliony wiernych, budując kolejne bastiony chrześcijaństwa na nowo odkrytych 
ziemiach, nieustannie też objawiali się w nim święci, którzy swymi dziełami, 
życiem i całkowitym oddaniem Chrystusowi dorównywali wszystkim swym 
poprzednikom. Zwycięstwa Kościoła wciąż były niezliczone, a wierni nie tylko 
słyszeli o tym zapewnienia, ale na własne oczy po wielekroć przekonać się mogli, 

1 Zob. t. I, rozdz. XV niniejszego cyklu.
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że wbrew piekielnym zakusom Kościół Chrystusowy będzie istniał na Ziemi po 
kres czasów. Jednak z chwilą, gdy Marcin Luter z uniwersytetu w Wittenber-
dze w Saksonii we wschodnich Niemczech przybił swoje dziewięćdziesiąt pięć tez 
na drzwiach tamtejszej świątyni, okres pełnej jedności Kościoła i religijnego pokoju 
między państwami i narodami dobiegł końca. Młotek i gwoździe Lutra rozszczepiły 
chrześcijaństwo na dwoje i stan ten trwa po dziś dzień. Mimo postępu, jaki wiele 
pokoleń później dokonał się i jaki dokonać się może we wzajemnych stosunkach, 
tolerancji, zrozumieniu i współdziałaniu między rozdzielonymi braćmi, trudno 
żywić nadzieję, aby w możliwej do przewidzenia przyszłości owa największa z ran 
zadanych Mistycznemu Ciału Chrystusa została zaleczona2.

Kim był Marcin Luter?
Nie brakuje materiałów i informacji, aby na to pytanie odpowiedzieć. Pozo-

stawił po sobie olbrzymią liczbę dzieł; są to książki, rozprawy, pamflety, wygłaszane 
publicznie kazania i mowy oraz tysiące listów. Był chyba największym mistrzem 
słowa w dziejach niemieckojęzycznych narodów. Niemal równie liczne są pisma, 
które osobie Lutra poświęcili jemu współcześni. Spiętrzona fala dzieł mu przychyl-
nych i wobec niego krytycznych pojawiała się przez kolejne stulecia aż po wiek 
XX, kiedy wraz z postępującym zeświecczeniem społeczeństw ich liczba znacząco 
spadła. Niezależnie jednak od olbrzymich różnic w postrzeganiu Lutra i żarliwych 
sporów na jego temat, dysponujemy tak wielką liczbą informacji, że w istocie wiemy 
o nim niemal wszystko i raczej nie stanowi on dla nas tajemnicy.

Marcin Luter urodził się w listopadzie 1483 roku. Był pierworodnym Grossa-
Hansa Ludera, syna rolnika, który w roku urodzenia Marcina opuścił rodzinną 
Turyngię, aby pracować jako górnik w kopalni miedzi znajdującej się w powiecie 
Mansfeld, niedaleko Eisleben. Tam też, nazajutrz po narodzeniu, Marcin został 
ochrzczony i otrzymał imię świętego, patrona owego dnia. Trzydzieści lat później 
ojciec Lutra był już współwłaścicielem sześciu kopalni miedzi i dwóch odlewni 
metali. Nawet w obecnych czasach podobne kariery zdarzają się nader rzadko, 
a cóż dopiero na przełomie XVI stulecia. Gross-Hans Luder był niewątpliwie 
człowiekiem niesłychanie ambitnym, wytrwałym i nieustępliwym. Jego syn rów-
nież posiadał te cechy3.

Marcin był pilnym i zdolnym uczniem. W 1501 roku ojciec postanowił wysłać 
go na wysoce wówczas ceniony uniwersytet w Erfurcie; dzięki wyjątkowemu powo-
dzeniu w interesach było go na to stać. Luter uzyskał tytuł magistra filozofii w roku 
1505. Następnie, za zgodą ojca, postanowił podjąć studia prawnicze. Nic nie wska-
zuje na to, aby w owym czasie dopuszczał do siebie myśl o powołaniu duchownym. 
W czerwcu 1505 roku wyjechał z Erfurtu, aby odwiedzić rodziców. Podróżował 
2 Jest to wniosek pesymistyczny, którego zapewne wielu dobrych katolików nie zaakceptuje. 

Muszę go jednak sformułować, w istocie bowiem do innej konkluzji dojść raczej nie spo-
sób. Mimo licznych jednostkowych nawróceń, od XVII stulecia żaden zachodnioeuropej-
ski naród nie zmienił orientacji religijnej, którą wyznawała większość jego mieszkańców 
i nie nawrócił się z protestantyzmu na katolicyzm lub z katolicyzmu na protestantyzm, ani 
też nie był tego bliski.

3 Henrich Boehmer, Martin Luther. Road to Reformation, New York 1957, s. 3-6.
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pieszo, jak to miał we zwyczaju, nie bacząc, że wędrówka zajmie mu kilka dni. 
W drodze powrotnej, 2 lipca, zastała go gwałtowna burza. Piorun uderzył tuż przed 
nim z taką siłą, że podmuch powietrza zwalił go z nóg. Przerażony, modlił się głośno 
do św. Anny i powodowany impulsem ślubował, że jeśli ocaleje, zostanie mnichem4.

Nie odczuwał jednak radości ani ze złożenia, ani ze spełnienia tej obiet-
nicy. Kiedy później o tym opowiadał, wspominał jedynie o swoim głębokim 
smutku i żalu. Przyjaciele i doradcy, z którymi w tej sprawie się konsultował, 
powiedzieli mu, że nie ma obowiązku dotrzymywać przysięgi złożonej w takich 
okolicznościach. On jednak ich nie posłuchał. Niezależnie od tego, jaki był tego 
powód, przy podjętej decyzji obstawał wówczas z takim samym niewzruszonym 
uporem, jaki cechować go będzie przez resztę życia. Zaledwie piętnaście dni po 
owym dramatycznym wydarzeniu, 17 lipca 1505 roku, wstąpił do zakonu augu-
stianów w Erfurcie5.

Jego życie potoczyło się nowym torem, ale i tu czynił szybkie postępy. 
We wrześniu 1506 roku złożył śluby zakonne; jesienią roku 1508 wysłano go 
na uniwersytet w saksońskiej Wittenberdze, aby nauczał tam filozofii moralno-
ści; w 1512 roku otrzymał tytuł doktora teologii. Prowadził wykłady poświęcone 
Biblii, którą uczynił głównym obiektem swoich studiów jako duchowny i jako teo-
log. W początkowej fazie dociekań przyjął filozoficzne poglądy Williama Ockhama, 
nominalisty, który oddzielał wiarę od rozumu i miał pogardliwy stosunek do scho-
lastycznej filozofii św. Tomasza z Akwinu oraz jego następców6. Luter studiował też 
dzieła Jana Gersona i kardynała Pierre’a d’Ailly, napisane w okresie, kiedy wywołana 
Wielką Schizmą frustracja wśród ludzi Kościoła sięgała szczytu7. Skłaniały się one 
ku herezji koncyliaryzmu, wedle której sobór powszechny ma władzę równą, a na-
wet większą niż papież. Czytał również kazania Jana Husa, które wywarły na nim 
silne wrażenie, ale rychło odrzucił zawarte w nich poglądy – Hus bowiem został 
uznany za heretyka, Luter zaś w owym czasie pozostawał nadal lojalny i wierny 
Kościołowi8. Odkąd został duchownym, nieustannie toczył wewnętrzne ducho-
we walki, o których często wspomina w swoich późniejszych pismach. Nienawidził 
spowiedzi, a odkąd uzyskał święcenia, zawsze niechętnie odprawiał msze9. Miał 
głębokie poczucie braku własnej wartości, które było źródłem sformułowanej  

4 Ibid., s. 20-21, 32-34.
5 Ibid., s. 34-36.
6 Ibid., s. 39, 41, 46; Grisar, Luther, t. I, s. 38-39, 133-134. Z niepohamowaną gwałtownością, 

która miała później stać się charakterystyczną dlań cechą, Luter już wtedy Arystotelesa i filo-
zofów scholastycznych określał mianem „robaków”, „mętów” i „zgnilizny” (Ibid., t. I, s. 22).

7 Zob. t. III, rozdz. XI niniejszego cyklu.
8 Grisar, Luther, t. I, s. 13, 25. Nauki i działalność Jana Husa i jego zwolenników jako prekur-

sorów protestanckiej rewolty, Zob. t. II, rozdz. XII niniejszego cyklu.
9 W maju 1518 roku Luter pisał do przeora augustianów Staupitza: „We wszystkich pismach 

słowem najbardziej mi nienawistnym jest pokuta” (Grisar, Luther, t. I, s. 296). W liście 
z 26 października 1516 roku skierowanym do innego przełożonego augustianów, Johanna 
Langa, oświadczył, że o ile to możliwe stara się unikać odprawiania mszy, ponieważ kiedy 
to czyni, czuje się szczególnie wystawiony na pokuszenie (ibid., t. I, s. 275).
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przezeń później doktryny o zbawieniu przez samą wiarę. Stanowiła ona dla nie-
go rodzaj duchowej ucieczki, przyjął bowiem, że Bóg obdarzył człowieka łaską 
gwarantującą zbawienie. Zwalniało go to z konieczności nieustannego borykania 
się z poczuciem osobistej grzeszności, którą poczytywał za rzecz nieodwracalną 
i niemożliwą do naprawy10. W lipcu 1517 roku, zaledwie trzy miesiące przed pu-
blicznym potępieniem Kościoła za sposób udzielania odpustów, Luter wygłosił ka-
zanie w Dreźnie, stolicy Saksonii, oświadczając w nim, że „zbawienie gwarantuje 
sama akceptacja zasług i cnót Chrystusa, a każdy, kto wiarę tę posiada, nie powi-
nien wątpić we własne zbawienie”. Świadkiem wystąpienia Lutra był Jerzy Broda-
ty, książę Saksonii, w tamtych niespokojnych czasach najszlachetniejszy spośród 
niemieckich władców. Prawość tego człowieka podkreślają zarówno katoliccy, jak 
i protestanccy historycy. Książę Jerzy studiował teologię i miał przyjąć święcenia 
duchowne, ale kiedy jego starszy brat niespodziewanie zmarł, objął po nim tron 
księstwa Saksonii. Nigdy wcześniej nie zetknął się z Lutrem, lecz owego wieczoru 
ocenił go jednoznacznie: „Wiele bym dał, aby nie słyszeć tego kazania, które bu-
dzi w ludziach jedynie zadufanie i krnąbrność”11.

Skomplikowaną osobowość Lutra, w której ścierały się sprzeczne cechy, 
przenikała i spajała niezwykła siła woli – właściwość wspólna wszystkim jed-
nostkom, które w pozytywny lub negatywny sposób miały decydujący wpływ na 
bieg naszych dziejów. Jeśli Marcin Luter postawił przed sobą określony cel, kon-
sekwentnie dążył do jego realizacji i wydawało się, że nic ani nikt nie jest w sta-
nie go powstrzymać. Jego współcześni podkreślają, że ciemne oczy Lutra, głębo-
ko osadzone w grubo ciosanej twarzy, rozświetlał blask natchnienia, ale też pło-
mień gniewu – samym tylko spojrzeniem potrafił przyciągać i podporządkowy-
wać sobie zwolenników oraz zastraszać adwersarzy12. O tym, jak straszliwy potra-
fił być jego gniew, świadczy charakterystyczny dlań agresywny język, którym się 
posługiwał (drugi z zamieszczonych na początku niniejszego rozdziału cytatów 
jest jednym z najdobitniejszych tego przykładów), ale też niezwykła umiejętność 
zawładnięcia uwagą słuchaczy, która w dramatyczny sposób objawiła się podczas 
konfrontacji z Johannem Eckiem w Lipsku w 1519 roku oraz cesarzem Karolem 
V w Wormacji w roku 1521.

Dziewięćdziesiąt pięć tez, które 31 października 1517 roku Luter przybił 
na drzwiach kościoła w Wittenberdze, potępiały Kościół za odpłatne udzielanie 
odpustów mających uwalniać dusze grzeszników od konieczności przebywa-
nia w czyśćcu lub skracać czas przebywania w nim. Luter oznajmił, że Bóg ich nie 
uznaje, Kościół zaś nie ma prawa wedle własnego uznania rozdzielać boskie wyba-
10 W latach 1515 i 1516, w wykładach poświęconych Listowi do Rzymian, Luter stwierdza: 

„Wybrańcy nie zostają zbawieni za sprawą aktów ich wolnej woli, ale wyrokiem boskim; 
nie dzięki swym cnotom, lecz nieodwołalnemu postanowieniu Niebios, które umożliwia 
im przezwyciężenie wszelkich trudności na drodze wiodącej do zbawienia”. (Grisar, Lu-
ther, t. I, s. 204).

11 Johannes Janssen, History of the German People at the Close of the Middle Ages, London 
1910, t. III, s. 89.

12 Grisar, Luther, t. I, s. 279.
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czenie. Nikogo nie uprzedził o swoim wystąpieniu. Pierwszą kopię tez wysłał do 
Albrechta, arcybiskupa Moguncji, który zatwierdził odpłatne udzielanie odpustów, 
aby wspomóc finansowo budowę nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie. W swoich 
kazaniach nawoływał do tego dominikanin Tetzel13. Druga kopia została wysłana 
do biskupa brandenburskiego Hieronima Scultetusa, ordynariusza uniwersyte-
tu w Wittenberdze, na którym nauczał Luter. Scultetus nie podjął w tej sprawie 
żadnych kroków, ale arcybiskup Albrecht w połowie grudnia 1517 roku przesłał 
tezy Lutra do Rzymu z prośbą, aby Watykan nakazał reformatorowi milczenie. 
Wezwał również, aby odpustów udzielać z mniejszą niż dotąd ostentacyjnością 
i zwiększyć nadzór nad pozyskanymi z odpustów funduszami14.

Papież Leon X otrzymał list arcybiskupa Albrechta w styczniu 1518 roku 
i zwrócił się z prośba do Gabriela della Volty, wikariusza generalnego zakonu 
augustianów, aby udzielił Lutrowi upomnienia. Della Volta przekazał papieską 
prośbę Janowi Staupitzowi, bezpośredniemu przełożonemu Lutra, który był jego 
gorącym zwolennikiem. Nic dziwnego zatem, że źródła o udzieleniu upomnienia 
nie wspominają, pewne jest za to, że Luter niezwłocznie dowiedział się o zaleceniu 
papieża. Zaczął przygotowywać pisemną obronę swojego stanowiska w sprawie od-
pustów, jednocześnie zaś zwrócił się o obronę i opiekę do swego suwerena, elektora 
Saksonii Fryderyka. Poprosił go przede wszystkim o list żelazny, umożliwiający mu 
bezpieczną podróż i powrót z organizowanego co trzy lata i zbliżającego się wła-
śnie zebrania kapituły zakonu augustianów, które miało się odbyć w Heidelbergu. 
Fryderyk odpowiedział niezwłocznie. Udzielił Lutrowi gwarancji bezpieczeństwa, 
napisał pochlebną rekomendację, a Staupitzowi polecił dbać o to, aby Luter nie 
został „usunięty ani powstrzymany”15. W Heidelbergu Luter podtrzymał i, być 
może, nawet rozwinął twierdzenie zaprzeczające wolności woli:

Wolna wola człowieka po upadku Adama jest jedynie pojęciem i dlatego, przy-
najmniej w odniesieniu do wyboru dobra, w ogóle nie istnieje; jest ona bowiem 
niewolnikiem i sługą grzechu; nie twierdzę, że ludzka wola nie istnieje, lecz że nie 
jest wolna, chyba że do czynienia złego16.

Troska Lutra o swoje bezpieczeństwo i zagwarantowanie mu tego przez księ-
cia Saksonii wiążą się z ówczesną skomplikowaną sytuacją polityczną w Niem-
czech, którą reformator i jego zwolennicy umiejętnie wykorzystali, aby powstrzy-
mać Kościół oraz władców świeckich przed wytoczeniem im kościelnego proce-
su. Dlatego warto ją tutaj pokrótce naszkicować. Szesnastowieczne Niemcy były 
13 Powiedzenie przypisywane Tetzelowi, prawdopodobnie, lecz nie bez wątpienia autentyczne, 

oddaje niestety ogólny ton, w jakim głoszono w owym czasie w Niemczech potrzebę udzie-
lania płatnych odpustów: Sobald das Geld in Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt 
(„Gdy tylko pieniądz w skrzyni zabrzęczy, dusza się w czyśćcu dłużej nie męczy”).

14 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 351-353; Grisar, Luther, t. I, s. 330-331; Fife, Re-
volt of Martin Luther, s. 251-256.

15 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 257-258, 264; Grisar, Luther, t. I, s. 333.
16 Grisar, Luther, t. I, s. 318.
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konglomeratem ponad dwustu niezależnych państw i państewek. Niektóre z nich 
były wręcz mikroskopijnych rozmiarów (przykładem jest Lichtenstein, który jako 
jedyne spośród nich przetrwało do naszych czasów), inne zaś na tyle duże, aby sta-
nowić liczącą się siłę (w północno-wschodnich Niemczech była to Brandenbur-
gia, a w ich południowo-zachodniej części – Bawaria). Niektóre z nich (zwłasz-
cza Salzburg w Austrii), podobnie jak należące do papiestwa miasta we Włoszech, 
były świecką własnością biskupów. Granice między większością tych państewek 
przebiegały w nader pogmatwany sposób, a jakby tego było mało, na terenie wielu 
z nich znajdowały się także enklawy podlegające władzy innych suwerenów. Do-
skonałym przykładem owej szalonej politycznej łamigłówki była stara niemiecka 
prowincja Saksonii. Dzieliła się ona wówczas na dwie części: elektoralną (rządzo-
ną przez elektora Fryderyka) oraz książęcą (pod berłem księcia Jerzego, najpierw 
sympatyzująca z Lutrem, później jednak ortodoksyjnie katolicka). Gdyby Luter 
uczył się na uniwersytecie w Lipsku w Saksonii księcia Jerzego, nie zaś na wydzia-
le prawa w Wittenberdze, którą władał elektor Fryderyk, cała historia chrześcijań-
stwa potoczyłaby się zapewne zupełnie inaczej. Książę Jerzy w odpowiedzi na skie-
rowaną doń prośbę zapewne przekazałby Lutra do dyspozycji władz kościelnych 
oraz cesarza i przyszły reformator nie odegrałby żadnej istotnej roli historycznej.

Powodem, dla którego stan owej politycznej anarchii przetrwał tak długo, 
była rola cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego (do jego tytułu dodawano często 
formułę „Narodu Niemieckiego), dzierżącego co prawda najwyższą władzę ape-
lacyjną, ale niesprawującego bezpośrednich rządów na przeważającym obszarze 
Niemiec. Tradycyjnie cesarz przewodził chrześcijańskiemu światu w walce z mu-
zułmanami, którzy stanowili zagrożenie zewnętrzne, oraz z heretykami pełniącymi 
tę samą rolę od wewnątrz; oczekiwano, że w obliczu obu tych niebezpieczeństw 
Niemcy i reszta chrześcijańskiego świata wspólnie się im przeciwstawią. Gdyby 
jednak w Niemczech zaczęła się szerzyć herezja, zgodnie z niemieckim prawem 
cesarz nie miał żadnej władzy, aby karać książąt będących heretykami lub udzie-
lających im wsparcia.

Z początkiem wiosny 1518 roku Luter otrzymał list od Jodocusa Trutfettera, 
swojego dawnego profesora filozofii z uniwersytetu w Erfurcie, którego szanował 
i który oczekiwał, że człowiek o tak silnej osobowości i wybitnym umyśle, jak 
Luter, odda wielkie usługi Kościołowi. Tym razem profesor Trutfetter uroczyście 
przestrzegał dawnego ucznia, aby nie szedł dalej obraną drogą i zawrócił z niej, 
póki jeszcze nie jest za późno. W liście z 9 maja Luter odpowiedział mu w ten oto 
sposób: „Szczerze mówiąc, jestem głęboko przekonany, że reforma Kościoła jest 
niemożliwa, dopóki całkowicie nie wykorzeni się obecnie istniejących przepisów 
prawa kościelnego, rozporządzeń papieskich, scholastycznej teologii, filozofii i lo-
giki”17. To właśnie, pisał dalej, stało się jego celem i „postanowieniem, od którego 
ani twój autorytet, choć niewątpliwie cenię go sobie najbardziej, ani tym bardziej 
nikt inny odwieść mnie nie jest w stanie”18.

17 Ibid., t. I, s. 320.
18 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 267. 
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Jest to jeden z najważniejszych spośród tysięcy listów, które Luter na-
pisał w ciągu swojego długiego i aktywnego życia. Ujawnia on, że już w maju 
1518 roku, zanim jeszcze publicznie wypowiedział władzom kościelnym wszel-
kie posłuszeństwo, w istocie poświęcił się już sprawie zniszczenia instytucji Ko-
ścioła. Świadczy to o jego rewolucyjnym nastawieniu, ponieważ zamiast reformo-
wać, wolał po prostu „wykorzeniać”, a to właśnie jest celem każdego rewolucjo-
nisty. List ten jest pierwszym dowodem na to, że gwałtownej zmiany, która mia-
ła nadejść, nie należy nazywać „reformacją”, ale rewoltą lub rewolucją. Pokazu-
je on również, że Luter na zimno i z rozmysłem zerwał więź, której wartość i siłę 
znają jedynie oddany nauczyciel i jego dawny uczeń. Ze wspomnień, które sobie 
nawzajem poświecili, emanuje lojalność i miłość.

Luter napisał ów list tuż przed ukończeniem pisanej po łacinie obrony 
swego stanowiska dotyczącego praktyki udzielania odpustów. Kopię wysłał 
papieżowi i dołączył do niej list, który później wydrukowano jako przedmowę. 
Stwierdza w niej, że „nie może wyrzec się” swoich poglądów w sprawie odpustów, 
nadal jednak podkreśla wolę wysłuchania Leona X „jako głosu Chrystusa, w To-
bie władającego i mówiącego… Ożyw! Umórz! Wołaj! Odwołaj! Pochwal! Skarć! 
Jak ci się podoba”. Jest to o tyle znamienne, że w samym tekście rozprawy, do 
której dołączył ów list, kategorycznie i obraźliwie oznajmia: „Nie dbam o to, co się 
papieżowi podoba lub nie. Jest człowiekiem jak wszyscy. Wielu papieży skłaniało 
się ku błędom, występkom, a nawet bardzo dziwnym rzeczom”19.

W połowie czerwca prokurator papieski Mario de Perusco wystąpił z for-
malnym oskarżeniem Lutra o herezję. Powodem tego nie było potępienie przezeń 
odpłatnych odpustów – później to samo uczynił Kościół na soborze trydenckim 
– lecz zaprzeczenie istnieniu skarbu zasług i podważanie władzy papieża. Na 
początku lipca Luter został wezwany do Rzymu, gdzie w terminie sześćdziesięciu 
dni miał się stawić przed sądem. Odpowiedział z charakterystyczną dla siebie 
arogancją, oświadczając, że jeśli Kościół obłoży go ekskomuniką, nie zamierza 
jej uznać. Powtórzył to w kazaniu wygłoszonym 25 lipca w obecności księcia Je-
rzego i jego dworu. Wspomniał w nim także o „wieczystej predestynacji”. Później 
doszło do głośnej i burzliwej kłótni między Lutrem i profesorami, którzy bronili 
scholastycznej teologii20. Niewątpliwie cała ta akademicka awantura utwierdziła 
księcia Jerzego w przekonaniu o destrukcyjności dotychczasowych poczynań Lutra, 
uświadamiając mu, że jest on zdolny do wyrządzenia znacznie większych szkód. 
Możliwe, że podzielił się swymi obawami z sędziwym cesarzem Maksymilianem, 
albowiem 5 sierpnia ów lekkomyślny i nieobliczalny władca, który dotąd nie 
dawał dowodów zainteresowania ani obeznania w sprawach natury teologicznej 

19 Ibid., t. I, s. 270; Grisar, Luther, t. I, s. 335-336. Całkowita sprzeczność miedzy przedmo-
wą a tekstem rozprawy w przypadku Lutra nie była niczym niezwykłym, ponieważ nigdy 
nie cechowała go systematyczność w myśleniu. W innych jego pismach sprzeczności 
są równie częste. 

20 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 363-366; Janssen, History of the German People, 
t. III, s. 96; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 275-276. 
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i duchowej21, napisał list do papieża Leona X i w taki oto sposób wypowiedział 
się o poglądach Lutra: „jeśli nie przeciwstawimy się im z całą stanowczością, 
zagrożą jedności wiary, a osobista opinia zajmie miejsce tradycyjnego dogmatu” 
(dokładnie tak właśnie miało się stać w protestantyzmie). W dalszej części listu 
stwierdził: „z miłości dla jedności wiary poprzemy wszelkie kroki, które papież 
może podjąć przeciwko Lutrowi”22.

W dniu 23 sierpnia, słusznie zakładając, że Luter nie ma zamiaru stawić się 
na wezwanie do Rzymu, papież Leon X nakazał kardynałowi Tommasso de Vio Ga-
etani (lepiej znanemu pod zlatynizowanym imieniem Kajetan), który pełnił wówczas 
funkcję legata papieskiego w Niemczech, aby ogłosił Lutra heretykiem i, jeśli to będzie 
konieczne, aresztował go, a następnie sprowadził do Augsburga, gdzie obradował 
sejm Rzeszy (rodzaj parlamentu, którego członkami byli biskupi i możnowładcy). 
Jeśliby Luter w Augsburgu nie odwołał swoich poglądów, Kajetan miał go odesłać 
na proces do Rzymu. Gdyby Luter nie przybył do Augsburga, papież nakazał eksko-
munikować go jako heretyka, a wszystkie władze świeckie pod groźbą ekskomuniki 
i interdyktu miały dopilnować jego aresztowania. Jak widać, papież zdecydował się 
użyć przeciwko Lutrowi najpotężniejszej broni, jaką dysponował23.

Leon X był w trudnej sytuacji, gdyż zastosowanie owych środków dla wymu-
szenia posłuszeństwa wobec władzy papieskiej w Niemczech, gdzie szerzył się 
zajadły antyklerykalizm, wiązało się z poważnym ryzykiem. W ciągu minionego 
półwiecza Kościół rzymski uległ głębokiemu zepsuciu i wiedział o tym każdy 
Niemiec. Położenie geograficzne tego kraju i bliskie związki z Włochami powodo-
wały, że nieustannie się z tym zjawiskiem stykano – otwarcie potwierdza to wielki 
historyk papiestwa Ludwig von Pastor24. Życie osobiste kilku poprzednich papieży, 
a zwłaszcza Aleksandra VI Borgii (1492-1503), oraz pełnienie przez nich obowiąz-
ków publicznych na sposób władców świeckich było źródłem wielkiego zgorsze-
nia25. Leon X wywodził się z rządzącego Florencją rodu Medyceuszy i choć jemu 
samemu nie sposób niczego zarzucić, to słynął jednak z przepychu swego dworu 
i rozrywek, którym się tam oddawano (były to, między innymi, wystawne uczty, na 
których jako jedną z potraw podawano pawie języki – ponoć jednak papież ich nie 
spożywał). Znany był również z niepoważnego stosunku do pełnienia obowiązków 
papieskich, czemu dał wyraz zaraz po wybraniu go na następcę św. Piotra. Zwrócił 
się wówczas do swojego brata Giuliego, mówiąc: „Bóg dał nam papiestwo; cieszmy 
się nim!”26. Nawet najbardziej pobożni katolicy nie widzieli w Leonie X człowieka 
21 A był wszak członkiem rodu Habsburgów, z którego wywodziło się dwudziestu cesarzy 

i tylko jeden spośród nich wdał się w konflikt z Kościołem.
22 Grisar, Luther, t. I, s. 340 (pierwszy cytat); Janssen, History of the German People, t. III, 

s. 96; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 95 (drugi cytat).
23 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 283; Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 369; Grisar, 

Luther, t. I, s. 340.
24 Von Pastor, History of the Popes, t. VIII, s. 122-125.
25 Juliusz II, bezpośredni poprzednik Leona X, jest znamiennym przykładem świeckiego 

sposobu pełnienia władzy. Zob. t. III, rozdz. XV i XVI niniejszego cyklu.
26 Christopher Hibbert, The House of Medici. Its Rise and Fall, New York 1980, s. 218.
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ducha. Kościół zawsze nauczał, że osobiste niedostatki nie mają wpływu na samą 
instytucję pełnionego urzędu, jednakże przeciętnemu człowiekowi niełatwo 
stanowisko to w pełni zaakceptować, zwłaszcza gdy po drugiej stronie barykady 
staje propagandysta formatu Marcina Lutra. Katolicki historyk może obiektywnie 
stwierdzić, że Leon X zajął wobec Lutra wyjątkowo mądre stanowisko, w pełni 
poprawne kanonicznie, rozważne, przemyślane i konieczne. Nawet Pius X i Jan 
Paweł II nie postąpiliby chyba lepiej w tej sytuacji. Już w bajkach Ezopa można 
jednak przeczytać, że kiepska reputacja człowieka sprawia, iż nie dowierza mu się 
nawet wówczas, gdy mówi szczerą prawdę.

Niezwłocznie po otrzymaniu instrukcji od papieża, kardynał Kajetan 
skontaktował się z elektorem Fryderykiem, suwerenem i protektorem Lutra, na-
pominając go, aby nie udzielał poparcia heretykowi i „nie wystawiał na szwank 
dobrego imienia swoich przodków”. Fryderyk odparł, iż nie udowodniono jeszcze, 
że Luter w istocie jest heretykiem; oświadczenia Kościoła w tej sprawie nie uznał 
za wystarczające. Odmówił aresztowania Lutra i odesłania go na proces do Rzymu27.

Luter spotkał się z kardynałem 12 października. Kajetan jednoznacznie na-
kazał mu odwołanie dwóch spośród głoszonych przezeń twierdzeń: po pierwsze, 
że Kościół nie jest depozytariuszem skarbu zasług Chrystusa i świętych, który 
umożliwia mu udzielanie odpustów; po drugie, że sakramenty udzielane przez 
Kościół są skuteczne jedynie za sprawą wiary, nie zaś z ich własnej natury. Wyja-
śniając, dlaczego dwie przytoczone powyżej tezy są herezją, Kajetan, wielki znawca 
myśli św. Tomasza z Akwinu, powoływał się przede wszystkim na Anielskiego 
Doktora, którego filozofią Luter pogardzał. Nic dziwnego, że przyszły reformator 
z lekceważeniem odrzucił argumentację kardynała, oświadczając, że przekonać go 
może jedynie treść Pisma Świętego, dzieła Ojców Kościoła, papieskie encykliki lub 
zwykły zdrowy rozsądek. Kajetan skwapliwie powołał się na bullę Klemensa VI 
Unigenitus i przywołał stosowne cytaty potwierdzające słuszność doktryny mówią-
cej o skarbie zasług. Luter natychmiast podważył zasadność tez zawartych w bulli, 
a tym samym zaprzeczył własnemu oświadczeniu, że gotów jest zaakceptować 
twierdzenia formułowane przez papieży. 14 października przedstawił pisemną 
obronę swojego stanowiska, która opierała się wyłącznie na tekście Pisma, ale 
dołączył do niej oświadczenie, że podporządkuje się Rzymowi, o ile papież Leon X 
oznajmi, że twierdzenia Lutra są błędne (utrzymywał później, że przyjaciele, wbrew 
jego woli, nakłonili go do owego ustępstwa). Kajetan najpewniej nie dał temu wiary, 
a prowokacyjne zachowanie augustianina i wygłaszane przezeń diatryby przeciwko 
tak podziwianemu przez kardynała św. Tomaszowi do tego stopnia go rozsierdziły, 
że wbrew własnej naturze i obyczajom zaczął na Lutra krzyczeć. Ten nie pozostał 
mu dłużny i uczynił to samo, tylko jeszcze głośniej (Lutra nikt nie był w stanie 
przekrzyczeć). Ostatecznie Kajetan odprawił go, mówiąc: „Idź i nie wracaj, dopóki 
nie będziesz gotów odwołać swoich poglądów”28.
27 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 371-372; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 284-285.
28 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s.374; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 292-295, cytat 

ze s. 295; Grisar, Luther, t. I, s. 357.
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Staupitz, przełożony zakonu augustianów, był do tego stopnia wstrząśnięty 
burzliwym przebiegiem owego spotkania, że starał się nakłonić Lutra do przepro-
szenia kardynała, co ten – pierwszy i ostatni raz w swoim życiu – rzeczywiście 
uczynił. Napisał do Kajetana list, w którym stwierdził, że „nazbyt gwałtownie i bez 
należnego szacunku wyrażał się o papieżu, za co prosi o wybaczenie i obiecuje 
poprawę”. Oświadczył, że o ile jego przeciwnicy postąpią podobnie (a zdawał so-
bie sprawę, iż jest to nader mało prawdopodobne), zachowa milczenie w sprawie 
odpustów do czasu, aż papież wyda w tej sprawie orzeczenie. Odmówił jednak 
odwołania czegokolwiek, co dotąd powiedział, i nie omieszkał ponownie okazać 
swojej pogardy dla intelektualnego autorytetu św. Tomasza z Akwinu. Kajetan, 
który najprawdopodobniej uznał ów list za wyraz obłudy i nieszczerości, w ogóle 
na niego nie odpowiedział. 25 października kardynał po raz kolejny próbował 
nakłonić elektora Fryderyka, aby odesłał Lutra do Rzymu lub przynajmniej wydalił 
go z Wittenbergii. Fryderyk wysłał list do Lutra, ten zaś odpowiedział, ostrzegając, 
że wszelkie działania podjęte przeciwko niemu mogą doprowadzić do upadku wit-
tenberskiego uniwersytetu, który był dumą księcia. Dodał również, że jego wrogo-
wie chcą, aby Fryderyk odegrał rolę Piłata – skąd płynie prosty wniosek, że siebie 
samego porównał do Chrystusa29.

Papież wysłał Kajetanowi 9 listopada bullę w sprawie odpustów, w której 
stwierdzał: 

Biskup Rzymu, następca Piotra klucznika i namiestnik Jezusa na ziemi, mocą wła-
dzy kluczy otwierających królestwo niebieskie, usuwa u wiernych to, co stanowi 
przeszkodę w dostępie do Chrystusa, mianowicie winę i karę należną za grzechy 
uczynkowe; winę – za pośrednictwem sakramentu pokuty, karę zaś doczesną należ-
ną za grzechy według sprawiedliwości Boskiej – za pośrednictwem odpustu Kościo-
ła… Kiedy na mocy swej władzy apostolskiej udziela odpustu tak dla żywych, jak 
i dla umarłych, wówczas rozdziela ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa i Świętych… 
Postanawiamy władzą apostolską i mocą obecnego pisma, że tak powinni wszyscy 
utrzymywać i głosić pod karą wyłączenia ze społeczności wiernych*. 

Nazwisko Lutra nie pojawiło się w tekście bulli, ale była ona skierowana 
przede wszystkim do Niemców, którzy rozpowszechniali fałszywe twierdzenia na 
temat odpustów. Już pod koniec miesiąca Luter zaprzeczył prawomocności pa-
pieskiej bulli i zadał tym samym kłam własnym, składanym Kajetanowi i innym 
ludziom obietnicom, że przyjmie i zaakceptuje papieskie orzeczenie w tej kwe-
stii. Odwołał się od niego do przyszłego soboru powszechnego, mimo iż prawo 
kanoniczne, dla uniknięcia odrodzenia się piętnastowiecznej herezji koncyliary-
stycznej, zabraniało tego rodzaju apelacji. Elektor Fryderyk zakazał Lutrowi pu-
blikowania odpowiedzi, której treść najwidoczniej znał, ale ten zlekceważył swo-
jego suwerena w taki sam sposób, jak wcześniej papieża. Tym razem jednak ksią-

29 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 376-378; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 295-298.
*  Leon X, Cum postquam. 



19ROZDZIAŁ I. REWOLTA MARCINA LUTRA

żę nie poparł augustianina; oświadczył, że wolałby, aby Luter opuścił Saksonię, 
nie wydał mu jednak rozkazu opuszczenia kraju. Luter nie wyjechał. 8 grudnia 
Fryderyk napisał do Kajetana, że głoszonych przez Lutra poglądów na temat od-
pustów nikt w jego księstwie nie uznaje za heretyckie. Pięć dni później kardynał 
opublikował papieską bullę z 9 listopada. Jej treść zyskała sobie jednak w Niem-
czech nader niewielkie poparcie, ponieważ zbiórki pieniędzy, których częścią było 
sprzedawanie odpustów, wywoływały zdecydowaną niechęć i sprzeciw. Reakcja 
ta wyraźnie ośmieliła księcia Fryderyka, który 8 grudnia napisał do Kajetana list. 
W liście tym ponownie stwierdził, iż nie jest przekonany co do tego, że Luter na-
prawdę jest heretykiem30. 

W tym samym czasie, w którym rozgrywały się wspomniane wyżej wydarze-
nia, 11 grudnia, Luter napisał do swojego zakonnego przyjaciela Wacława Linka. 
List ten, podobnie jak ów majowy, wysłany do profesora Trutfettera, wyraźnie do-
wodzi, że Luter doskonale wiedział, dokąd zmierza, i konsekwentnie do tego dążył:

Sprawa ta, wedle mojego rozumienia, nie rozpoczęła się jeszcze na dobre i mało 
prawdopodobne, aby owi panowie z Rzymu ujrzeli jej zakończenie. Wyślę ci moje 
dziełka, abyś mógł sam osądzić, czy słusznie wnioskuję, że prawdziwy Antychryst, 
którego opisuje Paweł (2. List do Tesaloniczan) włada na rzymskim Dworze. Myślę, 
że potrafię dowieść, że w dzisiejszych czasach on jest gorszy od Turków31.

Na początku grudnia 1518 roku Luter poparł petycję dominikanina Johanna 
Ecka, swojego najwcześniejszego i najbardziej zagorzałego krytyka, który zwrócił 
się do księcia Saksonii Jerzego, aby zezwolił na przeprowadzenie w Lipsku dysputy 
teologicznej na temat odpustów, pokuty i wolności woli. Przeciwnikiem Ecka miał 
być Andreas Rudolf Bodenstein, znany jako Karlstadt, zwolennik i kolega Lutra 
z uniwersytetu w Wittenberdze. W tamtym okresie życia Luter, mimo iż coraz 
bardziej buntował się przeciwko papieżowi, nie stracił jeszcze całkowicie szacunku 
do wszystkich, którzy byli odmiennego zdania niż on (rychło jednak tak właśnie 
miało się stać). Nadal szanował Ecka, który cieszył się poważaniem znakomi-
tej większości niemieckich uczonych. Jego właściwe imię i nazwisko brzmiało 
Johann Maier, ale w świecie nauki używał nazwiska Eck, które było w istocie nazwą 
miasta, z którego pochodził (podobnie było w przypadku jego oponenta, Karlstad-
ta). Eck był ledwie o rok młodszy od Lutra. Był niewątpliwie geniuszem: naukę na 
uniwersytecie w Heidelbergu rozpoczął w wieku dwunastu lat, jako piętnastolatek 
otrzymał tytuł magistra na uniwersytecie w Tybindze. Dzięki papieskiej dyspensie, 
uchylającej wymagania związane z wiekiem, święcenia uzyskał w wieku dwudziestu 
dwóch lat, a kiedy ukończył dwadzieścia cztery, został doktorem teologii (dwa 
lata wcześniej niż Luter). Otrzymał stanowisko profesora teologii na bawarskim uni-
wersytecie w Ingolstadt i w ciągu dwóch lat został jego wicerektorem, jednocześnie  

30 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 299-302, 306-307; von Pastor, History of the Popes, t. VII, 
s. 379-380, 387; Grisar, Luther, t. I, s. 359. 

31 Grisar, Luther, t. I, s. 359.
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pracując jako proboszcz parafii oraz kanonik przy katedrze w Eichstätt. Był nie 
tylko teologiem, lecz również geografem i filozofem. Erudycja i wiedza Ecka, mi-
strzowski język oraz przenikliwy, analityczny umysł sprawiły, że był dyskutantem, 
który nie miał sobie równych w Niemczech32. W pismach polemicznych zachowy-
wał styl rzeczowy i demaskatorski, nader rzadko posuwał się jednak do charakte-
rystycznych dla ówczesnego piśmiennictwa personalnych ataków albo obrazy. Eck 
był jednym z pierwszych krytyków poglądów Lutra w kwestii odpustów i natych-
miast wychwycił podobieństwo jego wywodów do argumentów Jana Husa. Eck był 
nie tylko ortodoksyjnym katolikiem, ale także człowiekiem pełnym współczucia, 
a nikt, kogo cechuje współczucie, nie może dać wiary teoriom o całkowitej prede-
stynacji. W odpowiedzi udzielonej Karlstadtowi napisał: „Bóg nie może odmówić 
łaski komuś, kto postępuje najlepiej jak potrafi”33. Zwróćmy uwagę na to sformuło-
wanie: nie „odmawia”, lecz „nie może odmówić”. Z samej natury Boga wynika, że 
nie jest możliwe, aby jakąkolwiek duszę z góry skazał na potępienie.

29 grudnia 1518 roku Eck opublikował dwanaście tez, których zamierzał 
bronić w Lipsku. Krytykowały one zwłaszcza poglądy Lutra w kwestii odpustów, 
pokuty i czyśćca, nie zawierały jednak bezpośredniego ataku na jego osobę, a jego 
imię nie zostało w nich wymienione. Głosiły one, że najwyższą władzę w Kościele 
sprawuje papież jako następca św. Piotra i Namiestnik Chrystusa, zaprzeczały rów-
nież, jakoby jego władza wywodziła się z nadania jej Sylwestrowi I przez cesarza 
Konstantyna na mocy rzekomej „donacji Konstantyna”. Ostatnie badania dowiodły 
jednoznacznie, że dokument ten jest fałszerstwem34.

Luter wiedział, że tego przeciwnika nie da się łatwo zastraszyć, obrazić, 
zbić z tropu bądź zakrzyczeć. Wydaje się, że pod koniec 1518 roku Eck doszedł 
do przekonania, iż Bóg obdarzył go niezwykłymi zdolnościami i głęboką wiarą, 
albowiem jego misja polega na obnażeniu u samych narodzin prawdziwej natury 
herezji, która miała doprowadzić do rozłamu chrześcijańskiego świata. Eck niemal 
całą resztę życia poświęcił temu właśnie zadaniu i każdy chyba katolik, który pojmie 
jego dokonania, zgodzi się, że udało mu się ów cel zrealizować. Niestety jednak, 
historia ludzkości dowodzi, że w tego rodzaju sprawach racjonalna argumentacja, 
choćby najbardziej spójna, nie ma zwykle rozstrzygającego znaczenia.

Książę Saksonii, Jerzy Brodaty, który wnikliwością umysłu i trafnością osądu 
przewyższał wszystkich świeckich władców rządzących w Niemczech, z pogardą 
odrzucił bojaźliwe zastrzeżenia kanclerza uniwersytetu lipskiego, biskupa Adolfa 
z Merseburga, obawiającego się zamieszek mogących towarzyszyć dyspucie. Książę 
odpowiedział, że jeśli nie potrafi się lub nie ma się odwagi publicznie bronić wła-
snej wiary, nie jest się jej godnym. W lutym 1519 roku Luter, który rozumiał, że 
dwanaście tez Ecka wymierzonych jest w istocie przeciwko głoszonym przez niego 
poglądom, nie zaś przeciwko osobie Karlstadta, poprosił o udzielenie mu zgody na 

32 The Catholic Encyclopedia, New York 1909, t. V, s. 271-272.
33 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 335-337, cytat ze s. 337.
34 Ibid., s. 339.
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uczestniczenie w dyspucie. Jednocześnie napisał do Ecka obraźliwy list, w którym 
zawiadamiał, że odtąd nie uważa już go za swego przyjaciela. Sama myśl o uczest-
nictwie Lutra w dyspucie w Lipsku wzbudziła popłoch wśród tamtejszych akade-
mików. Wystosowali oni petycję do księcia Jerzego, prosząc, aby władca zabronił 
Lutrowi przyjazdu do miasta. Ecka nie zraziła wrogość, którą okazał wobec niego 
Luter. Oświadczył, że bardzo chce stawić się mu czoła w dyskursie. Pod koniec 
kwietnia Karlstadt opublikował siedemnaście tez podważających twierdzenia Ecka, 
a przy okazji nazwał go kłamcą i „nieszczęsnym stentorowym wyjcem”. 23 maja 
książę Jerzy, na prośbę Ecka, wyraził zgodę na udział Lutra w dyspucie35.

22 czerwca Luter wydał pamflet przeciwko papieskiej supremacji w Koście-
le; zawierał on rozwiniecie i uzasadnienie tez, których zamierzał bronić podczas 
dysputy z Eckiem. Napisał w nim, że „prymat papieża został ustanowiony, aby 
kontrolować heretyków i schizmatyków, ale dekrety i dowody, którymi w tym celu 
się posłużono, nie znajdują żadnego oparcia w Piśmie”. Przywołał oczywisty w tej 
sprawie cytat z Ewangelii Mateusza (16,18-19) i interpretując go, stwierdził, że 
to wiara, a nie Piotr, jest skałą, na której zbudowany jest Kościół – egzegeza ta jest 
kompletnie absurdalna, zwłaszcza w świetle faktu, że Szymonowi właśnie wówczas 
nadane zostało imię Piotr, czyli „skała”. Słowo to nigdy wcześniej nie było stosowa-
ne jako imię. Nawet dzisiejsi, skrajnie permisywni badacze Pisma, nie są w stanie 
obronić tak postawionej tezy36.

Dwa dni później luteranie kilkoma wozami przybyli do Lipska. Byli wśród 
nich Luter, Karlstadt, rektor uniwersytetu w Wittenberdze, zdolny młody grecki 
profesor Filip Melanchton, a także przyjaciel Lutra, Johann Lang. Jako ochrona 
towarzyszyło im 200 uzbrojonych studentów. Przed kościołem św. Pawła wóz wio-
zący Karlstadta wywrócił się, a on sam wypadł z niego na ziemię. Biskup Adolf 
z Merseburga wydał proklamacje zakazującą przeprowadzenia dysputy. Hiero-
nim Emser, który rok wcześniej gościł Lutra w swoim domu i namawiał go, aby 
złagodził swoje stanowisko wobec Kościoła, teraz powtórzył swoje napomnienia, 
Luter zaś w dziwny sposób na nie odpowiedział: „Do diabła! Ta sprawa nie z woli 
Boga się rozpoczęła i nie z Jego woli się skończy!”. Emser uznał te słowa za bar-
dzo znamienne, choć nie do końca rozumiał ich znaczenie; późniejsi historycy 
i komentatorzy również nie są pewni, o co chodziło Lutrowi . Zdaniem autora 
tej książki, świadczą one o tym, że w tamtym, przełomowym momencie swojego 
życia i kariery, Luter nie czuł się blisko Boga.

Rankiem 27 czerwca wykładowcy uniwersytetu lipskiego przeszli w pocho-
dzie do kościoła św. Tomasza na mszę, którą odśpiewał dwunastoosobowy chór. 
Następnie, w wielkiej procesji ze sztandarami i przy wtórze trąb, przedefilowali 
do udekorowanej wspaniałymi gobelinami i strzeżonej przez liczne straże sali, 
znajdującej się w starym zamku Pleissenburg, który był własnością księcia Jerzego. 

35 Ibid., s. 346-348.
36 Ibid., s. 346-348.
37 Ibid., s. 350-351, 403. Po niemiecku zdanie to brzmiało: Die sach ist umb Gots willen nith 

angefangen, sol ouch umb Gotes willen nith auf hören.
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Katedrę, za którą miał stanąć Eck, zdobił arras przedstawiający św. Jerzego, który 
zabija smoka; podwyższenie dla Karlstadta i Lutra przystrajał gobelin ukazujący 
św. Marcina, patrona dnia urodzin Lutra. Mowę wstępną wygłosił profesor Piotr 
Mosellanus. Wspomniał o wcześniejszych sławnych debatach w dziejach Kościoła: 
św. Pawła ze św. Piotrem oraz św. Hieronima ze św. Augustynem. Przypomniał 
także adwersarzom, że zwrócone są na nich oczy całego chrześcijańskiego świata. 
Muzycy trzykrotnie odegrali pieśń Przyjdź Duchu Święty. Po przerwie na posiłek, 
debata się rozpoczęła .

Jako pierwszy zabrał głos Eck. Wysoki, potężnie zbudowany, o silnym 
i donośnym głosie, teraz, w wieku trzydziestu trzech lat, był u szczytu swych sił 
fizycznych i intelektualnych zdolności. Pełen energii, zrównoważony, spokojny, 
zdolny powoływać się na liczne autorytety i ogromną liczbę cytatów, których był 
znawcą, rychło sprawił, iż stało się oczywiste, że niski, wynędzniały fizycznie Karl-
stadt, o słabym i drżącym głosie, który za każdym razem, zanim udzielił Eckowi 
odpowiedzi, wertował stos leżących przed nim ksiąg, nie jest mu w stanie dorównać 
nawet w najmniejszym stopniu. Karlstadt zaprzeczył temu, że ludzka wola ma jakie-
kolwiek znaczenie dla zbawienia człowieka; odpowiadając na to, Eck powołał się na 
cytaty z dzieł św. Bernarda i innych Ojców Kościoła oraz zdrowy ludzki rozsądek. 
Po czterech dniach większość słuchaczy uznała, że Eck w tym sporze zwycięża. 29 
czerwca przemówił Luter – jednak nie w trakcie dysputy, ale wygłaszając kazanie 
z okazji święta św. św. Piotra i Pawła. Wykorzystał tę okazję do zaprzeczenia pryma-
towi papieża; jego zdaniem „dar kluczy Piotrowych nie daje żadnej osobistej władzy 
ani przywilejów, lecz jest li tylko urzędem, którego funkcja polega na zarządzanie 
Kościołem”. Dysputa między Eckiem a Lutrem rozpoczęła się popołudniem 4 lipca. 
Choć nie tak wysoki i w związku z tym nie tak imponującej postury jak przeciw-
nik, Luter dorównywał mu elokwencją, siłą głosu, energicznym i pewnym siebie 
sposobem bycia. Zniewalał audytorium swymi „sokolimi oczyma”, a choć atakował 
przeciwnika butnie i arogancko, znajomością Pisma dorównywał Eckowi. Dysputa 
między nimi rozpoczęła się od sporu wokół poglądów Lutra na prymat papieża39.

Dzięki encyklopedycznej wiedzy, Eck jasno zdawał sobie sprawę, że wiele 
przedstawianych przez Lutra poglądów jest identycznych z naukami, które w XIV 
i XV stuleciu głosili potępieni przez Kościół heretycy – John Wyclif i Jan Hus. Wie-
dział również, że trudno o lepsze miejsce dla ujawnienia tej zależności niż właśnie 
uniwersytet w Lipsku; założyli go wszak Niemcy, którzy w czasach Jana Jednookiego 
uciekli z Czech, aby ratować życie40. Ponadto, wśród mieszkańców Lipska nadal 
żywa była pamięć o czeskich najazdach, które miały miejsce podczas wojen husyc-
kich. Nie był to jednak ze strony Ecka żaden wybieg ani rzecz pozbawiona związku 
z właściwym przedmiotem dysputy: następstwa herezji Husa były wymownym 
ostrzeżeniem przed konsekwencjami płynącymi z braku oporu wobec kolejnej. 

38 Ibid., s. 352-354; Grisar, Luther, t. I, s. 362-363.
39 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 354-360; Grisar, Luther, t. I, s. 363.
40 Oliwer Cromwell o wojnach husyckich. Zob. t. III, rozdz. XII niniejszego cyklu.
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W przypadku Lutra przyszłość miała pokazać, że rozpowszechni się ona na ogrom-
ną skalę; o czymś podobnym Husowi się nawet nie śniło. Nazajutrz Eck oskarżył 
Lutra o powtarzanie herezji Wyclifa i Husa i zapytał, czy zdaniem jego adwersarza, 
zostały one słusznie potępione. Luter chyba nie zdawał sobie jeszcze sprawy, iż 
jego poglądy są tożsame z ich naukami. Doskonale jednak rozumiał, jak niesławna 
pamięć po nich pozostała i zaprzeczył istnieniu jakiejkolwiek zbieżności, choć 
nie wycofał się z zajmowanego stanowiska. Zanim nadeszło popołudnie, wiedział 
już, że pozwolił Eckowi zapędzić się w pułapkę, stwierdził zatem, że część poglądów 
husytów, potępionych na soborze w Konstancji, „jest w oczywisty sposób bardzo 
chrześcijańska i ewangeliczna, więc jako takich Kościół potępiać ich nie może”41.

Zasiadający wśród publiczności książę Jerzy potrząsnął głową, podparł się 
pod boki i ryknął: „To hańba!”42. Eck donośnym głosem oznajmił, że Luter broni 
Husa i opowiada się przeciwko soborowi w Konstancji, który przywrócił jedność 
chrześcijaństwu i cieszy się szacunkiem niemal każdego katolika. Luter równie głośno 
odkrzyknął: „Przed wami wszystkimi protestuję i publicznie oświadczam, że czci-
godny doktor, mówiąc to o mnie, jest bezwstydnym kłamcą!”43. Nazajutrz ponownie 
zaprotestował przeciwko oskarżeniu go o herezję: zaprzeczył, że sobór w Konstancji 
potępił stanowisko Husa w sprawie prymatu papieża i oznajmił, że nie nawoływał do 
nieposłuszeństwa wobec papieża, lecz twierdził jedynie, iż papiestwa nie ustanowił 
Chrystus, gdyż cytat z Ewangelii Mateusza (16,18-19) tego nie potwierdza. Eck 
z naciskiem przypomniał, że sobór w Konstancji wyraźnie oświadczył, że wszelkie 
inne niż katolicka interpretacje tego fragmentu Ewangelii Mateusza są herezją. Luter, 
który albo o tym nie wiedział, albo w ferworze dyskusji zapomniał, nie miał teraz 
innego wyboru, jak tylko zaprzeczyć autorytetowi i władzy soboru w Konstancji jako 
zatwierdzonemu przez papieża i uznać, że władza najwyższa w Kościele nie istnieje. 
W ten sposób jego rewolucyjne i wywrotowe cele stały się oczywiste44.

Jan Eck dopiął swego i udowodnił swoje racje. Poderwał się z miejsca, 
spojrzał prosto w „sokole oczy” Lutra i rzekł: „Powiem wam, czcigodny ojcze, że 
skoro prawicie, iż prawomocnie zwołany sobór może pobłądzić i zbłądził, toście 
dla mnie poganin i celnik”45.

Po tym wydarzeniu zaiste niewiele zostało do powiedzenia.
Kiedy dysputa została zakończona, książę Jerzy wezwał do siebie Lutra 

na rozmowę. Ostrzegł go, że jego zwolennikami zostają czescy heretycy i że wno-
si „niepokój do wielu serc”. Prawdopodobnie nakłaniał go także, aby zaprzestał 
napaści na Kościół, zanim będzie za późno46.

Eck jednak wyrobił już sobie zdanie o Lutrze i wiedział, że pojednanie jest nie-
możliwe. Pozostało jedynie bronić chrześcijaństwa. 22 lipca, tydzień po zakończeniu  
41 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 361.
42 Grisar, Luther, t. I, s. 364.
43 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 362.
44 Ibid., s. 362-363.
45 Ibid., s. 363.
46 Ibid., s. 366.
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dysputy, Eck napisał list do Fryderyka, elektora Saksonii. Streścił w nim to, co zo-
stało powiedziane w Lipsku, stwierdzając, że Luter wiele tez Husa uznał za „chrze-
ścijańskie i ewangeliczne” oraz zanegował prymat papieża. Przypomniał Fryde-
rykowi, że jego „świętym obowiązkiem wobec Chrystusa, wiary chrześcijańskiej 
oraz własnego kraju” jest obrona wiary przed Lutrem oraz jego błędnymi naukami, 
a pierwszym krokiem w tym celu powinno być wydanie nakazu spalenia rozpo-
wszechniających je dzieł. Elektor Fryderyk jednak nie uczynił w tej sprawie nic 
prócz tego, że przekazał ów list Lutrowi, aby ten mógł nań odpowiedzieć47.

Linie podziału zostały wytyczone. Rozpoczęły się zmagania o zachowanie 
jedności chrześcijańskiego świata, które toczyć się będą jeszcze przez ponad sto lat.

W pierwszych latach ich trwania, kluczowa rola przypadła młodemu człowie-
kowi, który miał odziedziczyć cesarski tron i zostać świeckim przywódcą chrześci-
jańskiego świata. Kiedy Luter przybijał swoje tezy do wrót kościoła w Wittenber-
dze, młodzieniec ten liczył sobie zaledwie siedemnaście lat i koronowano go wła-
śnie na władcę królestwa Hiszpanii. Dzięki katolickiej postawie i moralnej pra-
wości królowej Izabeli, politycznemu geniuszowi króla Ferdynanda oraz odkry-
ciom dokonanym przez Krzysztofa Kolumba, Hiszpania stała się najpotężniejszym 
mocarstwem ówczesnego świata. Młodzieniec ten nazywał się Karol i był synem 
Juany, córki Izabeli i Ferdynanda, oraz Filipa, jedynego męskiego potomka cesa-
rza Maksymiliana. Filip zmarł, Juana była psychicznie chora – spadkobiercą i na-
stępcą cesarskiego urzędu został więc Karol. Aby wstąpić na tron, musiał jednak, 
zgodnie z postanowieniami wydanej w 1335 roku Złotej Bulli cesarza Karola IV, 
zapewnić sobie głosy siedmiu elektorów. Kiedy Karol przyszedł na świat w Ganda-
wie we Flandrii i tam został ochrzczony, królowa Izabela, która nigdy go nie widzia-
ła, przeczuwając jego przyszłe losy, powiedziała: „Los padł na niego”48.

Ojciec Karola umarł w Hiszpanii, kiedy książę był sześciolatkiem. Cesarz 
Maksymilian sprowadził wówczas z Sabaudii ciotkę chłopca, księżną Małgorzatę, 
aby jako regentka rządziła Niderlandami w imieniu małoletniego władcy. Mał-
gorzata była jedną z najbardziej fascynujących i godnych zaufania osób w mo-
narchicznej historii Europy. Przez sześć miesięcy była żoną Juana, następcy 
hiszpańskiego tronu, który w wieku osiemnastu lat zginął tragiczną śmiercią. 
Poślubiła następnie księcia Filiberta Sabaudzkiego. Po trzech zaledwie latach mał-
żeństwa on również niespodziewanie zmarł, choć liczył sobie tylko dwadzieścia 
pięć lat. Małgorzata obu swoich mężów darzyła głęboką i żarliwą miłością. Była 
tak silną osobowością, że oba te nieszczęścia ani nie załamały jej, ani widocznie 
nie zmieniły; zdecydowała jednak, że nigdy więcej nie wyjdzie za mąż. Była 
filigranowa i pełna wdzięku; złociste włosy kontrastowały z jasnobrązowymi 
oczyma, a na jej twarzy gościł zazwyczaj promienny uśmiech, udzielający się 
tym, którzy się z nią spotykali. Wbrew pozorom, była wytrawnym politykiem: 
cechowały ją przezorność, rozwaga, wytrwałość, odporność i dzielność. Była 
47 Ibid., s. 372-374.
48 Ramon Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX (La España del Emperador Carlos 

V), s. 42.



25ROZDZIAŁ I. REWOLTA MARCINA LUTRA

habsburżanką, córką cesarza i katoliczką do szpiku kości49. Kiedy po raz pierwszy 
przytuliła siedmioletniego bratanka – cichego, zamkniętego w sobie, niezbyt 
urodziwego chłopca o wąskiej twarzy, niewyraźnych rysach, wydatnym nosie 
i długiej, wystającej szczęce, który nie mógł pamiętać swej pogrążonej w obłę-
dzie matki – uświadomiła sobie, że jej obowiązkiem będzie mu ją zastąpić (była 
jego matką chrzestną, co sprawiało, że odpowiedzialność ta była jak najbardziej 
oczywista i naturalna; nie miała własnych dzieci z wyjątkiem córki z Juanem, 
która zmarła w wyniku przedwczesnego porodu). Małgorzata nie mogła wów-
czas przewidzieć – w owym czasie Lutrowi dopiero kończył się okres nowicjatu 
i nikt poza mieszkańcami Erfurtu i Eisleben jeszcze o nim nie słyszał – że chło-
piec ten będzie w przyszłości cesarzem, który rzuci bezpośrednie wyzwanie 
zbuntowanemu augustianowi, a przyszłość chrześcijańskiego świata właśnie 
spoczęła w jej rękach.

Osieroceni przez rodziców lub pozostawieni samym sobie małoletni następcy 
tronu są łatwym łupem demonów, zawsze obecnych w dżungli władzy. Terror, którego 
byli źródłem, kładzie się mrocznym cieniem na dziejach Europy: Iwan Groźny, Piotr 
Wielki, król Szkocji Jakub VI, władca Anglii Jakub I i francuski monarcha Ludwik 
XVII to tylko kilka z wielu najjaskrawszych tego przykładów. Księżna Małgorzata 
Habsburg nie tylko uchroniła Karola przed podobnym losem, ale ofiarowała mu 
pełnię miłości, której i jemu, i jej samej wcześniej odmówił los. Jej miłość, podobnie 
jak uczucie każdej dobrej matki, dało przyszłemu cesarzowi poczucie sensu i celu 
życia, którego źródłem i miarą nie było tylko jego własne ego. Jeśli zaś pominęła 
coś, przygotowując jego umysł do akceptacji katolickich wartości i zasad, zadbał 
o to Hadrian Dedel z Utrechtu, który od jedenastego roku życia księcia był jego 
nauczycielem. Dziekan Uniwersytetu Lowańskiego (wcześniej był zwykłym pro-
boszczem, a na to stanowisko mianowała go księżna Małgorzata)50, człowiek wielkiej 
pokory, niezłomnej wiary i absolutnej prawości, miał zostać następcą papieża Leona 
X, lecz jego pontyfikat będzie dramatyczny i krótki. On właśnie był dla księcia Karola 
drugim ojcem. Nikt nie wywiązałby się z tej roli lepiej od niego.

Mimo że źródła dostarczają nielicznych informacji na temat łączących 
ich więzi i relacji, jest raczej pewne, że właśnie dzięki Małgorzacie Habsburg 
i Hadrianowi z Utrechtu Karol zdolny był przez ponad trzydzieści lat całkowicie 
samotnie przeciwstawiać się biegowi wydarzeń i wbrew wszelkim przeciwnościom, 
obronną ręką wyprowadzić z nich świat katolickiego chrześcijaństwa51. 

49 Karl Brandi, The Emperor Charles V, Atlantic Highlands 1965, s. 44-47. Nie istnieje żadna 
ściśle naukowa anglojęzyczna biografia księżnej Małgorzaty. Najlepszą, jaką dysponujemy, 
napisała Jane de Iongh (Margaret of Austria, Regent of Netherlands, New York 1953), w któ-
rej autorka kreśli żywy obraz osobowości księżnej. Siłę jej osobowości wymownie odzwier-
ciedla list, wysłany przez nią do jej ojca cesarza w roku 1511 w wyjątkowo trudnym dla niej 
okresie życia. Pisze w nim, iż nie wie, jaką drogę wybrać i lepiej byłoby, aby nigdy nie przy-
szła na ten świat, ale zdanie to zostało natychmiast ręką księżnej wykreślone (Brandi, The 
Emperor Charles V, s. 54).

50 Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 47.
51 Brandi, Charles V, s. 47.
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W styczniu 1515 roku, na usilną prośbę niderlandzkich Stanów General-
nych, wspartą znaczną sumą pieniędzy, i za namową pierwszego ministra Wil-
helma de Croya, pana na Chièvres, cesarz Maksymilian zgodził się mianować 
Karola władcą Niderlandów, nie bacząc na to, że młody książę, który nie ukończył 
jeszcze piętnastu lat, nie jest osobą pełnoletnią. Ta haniebna i nieodpowiedzial-
na decyzja została podjęta za plecami cesarskiej córki, która dowiedziała się 
o wszystkim już po fakcie. Małgorzata zdawała sobie sprawę, że Karol nie dorósł 
jeszcze do samodzielnego rządzenia, a rzeczywistą motywacja Chièvresa była 
chęć wzbogacenia się i umocnienia własnej pozycji. Co myślał o tym sam Karol, 
tego niestety nie wiemy – wiemy jednak, co wówczas uczynił. Oto zaczął studio-
wać dosłownie każdą księgę i każdy państwowy dokument, jaki wpadł mu w ręce, 
poszukując w nich wyjaśnienia tego, co dzieje się w jego własnym kraju i świecie. 
Czynił to wszystko po to, aby szybciej zrozumieć istotę sporów i działań podejmo-
wanych na niderlandzkim dworze. Latem 1515 roku Hadriana z Utrechtu wysłano 
do Hiszpanii, aby przygotował sukcesję Karola, gdyż stan zdrowia Ferdynanda, 
który był dziadkiem młodego księcia, pogarszał się z dnia na dzień52. Ponieważ 
Hadrian nie był człowiekiem skłonnym zabiegać o taką misję u Chièvresa, możemy 
przypuszczać, że powierzył mu ją bezpośrednio sam Karol.

Wiadomość o śmierci Ferdynanda dotarła na brukselski dwór w lutym 
1516 roku, trzy tygodnie przed szesnastymi urodzinami księcia. Władca Hiszpanii 
do ostatniej chwili wahał się, kogo wyznaczyć swoim następcą. Faworyzował swo-
jego imiennika, młodszego brata Karola, który urodził się i dorastał w Hiszpanii, 
ostatecznie jednak jego wybór padł na Karola Habsburga. Karol – być może za na-
mową Małgorzaty, która przekonała go, że nie jest jeszcze na to gotowy – zwlekał 
z wjazdem z Flandrii będącej jedynym domem, jaki znał. Opuścił ją dopiero 
półtora roku później, we wrześniu 1517 roku. Jednak jego doskonale wyposażone 
okręty dziwnym trafem zmyliły kurs u północnych wybrzeży Hiszpanii i zamiast 
zawinąć do dużego portu w Santanderze, zacumowały w niewielkiej zatocz-
ce w Asturii, w bezpośrednim sąsiedztwie sielskiej rybackiej wioski Tazones. Jej 
mieszkańcy nie wiedzieli, do kogo należy flotylla, która nagle pojawiła się znikąd, 
chwycili więc za broń, aby odeprzeć domniemaną inwazję. Tamtejsi wieśniacy 
nie mieli koni, mułów ani wozów. Karol i jego świta musieli tydzień czekać na ich 
dostarczenie, a kiedy wreszcie nadeszły, okazało się, że jest ich za mało. Z trudem 
przedzierali się przez górzysty, stromy i urwisty obszar, gdzie osiemset lat wcześniej 
Pelayo stanął do walki przeciwko wielkiemu imperium muzułmanów. Karol nie 
mówił po hiszpańsku i był całkowicie zdany na swą flamandzką świtę, której zna-
komita większość również nie znała hiszpańskiego. W trakcie podróży zachorował 
i musiał przerwać wędrówkę dla odzyskania sił. Dopiero w listopadzie dotarł do 
Tordesillas i stanął pod murami posępnej warowni, w której Ferdynand nakazał 
uwięzić Juanę, gdy dla wszystkich w Hiszpanii jej szaleństwo stało się oczywiste53. 
52 Ibid., s. 54-55, 59-60; Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 48-49, 51.
53 Roger B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire in the Old war and the New, New York 

1918, t. III, s. 27-29; Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 89, 140-142.



27ROZDZIAŁ I. REWOLTA MARCINA LUTRA

Juana panicznie bała się dnia i dziennego światła. Z własnego wyboru 
żyła w brudzie i nędzy, a jedynym ogniwem łączącym ją jeszcze z rzeczywistością 
była jej dziesięcioletnia córeczka, której nigdy nie pozwoliła od siebie oddzielić. 
Karol wszedł do mrocznego pomieszczenia, w którym przykucnięta pod ścianą 
siedziała jego matka. Trudno nawet wyobrazić sobie, co wówczas przeżywał i ja-
kie nim targały uczucia. Kiedy jeden z członków świty przyniósł światło, Karol 
nakazał je wynieść. Został z nim tylko Chièvres. Przekonująco zapewnił Juanę, 
że syn będzie dobrze sprawował rządy w jej imieniu. O ile Juana nie zapomniała 
francuskiego, którego nauczyła się niegdyś na dworze swego męża, z pewnością 
go zrozumiała; nie odezwała się jednak ani słowem54.

Cztery dni później, wielki kardynał Cisneros, który przez półtora roku ocze-
kiwania na przyjazd Karola zdołał utrzymać jedność kraju, zmarł w wieku osiem-
dziesięciu jeden lat. Książę, który niewiele wiedział o Cisnerosie, z racji jego pode-
szłego wieku zamierzał zdymisjonować kardynała ze stanowiska pierwszego mi-
nistra, ale wbrew nieprzychylnym Karolowi pogłoskom nie odmówił spotkania 
z nim ani podziękowania mu za dotychczasowe służby. Po niefortunnych przygo-
dach i chorobie w podróży za najważniejsze uznał jednak odwiedzić matkę, aby, 
nim przyjmie koronę Hiszpanii, naocznie przekonać się, że Juana rzeczywiście nie 
jest zdolna sprawować rządów. Później jednak, ulegając namowom Chièvresa, któ-
rego uczynił pierwszym ministrem, na wakujące po śmierci Cisnerosa stanowisko 
arcybiskupa Toledo i prymasa Hiszpanii mianował bratanka Chièvresa, Wilhelma 
de Croy. Wywołało to wściekłość Hiszpanów,  darzących Cisnerosa głębokim sza-
cunkiem jako człowieka, który dokonał gruntownej reformy hiszpańskiego Ko-
ścioła; okazała się ona na tyle skuteczna, że protestantyzm nigdy się tam nie roz-
przestrzenił, nie zyskał bowiem żadnego poparcia55. 

Na posiedzeniu kastylijskich Kortezów w Valladolid w styczniu 1518 roku 
Juan Zumel z Burgos żarliwie zaprotestował przeciwko władzy cudzoziemców i ich 
obecności w najbliższym otoczeniu Karola. Nalegał, aby zabronić cudzoziemcom 
zasiadania w Kortezach i nie baczył przy tym na groźby Chièvresa, który groził, 
że każe go stracić lub skonfiskować jego majątek. Poparcie dla stanowiska Zumela 
znalazło odzwierciedlenie w licznych petycjach. Karol odmówił złożenia obietnicy, 
że nie będzie mianował cudzoziemców na urzędy państwowe, przyrzekł jednak, że 
na stanowiska w domu królewskim wybierać będzie wyłącznie Hiszpanów. Mimo 
to, Kortezy przegłosowały w końcu przyznanie mu znacznej sumy sześciuset ty-
sięcy dukatów, a 7 lutego Karola oficjalnie koronowano na króla Kastylii. W maju 
uroczyście wjechał do Saragossy, stolicy Aragonii, przyrzekł przestrzegać jej praw 
i został uznany jej władcą56.

54 Merriman, The Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 29-30; Brandi, Charles V, s. 81; Menén-
dez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 143-144.

55 Merriman, The Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 30; Brandi, Charles V, s. 81; Menén-
dez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 77; H.L. Seaver, The Great Revolt in Castile. 
A Study of the Comunero Movement of 1520-21, New York 1966, s. 32-33.

56 Merriman, The Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 33-34, 37; Seaver, The Great Revolt in 
Castile, s. 38-41; Brandi, Charles V, s. 87.
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Tuż przed wyjazdem z Valladolid do Aragonii, Karol przychylił się do prośby 
Juana de Arandy – członka sewilskiego Casa de Contratacion, który zajmował się 
hiszpańskimi koloniami w Nowym Świecie – i przyjął na audiencji portugalskiego 
żeglarza Ferdynanda Magellana. Magellan brał udział w rejsie wielkiego Afonso 
de Albuquerque57 do Malakki, położonej na wschodnim szlaku prowadzącym 
z Oceanu Indyjskiego na wody Pacyfiku. Ze swoim bliskim przyjacielem Francisco 
Serrano opłynął też Indonezję i dotarł na Wyspy Korzenne – Ternate i Tidore, 
które znajdują się niemal w połowie drogi z Portugalii na wschód dookoła świa-
ta. Magellan nie nadawał się na dworaka i nie posiadał żadnych potrzebnych po 
temu umiejętności. Miał wówczas trzydzieści siedem lat; był niski i krępy, miał 
ciemną karnację, brzydkie, grubo ciosane rysy i zachmurzony wyraz twarzy, był 
z natury milkliwy i bezceremonialny. Po śmierci Krzysztofa Kolumba był też 
jednak najlepszym żeglarzem na świecie. Pogardliwie wydalony ze służby przez 
króla Portugalii Manuela I Szczęśliwego, który darzył go osobistą niechęcią, ofia-
rowywał teraz swe usługi Hiszpanii; chciał spełnić marzenie Kolumba i żeglując 
na zachód, dotrzeć na wschód58. Magellan pokazał „dobrze namalowany globus 
ukazujący świat cały za wyjątkiem Cieśniny [w Ameryce Południowej], której ce-
lowo nie zaznaczono, i przedstawił na nim kurs, który zamierzał obrać”59. Magellan 
powiedział, że pozostawił owo puste miejsce, ponieważ nikt przed nim jeszcze nie 
zdołał tam dotrzeć; w rzeczywistości nie miał pojęcia, gdzie owa cieśnina mogłaby 
być, ale głęboko wierzył, że istnieje. Traktat z Tordesillas podzielił terytoria po-
zaeuropejskie na dwie strefy wpływów, hiszpańską i portugalską, a linia podziału 
między nimi przebiegała środkiem Oceanu Atlantyckiego i dalej, przez będące 
częścią Brazylii wybrzuszenie kontynentu południowoamerykańskiego. Stre-
fa wpływów Portugalii rozciągała się na wschód, a hiszpańska na zachód od niej. 
Magellan, w czym wspierał go jego wspólnik, kosmograf Ruy Faleiro, stwierdził 
jednak, że jeśli linię demarkacyjną pociągnąć wokół całego globu, Wyspy Korzenne 
znajdą się po stronie hiszpańskiej. Nie było to zgodne z prawdą, ale nawet gdyby 
było inaczej i tak nie dałoby się tego wówczas dowieść, gdyż umiejętności służące 
precyzyjnemu wyznaczaniu długości geograficznej opanowano dopiero ponad 
dwieście lat później. W przypadku eksploracji i odkryć, objęcie w posiadanie było 
praktycznie równoznaczne z nabyciem praw własności do danego obszaru. Fran-
cisco Serrano nadal przebywał na Wyspach Korzennych. Gdyby jednak wyprawa 
Magellana zdołała dotrzeć tam, żeglując na zachód, Hiszpania mogłaby czerpać 
korzyści z ich legendarnych bogactw.

Śmiałe przedsięwzięcie, które zaproponował Magellan, przemówiło Karo-
lowi do wyobraźni. 28 marca wydał dokument, w którym podjął się sfinanso-
wania wyprawy i zobowiązał się oddać do dyspozycji Magellana pięć okrętów, 
57 Zob. t. III, rozdz. XVI niniejszego cyklu.
58 Samuel Eliot Morison, The European Discovery of America. The Southern Voyages, 1492-

1616, New York 1974, s. 316-319, 333, 336. Zob. również t. III, rozdz. XVI niniejszego 
cyklu.

59 Ibid., s. 319, słowa Bartolomea de las Casas, naocznego świadka tego wydarzenia, któremu 
zawdzięczamy również opis wyglądu zewnętrznego Magellana.
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obsadzonych przez dwustu pięćdziesięciu ludzi załogi. Przygotowania zajęły 
grubo ponad rok. Opóźnienia i odwlekanie rozpoczęcia wyprawy – zjawiska, 
których wcześniej doświadczyli również Kolumb i Vasco da Gama – były skut-
kiem obstrukcyjnych zabiegów Portugalczyków, braku zaufania Hiszpanów do 
cudzoziemca Magellana, a także załamania nerwowego, które dotknęło Ruya 
Faleiro. 20 września 1519 roku okręty nareszcie podniosły kotwicę i wypłynęły 
z położonego poniżej Sewilli portu San Lucar de Barrameda u ujścia Gwadal-
kiwiru, na południu Hiszpanii60. Trzy lata później, płynąc z przeciwnej strony, 
miał tu powrócić zaledwie jeden okręt i dwudziestu jeden ludzi – w ten sposób 
zakończył się pierwszy w historii ludzkości rejs dookoła świata.

W sierpniu 1518 roku cesarz Maksymilian, choć nie ukończył jeszcze 
sześćdziesiątego roku życia, zaczął dostrzegać oznaki zbliżającej się śmierci, która 
dosięgła go pięć miesięcy później. Przedstawiciele rodu Habsburgów od trzech 
pokoleń zasiadali na cesarskim tronie, mimo to jednak nie mieli zagwarantowanej 
sukcesji; zgodnie z zapisami Złotej Bulli z 1355 roku, należało w tym celu zapewnić 
sobie większość głosów siedmiu elektorów, którymi byli arcybiskupi Moguncji, 
Trewiru i Kolonii, elektorzy Saksonii, Brandenburgii i Palatynatu oraz król Czech. 
Cesarz Maksymilian przekupił pięciu z nich, aby głosowali za jego wnukiem, nie 
udało się to jednak w przypadku frankofila arcybiskupa Trewiru oraz Fryderyka, 
elektora Saksonii. Młody i ambitny król Francji Franciszek I prowadził mało 
konsekwentną kampanię na rzecz powierzenia mu cesarskiego urzędu, czynił 
to jednak bez większej wiary w końcowy sukces, jako że wszyscy elektorzy byli 
przecież Niemcami. 26 listopada poinformował papieskiego legata we Francji, że 
gotów jest zrezygnować i poprzeć Fryderyka, o ile ten będzie poważnie ubiegał 
się o cesarską koronę61.

Cesarz Maksymilian zmarł 12 stycznia 1519 roku. Kiedy wieść o jego zgonie 
dotarła do Rzymu, papież Leon X imał się działań, które wyraźnie unaoczniają, 
do jakiego stopnia papieże okresu Renesansu grzęźli w bagnie politycznych intryg 
ze szkodą dla imienia, dalekosiężnych interesów i dobra Kościoła. Nakazał bogo-
bojnemu Kajetanowi – swojemu legatowi w Niemczech, który zaledwie trzy miesią-
ce wcześniej miał nader burzliwe i przykre spotkanie z Lutrem – aby przeciwstawił 
się wyborowi Karola na cesarza i poparł kandydaturę elektora Saksonii Fryderyka, 
elektora Brandenburgii Joachima albo króla Polski Zygmunta I. Podstawą tej 
decyzji była zapewne od dawna obowiązująca w polityce zagranicznej papiestwa 
zasada, wedle której cesarz, którego władza rozciągała się również nad znaczną 
częścią terytorium północnych Włoch, nie powinien być jednocześnie władcą 
położonego na południu Królestwa Neapolu, które od ponad półwiecza było 
apanażem korony hiszpańskiej. Polityka ta w innych okolicznościach usprawie-
dliwiona, teraz była szaleństwem, oznaczała bowiem faworyzowanie Fryderyka 

60 Ibid., s. 337-350.
61 R.J. Knecht, Francis I,, New York 1982, s. 72-73; von Pastor, History of the Popes, VII, s. 262, 

266-267; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 285n. Knecht błędnie utożsamia elektora Saksonii 
z księciem Saksonii.
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Saksońskiego, protektora Lutra, kosztem bezwzględnie oddanego Kościołowi 
katolickiemu Karola Habsburga. Kilka dni później papież doszedł do wniosku, 
że jego alternatywni kandydaci nie mają szansy na zwycięstwo, a przeciwstawić 
się wpływom Habsburgów może jedynie Franciszek I. Leon X nakazał swemu 
legatowi we Francji, aby obiecał Franciszkowi jego pełne poparcie i powtórzył, 
że widzi na tronie cesarskim każdego, byle nie Karola. Jednocześnie, jako władca 
Państwa Kościelnego, papież prowadził negocjacje w sprawie traktatów sojuszni-
czych z oboma monarchami62.

Na początku marca papież upoważnił Franciszka I, aby przyrzekł kardynal-
skie kapelusze arcybiskupom Trewiru i Kolonii, jeżeli ci oddadzą na niego swoje 
głosy, sam natomiast obiecał arcybiskupowi Moguncji, że mianuje go swoim stałym 
legatem w Niemczech, o ile arcybiskup odda swój głos na Franciszka. Za obietni-
cami podążyły naciski; w tej sytuacji, na początku kwietnia obaj biskupi odwrócili 
się od papieża, on zaś w połowie tego samego miesiąca zdał sobie sprawę, że nie 
jest w stanie zablokować elekcji Karola. Podjął jeszcze ostatni wysiłek i nie bacząc 
na kwestię Lutra, zarzucił elektora Fryderyka lawiną próśb, ponagleń i listów, na 
które nie doczekał się jednak żadnej odpowiedzi. Kiedy zaś Franciszek I oficjal-
nie wycofał swoją kandydaturę, stało się oczywiste, że walka dobiegła końca. 29 
czerwca we Frankfurcie, dokładnie w tym samym czasie, kiedy w Lipsku toczyła 
się dysputa miedzy Lutrem i Eckiem, dziewiętnastoletni król Karol, na którego 
głosowali wszyscy elektorzy z wyjątkiem Joachima z Brandenburgii, przy niechętnej 
aprobacie Leona X został wybrany cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego63.

Takie oto pokrętne i niegodne zabiegi towarzyszyły wyborowi największego 
od czasów Karola Wielkiego władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, opiekuna 
i strażnika chrześcijańskiego świata, któremu przyjdzie stanąć w obliczu nieporów-
nywalnego z niczym w dotychczasowych dziejach ataku – zarówno zewnętrznego 
jak i wewnętrznego. 

W Wielki Piątek, 22 kwietnia 1519 roku, po drugiej stronie świata, położo-
nej na zachód od Europy, wypełniło się proroctwo. Dokonało się to na wybrzeżu 
Meksyku, w miejscu, które później nazwane zostało Veracruz – Prawdziwy Krzyż. 
Był to początek jednego z najdziwniejszych i najbardziej porywających dramatów, 
jakie rozegrały się w dziejach ludzkości. Chrześcijańska armia w służbie króla Ka-
rola wkroczyła na terytorium szatańskiego imperium i uwolniła jego lud od jarzma 
zła. Imperium Meszików (znacznie później znane historykom jako imperium 
Azteków) zamieszkiwało piętnaście milionów ludzi, a jego stolicą było Tenochti-
tlan, Kaktusowa Skała – miasto liczące co najmniej dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
mieszkańców, położone na wyspie, w miejscu, gdzie słone jezioro Texcoco łączy się 
ze słodkimi wodami jeziora Chalco. W centrum każdego dużego miasta Azteków 

62 Von Pastor, History of the Popes, VII, s. 270, 272-275.
63 Ibid., t. VII, s. 278-279, 284, 286; Brandi, Charles V, s. 109-112; Knecht, Francis I, s. 75-76; 

Fife, Revolt of Martin Luther, s. 323-324; Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, 
s. 176.
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znajdował się plac, na którym wznosiła się świątynia w kształcie piramidy. Miasta 
miały cztery bramy, od których w linii prostej biegły cztery szerokie ulice, długie na 
co najmniej osiem kilometrów, a koniec każdej z nich wychodził na jeden z boków 
świątyni. Z każdej strony budowli biegły schody prowadzące na szczyt. Miesiąc po 
miesiącu, rok po roku, ulicami tymi szli ludzie, których miano złożyć w ofierze; 
docierali do podnóża schodów, wspinali się po nich ku platformie na szczycie. Tam, 
kapłan o twarzy i dłoniach zabarwionych na czarno, nigdy niemytych włosach, 
zmatowiałych i pozlepianych od zaschniętej krwi, ubrany w niegdyś białą, a teraz 
zaplamioną niezliczoną ilością krwawych plam szatę, zaczepiał hakiem szyję skazańca 
i zmuszał go do położenia się na wypukłych, gładkich kamiennych blokach. Ogromny 
nóż o ostrzu z czarnego wulkanicznego szkliwa unosił się i opadał, rozcinając ciało 
ofiary. Wyrywano jej serce i ciągle bijące unoszono wysoko, aby wszyscy mogli je 
ujrzeć. Zwłoki kopnięciem zrzucano ze skraju świątynnej platformy; ślizgając się 
i odbijając od stopni, spadały trzydzieści metrów poniżej aż do podnóża świątyni. 
Później kawałki ciała spożywano w rytualnym obrządku64.

Wiele ludów prymitywnych okazjonalnie składało ofiary z ludzi, a niektóre 
z nich praktykowały także kanibalizm. Jeśli jednak wziąć pod uwagę skalę tego 
zjawiska, żadnego z nich w najmniejszym nawet stopniu nie sposób przyrównać do 
Azteków65. Wedle praw ich imperium, co roku, w każdym mieście, które posiadało 
świątynię (liczbę miast azteckiego państwa szacuje się na trzysta siedemdziesiąt 
jeden, ale nie w każdym z nich była świątynia), należało złożyć tysiąc ofiar z ludzi. 
Ogólna liczba ofiar składanych z ludzi corocznie wynosiła co najmniej pięćdziesiąt 
tysięcy, a najprawdopodobniej była dużo wyższa66.

W roku 1487, kiedy w Kaktusowej Skale (później Mexico City) wzniesiono 
nową świątynię-piramidę ku czci boga Huitzilopochtli, w czasie trwających cztery 
noce i dni uroczystości obrzędowych złożono w ofierze ponad osiemdziesiąt tysięcy 
ludzi – wynika z tego, że średnio co piętnaście sekund zabijano człowieka. Dwo-
ma najważniejszymi bogami w panteonie Azteków, którym składano największą 
liczbę ofiar, byli Huitzilopochtli, Koliber z południa, zwany też Pijącym Krew 
i Wielbicielem Serc, oraz Tezcatlipoca, Pan Ciemności, Dymiące zwierciadło, 
bóstwo zjaw i potworów, demiurg stworzenia, kusiciel, „zawsze przy ramieniu”. 
W Meksyku powszechnym niemal symbolem religijnym był wąż. Składanie ofiar 
zapowiadano biciem w ogromne bębny wykonane ze skóry wielkich węży; ich 
dźwięk był słyszalny w promieniu dziesięciu kilometrów. W dziejach ludzkości 
nigdzie indziej nie powstał równie sformalizowany i zinstytucjonalizowany kult 
Szatana, w którym pojawia się tyle jego rzeczywistych imion, tytułów i symboli67.

64 R.C. Padden, The Hummingbird and the Hawk, New York 1970, s. 24-25, 32-34, 72-73, 99; 
T.R. Fehrenbach, Fire and Blood; a History of Mexico, New York 1973, s. 79-90, 83, 96; Warren 
H. Carroll, Our Lady of Guadalupe and the Conquest of Darkness, Front Royal 1983, s. 8.

65 Maurice Collis, Cortés and Montezuma, New York 1954, s. 51-52.
66 Ibid., s. 49; Padden, The Hummingbird and the Hawk, s. 34, 96; Fehrenbach, Fire and Blood, 

s. 80.
67 Padden, The Hummingbird and the Hawk, s. 73-74. 
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Owego dnia grupa pięciuset Hiszpanów na pokładzie jedenastu okrętów 
przybyła do Veracruz. Zwerbowani zostali na Kubie (skolonizowanej po odkry-
ciach Kolumba) przez Hernána Cortesa, pierwszego i najlepszego z konkwista-
dorów, chrześcijańskiego rycerza, którego postać barwnie opisał żołnierz Bernal 
Diaz, towarzyszący mu w wyprawie do samych bram Piekła:

Był pięknej postawy i zgrabnego ciała, doskonale proporcjonalnego i muskular-
nego; kolor twarzy miał nieco szary i wyraz niewesoły, gdyby oblicze miał szersze, 
byłby bardzo urodziwy, wyraz oczu był czuły, a czasem poważny, brodę miał czar-
ną, niedużą i rzadką… pierś miał szeroką, ramiona mocne, był szczupły i nie miał 
brzucha, nogi miał nieco kabłąkowate, ale muskularne i mocne, był doskonałym 
jeźdźcem i zręcznym do każdej broni, tak pieszo jak konno, konie ujeżdżał świetnie, 
a ponad wszystko był wielkiej odwagi i serca, a to najważniejsze… [Nosił] cienki zło-
ty łańcuszek z wizerunkiem Najświętszej Dziewicy Maryi, z ukochanym Synem w ra-
mionach… co rano odmawiał modlitwy z brewiarza i nabożnie uczestniczył we mszy; 
za swoją opiekunkę i obrończynię miał Panią naszą, Błogosławioną Dziewicę Maryję 
(którą każdy chrześcijanin za wstawienniczkę i opiekunkę poczytywać musi), oraz 
św. Piotra, św. Jakuba i św. Jana Chrzciciela… Był wyjątkowo cierpliwy i kiedy zi-
rytował się bardzo, wzdychał, ale nie rzekł nigdy brzydkiego ani obraźliwego słowa 
żadnemu z oficerów czy żołnierzy…, w bitwie zawsze widziałem go postępującego 
z nami ramię przy ramieniu… Oby Bóg mu grzechy jego, a mnie moje odpuścił69.

Cortes miał dwa sztandary, specjalnie wykonane na tę wyprawę. Były czer-
wono-czarne ze złotym pasem, królewskim herbem Hiszpanii i znakiem krzyża 
po każdej ze stron oraz sentencją: „Bracia i towarzysze, pójdźmy za owym zna-

*  Ce Acatl Topiltzin (ur. ok. 947 w Tuli), król-kapłan Tolteków w latach 977-999; wstępując 
na tron przybrał imię Quetzalcoatl. Z czasem jego postać utożsamiono z bogiem o tym 
samym imieniu.

68 Collis, Cortés and Montezuma, New York 1954, s. 54, 56, 60; Fehrenbach, Fire and Blood, 
s. 70, 78-80, 94; Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 19-20, 24.

69 Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, czyli prawdziwa historia podboju 
nowej Hiszpanii, tłum. A. Czerny, s. 319-320 (cyt. za edycją elektroniczną www.zrodla.
historyczne.prv.pl); Salvador de Madriaga, Hernán Cortes, Vonqueror of Mexico, Chicago 
1955, s. 103-104.
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kiem Krzyża Świętego z prawdziwą wiarą, a przezeń zwyciężymy”70. Było to na-
wiązanie do słów, które ujrzał na niebie cesarz Konstantyn, kiedy wyruszał, aby 
pogańskie imperium Rzymu uczynić chrześcijańskim71. Teraz, pod tym samym 
znakiem rozpoczynała się wyprawa Cortesa, który miał zaprowadzić chrześcijański 
porządek w szatańskim imperium Azteków. Kiedy lądował w Veracruz, nie wie-
dząc, że spełnia proroctwo Ce Acatl Topiltzina, dla upamiętnienia i uczczenia 
Ukrzyżowania, był ubrany na czarno, wówczas bowiem Hiszpanie tak właśnie nosili 
się w Wielki Piątek – a Ce Acatl Topiltzin, jak wszyscy azteccy kapłani, również 
zawsze ubierał się w czarne szaty72.

Hiszpanów powitali emisariusze azteckiego władcy Montezumy II. Cortes 
zaprosił ich na mszę wielkanocną i wyjaśnił, że reprezentuje króla Karola, wiel-
kiego monarchę zza morza, pragnącego nawiązać przyjazne stosunki i wymianę 
handlową z Montezumą. Król wysłał go z misją poznania azteckiego imperium 
(w rzeczywistości, Karol nie wiedział jeszcze o ekspedycji; po przybiciu do Veracruz 
Cortes wysłał jeden ze swych okrętów do Hiszpanii, aby zawiadomić króla o swoim 
przedsięwzięciu). Wysłańcy przywieźli w darze bogate zapasy żywności, z których 
Cortes polecił przygotować wielkanocny posiłek. Kiedy wysłannicy Montezumy 
chcieli dodać do potraw ludzkiej krwi, zareagował przerażeniem i gniewem. 
Umocniło to azteckich posłańców oraz samego Montezumę w przekonaniu, że 
kapłan Quetzalcoatla powrócił z drugiej strony Ziemi73.

Na początku sierpnia, uzyskawszy możliwie jak najwięcej informacji 
o dziwnym i przerażającym świecie, w którym się znalazł, Cortes gotów był wyru-
szyć w głąb lądu do Kaktusowej Skały. Podzielił swoją niewielką armię: jedną 
trzecią żołnierzy zostawił w Veracruz, resztę zaś zabrał z sobą74. Następnie, w ak-
cie bezprzykładnej odwagi, która odtąd zawsze kojarzona jest z jego imieniem, 
nakazał zniszczyć i zatopić dziewięć okrętów, po czym, stanąwszy przed swymi 
ludźmi, oznajmił im:

Wiecie już, na jaką wyprawę idziemy, i z pomocą Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
musimy zawsze zwyciężać we wszystkich bitwach i potyczkach. Musimy być gotowi 
na to, jak przystoi, bowiem gdziekolwiek by to było, gdybyśmy zostali zwyciężeni 
— na co Bóg nie pozwoli — nie moglibyśmy cało unieść głowy, będąc tak nieliczni 
i nie mając żadnej pomocy prócz Bożej, nie mamy bowiem okrętów, aby powrócić 
na Kubę, dlatego jedynym naszym ratunkiem jest dzielna walka i mocna odwaga75.

70 Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, s. 29.
71 Zob. t. I, rozdz. XX niniejszego cyklu.
72 Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 24.
73 Madariaga, Cortes, s. 122-123; Collis, Cortés and Montezuma, s. 62-64; Padden, The Hum-

mingbird and the Hawk, s. 122=124; Miguel Leon-Portilla (red.), The Broken Spears; the 
Aztec Account of the Conquest of Mexico, Boston 1962, s. 26-28; Carroll, Our Lady of Gua-
dalupe, s. 25.

74 Madariaga, Cortes, s. 167. Miał około trzystu żołnierzy, trzynaście koni i siedem armat. 
75 Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, s. 81.
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Dla tych, którym odwaga mogła nie dopisać, pozostawiono jeden okręt, którym 
mogliby powrócić na Kubę. Jednak nikt z ludzi Cortesa nie chciał z własnej woli 
zaliczyć siebie samego do grona tchórzy, więc i ten statek również zatopiono76. Her-
nán Cortes i jego trzystu Hiszpanów odwróciło się plecami do wybrzeży koszmaru, 
twarzami zaś ku królestwu Kolibra z Południa. Jeśli przyjąć, że z piętnastu milionów 
mieszkańców azteckiego imperium zdolnych do noszenia broni było dwadzieścia 
procent, ich przewaga liczebna wynosiła dziesięć tysięcy do jednego. Najlepiej ujął 
to obecny tam wówczas Bernal Diaz: „Jacyż ludzie na świecie odważyliby się na takie 
zuchwalstwo? Niechaj ciekawi czytelnicy zważą, czy w tym, co piszę, jest przesada?”77.

W drodze w głąb kraju wspinali się na coraz wyżej położone tereny i dotar-
li wreszcie do miasta Zocotlán, które miało własną świątynię. Obok niej znajdowały 
się ogromne kamienne półki na czaszki, które stały tam w równych rzędach, dzięki 
czemu, stosując proste mnożenie, łatwo je było policzyć. Każda z czaszek należała 
do wroga lub ofiary złożonej w ofierze. Według Bernala Diaza „zdawało się, że 
było ich tam sto tysięcy i więcej niż sto”78.

We wrześniu, po pierwszej stoczonej bitwie, Cortes wysłał wiadomość do 
Veracruz – pierwszą od rozpoczęcia heroicznej i pełnej przygód wyprawy. Prosił 
o dodatkowy zapas mszalnego wina oraz hostii. Bez Ciała i Krwi Chrystusa nie 
chciał zapuszczać się dalej w głąb krainy Kolibra z Południa79.

Opór Azteków nadal był raczej symboliczny i niezdecydowany, ponieważ 
Montezuma i wielu jego doradców było co najmniej w połowie przekonanych, 
że najeźdźcy są nadprzyrodzonym legionem Quetzalcoatla, który powrócił, aby 
położyć kres składaniu ofiar z ludzi. Po wygraniu kolejnej bitwy w Cholula, na 
początku listopada Cortes i jego trzystu żołnierzy pod niesionym na czele sztan-
darem ze znakiem krzyża i wyhaftowanym na nim mottem Konstantyna, zeszli 
z wysokich wzgórz nad wielkie jezioro. Za awangardą postępowała piechota, za nią 
jazda, kusznicy, kolejne oddziały kawalerii oraz muszkieterzy. Parli zdecydowanie 
naprzód z – jak pisze Bernal Diaz – „brodą nad ramieniem”, nie bacząc na dzie-
sięciotysięczną przewagę liczebną wroga.

8 listopada wkroczyli na szeroką drogę, która wiodła groblą ku Kaktusowej 
Skale położonej na środku jeziora. Przyglądały się temu tłumy Indian; każda wie-
ża i każdy taras roił się od ludzi, a na wody jeziora wypłynęło mnóstwo canoe. 
Przy wejściu na drugą z grobli tysiąc najznaczniejszych mieszkańców miasta usta-
wiło się w szeregu, aby powitać obcych. Do serca miasta wiodła piękna, szeroka 
i prosta aleja, przy której stały domostwa i świątynie. Tam wyszedł Hiszpanom 
na spotkanie władca azteckiego imperium, Montezuma II. Cortes zsiadł z konia, 
aby się z nim przywitać80. 
76 Madariaga, Cortes, s. 155-157; Collis, Cortes and Montezuma, s. 79-81.
77 Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, s. 134.
78 Ibid., s. 86.
79 Madariaga, Cortes, s. 195; Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 37.
80 Madariaga, Cortes, s. 213-215, 222-229, 231-244; Collis, Cortes and Montezuma, s. 121-

131; Padden, Hummingbird and Hawk, s. 131-132, 166-168; Carroll, Our Lady of Guadal-
upe, s. 42.
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Chrystus w osobie swoich wyznawców przyszedł upomnieć się o krainę, w któ-
rej go dotąd nie znano i która pozostawała dotychczas we władzy jego odwiecznego 
Przeciwnika. Podbój Meksyku nie dokonał się za sprawą mieczy, kusz, politycznej 
zręczności ani dyplomacji, bowiem królestwo Jego nie jest z tego świata. Ci Hiszpanie 
jednak takimi właśnie środkami przygotowali i utorowali Mu drogę, On zaś wkro-
czył do siedliska najpotworniejszego piekielnego koszmaru i grzechu, przeobrażając 
Meksyk w taki sposób, aby stał się miejscem, które będzie mogła nawiedzić Jego 
Matka. Jasno i dobitnie, pięknymi słowy ujął to Salvador de Madariaga:

I tak oto, pamiętnego wtorku, 8 listopada 1519 roku, trzeciego dnia Quechol-
li, ósmego Ehacatla roku pierwszej trzciny ósmego snopu, ci dwaj ludzie stanę-
li naprzeciw siebie i spojrzeli sobie prosto w oczy. Oczy Meksykanina były jed-
nak niczym zamknięte jeziora, które rychło wyschną w słońcu odmiennej wie-
dzy, w oczach Cortesa zaś żył bezmiar mórz81.

Hiszpanów zakwaterowano w pałacu Axayacatla, dokładnie naprzeciwko 
ulicy wiodącej ku świątyni Huitzilopochtli, którą trzydzieści dwa lata wcześniej 
poświęcono Kolibrowi z Południa, wycinając serca osiemdziesięciu tysiącom osób. 
Codzienne ofiary z ludzi składano o świcie. Pierwszego poranka swojej obecno-
ści w mieście Hiszpanie mogli zobaczyć strumienie krwi spływającej po stopniach 
świątynnej piramidy. Po drugiej stronie pałacu Axayacatla znajdował się ogród 
zoologiczny. Umieszczone tam drapieżniki każdego dnia karmiono ciałami składa-
nych w ofierze ludzi. Bestie widziały, słyszały i czuły zapach śniadania. Wybuchał 
przerażający chaos dźwięków. „Jakież to było przerażające – pisze Bernal Diaz, 
który wyraźnie stara się zebrać w sobie odwagę – kiedy ryczały tygrysy i lwy, wyły 
szakale i lisy, syczały węże — strasznie było tego słuchać, zdawało się to piekłem!”82.

A przy tym wszystkim ranek był piękny: niebieskie, bezchmurne niebo, blask 
słońca, chłodne i rześkie powietrze, lśniąca tafla jeziora i złote kaczany kukurydzy 
kołyszące się w lekkich podmuchach bryzy. Bóg wciąż był dobrocią i nadal władał 
kosmosem. Lecz Jego wróg rządził Kaktusową Skałą, w której stacjonowała teraz 
chrześcijańska armia.

Hiszpanie spali w ubraniach z bronią w zasięgu ręki. Bernal Diaz przez resz-
tę życia zachował nawyki nabyte w czasie owych tygodni spędzonych w królestwie 
Kolibra z Południa – sypiał w odzieniu, bez łóżka i od czasu do czasu zrywał się, 
„aby popatrzeć na niebo i gwiazdy i pospacerować trochę w nocnej rosie”, upew-
niając się, że dzięki Bogu jest wolnym człowiekiem, żyje pod otwartym nieboskło-
nem i rzeczywiście udało mu się uniknąć ostrza ofiarnego noża z obsydianu, któ-
re odebrało życie wielu jego towarzyszom83. 

13 listopada w niedzielę po zakończeniu mszy Cortes i większość jego ludzi wspię-
ło się po stu czternastu stopniach wiodących na szczyt świątynnej piramidy. Ujrzeli  
81 Madariaga, Cortes, s. 239.
82 Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, s. 141.
83 Ibid., s. 171.
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tam odrażające posągi Huitzilopochtli i Tezcatlipoca, którym na przestrzeni jed-
nego tylko minionego stulecia złożono w ofierze ponad pięć milionów ludzkich 
istnień. Cortes zwrócił się do Montezumy i powiedział:

nie pojmuję, jak taki wielki władca i mądry mąż, jak wasza miłość, w umyśle 
swoim nie poznał, że owi trzej bogowie nie są bogami, ale stworami przeklęty-
mi, zwanymi diabłami, aby zaś wasza miłość i wszyscy wasi kapłani przekonali 
się o tym, wyświadczcie nam, proszę, łaskę: pozwólcie, abym na szczycie tej wieży 
umieścił krzyż, a w jednym rogu sanktuarium, tam gdzie stoją wasi Uichilobos 
[Huitzilopochtli] i Tezcatepuca [Tezcatlipoca], zrobił ogrodzenie, w którym umie-
ścimy obraz Naszej Pani, Matki Bożej (który to obraz już Montezuma był oglądał), 
a ujrzycie, jakie przerażenie ogarnie owych bogów, którzy was oszukują84.

Dwa dni później Cortes aresztował Montezumę w jego własnym pałacu. 
Był przekonany, że przedłużające się bliskie kontakty Hiszpanów z Meksykanami 
upewnią tych ostatnich, że nie zetknęli się z istotami wyższymi, kiedy zaś to nastąpi, 
chrześcijanie zostaną zaatakowani i wybici, o ile nie wezmą władcy jako zakładnika, 
Mimo to, składanie ofiar z ludzi trwało nadal. W styczniu 1520 roku królewski jeniec 
Cortesa zezwolił mu na ustawienie wewnątrz świątyni ołtarza, krzyża oraz wizerunku 
Błogosławionej Dziewicy Maryi. Azteccy kapłani rychło jednak zażądali ich usunięcia, 
a w razie odmowy zagrozili wojną. Cortes wezwał swoich ludzi do broni. Wspięli się 
po wysokich stopniach świątyni na platformę umieszczoną na szczycie i rozsiekali 
mieczami zasłonę skrywającą przed ludzkimi oczyma posągi potwornych bożków85.

„Boże! – wykrzyknął Cortes – dlaczego dozwalasz, aby w tym kraju tak wielką 
cześć oddawano Diabłu?”. Pochylił głowę i jakby modląc się, dodał: „Pozwól nam 
Panie służyć Ci w tej krainie”86. Następnie odwrócił się i stanął przed posągiem 
Kolibra z Południa, którego ohydne, olbrzymie cielsko zdawało się przysłaniać 
ziemię i wypełniać cały nieboskłon.

Cortes zauważył metalowy pręt. Chwycił go i zakręcił nim młynka w powie-
trzu. „Klnę się słowem szlachcica i na Boga przysięgam, że to prawda, że widziałem, 
jak markiz [Cortes] w nadnaturalny sposób wyskoczył w górę, pochylił się w przód 
i trzymając pręt w połowie jego długości, uderzył nim bożka po oczach i zerwał 
jego złotą maskę, mówiąc: «Dla Boga musimy na coś się ważyć»” – napisał Andres 
de Tapia, młody hiszpański oficer, który pozostawił nam najpełniejszy opis tej 
przełomowej chwili87.

Kilka dni później, w grobowej ciszy kapłani usunęli posagi z wielkiej świą-
tyni. Cortes nakazał ją oczyścić i wznieść w niej dwa ołtarze. Pod silną i dobrze 
84 Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, s. 146.
85 Madariaga, Cortes, s. 259-260, 290-291; Collis, Cortes and Montezuma, s. 159-164; Burr C. 

Brundage, A Rain of Darts. The Mexican Aztecs, Austin 1972, s. 214-215, 267-269; Carroll, 
Our Lady of Guadalupe, s. 50-54.

86 Padden, Hummingbird and Hawk, s. 185 (pierwszy cytat); Madariaga, Cortes, s. 292 (drugi 
cytat).

87 Madariaga, Cortes, s. 292.



37ROZDZIAŁ I. REWOLTA MARCINA LUTRA

uzbrojoną eskortą, po wielkich schodach, gdzie w roku 1487 miała miejsce nie-
bywała potworność złożenia w ofierze osiemdziesięciu tysięcy ludzi, wniesiono 
krzyż, a za nim wizerunki Błogosławionej Dziewicy Maryi oraz św. Krzysztofa. 
Hiszpanie zdjęli hełmy i odśpiewali Te Deum. Ich kapelan, ojciec Olmedo, od-
prawił mszę. Jezus Chrystus, niczym spadający z niebios meteor, ciałem, krwią, 
duchem i boskością zstąpił na ołtarz wzniesiony dla Niego w najważniejszym 
mieście w samym sercu krainy, która była dotychczas bastionem Huitzilopochtli 
– Kolibra z Południa88.

Przez trzy miesiące w wielkiej świątyni nie złożono w ofierze ani jednego 
człowieka. W mieście narastało napięcie. Dodatkowo zwiększała je przymusowa 
nieobecność Cortesa. Na wybrzeżu wylądowały kolejne oddziały Hiszpanów wysła-
ne przez gubernatora Kuby; ich dowódca, Narváez, miał przejąć stanowisko Cor-
tesa, markiz musiał więc stawić mu czoła, zjednać sobie jego żołnierzy i objąć nad 
nimi komendę. Przyszło mu to z łatwością, ale pod jego nieobecność, zastępujący 
go Pedro Alvarado, zaniepokojony doniesieniami o planowanej przez Meksykanów 
napaści na Hiszpanów, w czasie obrzędowego tańca deszczu dokonał rzezi kilkuset 
Indian. Kiedy w czerwcu Cortes powrócił z ludźmi Narváeza do Mexico City, 
niemal natychmiast musiał stawić czoła meksykańskiemu atakowi. Wyprowadził 
do Indian Montezumę, aby powstrzymał napastników, ale aztecki władca zginął 
uderzony kamieniem rzuconym przez jednego ze swoich poddanych. Cortes mu-
siał opuścić Mexico City, które stało się teraz śmiertelną pułapką, Indianie jednak 
zburzyli mosty na groblach. Koszmarnej nocy 30 czerwca podczas bitwy i ucieczki 
przez wody jeziora, zginęła połowa hiszpańskiej armii89.

Ci, którzy ocaleli, zebrali się na Wzgórzu Perliczki i tam się ufortyfikowali. 
Ze szczytu wzniesienia mieli doskonały widok na Kaktusową Skałę, a tam, na szczy-
cie świątynnej piramidy, gdzie Cortes uderzył żelaznym prętem w twarz posągu 
Kolibra z Południa, Hiszpanie, których minionej nocy wzięto do niewoli, jeden 
po drugim byli składani w ofierze bogu Huitzilopochtli oraz Panu Ciemności90.

W takiej sytuacji nieomal każdy z dowódców, którzy zapisali się na kartach 
historii, mając do dyspozycji tylko resztki rozbitej i pokonanej armii, jak naj-
szybciej starałby się opuścić krainę Azteków, wsiąść na pokład okrętów Narváeza 
i pożeglować w bezpieczne strony. Hernán Cortes jednak nie ogłosił odwrotu.

Postanowił jedynie wycofać się na terytorium Indian Tlaxcala, odwiecz-
nych wrogów Azteków, którzy już wcześniej wsparli go w walce, i z ich pomocą 
powrócić do Mexico City. W drodze do Tlaxcala, zaledwie tydzień po ucieczce 
z azteckiej stolicy, pod miastem Otumba musiał stawić czoła całej azteckiej armii 

88 Ibid., s. 294; Padden, Hummingbird and Hawk, s. 192; Carroll, Our Lady of Guadalupe, 
s. 54-55.

89 Madariaga, Cortes, s. 307-309, 315-318, 325, 330-343, 526-529; Collis, Cortes and Mont-
ezuma, s. 173-177, 186-196; Padden, Hummingbird and Hawk, s. 194-196, 201-202; Car-
roll, Our Lady of Guadalupe, s. 56-64.

90 Collis, Cortes and Montezuma, s. 197-200; Madariaga, Cortes, s. 344; Brundage, Rain 
of Darts, s. 276-277; Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 65.
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dowodzonej przez nowego władcę – Cuitlahuaca. Hiszpanie, których było teraz 
niewiele więcej niż wtedy, kiedy pod komendą Cortesa wymaszerowali z Veracruz, 
nie mogli ominąć azteckich zastępów ani im uciec. Musieli przebić sobie drogę 
przez obcą armię lub zginąć. Co więcej – musieli odnieść decydujące zwycię-
stwo, gdyż, biorąc pod uwagę ich sytuację, gdyby wielka aztecka armia ruszyła 
za nimi w pościg, prawdopodobnie nikt z nich by nie ocalał. Nie mieli już dział. 
Ich przewaga technologiczna, której wielu późniejszych badaczy i autorów przypi-
sywało wszystkie ich zwycięstwa, sprowadzała się teraz do niewielkiego oddziału 
kawalerii na wycieńczonych koniach, kilku kolczug oraz zimnej stali ich mieczy91.

Oddajmy głos Cortesowi:

Wyszła nam na spotkanie tak wielka liczba Indian, że okoliczne pola były 
nimi wypełnione do tego stopnia, iż nie widać było niczego oprócz nich. Z trudem 
odróżnialiśmy siebie od nich, tak zaciekłą i wyrównaną toczyli z nami walkę. Sa-
dziliśmy, oczywiście, że nadszedł ostatni nasz dzień, Indianie bowiem byli bardzo 
silni, my zaś nikły stawialiśmy im opór, byliśmy bowiem wszyscy wyczerpani, ran-
ni i osłabieni z głodu. Panu naszemu jednak spodobało się okazać potęgę i łaskę, bo 
mimo wszelkich naszych słabości, złamaliśmy ich butę i pychę92.

Cortes przemówił do swoich ludzi. Francisco de Aguilar, jeden z jego żołnie-
rzy, napisał, że na policzkach dowódcy lśniły łzy. Rozmyślał nie tylko nad własną 
śmiercią i zgubą wszystkich, którzy zaufali jego nad nimi pieczy, ale również nad 
oczywistym fiaskiem wszystkich swoich wielkich dotychczasowych osiągnięć, 
których ukoronowaniem miała być chrystianizacja Meksyku, nie zaś triumf Sza-
tana i klęska armii Chrystusa. Mimo to jednak, relacjonuje Aguilar, „wyprostował 
się, zagrzewał nas i dodawał ducha jak dzielnemu kapitanowi przystoi”93. Cortes 
i jego ludzie polecili swe dusze „Bogu oraz Przenajświętszej Maryi” i wezwali imię 
św. Jakuba Starszego z Santiago, Apostoła i Syna Grzmotu, odwiecznego patrona 
Hiszpanii, który, wedle legendy, w najtrudniejszych chwilach w historii Hiszpanii 
pojawiał się osobiście, aby walczyć u boku jej katolickich żołnierzy. Ludzie ci byli 
potomkami trzydziestu pokoleń chrześcijańskich wojowników, którzy zawsze od-
mawiali zgody na podporządkowanie Hiszpanii niewiernym. Aby ukształtować 
ludzi zdolnych sprostać wyzwaniom tamtej chwili, trzeba było siedmiuset sie-
demdziesięciu lat najdłuższej krucjaty w dziejach. Na polu bitwy pod Otumba In-
dianie mieli co najmniej dwustukrotną przewagę liczebną. Zmagania toczyły się 
ze zmiennym szczęściem. Hiszpanie ginęli lub byli brani do niewoli i odciągani na 
tyły, gdzie składano z nich ofiarę azteckim bogom. Według Bernala Diaza jednak 
„zdało się, jakbyśmy wszyscy podwójne zyskali siły”. Cortes dostrzegł przed sobą 

91 Madariaga, Cortes, s. 334-335; Collis, Cortes and Montezuma, s. 201-203; Fehrenbach, Fire 
and Blood, s. 143-144; Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 66.

92 Hernán Cortés, Letters from Mexico, A.R. Pagden (red.), New York 1971, s. 142.
93 Patricia de Fuentes (red.), The Conquistadors; First-Person Accounts of the Conquest 

of Mexico, New York 1963, s. 156 (cytat).
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azteckiego kapłana-dowódcę w charakterystycznym pióropuszu, który trzymał 
sztandar i który wedle azteckich wierzeń był inkarnacją Cihuacoatl – kobiety-wę-
ża. Natarł na niego. Walczący u jego boku Juan Salamanca pchnął wodza włócz-
nią i zabił. Wrogie zastępy zaczęły ustępować i rozpraszać się. To, co zdawało się 
niemożliwe, stało się faktem: Hiszpanie i niedobitki ich sprzymierzeńców z Tla-
xcala ruszyli w pogoń za Aztekami. Nie było to tylko przetrwanie ataku czy nie-
rozstrzygnięta bitwa: to było zwycięstwo94. 

W Tlaxcala indiańscy sojusznicy Cortesa powitali go jak bohatera, on zaś 
bezzwłocznie zaczął planować zwycięski powrót do Meksyku. Hiszpanie zbudo-
wali flotyllę brygantyn, których zadaniem było kontrolowanie grobli wiodących 
przez jezioro. W lutym 1521 roku Cortes maszerował już na aztecką stolicę na 
czele uzupełnionej silnymi posiłkami hiszpańskiej armii, liczącej teraz około ty-
siąca żołnierzy, mając także pod swoją komendą ponad dwadzieścia tysięcy in-
diańskich sprzymierzeńców – armia ta w kolejnych miesiącach urosła do z górą 
stu tysięcy ludzi (król Karol, obecnie cesarz, wiedział już o osiągnięciach Corte-
sa; z Hiszpanii przybyły właśnie trzy statki z żołnierzami, a na pokładzie jednego 
z nich przybył franciszkański mnich, który przywiózł bulle odpustowe uwalnia-
jące od grzechu wszystkich, którzy walczyli na krucjacie). Od maja do sierpnia, 
przez kolejne dziewięćdziesiąt trzy dni toczyły się jedne z najstraszliwszych zma-
gań w historii. W mieście Kolibra z Południa walczono o każdą ulicę i o każdy 
dom. Prawdopodobnie zginęło wówczas ponad ćwierć miliona ludzi. Cortes wie-
lokrotnie proponował przystąpienie do negocjacji, Meksykanie jednak to odrzu-
cili. Po dwóch kolejnych szturmach wielkiej świątyni wreszcie puszczono ją z dy-
mem. 13 sierpnia Hiszpanie wzięli do niewoli azteckiego władcę Cuauhtemoca. 
Prosił Cortesa, aby go zabił, konkwistador jednak pochwalił go za odwagę i mę-
stwo, oświadczając, że tego nie zrobi95.

Szatańskie imperium zostało zniszczone. Chrześcijaństwo mogło teraz wkro-
czyć do Meksyku. W ciągu dwudziestu pięciu lat dosłownie cały kraj został nawró-
cony, głównie za sprawą objawienia się Błogosławionej Dziewicy Maryi u wzgórza 
Tepeyac, niedaleko Mexico City, w grudniu 1531 roku96.

Aż do czasu wybuchu rewolucji francuskiej i wielkich kryzysów XX wie-
ku, w tym dwóch wojen światowych, nie doszło w tak krótkim czasie do tylu ważkich 
i brzemiennych w skutki wydarzeń, co w latach 1519-1521. Dokonał się wówczas 
nie tylko – za sprawą Marcina Lutra – rozłam chrześcijańskiego świata; w owym 
okresie doszło także do wyboru i koronacji Karola V na cesarza, wymierzonej 
przeciw niemu powszechnej rebelii w Hiszpanii, omówionego powyżej podboju 

94 Madariaga, Cortes, s. 344-345; Collis, Cortes and Montezuma, s. 201-203; Fehrenbach, Fire 
and Blood, s. 193-195; Brundage, Rain and Darts, s. 277; Bernal Diaz, Chronicles, s. 257-
258 (cytat) ; Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 67-68.

95 Madariaga, Cortes, s. 365-386, 391; Collis, Cortes and Montezuma, s. 215-225; Fehrenbach, Fire 
and Blood, s. 149-156; Brundage, Rain and Darts, s. 285-288; Bernal Diaz, Chronicles, s. 261, 
314, 379-384; Cortes, Letters, s. 191-192, 485; Carroll, Our Lady of Guadalupe, s. 68-78.

96 Omówienie nawrócenia Meksyku i jego konsekwencji, zob. rozdz. XIII niniejszego tomu.
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Meksyku oraz pierwszej morskiej wyprawy dookoła świata, w trakcie której zginął 
jej niezłomny dowódca, Ferdynand Magellan. Podróż ta – „największe ludzkie osią-
gnięcie na morzu”97 – rozpoczęła się we wrześniu 1519 roku, a trasa jej była dłuższa 
niż odległość dzieląca Europę od Meksyku. Jeśli nie liczyć przeinaczonych opowieści 
oficerów i członków załogi jednego z okrętów, który zawrócił z drogi, jej przebieg 
nie był znany do czasu powrotu w 1522 roku nielicznych ocalałych jej członków.

Magellan nie miał ani szczęścia do ludzi, ani łatwego charakteru. Mógł zaufać 
tylko jednemu ze swoich kapitanów – Juanowi Serrano, bratu swego przyjaciela 
Francisca. Pozostali trzej kapitanowie byli Hiszpanami. Przed opuszczeniem Wysp 
Kanaryjskich, Magellan otrzymał pisemne ostrzeżenie, że ludzie ci zamierzają 
go zabić. Większość marynarzy stanowili Hiszpanie, którzy podejrzliwie odno-
sili się do cudzoziemca z Portugalii, z czasem jednak Magellan zyskał sobie ich 
ogromny szacunek; uznali, że jest najlepszym żeglarzem, jakiego było im dane 
spotkać. Mimo to Magellan nie poczynił najmniejszych choćby ustępstw wobec 
otaczających go wrogów, nie okazał też niepewności czy strachu. Kiedy u afrykań-
skich wybrzeży nieoczekiwanie zmienił kurs, a Cartagena, jeden z niechętnych 
mu hiszpańskich kapitanów, zażądał wyjaśnień, Magellan odwarknął: „Płynąć 
za mną i nie zadawać pytań!”98.

W grudniu zawinął do Rio de Janeiro, które w owym czasie było niewielką 
faktorią handlującą z Indianami. Portugalczycy, mimo iż wrogo nastawieni, nie 
dysponowali dostatecznymi siłami, aby aresztować Magellana. Tam właśnie zdy-
misjonował i wymienił jednego z nieprzychylnych mu hiszpańskich kapitanów. 
W styczniu 1520 roku zbadał wielką zatokę, nad którą leży obecnie Buenos Aires, 
a błędnie nazwaną Rio de la Plata. Miał nadzieję, że jest to cieśnina, której szu-
kał, rychło jednak dostrzegł, że się mylił. Popłynął wzdłuż niegościnnych wybrzeży 
Patagonii. Na szczęście uczynił to latem. Poszukując cieśniny, badał każdą zatokę, 
uzupełniając zapasy mięsem pingwinów, które Hiszpanie nazywali „bezskrzydłymi 
kaczkami”. 31 marca dotarł do St. Julian, dobrze obwarowanego portu, do którego 
prowadził wąski przesmyk miedzy wysokimi klifami. Tam postanowił przeczekać 
antarktyczną zimę i tam również, dzięki niewzruszonej odwadze, roztropno-
ści, wspaniałym manewrom żeglarskim oraz bezlitosnemu wymierzeniu spra-
wiedliwości, poskromił i stłumił bunt swoich hiszpańskich kapitanów. W Wielką 
Niedzielę powiesił kapitana Quesadę, a kiedy wypływał we wrześniu, kapitana 
Cartagenę pozostawił na pustym brzegu. Pod koniec października dotarł wreszcie 
do dobrze ukrytego wejścia do cieśniny, która odtąd na zawsze nosić będzie jego 
imię i dzięki charakterystycznej dla siebie wytrwałości w badaniu zatok i przesmy-
ków aż do samego ich końca, odkrył tak długo poszukiwane przejście99.

97 Edward G. Bourne, Spain in America, New York 1904, cyt. za: Morison, European Dis-
covery of America. The Southern Voyages, s. 320. Nikt oprócz Morisona nie opisał lepiej 
podróży Magellana; wielki historyk-marynista, po osiemdziesiątym roku życia przeleciał 
uprzednio jej trasę samolotem, omówił ją szczegółowo w swojej ostatniej książce.

98 Morison, European Discovery of America; the Southern Voyages, s. 357.
99 Ibid., s. 360-383.
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Cieśnina Magellana ma ponad pięćset trzydzieści kilometrów długości; prze-
płynięcie jej żaglowcem to dla nawigatora jeden z najtrudniejszych i najbardziej 
niebezpiecznych wyczynów. Magellan dokonał tego bez poważniejszych trudno-
ści i strat, ale wówczas właśnie jeden z jego okrętów, którym dowodził kolejny 
zbuntowany hiszpański kapitan, odłączył się od wyprawy i pożeglował w drogę 
powrotną do Hiszpanii. Wcześniej, na południe od St. Julian, utracił inny statek, 
który osiadł tam na mieliźnie. Teraz więc pozostały mu trzy: „Victoria”, „Trynidad” 
i „Concepción”. Od przylądka Froward – najdalej na południe wysuniętego skrawka 
kontynentu południowoamerykańskiego (nie należy mylić go z Ziemią Ognistą, 
czyli archipelagiem po południowej stronie cieśniny), flotylla pożeglowała wąskim 
przesmykiem na północny zachód; po dziś dzień ów niezwykle piękny, lecz bardzo 
surowy obszar pozostaje niezamieszkany. Magellan wysłał szalupę z flagowego 
okrętu na rekonesans i to właśnie jej załoga jako pierwsza ujrzała rozpościerającą 
się przed nią szeroką przestrzeń Pacyfiku100. W owym czasie wydawało się to jednym 
z najważniejszych odkryć geograficznych wszechczasów, ale sześćdziesiąt lat póź-
niej, podczas wyprawy Francisa Drake’a ustalono, że ląd na południe od Cieśniny 
Magellana jest jedynie średnich rozmiarów wyspą, a dalej, poza spienionymi woda-
mi i surowymi szarymi skałami Przylądka Horn rozpościera się jeszcze otwarte, 
lecz bardzo burzliwe morze.

Magellan wypłynął na szerokie wody Pacyfiku 28 listopada 1520 roku. Żeglo-
wał na północ, wzdłuż wybrzeży Chile, aż dotarł do czterdziestego stopnia szero-
kości geograficznej południowej i opuścił rejon stałych wiatrów zachodnich, które 
na południe od Przylądka Horn wieją niezmiennie wokół świata. Łapiąc w żagle 
południowo-wschodnie pasaty, skręcił na zachód, aby przepłynąć Pacyfik. Przez 
osiemdziesiąt jeden dni trzy okręty płynęły po pustym morzu, mijając w pewnej 
odległości liczne wyspy archipelagu Polinezji. Przez cały ten czas dostrzegli jedynie 
dwie niezamieszkane wyspy, które nie nadawały się na miejsce do lądowania. Ma-
rynarze głodowali, szerzył się szkorbut. Magellan oświadczył wcześniej, że dotrze 
do Wysp Korzennych nawet gdyby mieli jeść skórę z własnych rei – i to właśnie 
uczynili. Krańcowo osłabieni, 6 marca 1521 roku ujrzeli wreszcie na horyzon-
cie wyspę Guam i tam, mimo starć z tubylcami, uzupełnili zapasy wody i żywności. 
15 marca dostrzegli filipińską wyspę Samaroku. W Wielki Czwartek, 28 marca, 
u wybrzeży niewielkiej wyspy Limasawa w cieśninie Surigao natknęli się na czółno 
krajowców, a niewolnik Magellana o imieniu Enrique, którego żeglarz zabrał wiele 
lat wcześniej z Malakki, zorientował się, że ludzie w czółnie rozumieją jego ojczysty 
język. Europejczycy nareszcie dotarli na wschód zachodnim szlakiem. Magellan 
i jego ludzie podziękowali za to Bogu podczas uroczystej mszy wielkanocnej, którą 
odprawiono na Limasawie101.

7 kwietnia Magellan dotarł na wyspę Cebu. Tamtejszy sułtan Humabon po-
witał go bardzo życzliwie i zgodził się przyjąć chrzest razem z pięciuset służącymi. 
Na chrzcie, na cześć cesarza, otrzymał imię Karol. Następnie ochrzczono młodą 

100 Ibid., s.384-392.
101 Ibid., s. 402-422.
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i piękną żonę sułtana oraz czterdzieści kobiet z jej świty. Żona sułtana otrzymała 
imię Elżbieta, a Magellan podarował jej niewielki wizerunek uśmiechniętego Dzie-
ciątka Jezus, który w cudowny sposób zachował się po śmierci żeglarza i apostazji 
Humabona, a dziś jest czczony na Cebu jako El Santo Niño102.

Po owym triumfie wydarzyła się jednak tragedia. Lapu Lapu, wódz sąsied-
niej wyspy Mactan, był wrogiem sułtana Humabona. Magellan, który pragnął una-
ocznić Humabonowi korzyści sojuszu z Europejczykami, postanowił zaatakować 
zbrojnie Lapu Lapu. Nakazał opuścić trzy szalupy z sześćdziesięcioma marynarzami 
i osobiście objął nad nimi dowództwo. Towarzyszyły im łodzie z wojownikami 
z Cebu, którzy nie włączyli się jednak do walki. Kiedy wielki żeglarz wylądował 
na plaży Mactan, Lapu Lapu czekał już tam na niego ze wszystkimi swoimi siła-
mi w liczbie około półtora tysiąca ludzi. Marynarze Magellana wpadli w panikę 
i szybko wystrzelali całą amunicję. On sam, z niewielką grupą oddanych towarzyszy, 
przez godzinę dawał odpór przeważającym siłom przeciwnika, ostatecznie jednak 
krajowcy zwyciężyli, Magellan zaś zginął na polu bitwy. Jego ciało zniknęło i nigdy 
nie zostało odnalezione. Niewątpliwie nie było lepszego żeglarza niż Ferdynand 
Magellan, nie był on jednak człowiekiem o zdolnościach Hernána Cortesa103.

1 maja Humabon zwrócił się przeciwko swym europejskim dobroczyń-
com. Podczas uczty zdradziecko pojmał i zabił około trzydziestu z nich, w tym 
także wszystkich trzech kapitanów okrętów. Ci, którzy ocaleli, postradali nadzieję 
i zapał. Zebrali się na wyspie Bohol i tam wspólnie uzgodnili, że należy porzucić 
zaatakowany przez świdraki-okrętowce statek „Concepción”, na którym i tak nie było 
sposób żeglować, ponieważ brakowało im ludzi do załogi. Kapitanem Victorii został 
doskonały baskijski żeglarz Juan Sebastian de Elcano, były uczestnik buntu, do któ-
rego doszło w Patagonii. Po raczej bezcelowym, kilkumiesięcznym rejsie po wodach 
południowych Filipin i Indonezji, „Victoria” i „Trynidad” dotarły wreszcie do Wysp 
Korzennych – Ternate i Tidore. Tam okazało się, że przyjaciel Magellana Francisco 
Serrano, który przez dziewięć lat skutecznie sprawował władzę, został otruty niemal 
dokładnie w tym samym czasie, kiedy zabito Magellana. Krajowcy jednak chcieli 
handlować z Europejczykami i wkrótce ładownie obu statków wypełniono drogo-
cennymi przyprawami. Oficerowie zdecydowali, że spróbują powrócić do domu, pły-
nąc w przeciwnych kierunkach. „Victoria” miała pożeglować do Hiszpanii, opłynąć 
Przylądek Dobrej Nadziei i w ten sposób dokończyć okrążenia świata, „Trynidad” 
natomiast miał udać się do Meksyku, gdyż wieść o odkryciach Cortesa dotarła do 
Europy jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy Magellana. Nikt jednak nie przepłynął 
dotąd wód północnego Atlantyku, a Gomez de Espinosa, napuszony kapitan „Try-
nidadu”, nie był człowiekiem zdolnym zapisać kolejną chwalebną kartę w dziejach 
żeglugi. Po sześciu tygodniach zawrócił, wpadł w ręce Portugalczyków, a w czasie 
szalejącej burzy utracił okręt. Spośród wszystkich członków załogi „Trynidadu” do 
Hiszpanii powróciło zaledwie czterech104.

102 Ibid., s. 423-425.
103 Ibid., s. 427-432, 438.
104 Ibid., s. 439-455.
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Elcano na pokładzie „Victorii” odbił od brzegów Tidore 21 grudnia 1521 roku. 
Jego załoga liczyła sześćdziesięciu ludzi, w tym trzynastu tubylców. Aby uniknąć 
spotkania z Portugalczykami, popłynął na południe, do Timoru, a następnie przez 
cały Ocean Indyjski, okrążył Przylądek Dobrej Nadziei i stamtąd, nigdzie już się 
nie zatrzymując, przez dwa miesiące żeglował w kierunku równika. Marynarze 
kolejny raz zmagali się z głodem i szkorbutem. W czasie rejsu zmarło dwadzieścia 
pięć osób. Elcano dotarł nareszcie do portugalskich Wysp Zielonego Przylądka, 
gdzie zamierzał uzupełnić zapasy, płacąc za żywność przyprawami. W ten sposób 
jednak zdradził się, że płynie ze wschodu. Portugalczycy aresztowali część załogi, 
Elacno zaś w ostatniej chwili uciekł, nie tracąc okrętu. 6 września 1522 roku, wraz 
z osiemnastoma Europejczykami i trzema Azjatami na pokładzie Elcano zawinął do 
Sanlúcar de Barrameda, skąd wypłynął niemal trzy lata wcześniej. Jak najszybciej 
złożył raport cesarzowi Karolowi V, który obdarował go zasłużoną nagrodą i za-
szczytami. Sam tylko ładunek przypraw na „Victorii” z nadwyżką zwrócił wszystkie 
koszty, jakie poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie ekspedycji105.

Marzenie Kolumba zostało zrealizowane niemal siedemnaście lat po jego 
śmierci. Ludzie opłynęli świat dookoła.

Król Karol otrzymał wieść o wyborze go na cesarza 6 lipca 1519 roku, w trak-
cie pobytu w Barcelonie. Natychmiast podjął decyzję o możliwie jak najszyb-
szym wyjeździe z Hiszpanii. Powodem była uroczystość koronacji, która miała się 
odbyć w Akwizgranie, mieście Karola Wielkiego, oraz potrzeba bezpośredniego 
zapoznania się z sytuacją i problemami w Niemczech, kraju, którego nigdy wcze-
śniej nie odwiedził, choć formalnie, jego rodzinna Flandria była jego częścią106. 
Niewątpliwie wiedział dostatecznie dużo o istniejących w Niemczech podziałach, 
aby uznać, że bez jego obecności i aktywnego działania sytuacja może się jedynie 
pogorszyć. Nie ma jednak najmniejszych nawet podstaw, aby sądzić, iż Karol 
dopuszczał do siebie myśl o pozostaniu we Flandrii lub Niemczech na stałe. Hisz-
pania była przecież wówczas czołowym światowym mocarstwem; jej imperium 
powiększało się o kolejne zamorskie zdobycze, a konsekwencją wyprawy Magel-
lana mogło być przyspieszenie i jakościowe zwiększenie skali tego procesu. Dzięki 
Izabeli i Ferdynandowi, Hiszpania, w przeciwieństwie do Niemiec, była państwem 
stosunkowo jednolitym i zjednoczonym. Większość Hiszpanów nie darzyła jednak  
młodego władcy zaufaniem. Był dla nich nazbyt cudzoziemski, wydawał się niedoj-
rzały i niezdolny oprzeć się wpływom swojego nie-hiszpańskiego przecież otoczenia. 
Oczekiwali, że jego doradcy będą trzymali go z dala od spraw kraju, Hiszpanię zaś po-
traktują jak dojną krowę, która ma zaspokajać ich chciwość oraz polityczne ambicje.
105 Ibid., s. 457-463. Elcano był zdumiony, kiedy po dotarciu do Wysp Zielonego Przyladka 

zorientował się, iż choć w dzienniku pokładowym oraz sławnym dzienniku Antonio de 
Pigaffetty starannie odnotowywano każdy upływający dzień, jego miara czasu w stosunku 
do daty w Europie jest o jeden dzień opóźniona. Dzięki temu uświadomiono sobie potrze-
bę wytyczenia międzynarodowej linii zmiany daty.

106 Merriman, Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 43-45; Menéndez Pidal (red.), Historia de 
España, t. XX, s. 176.
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Nowy Wielki Kanclerz Mercurino Gattinara, którego jego ciotka Małgorzata 
sprowadziła z Sabaudii i dała mu jak najlepsze rekomendacje, 12 lipca przedstawił 
Karolowi memorandum poświęcone perspektywom i obowiązkom cesarza jako 
świeckiego zwierzchnika chrześcijańskiego świata. Podkreślił w nim doniosłość 
jednoczenia chrześcijaństwa pod jego przywództwem oraz zalecił ostrożność w po-
wierzaniu zbyt wielkiej władzy w Niemczech i Hiszpanii rodakom z Niderlandów107. 
W nocie wysłanej 16 sierpnia do swojego ambasadora w Anglii, Karol przedstawił 
i potwierdził dotychczasowe obowiązki cesarskiego urzędu oraz swoje oddanie tej 
sprawie. Stwierdził, że na cesarzu i papieżu spoczywa: „obowiązek wykorzenie-
nia wszelkich błędów wśród chrześcijańskich ludów, ustanowienie powszechnego 
pokoju, podjęcie krucjaty przeciwko Turkom i doprowadzenie wszystkiego do lep-
szego porządku i ładu. W wojnie i pokoju owe dwie potęgi [cesarstwo i papiestwo] 
muszą być nierozerwalnie ze sobą związane, a dzięki swojej jednomyślności wszyst-
kim szczerze wierzącym dać pewność lepszej przyszłości”108. 

Pod koniec października Karol oznajmił, że w marcu wyjedzie z Hiszpanii do 
Niemiec na uroczystość koronacji i aby uczestniczyć w obradach sejmu109. W lutym 
1520 roku zwołał Kortezy Kastylii do Santiago de Compostela; parlament miał 
przegłosować przyznanie mu odpowiednich funduszy. Ponieważ miasto to jest 
położone daleko w górach Galicji na południowo-zachodnim krańcu Hiszpanii, 
podróż tam w pełni zimy byłaby wyjątkowo trudna, kosztowna i czasochłonna. 
Kortezy nigdy dotąd nie obradowały w Santiago de Compostela. Powód zwołania 
ich tam był jednak prosty: z galicyjskiego portu La Coruña najszybciej można się 
było dostać do Anglii. Karol w drodze do Niemiec chciał się tam spotkać z angiel-
skim królem Henrykiem VIII. Chciał jak najszybciej dysponować przyznanymi mu 
funduszami, nie zamierzał też przed swoim powrotem zajmować się wewnętrznymi 
problemami Hiszpanii. Dlatego też zabronił miastom wysyłania do Santiago de 
Compostela przedstawicieli z petycjami do niego. Wyjątkiem były tu jedynie Kor-
tezy – ich członków wybierano spośród miejscowej szlachty w drodze losowania. 
Po burzliwej debacie, w trakcie której sięgnięto nawet po sztylety, rada miejska 
Toledo wysłała jednak czterech swoich delegatów do Santiago110.

Karol w drodze do Santiago de Compostela zatrzymał się w Valladolid 
i tam właśnie odnaleźli go nieposłuszni wysłańcy z Toledo. Odmówił spotkania 
z nimi. Wszystkie podejrzenia i niechęci Hiszpanów wobec młodego cudzo-
ziemskiego osiągnęły nagle poziom krytyczny i eksplodowały buntem. Tysiące 
uzbrojonych ludzi wyszło na ulice. Karol w towarzystwie Chiévresa i swojej 
osobistej ochrony uciekł z miasta. Straże zadbały, aby brama miejska pozosta-
ła otwarta, a Karol i Chiévres z nieliczną świtą, nocą i w czasie ulewnej burzy 
pogalopowali w kierunku odległego o trzydzieści kilometrów Tordesillas. Na 

107 Brandi, Charles V, s. 90-91, 112.
108 Janssen, History of the German People, t. III, s. 159.
109 Ibid., t. III, s.155-156
110 Merriman, Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 46-47; Seaver, Great Revolt in Castile, s. 54-

58, 77; Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 188.
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kolejnym postoju, już po minięciu miasta, Karol zgodził się przyjąć i wysłuchać 
delegatów, ale nie udzielił im żadnej odpowiedzi. Kilka dni później spotkał się 
z nimi ponownie, lecz tylko po to, aby zbesztać ich za nieposłuszeństwo. 31 marca 
otworzył obrady Kortezów w Santiago de Compostela przemówieniem, które od-
czytał biskup Palencii. Oznajmił w nim, że Hiszpania jest i pozostanie „ogrodem 
jego przyjemności, fortecą dla obrony, siłą dla ataku, skarbem, mieczem, ostoją 
i siedzibą”, wyjaśnił jednak, że musi teraz wyjechać, aby przyjąć cesarską koronę, 
a pieniędzy, o które prosił, potrzebuje dla właściwego wypełniania swych nowych 
obowiązków względem chrześcijańskiego świata, aby „ustrzec naszą chrześcijań-
ską religię przed wielkim złem” (prawdopodobnie miał tu na myśli Lutra i jego 
zwolenników) i koordynować działania wymierzone przeciwko niewiernym. Dodał 
też kilka uwag w języku hiszpańskim, aby pokazać, jakie poczynił w nim postępy 
(w istocie były one znaczne). Przyrzekł też powrócić do kraju w ciągu trzech lat 
i nie mianować więcej na hiszpańskie urzędy żadnych cudzoziemców111.

Nie mógł powiedzieć lub uczynić więcej. Miało się później okazać, że powróci 
do kraju w wyznaczonym terminie, a Hiszpania przez resztę życia cesarza będzie 
jego główną i najważniejszą siedzibą. W Niedzielę Palmową 1 kwietnia nakazał 
jednak toledańskim delegatom wyjechać z Santiago de Compostela. Kiedy wieść 
o tym dotarła do Toledo, dumna stara stolica Hiszpanii ogłosiła bunt przeciw-
ko rządom Karola w obronie hiszpańskich swobód – „w imię króla, królowej oraz 
Wspólnoty [Comunidad]”112. Wzmianka o królowej odnosiła się do biednej obłą-
kanej Juany, odwołanie się do króla było zaś prawdopodobnie wyrazem nadziei, że 
uda się przekonać bądź zmusić Karola, aby zmienił sposób rządzenia. Buntownicy 
przejęli władzę nad miastem i zamkiem – najpotężniejszą twierdzą w Hiszpanii, 
a zapewne i w całej Europie (dość powiedzieć, że w roku 1936 przez dwa miesiące 
opierała się szturmom, podczas których zastosowano cały arsenał nowoczesnej 
broni: artylerię, miotacze ognia, bombardowania; przetrwała również wysadzenie 
pod nią ładunku dwóch i pół tony trotylu).

Podczas obrad Kortezów Karol musiał stawić czoła zawziętej i upartej opo-
zycji, przeciwnej przyznaniu mu funduszy, o które zabiegał. Stopniowo udało 
mu się ją przełamać dzięki rozważnie rozdzielanym łapówkom oraz obietnicom 
mianowania na wysokie urzędy. Pochłonęło to jednak tyle czasu, że przeniósł 
obrady Kortezów do La Coruña, skąd zamierzał wypłynąć do Anglii. Dopiero 
tam udało mu się uzyskać większość głosów szesnastu kastylijskich miast: osiem 
z nich głosowało za subsydiami dla króla, pięć było przeciwko, jedno nie uzgodniło 
stanowiska, a dwa się wstrzymały. W wystosowanym do Kortezów podziękowaniu 
Karol oznajmił również, że na czas jego nieobecności rządy w Hiszpanii sprawował 
będzie jego świątobliwy nauczyciel, niegdyś biskup a obecnie kardynał, Hadrian 
111 Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 191, 193 (cytaty ze s. 191); Merriman, 

Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 48-50; Seaver, Great Revolt in Castile, s. 62-65, 67-68, 
73-75.

112 Seaver, Great Revolt in Castile, s. 69-70, 79, 86-87, 120; Merriman, Rise of the Spanish Em-
pire, t. III, s. 69-70; Wzmianka o rebelii w imię Wspólnoty sprawiła, że bunt ten nazywany 
jest rewoltą comunidades (wspólnot) lub comuneros (ludu wspólnot).
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z Utrechtu. Wydawało się to złamaniem obietnicy, Karol przyrzekł wszak, że nie 
będzie mianował na wysokie urzędy cudzoziemców, pamiętajmy jednak, że nie 
była to nominacja stała, a postanowiona została najprawdopodobniej jeszcze 
przed złożeniem przez króla przyrzeczenia. Tylko nieliczni skłonni byli wysłuchać 
przypomnienia rozlicznych cnót kardynała Hadriana, ale Karol, kiedy dotarły do 
niego wieści o rebelii w Toledo, nie był skłonny do jakichkolwiek ustępstw. Odpłynął 
z La Coruñy 20 maja w gniewnej atmosferze obustronnych oskarżeń; źle to wróżyło 
jego przyszłości jako króla Hiszpanii oraz cesarza chrześcijańskiego świata113.

Pośpiech, z jakim Karol w owej krytycznej chwili opuszczał Hiszpanię, wiązał 
się nie tyle z jego koronacją w Akwizgranie – doszło do niej dopiero 23 paździer-
nika – ile intencją, aby w drodze do Flandrii zawitać do Anglii, w celu spotkania 
z królem Henrykiem VIII oraz jego żoną, a ciotką Karola, Katarzyną Aragońską. 
Chodziło o to, aby zdążyć przed planowanym i szumnie zapowiadanym spotkaniem 
Henryka z francuskim władcą Franciszkiem I, które miało przejść do historii jako 
Spotkanie na Błoniach Złotogłowia. Wrogie nastawienie Franciszka do Karola było 
oczywiste; dał temu wyraz, kiedy bezskutecznie próbował nie dopuścić do wyboru 
go na cesarza. Dla Karola, choć zakres jego władzy znacznie się zwiększył, zawarcie 
przymierza między Anglią i Francją mogło stanowić poważne zagrożenie. Termin 
spotkania Henryka i Franciszka był już ustalony. Karol uznał, że musi zawitać do 
Anglii nim się ono odbędzie. Jego wizyta pochlebiała Henrykowi, Katarzyna zaś 
była zachwycona, że będzie miała okazję ujrzeć swego młodego bratanka, który 
piastował teraz najwyższy świecki urząd chrześcijańskiego świata. Karol i jego 
doradcy uznali owe spotkanie za dyplomatyczny sukces114.

W tym samym czasie w Hiszpanii iskra buntu, która zapłonęła w Tole-
do, wywołała pożogę w całej Kastylii, a także w Walencji, prowincji na wschod-
nim wybrzeżu kraju. Deputowani Kortezów, którzy w zamian za rozmaite graty-
fikacje finansowe oraz mianowania na wysokie urzędy głosowali za przyznaniem 
Karolowi pieniędzy, zorientowali się, że ich majątki, a nawet życie są zagrożone. 
Andaluzji i Estremadurze oraz – co zaskakujące – Aragonii i niespokojnej zazwy-
czaj Katalonii nie ogarnęły zamieszki, ale Kastylia leży w samym sercu Hiszpanii 
i żaden monarcha tego kraju nie mógł sobie pozwolić na utracenie nad nią kontroli. 
Hadrian z Utrechtu uczynił wszystko, co było w jego mocy i nie skalał się żadnym 
nadużyciem, ale był to kryzys, z którym żaden cudzoziemiec, nawet najbardziej 
uczciwy, nie był się w stanie uporać. Utrzymanie władzy nad Hiszpanią, a co 
za tym idzie (zważywszy na sytuację w Niemczech), cała przyszłość Karola zależały 
teraz od lojalności i energicznych działań jednego tylko człowieka. Był nim Iñigo 
Velasco z Burgos, konetabl Kastylii. Choć była to głównie rewolta mieszczan, 
sympatyzowało z nią wielu przedstawicieli szlachty. Początkowo tylko nieliczni 
z nich byli gotowi rzucić na szalę swoje majątki oraz posiadłości ziemskie i walczyć 

113 Menéndez Pidal (red.), Historia de España, t. XX, s. 191, 193 (cytaty ze s. 191); Merriman, 
Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 48-50; Seaver, Great Revolt in Castile, s. 62-65, 67-68, 
73-75.

114 Brandi, Charles V, s. 116-118, 123.
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ze zbuntowaną ludnością, której oparciem i siłą był szereg dobrze obwarowanych 
i silnie bronionych miast115.

W życiu politycznym Hiszpanii zawsze pojawiały się tendencje anarchi-
styczne, które ścierały się z tradycją głębokiej wierności i lojalności wobec osoby 
panującego. Królowa Izabela mogła bezpiecznie przechadzać się ulicami zbunto-
wanej Segowii w towarzystwie zaledwie dwóch osób ze swojej świty, a mimo to była 
przekonana, że jej rozkazy zostaną natychmiast wykonane116. Ale to była Izabela. 
Karolowi nie udało się jeszcze pozyskać takiej akceptacji i wierności poddanych. 
W Hiszpanii nadal jednak żywa była tradycyjna lojalność wobec królewskiego 
urzędu, umocniona przez Izabelę. Buntownicy, którzy nie mogli powołać się na au-
torytet króla ani królowej, byli podatni na presję tej właśnie tradycji. W rezultacie, 
co bardziej przenikliwi przywódcy buntu od samego jego początku rozumieli, że 
niezbędne jest usankcjonowanie, lub choćby pozór usankcjonowania ich działań 
przez królową Juanę. Dlatego przekonywali lud, że Juana nie jest aż tak obłąkana, 
jak dotąd mówiono. Tordesillas, gdzie zamknięto królową, w sierpniu przyłączy-
ło się do rebelii. Juan de Padilla, jeden z przywódców buntowników, spotkał się 
z królową i przyrzekł, że jego zwolennicy będą jej służyć i bronić w potrzebie. 
Zdawało się, że Juana zaakceptowała to oświadczenie, ale kiedy poproszono ją, 
aby podpisała publiczną deklarację w tej sprawie, odmówiła i nie zmieniła zda-
nia nawet wówczas, kiedy 24 września błagała ją o to kolejna delegacja. Od lat 
odmawiała podpisywania wszelkich dokumentów i nigdy też nie złożyła podpisu 
pod żadnym, który w jakikolwiek sposób uwiarygodniałby rebeliantów. Niemal 
całkowicie utraciła kontakt z rzeczywistością. Wzruszająca wydaje się chwila, kiedy 
jednemu z rozmówców powiedziała: „Wierzcie mi, wszystko, co do mnie mówią 
i wszystko, co widzę, zda mi się jeno snem”117.

W owym czasie Hadrian nieomal poddał się beznadziejnej rozpaczy; napi-
sał do Karola: „Co się zaś tyczy spraw królestwa, zdają się zmierzać ku całkowi-
tej ruinie, chyba że Bóg przyłoży rękę do ich naprawy i uspokojenia”118. Hadrian, 
mimo wszelkich zalet i cnót, nie był jednak wojownikiem i w walce z oddanymi 
swej sprawie Hiszpanami nie sięgnął po argument miecza. Wśród buntowników 
byli ludzie skłonni i zdolni do prowadzenia wojny, nadal jednak była to Hiszpania 
Izabeli Katolickiej – od czasu śmierci królowej upłynęło ledwie szesnaście lat – 
monarchistyczna do szpiku kości. Lojaliści potrzebowali przywódcy. Konetabl 
Velasco i członkowie jego rodziny z narażeniem życia przez dwa dni bronili 
się w obleganym domu w Burgos – sławnym Casa del Cordón, gdzie w roku 1497 
Izabela i Ferdynand przyjmowali Kolumba, książę Juan i Małgorzata, ciotka Karola 
V, brali ślub, i gdzie zmarł Filip, ojciec Karola. Velasco postanowił wówczas do koń-
ca wypełnić swoje obowiązki pierwszego obrońcy królestwa. Kilka dni później, pod 
koniec września, gdy dotarła do niego wieść, że Karol mianował go współregentem  

115 Seaver, Great Revolt in Castile, s. 90-122; Merriman, Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 107.
116 Zob. t. III, rozdz. XIV niniejszego cyklu.
117 Seaver, Great Revolt in Castile, s. 132-144, 147-150.
118 Ibid., s. 125.
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Kastylii (kardynał Hadrian przebywał wówczas w więzieniu w Valladolid), Vela-
sco zareagował przypływem poświęcenia, oddania i lojalności. 15 października 
kardynał Hadrian uciekł z Valladolid: wspiął się na mur, zszedł po drugiej stronie 
i odjechał na mule. Nic nie wskazuje na to, aby podjęto energiczne działania, aby 
go schwytać. 1 listopada konetabl Velasco rezydował już w swoim odbitym z rąk 
buntowników domu w Burgos. 5 grudnia jego syn, hrabia Haro, zdobył szturmem 
Tordesillas i przejął opiekę nad królową Juaną119.

W styczniu wśród buntowników zaczęły ujawniać się wyraźne podziały. 
Co bardziej odpowiedzialni byli przerażeni poczynaniami biskupa Antonia de 
Acuñy z Zamory, który 23 tego miesiąca spadł niczym grom na miasteczko Ma-
gaz położone pomiędzy Burgos a Valladolid i doszczętnie je zniszczył, uprzednio 
zabierając stamtąd wszystko, co miało jakąkolwiek wartość – w tym także płaszcz, 
którym przystrojony był posąg Najświętszej Maryi Panny. Nawet w samym To-
ledo odezwały się głosy przeciwne dalszej rebelii i nie zamilkły także wówczas, 
kiedy rada dowodząca buntem wysłała tam biskupa Acuñę, aby utrzymał i zabez-
pieczył jej władzę nad miastem. 15 lutego biskup-renegat, poszukując środków 
na opłacenie swoich oddziałów, splądrował kościoły Valladolid, zabierając z nich 
„kielichy, pateny, tabernakulum, oraz srebrne kadzielnice, a następnie rozdzielił 
je między żołnierzy i kawalerów, którzy śpiewając, szli ulicami miasta z taberna-
kulami i zapalonymi kadzielnicami”120.

Czynić coś podobnego w katolickiej Hiszpanii to rzecz wysoce ryzykowna. 
Przekonali się o tym hiszpańscy republikanie w roku 1936.

W połowie lutego w Burgos opublikowano dekret cesarza Karola V, oskarża-
jący dwustu czterdziestu dziewięciu przywódców rebelii o zdradę stanu. 20 lute-
go w Valladolid wybuchły zamieszki. Zwolennicy zawarcia pokoju z królem starli 
się z tymi, którzy zdecydowani byli kontynuować powstanie. 10 marca Pedro Laso 
de la Vega z Toledo, przewodniczący rady rebelii, zmienił front i udzielił poparcia 
Karolowi. Kilka dni później biskup Acuña poniósł klęskę w bitwie pod Ocañą; po-
legło tam sześciuset jego ludzi. W Wielki Piątek wjechał zbrojnie do Toledo. Tłum 
jego zwolenników okrzyknął go arcybiskupem, ale kapituła katedralna bohatersko 
odmówiła kanonicznego wyniesienia go na ten urząd; jej członkowie wykrzyczeli 
agresywnemu tłumowi swój sprzeciw w typowo hiszpański sposób: „Już się pogo-
dziliśmy ze śmiercią; czyńcie, co macie czynić!”. W dniu urodzin królowej Izabeli, 
22 kwietnia, konetabl Velasco dokonał przeglądu imponującej teraz królewskiej 
armii liczącej sześć tysięcy żołnierzy piechoty oraz dwa i pół tysiąca kawalerzystów. 
Armia ta nazajutrz zwyciężyła w bitwie pod Villalar i ostatecznie zdławiła rebelię. 
W tym samym czasie Karol V we wspaniały sposób dał odpór Lutrowi na sej-
mie w Wormacji. Kiedy Hiszpanie dowiedzieli się o stanowisku, które tam zajął, 
na zawsze zyskał sobie miejsce w ich sercach121.
119 Ibid., s. 26, 155-157, 161, 181, 186, 202-204; Merriman, Rise of the Spanish Empire, t. III, 

s. 77, 80-84.
120 Seaver, Great Revolt in Castile, s. 309; Zob. także ibid., s. 223 i 331.
121 Ibid., s. 252-254, 273-274, 278-280, 283, 325-326, 332-334 (cytat dotyczący kapituły kate-
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W Niemczech Jan Eck nie pozostawał bezczynny. Po dyspucie w Lipsku 
zintensyfikował kampanię wymierzoną przeciwko Lutrowi. Najwidoczniej kon-
frontacja ta w pełni uzmysłowiła mu, jak potężnym wrogiem Kościoła i Wiary 
jest Marcin Luter. Aż do tej chwili i podczas samej dysputy Eck żywił dla Lutra 
szacunek; unikał wycieczek osobistych tak charakterystycznych dla ówczesnych 
sporów. Teraz jednak zdecydował się dać wyraz swym prawdziwym uczuciom. 
Napisał, że Luter w Lipsku, „ociekając nienawiścią”, okazał się „słaby w uczoności, 
lecz silny w kąśliwości i obelgach. Jest kłamcą i husytą”. W czasie trzytygodniowego 
pobytu w Lipsku ani razu nie odprawił mszy122.

Eck w sprawie Lutra utrzymywał stałe kontakty z Rzymem i nieustannie 
zabiegał o podjęcie bardziej zdecydowanych kroków przeciwko augustianinowi. 
9 stycznia, na wyraźne polecenie Leona X konsystorz papieski ponownie zajął 
się rozpatrzeniem kwestii Lutra. W połowie lutego Eck opuścił bawarski uniwer-
sytet w Ingolstadt, na którym wykładał, ruszając do Rzymu osobiście dopilnować 
przebiegu obrad. W tym samym czasie wydział teologiczny uniwersytetu w Lo-
wanium opublikował potępienie tez Lutra. W liście wprowadzającym, kardynał 
Hadrian zawarte w nich herezje nazwał „nieprzyzwoitymi i oczywistymi”. Luter 
udzielił odpowiedzi w marcu. Powtórzył jeszcze ostrzejszym językiem wszystkie 
potępione przez lowańskich teologów tezy i stwierdził, że dopóki na podstawie 
pisma nie udowodnią mu w zadowalający sposób, że się myli „poświęci ich potępie-
niu tyle samo uwagi, co majaczeniom pijaka”123. Jak zawsze, w listach prywatnych 
jeszcze mniej liczył się ze słowami. 14 lutego, pisząc do augustianina Spalatina, 
oświadczył jednoznacznie: „my wszyscy jesteśmy husytami”, stwierdzając, że Jan 
Hus był męczennikiem i powinien zostać kanonizowany124. Bardzo szybko wyzbył 
się wszelkich zahamowań i grzmiał pod niebiosa, dając świadectwo ostatecznego 
lekceważenia i wypowiedzenia posłuszeństwa Kościołowi.

W połowie marca w Rzymie, komisja teologiczna rozpatrująca sprawę Lutra 
potępiła jego poglądy i dzieła, lecz nie jego samego. Wówczas jednak w Stolicy 
Apostolskiej pojawił się Eck, zdecydowany za wszelką cenę doprowadzić do po-
tępienia osoby Lutra. Papież Leon X zgodził się z jego stanowiskiem, rozwiązał 
komisję, a na jej miejsce powołał kolejną. Pod koniec kwietnia przedstawiła ona 
projekt bulli, która ekskomunikowała Lutra jako heretyka. Eck ściśle współpraco-
wał z papieżem nad jej ostatecznym kształtem. 21 maja, zebranemu na konsystorzu  
kolegium kardynalskiemu odczytał protokół swojej dysputy z Lutrem, którą 
przeprowadził w Lipsku; przedstawił także poprawiony projekt papieskiej bul-
li. Obrady trwały aż do wieczora. Uzgodniono, że wszystkie zakwestionowane 
twierdzenia Lutra są błędne i heretyckie, jemu samemu jednak postanowiono dać 
ostatnią szansę wycofania się z nich. Kardynałowie spotkali się ponownie 1 czerwca,  
aby ocenić ostateczny projekt oraz sformułowania zawarte w bulli Exsurge domine, 
122 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 385, 407 (odpowiednio dla dwóch przytoczonych cytatów).
123 Ibid., s. 474-475 (cytaty), 390, 471, 494; Grisar, Luther, t. II, s. 45.
124 Janssen, History of the German People, t. III, s.99. Data listu, zob. Fife, Revolt of Martin 

Luther, s. 471.
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która potępiała Lutra. Przyjęli dokument bez poprawek. Opublikowano go 
15 czerwca125.

Bulla, opierając się głównie na materiałach dostarczonych przez Ecka, w tym 
także protokołach dysputy w Lipsku, potępiała czterdzieści jeden tez Lutra. Trak-
towały one o całkowitym zepsuciu człowieka, zbawieniu przez samą wiarę, łasce 
i sakramentach, istnieniu czyśćca, władzy papieża oraz hierarchów Kościoła. 
Lutrowi zakazano głoszenia jego nauk, nakazano mu w ciągu sześćdziesięciu dni 
złożyć w obecności świadków pisemne oświadczenie, w którym odwoła swoje 
twierdzenia. Ponadto zarządzono spalenie opublikowanych przezeń dzieł. Jeśli 
spełni powyższe warunki, otrzyma przebaczenie; musi to uczynić dla dobra „poko-
ju, jedności i prawdy Kościoła, o który Zbawiciel modlił się tak żarliwie do Ojca”126.

Jeszcze w czerwcu, zanim tekst bulli Exsurge Domine dotarł do jego rąk (choć 
z pewnością wiedział, że go do niego wysłano), Luter opublikował pamflet o pro-
wokacyjnym tytule O chrzcie Rzymu. W pracy tej po raz pierwszy publicznie ogło-
sił szokującą myśl, którą rozważał już wcześniej. Oznajmił, iż papież jest „Anty-
chrystem, o którym mówi całe Pismo Święte”127. 25 czerwca opublikował dwa ko-
lejne pamflety przeciwko papieżowi, w których zaatakował dwóch orędowników 
papieskiego prymatu: niemieckiego franciszkanina Alvelda i włoskiego domini-
kanina i tomistę Silvestro Mazzoliniego znanego jako Prierias (przydomek nada-
ny mu od nazwy jego rodzinnego miasta). W pamflecie przeciwko Alveldowi Lu-
ter ponownie utożsamia papieża z Antychrystem i po raz pierwszy w odniesieniu 
do papieskiego Rzymu używa określenia „nierządnica babilońska”, które później 
powtarzać będą kolejne pokolenia protestantów. Luter zaprzeczył temu, iż które-
gokolwiek z papieży cechowała „miłość Chrystusa wymagana od tych, którzy peł-
nią posługę pasterską”128. Głoszenie nienawistnej niedorzeczności, polegającej na 
odmawianiu bogobojności nie tylko niektórym papieżom, ale wszystkim, którzy 
od czasów św. Piotra pełnili ten urząd – w tym także św. Sykstusowi II męczenni-
kowi mszy w katakumbach, św. Leonowi Wielkiemu, św. Grzegorzowi Wielkiemu, 
Leonowi IX i św. Piotru Celestynowi, których najwyższej próby dobroć była znana 
i uznawana przez wszystkich chrześcijan – rzuca złowrogie światło na odmęty, w ja-
kich pogrążał się teraz Luter. Jego pamflet przeciwko Prierasowi zawiera przera-
żającą obelgę, którą zacytowaliśmy na początku niniejszego rozdziału, wzywając 
do „obmycia rąk w krwi” hierarchów. Oto jego zakończenie: 

Ogłaszam i oświadczam, na słowach Piotra i Chrystusa się opierając, że jeśli nasi 
panowie, biskupi i wszyscy inni wierni wyznawcy nie upomną, nie zganią, nie potę-

125 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 387-388, 394-400; Grisar, Luther, t. II, s. 45-46; 
Fife, Revolt of Martin Luther, s. 390.

126 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 400-403; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 498, 550-
551; Grisar, Luther, t. II, s. 45-49, cytat ze s. 48-49. Zob. cytat umieszczony na początku 
niniejszego rozdziału.

127 Grisar, Luther, t. II, s. 9; pamflet ten został napisany w maju, a opublikowany w czerwcu, 
dokładnej daty jego ukazania się nie znamy.

128 Ibid., s. 11.
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pią błądzącego papieża, jakichkolwiek występków by nie popełnił, i jako poganina nie 
powstrzymają, wszyscy bluźniercami wobec drogi prawdy się staną, jako też zaprzań-
cami Chrystusa i razem z papieżem na wieczność potępieni zostaną. Rzekłem129.

Nic dziwnego zatem, że dwa tygodnie przed opublikowaniem tego gwał-
townego ataku, pisał do Spalatina:

Kości zostały rzucone; teraz gniew Rzymian w takiej samej pogardzie mam, 
jak ich łaski. Przez wieczność całą nie pogodzę się z nimi i nic do czynienia z nimi 
mieć nie będę. Niech potępią i spalą wszystko, co do mnie należy. Ja w zamian im 
to samo uczynię; w przeciwnym razie nie wzniecę ognia, który na oczach świata 
napiętnować i spalić ma cały papieski system – tę lernejską hydrę herezji. To będzie 
koniec demonstracji pokory, która okazała się tak bezowocna130. 

Język Lutra odpowiada temu, co uczynił i co trwa po dziś dzień. Dlatego 
ponowne połączenie się katolików z Kościołem założonym przez Lutra oraz innymi, 
które z niego wyrosły, jest tak mało prawdopodobne w możliwej do przewidzenia 
przyszłości. 

Wielki i nieokiełznany gniew Lutra był także źródłem powstania sławnego 
apelu Do chrześcijańskiej szlachty niemieckiego narodu. W przeciwieństwie do swo-
ich wcześniejszych dzieł, sporządzonych w języku łacińskim, tę pracę napisał po nie-
miecku. Nawoływał w niej cesarza, książęta i całą niemiecką szlachtę, aby ostatecz-
nie odrzuciła papieża, ponieważ większość następców św. Piotra to ludzie „pozba-
wieni wiary… krzywoprzysięzcy, zdrajcy, złoczyńcy”, którzy uwili sobie „diabelskie 
gniazdo w Rzymie”. Zdaniem Lutra, wszyscy chrześcijanie są kapłanami i przysłu-
guje im równe prawo interpretacji oraz objaśniania Pisma, soborów zaś nie powi-
nien zwoływać papież czy biskupi, lecz władcy świeccy. Wzywał do zniesienia dni 
świętych, pielgrzymek, postów, prawa kanonicznego, mszy wedle obrządku rzym-
skiego, kar kościelnych, celibatu duchownych. Domagał się też stopniowej likwidacji 
zakonów religijnych. Szczególnie dużo uwagi poświęcił nowemu cesarzowi Karolowi 
V, wierząc chyba, że przychylnie odpowie on na jego apel. Nie minie jednak osiem 
miesięcy, a Luter przekona się, jak bardzo pomylił się w ocenie młodego władcy131. 

O rozpowszechnienie bulli papieskiej na terytorium Niemiec zadbał Jan Eck. 
Wielu katolickich historyków uważa, że powierzenie mu tego zadania było po-
ważnym błędem Rzymu, ponieważ Eck był uznawany w Niemczech za najbardziej 
nieprzejednanego wroga Lutra, a ponadto odegrał istotną rolę w przygotowaniu 
tekstu bulli i jej publikacji. Twierdzi się, że Niemcy postrzegali to jako rodzaj  

129 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 506.
130 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 390.
131 Ibid., t. VII, s. 390-393; Janssen, History of the German People, t. III, s. 116-123; Fife, Revolt 

of Martin Luther, s. 514-518; Grisar, Luther, t. II, s. 13, 26-31, 55. 30 sierpnia Luter napisał 
bezpośrednio do Karola, prosząc go o obronę przed wrogami i twierdząc, że potępiono 
go, nie wysłuchawszy jego racji. Wiemy, że list ten dotarł do Karola (Fife, Revolt of Martin 
Luther, s. 526-527).
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autoreklamy132. Tak czy owak, w kraju o tak zróżnicowanych poglądach i nastrojach 
opinii publicznej, w którym mieszkańcy wielu miast byli entuzjastycznymi zwo-
lennikami Lutra, rozpowszechnianie bulli było trudne i niebezpieczne. Eck uważał 
z pewnością, że z racji swojej determinacji i odwagi najlepiej nadaje się do realizacji 
tego przedsięwzięcia. Papież prawdopodobnie również tak uważał i bardzo wiele 
przemawia za tym, że miał rację. Wszak któż inny, jeśli nie Jan Eck pognębił Lutra?

To, że zadanie Ecka jest niebezpieczne i trudne, stało się oczywiste natych-
miast, gdy tylko pod koniec września przywiózł on papieską bullę do Lipska. 
Choć wydawało się, że w czasie słynnej dysputy większość obywateli była po jego 
stronie, teraz karta się odwróciła; jego życie było w niebezpieczeństwie, a przez 
pewien czas nie mógł znaleźć nikogo, kto zechciałby wydrukować i rozpowszechnić 
ów dokument. Na początku października w Efurcie podarto wszystkie egzemplarze 
bulli i wrzucono do rzeki, a uzbrojeni studenci gotowali się do napaści na niego, 
kiedy nocą potajemnie opuścił Lipsk i udał się w drogę do Erfurtu. Uniwersy-
tet wiedeński odrzucił bullę pod pretekstem, że najpierw musi w tej sprawie poznać 
opinię cesarza Karola. Biskup Eichstädt opublikował ją jednak w ciągu dziesięciu 
dni od jej otrzymania, a macierzysta uczelnia Ecka, uniwersytet w Ingolstadt, 
udzieliła mu poparcia. W listopadzie, na pomoc Eckowi przybył nuncjusz papieski 
Hieronim Aleander. W Moguncji, której arcybiskupa najwidoczniej sparaliżował 
strach, Aleander zażądał publicznego spalenia wszystkich dzieł Lutra. Kat odmówił 
jednak rozpalenia stosu i niewiele brakowało, by Aleandra ukamienowano. Mimo 
to, nakazał prowincjałowi niemieckich dominikanów, aby jego zakonnicy w całej 
prowincji występowali przeciwko naukom Lutra. Biskup Augsburga niechętnie 
dał się przekonać i 8 listopada opublikował bullę, ale biskup Bambergu odmówił 
i uciekł się do wybiegu, podważając jej autentyczność, którą – nie wiedząc o czym 
mówi – niedługo wcześniej ogłosił sławny uczony i humanista Erazm z Rotterdamu. 
Eck wszedł do rezydencji biskupa Bambergu i rzucił mu na stół podpisane przez 
papieża pełnomocnictwo oraz pisemne polecenie rozpowszechnienia bulli w całych 
Niemczech. Jana Ecka nie było łatwo zbyć byle kłamstwami133. 

Luter tymczasem na początku października opublikował pismo zatytu-
łowane O babilońskiej niewoli Kościoła, w którym stwierdzał, że papiestwo jest 
„dominium Babilonu i prawdziwego Antychrysta”, papież zaś „grzesznikiem 
i synem zatracenia, który siedzi w Kościele niczym Bóg, a poprzez swoje dok-
tryny i posągi zwiększa grzech Kościoła oraz dusz zatracenie”134. W tekście tym 
Luter przypuścił też pierwszy generalny atak na sakramenty kościelne, całkowicie 
negując sakramentalny charakter bierzmowania, wyświęcenia, małżeństwa oraz 
namaszczenia chorych. Uznał sakrament pokuty, ale zaprzeczył jego obligato-
ryjności. Zanegował transsubstancjację w Eucharystii i opowiedział się za teorią 
„konsubstancjacji”, wedle której Chrystus jest w pewien sposób obecny w konse-

132 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 406.
133 Ibid., T. VII, s. 408-411, 423-424; Janssen, History of the German People, t. III, s. 129-130; 

Fife, Revolt of Martin Luther, s. 540, 543, 557, 573.
134 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 534.
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krowanym chlebie i winie, lecz ich natura pozostaje bez zmiany – innymi słowy, 
pozostają one chlebem i winem135.

Pod koniec października Luter opublikował po niemiecku i po łacinie swoją 
odpowiedź na potępiającą go papieską bulle Exsurge domine. W łacińskiej wersji 
dokumentu stwierdził, że jej celem jest „nakłonienie ludzi do wyparcia się Boga 
i oddawania czci diabłu”, dlatego „wszyscy dobrzy chrześcijanie powinni ją zdeptać 
stopami”. Jeżeli papież i jego poplecznicy ekskomunikują go – on ekskomunikuje 
ich. W wersji niemieckiej posunął się jeszcze dalej, oznajmiając, że ten, kto nie 
odrzuci bulli, nie dostąpi zbawienia. W kolejnej odpowiedzi opublikowanej miesiąc 
później, Luter nazywa papieża „niesprawiedliwym sędzią, zatwardziałym i trwa-
jącym w błędzie, który, z jego pism sądząc, jest zapiekłym heretykiem i schizma-
tykiem”. Odwołuje się od papieskiej decyzji do soboru powszechnego, a na koniec 
stwierdza, że „teraz w obliczu wszystkich, którzy trwają w posłuszeństwie wobec 
papieża, wyzwolił własne sumienie i w Dniu Ostatecznym gotów jest stanąć przed 
Bożym sądem”. Jednakże, nim minie kolejny rok, okaże się, że nie będzie mógł już 
o tym myśleć z takim spokojem i pewnością136.

Zdumiewająca eskalacja buntu Lutra sięgnęła apogeum 10 grudnia 1520 roku: 
spalił publicznie potępiającą go papieską bullę, a rzucając ją w ogień powiedział: 
„Ponieważ potępiłeś Bożą prawdę, On dziś wydaje cię ogniu”137.

Tymczasem na froncie walki pojawił się cesarz.
6 czerwca Karol przybył do rodzinnego flamandzkiego miasta Gandawy, 

gdzie ciepło powitała go ciotka Małgorzata (wiele dalibyśmy za to, aby wiedzieć, 
co sobie powiedzieli, kiedy Karol zrelacjonował jej wydarzenia w Hiszpanii). 
Przebywał we Flandrii przez całe lato, a jego dwór rezydował w Gandawie i An-
twerpii. Pod koniec września przybył do niego nuncjusz papieski Aleander z bullą 
papieską potępiającą Lutra. Niewiele wiedział o młodym cesarzu, więc ów nader 
drażliwy temat poruszył ostrożnie i delikatnie. Później relacjonował papieżowi, 
że „ku jego radosnemu zdziwieniu”, Karol od razu oznajmił mu, iż „gotów jest 
oddać życie w obronie Kościoła” i dopilnuje tego, aby bulla Exsurge domine została 
niezwłocznie rozpowszechniona w całych Niderlandach. 23 października został 
koronowany w Akwizgranie. W świetle przyrzeczenia złożonego Aleandrowi, 
słowa, które wypowiedział w czasie uroczystości koronacji, niewątpliwie nabrały 
dlań szczególnego znaczenia:

Arcybiskup Kolonii zgodnie ze starym obyczajem zapytał: „Czy będziesz 
trwał w świętej wierze katolickiej, którą przekazali nam apostołowie i okażesz 
ją w dziełach tego godnych? I czy papieżowi oraz Świętemu Kościołowi rzymskiemu  

135 Ibid., s. 530-538; Grisar, Luther, t. II, s. 32-34.
136 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 413-414 (pierwsze dwa cytaty ze s. 414); Fife, 

Revolt of Martin Luther, s. 552-556, 560-561 (trzeci cytat ze s. 561); Janssen, History of the 
German People, t. III, s. 130-132; Grisar, Luther, t. II, s. 49-50. O wątpliwościach, które pod 
koniec 1521 roku żywił Luter w sprawie boskiego osądu jego osoby, zob. rozdz. II niniej-
szego tomu.

137 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 580.
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okazywał będziesz wierne i należne mu posłuszeństwo?”. „Tak” – odparł cesarz 
i dwoma palcami prawej dłoni dotykając ołtarza, dla formalnego potwierdzenia 
swej przysięgi, dodał te oto słowa: „Ufność pokładając w Bożej opiece i wspoma-
gany modlitwami wszystkich chrześcijan, ze wszystkich sił, prawdziwie dążył będę 
do wypełnienia tego, co obiecałem, tak mi dopomóż Bóg i Święta Ewangelia138.

Marcin Luter zrozumiał. Zaledwie trzy tygodnie później, 13 listopada, napisał 
do Spalatina, że od cesarza Karola V nie można oczekiwać jakiejkolwiek pomocy. 
Aleander jednak, w liście napisanym i wysłanym w połowie grudnia z Wormacji 
do kardynała de Medici, przyszłego papieża Klemensa VII, stwierdził, że duża część 
niemieckiej szlachty, większość jurystów i pisarzy, a nawet niemała część tamtejszego 
duchowieństwa uległa herezjom Lutra, on zaś całą nadzieję pokłada w cesarzu Karolu, 
gdyż „chyba od tysiąca lat nie pojawił się książę o tak szlachetnych skłonnościach”139.

Wnuk Izabeli Katolickiej był gotów bez reszty poświęcić się próbie zapobie-
żenia dokonującemu się podziałowi chrześcijańskiego świata. 

Kiedy Fryderyk, elektor Saksonii, twierdząc, że nie jest przekonany o winie 
Lutra, kolejny raz odrzucił żądania dwóch nuncjuszy papieskich – Aleandra 
i Marina Caraccioli – aby uwięził go lub wydał im, cesarz 28 listopada wysłał 
doń list, w którym zalecał mu, aby zabrał ze sobą Lutra na zapowiedziane obrady 
sejmu w Wormacji, gdzie ten będzie mógł zostać „przepytany przez uczone i do-
brze zorientowane osoby”. Do tego czasu jednak zabronił Lutrowi publikowania 
jakichkolwiek pism o treści godzącej w papieża i Kościół. Na zebraniu rady 
cesarskiej 14 grudnia Aleander zaprotestował przeciwko komentarzom Karola 
zawartym w zaproszeniu dla Fryderyka i Lutra, uznał bowiem, że ich treść oznacza 
dopuszczenie możliwości odwołania się od decyzji papieża w sprawach doktryny 
i herezji do organu władzy świeckiej. Nakłaniał także Karola, aby wydał cesarski 
edykt o potępieniu i skazaniu Lutra, ponieważ minął sześćdziesięciodniowy termin, 
który wyznaczono mu na stawienie się w Rzymie. Jak na młodego cesarza w pierw-
szym okresie rządów (od jego koronacji upłynęły zaledwie dwa miesiące), Ka-
rol wyjątkowo dobrze przyjął owe stanowcze pouczenie. Zaledwie trzy dni później 
napisał do Fryderyka, odwołał zaproszenie z 28 listopada i stwierdził, że Luter, 
zanim przyjedzie do Wormacji, musi odwołać swoje twierdzenia. Dodał również, 
że niezależnie od tego, życzy sobie przedyskutować tę sprawę z Fryderykiem na 
sejmie w Wormacji. Pokazał nawet ów list Aleandrowi, aby ten wypowiedział 
się na jego temat przed wysłaniem. Rada imperialna zatwierdziła tekst edyktu 
przeciwko Lutrowi i jego zwolennikom 29 grudnia; postanowienia edyktu miały 
obowiązywać na terenie całego państwa. Nie został on jednak opublikowany wsku-
tek niezdecydowanej postawy arcybiskupa Moguncji, który obawiał się następstw 
jego ogłoszenia i skłaniał się ku poglądom elektora Fryderyka140.

138 Janssen, History of the German People, t. III, s. 158.
139 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 424-425(cytat ze s. 425); Fife, Revolt of Martin 

Luther, s. 562.
140 Ibid., t. VII, s. 421, 425-427 (cytat ze s. 425); Fife, Revolt of Martin Luther, s. 572, 587-591.
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Tego samego miesiąca, franciszkanin Thomas Murner napisał odpowiedź 
na pismo Lutra zatytułowane Do chrześcijańskiej szlachty niemieckiego naro-
du, wygłaszając żarliwy apel do cesarza Karola, aby zajął zdecydowane stanowisko 
i bronił wiary przed najniebezpieczniejszym atakiem, jaki spotkał ją od ponad 
siedmiuset lat – czyli od chwili utworzenia Świętego Cesarstwa Rzymskiego przez 
Karola Wielkiego. Zdaniem Murnera, Luter tak „haniebnie lżył i znieważał papie-
ża”, iż „nawet gdyby był on [papież] mordercą i największym łotrem na ziemi, nie 
powinien zostać równie niegodnie potraktowany”141. Najbardziej jednak oburzyło 
Murnera odrzucenie przez Lutra fundamentalnego znaczenia i ofiarnego charak-
teru mszy. Omawiając tę sprawę, w swoim pamflecie zwrócił się także osobiście 
i bezpośrednio do samego Lutra:

Z wielką goryczą, która rozdziera mi serce, muszę zwrócić się do was krótko, 
prostą niemczyzną. Odłożę na bok przygotowanie kapłańskie, stopnie doktorskie, 
kapłaństwo, monastycyzm, przysięgi, ślubowania, obietnice oraz wszystko, co mo-
głoby mnie obligować, i będę po prostu pobożnym chrześcijaninem. Ojciec mój 
od młodych lat uczył mnie okazywania szacunku dla mszy, jako upamiętnienia 
ofiary naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tego samego – a mianowicie, że msza jest 
ofiarą owocną dla żywych i dla umarłych – uczeni są wszyscy, którzy z Pisma Świę-
tego dowiadują się o naszym wspólnym Zbawicielu Chrystusie. Zdanie to podzie-
lają wszyscy uświęceni nauczyciele; święty ten obyczaj towarzyszy nam od czasów 
dwunastu Apostołów. Wysocy kapłani wiary, miejcie wzgląd na to i pamiętajcie, 
że w kwestii mszy nauczacie nas prawdy spoczywającej najgłębiej w sercu każdego 
chrześcijanina… Z chrześcijańskiego serca i nauk ojca płynie, co rzec wam pragnę: 
gdyby wszyscy biskupi milczeli jak grób [i w istocie, większość niemieckich bisku-
pów w sprawie Lutra zachowała dotąd milczenie], a kult mszy świętej zaniknął, ja 
tymże własnoręcznym pismem zaświadczam, że zejdę z tego świata, przekazaną 
przez ojca cześć dla mszy zachowując i ufność w zbawienie pokładając w kontem-
placji Chrystusowego Krzyża142. 

Trzy dni po nowym roku 1521 papież Leon X wydał kolejną bullę przeciwko 
Lutrowi, w której oficjalnie ekskomunikował go za niepodporządkowanie się zale-
ceniom zawartym w Exsurge Domine. Ponadto, papież upoważnił Albrechta, arcy-
biskupa (obecnie już kardynała) Moguncji, papieskich nuncjuszy, Aleandra i Ca-
racciolego, oraz Jana Ecka do podjęcia stosownych kroków przeciwko wszystkim 
luteranom bez wyjątku, „nawet elektorom”. 18 stycznia wystosował formalną i pilną 
prośbę do cesarza Karola, aby jak najszybciej opublikował bullę ekskomunikującą  
Lutra, wprowadził jej postanowienia w życie na całym terytorium Niemiec, za-
stosował środki pozostające w jego gestii jako władcy świeckiemu, wypełnił tym 
samym odwieczny cesarski obowiązek obrony chrześcijańskiego świata przed 
herezją i ostatecznie ją wykorzenił. Luter prawdopodobnie zdawał sobie sprawę 

141 Janssen, History of the German People, t. III, s. 151 (cytat), 153.
142 Ibid., t. III, s. 151-152.
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z zagrożenia. 25 stycznia napisał do elektora Fryderyka i oświadczył, że bardzo 
by chciał pojechać na sejm do Wormacji, gdzie ma nadzieję wykazać, iż wszystko, 
co napisał i czego naucza, czynił „dla zbawienia chrześcijaństwa jako całości, dla 
pożytku całego narodu niemieckiego, dla wyplenienia niebezpiecznych nadużyć 
i przesądów”. 6 lutego kopia tego listu dotarła do cesarza Karola, który przejrzał 
ją szybko i podarł na kawałki. Przygotował cesarski edykt przeciwko Lutrowi, ale 
kanclerz Gattinara przekonał go, aby przed jego opublikowaniem przedstawił ów 
dokument sejmowi143.

13 lutego w Środę Popielcową nuncjusz papieski Aleander przemówił na 
posiedzeniu sejmu w Wormacji, który obradował od 27 stycznia. Najpierw od-
czytał list Leona X z 18 stycznia do cesarza Karola, w którym papież domagał się 
natychmiastowego wprowadzenia w życie decyzji o ekskomunikowaniu Lutra. 
Przedstawił go jako niepoprawnego i zatwardziałego heretyka, który podburza 
lud niemiecki do buntu, szczególny nacisk kładąc na podobieństwo luterań-
skiej rewolty do rebelii, którą w minionym stuleciu wzniecił Jan Hus. Odczytał 
posłom najostrzejsze i najgwałtowniejsze fragmenty dzieł Lutra, podkreślając fakt, 
że zachęcał on swoich czytelników, aby „obmyli ręce we krwi duchowieństwa”144. 
Na przedstawioną mu propozycję, aby sejm na jednej z sesji wysłuchał, co ma do 
powiedzenia Luter, nuncjusz z żarem w oczach zwrócił się do Karola:

Najłaskawszy cesarzu, jak można dawać posłuchanie człowiekowi, który otwar-
cie głosi, że nie pozwoli się pouczać nikomu, nawet aniołowi z niebios, i że niczego 
bardziej nie pragnie, jak ekskomuniki? Luter odwołał się od decyzji Stolicy Apo-
stolskiej do soboru powszechnego; publicznie głosi jednak, że Husa niesprawiedli-
wie skazano w Konstancji. Pytam zatem: kto może go wysłuchać i osądzić?145

Do chwili, kiedy Aleander wygłosił owe wspaniale przemówienie, wielu po-
słów nie uświadamiało sobie, że Luter całkowicie odrzucił podstawowe doktryny 
Kościoła. Przemówienie to wywołało wielkie wrażenie, ale posłowie dalecy byli 
od powszechnego i jednomyślnego potępienia Lutra. Nazajutrz przedstawiono 
im sporządzony przez Karola dekret wymierzony przeciwko Lutrowi (cesarz nie 
przybył jeszcze osobiście na obrady). W odczytanym posłom liście wprowadzają-
cym Karol zapewnił zgromadzonych książąt, biskupów i szlachtę o swoim oddaniu 
i poparciu dla wiary, Kościoła i papieża. Luter musi odwołać swoje twierdzenia, 
jego pisma należy spalić, jego samego zaś oraz jego zwolenników, jeżeli się nie 
podporządkują, ukarać jak zwykłych przestępców. Rozgorzała żarliwa i pełna spo-
rów debata. Fryderyk, elektor Saksonii, otwarcie opowiedział się po stronie Lutra; 
mało brakowało, a on i elektor Brandenburgii rzuciliby się na siebie z pięściami. 
Wielu członków zgromadzenia było zdania, że, wziąwszy pod uwagę poparcie 
143 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 416, 427-428; t. VIII, s. 22; Grisar, Luther, t. II, 

s. 56; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 612-613 (odpowiednio dwa przytoczone cytaty) 
i 620-621.

144 Janssen, History of the German People, t. III, s. 177.
145 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 429.
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i popularność, jaką cieszy się Luter, należy przekonać cesarza, aby sprowadził go 
do Wormacji i dał mu ostatnią szansę odwołania swych błędnych twierdzeń. Po 
kolejnych pięciu dniach równie burzliwych obrad, sejm uzgodnił, że przedstawi 
tę propozycję cesarzowi pod rozwagę jako swą oficjalną prośbę146.

Aleander napisał do papieża list, w którym dał wyraz swemu zniechęceniu: 

Gdyby nie tak przychylne nastawienie cesarza, z pewnością przegralibyśmy. 
Kanclerz Gattinara uważa, że bez zwołania soboru nie ma nadziei na zwalczenie 
herezji. Glapion, spowiednik Karola, lęka się rozprzestrzenienia pożogi; książęta 
pełni są niezdecydowania, prałaci zaś lęku. Wszystko znajduję w stanie takiego za-
mieszania, że o ile Bóg nam nie pomoże, ludzka mądrość na nic się nie zda147.

Trzy dni później Aleander uznał, że nawet cesarz się waha. Życie nuncjusza 
papieskiego było w niebezpieczeństwie; obawiał się chodzić ulicami Wormacji. 
Karol powiadomił sejm 2 marca, że przychyla się do jego prośby o zaproszenie Lu-
tra i zagwarantowanie mu bezpieczeństwa cesarskim listem żelaznym, stał jednak 
na stanowisku, że kiedy Luter przybędzie do Wormacji, należy jedynie zażądać 
od niego wycofania się z błędnych twierdzeń, nie zaś po raz kolejny wysłuchiwać 
jego racji. Zdecydowanie prokatolicki książę Saksonii Jerzy również zagwaranto-
wał Lutrowi bezpieczny przejazd przez swoje terytorium. Herold cesarski, Kaspar 
Sturm, mimo iż wiedziano o jego przychylności dla Lutra, otrzymał polecenie 
dostarczenia mu wezwania do Wormacji148.

21 marca cesarz Karol przybył do Wormacji i wystąpił przed sejmem, za-
biegając o akceptację dla militarnych działań przeciwko Francji w północnych 
Włoszech. Umysły delegatów zaprzątała jednak przede wszystkim sprawa Lutra. 
Trwał Wielki Tydzień. We wtorek 26 marca, nie czekając na zgodę sejmu, Karol 
ogłosił edykt nakazujący spalenie wszystkich dzieł Lutra. W Wielki Piątek cesar-
ski herold Sturm wjechał do Wittenbergi, aby dostarczyć Lutrowi wezwanie; ten 
odparł, że wyruszy w drogę zaraz po Wielkanocy. Wyjechał z miasta we wtorek 
2 kwietnia. Podróżował wozem wraz z trzema towarzyszami. 4 kwietnia zatrzymał 
się w Lipsku; książę Jerzy odmówił widzenia się z nim, ale rada miejska ugościła 
go winem. 6 kwietnia z wielkim entuzjazmem został powitany w Erfurcie, gdzie 
nazajutrz, w niedzielę, nauczał swojej doktryny zbawienia przez samą wiarę oraz 
dobre uczynki. 16 kwietnia o dziesiątej rano przybył do Wormacji, gdzie powitał 
go dwutysięczny tłum, wśród którego, oprócz zwykłych mieszkańców miasta, byli 
także księża i szlachta. Schodząc z wozu, Luter wykrzyknął: „Bóg jest ze mną!”. 
Aleander, który przyglądał się owej scenie z bezpiecznej odległości, wspomina 
o „demonicznych oczach” reformatora”149.
146 Ibid., t. VII, s. 431-432; Janssen, History of the German People, t. III, s. 178-180; Grisar, 

Luther, t. II, s. 61-62; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 623-624; Brandi, Charles V, s. 130.
147 Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 430.
148 Ibid., t. VII, s. 431-432; Fife, Revolt of Martin Luther, s. 625, 627-629, 649-650; Janssen, 
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Tego samego dnia w Xochimilco Hernán Cortes toczył walkę wręcz z mek-
sykańskimi wyznawcami szatańskiego kultu; dwa dni wcześniej na Filipinach, 
po przeciwnej stronie globu, Ferdynand Magellan ochrzcił króla Cebu; tydzień 
później w Hiszpanii konetabl Velasco odniósł zwycięstwo w rozstrzygającej bitwie 
z buntownikami występującymi przeciwko władzy Karola. W chrześcijańskim 
świecie rozgrywały się wydarzenia o przełomowym znaczeniu historycznym.

Nazajutrz po przyjeździe Lutra, 17 kwietnia, cesarski marszałek Ulrich von 
Pappenheim odwiedził go w domu, w którym się zatrzymał (jak na ironię, był to bu-
dynek należący do krzyżowego zakonu joannitów), a następnie zaprowadził go na 
obrady sejmu. Za nimi, wypełniając ulice, podążał tłum ludzi. Niewielka sala, w któ-
rej odbywały się posiedzenia sejmu, była tak „zatłoczona… [że ludzie ] omal się nie 
podusili”. Luter był przerażony. Obserwatorzy zauważyli, że wyraz jego twarzy nie-
ustannie się zmieniał. Gorączkowo rozglądał się wokół. Cesarz Karol ujrzał go wtedy 
po raz pierwszy. Wystarczyło mu jedno spojrzenie. „Ten człowiek nigdy nie uczyni 
ze mnie heretyka” – powiedział stanowczo do towarzyszących mu osób150.

Lutra zaprowadzono do ławy, na której leżała sterta ponad dwudziestu ksiąg 
jego autorstwa. Johann von Eck151, doradca prawny arcybiskupa Trewiru, wysoki 
mężczyzna o donośnym głosie, zakrzyknął: „Marcinie Lutrze, Jego Cesarska 
Wysokość wezwał cię z dwóch powodów: aby usłyszeć, czy potwierdzasz, że to ty 
napisałeś przypisywane ci leżące przed tobą księgi, oraz czy trwasz przy nich, czy 
też chcesz od którejś z nich się odżegnać”152. Następnie odczytał ich listę. Luter, 
„jakby sparaliżowany strachem, głosem tak cichym, że nawet ci blisko niego ledwie 
słyszeli, co mówi” przyznał, że jest ich autorem i poprosił o czas na przemyślenie 
swojej odpowiedzi. Dano mu na to jeden dzień, a Eck wygłosił długą mowę, prze-
strzegając Lutra przed dzieleniem Kościoła i doprowadzaniem do zatracenia dusz. 
Wezwał go do zastanowienia i odwołania głoszonych przezeń poglądów, przypo-
mniał mu także, że cesarz obiecał, iż będzie trwał po stronie papieża i Kościoła153. 

Nazajutrz, 18 kwietnia, przyszła pora podjęcia decyzji. Obrady sejmu prze-
niesiono do większej sali w pałacu biskupa Wormacji. Posiedzenie miało rozpocząć 
się o piątej po południu, ale opóźniło się o godzinę. Luter czekał na zewnątrz w oto-
czeniu w przeważającej części przychylnego mu tłumu. Kiedy otwarto drzwi, lu-
dzie zaczęli pchać się do środka; cesarzowi z trudem udało się wejść. Luter zaczął 
przemawiać. Przyznał, że zakwestionowane księgi są jego autorstwa i podzielił je 
na kilka grup. Jedna z nich atakowała papiestwo – „nikt temu zaprzeczyć nie może”, 
gdyż „za sprawą papieskich praw i doktryn przez ludzi wymyślonych, więzi się 
sumienie chrześcijańskiego świata, a substancja niemieckiego narodu niszczona jest 
przez niesłychaną tyranię”. Von Eck skarcił Lutra za „porywczość i rozgoryczenie, 

150 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 658, 659 (odpowiednio dla dwóch przytoczonych cytatów).
151 Postać niemająca niczego wspólnego z dominikaninem Janem Eckiem, zagorzałym opo-

nentem Lutra.
152 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 659.
153 Ibid., s. 658-652; Von Pastor, History of the Popes, t. VII, s. 433-434; Janssen, History of the 

German People, t. III, s. 190 (cytat).
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które nie przystoją zakonnikowi”, a także za „przeciwstawianie swych własnych 
opinii świętej ortodoksyjnej wierze ustanowionej przez Chrystusa”. Zażądał następ-
nie „szczerych, uczciwych, niedwuznacznych odpowiedzi bez żadnych wykrętów”, 
czy odwołuje swoje błędne twierdzenia.154 Luter wyciągnął ramiona, z powagą na 
twarzy zwrócił się ku cesarzowi, spojrzał Karolowi prosto w oczy i powiedział:

 ile nie zostanę przekonany świadectwem Pisma 
Świętego albo jasnym, oczywistym dowodem (bo papieżowi i soborom nie wierzę, 
jasna bowiem i oczywista to rzecz, że się często myliły i przeczą sobie wzajemnie), 
związany przekonaniem sumienia na podstawie Słowa Bożego nie mogę i nie chcę 
niczego odwołać, bo niepewna i niebezpieczna to rzecz czynić cokolwiek wbrew 
swemu sumieniu. Tak mi Boże dopomóż. Amen!

Na tym owego dnia poprzestano. Tłum wypłynął z pałacu, wielu wiwatowało 
na cześć Lutra, który podniósł ręce i potrząsnął nimi w zwyczajowym, niemieckim 
znaku zwycięstwa, a kierując się na kwaterę, krzyczał: „Wyszedłem cało! Wysze-
dłem cało!”. Na dziedzińcu biskupiego pałacu stało kilku Hiszpanów. Kiedy go 
zobaczyli, zaczęli krzyczeć: „Na stos z nim!” . Przez kolejne sto dwadzieścia siedem 
lat hiszpańscy żołnierze będą ścierali się z niemieckimi luteranami na polach bitew, 
bezskutecznie walcząc o zlikwidowanie rozłamu, który tamtego dnia się unaocznił. 
Cesarz Karol, który uznał Hiszpanię za swą drugą ojczyznę, teraz uświadomił sobie, 
jak ogromne stoją przed nim wyzwania i jak wielki ciąży na nim obowiązek.

Jeszcze tej samej nocy Karol własnoręcznie napisał deklarację przeciwko 
Lutrowi. Powstała ona w języku francuskim, który Karol poznał jeszcze jako 
dziecko, jednocześnie ucząc się flamandzkiego. Rankiem o ósmej odczytano ją na 
posiedzeniu sejmu. Choć nie jest ona równie powszechnie znana, jak oświadcze-
nie Lutra, z pewnością warto ją poznać i zapamiętać. Próżno szukać słów równie 
dobitnych, płomiennych i prosto z serca płynących, a wypowiedzianych w chwili 
historycznego przełomu.

Wiadomo wam, że wywodzę się od większości chrześcijańskich cesarzy szla-
chetnego niemieckiego narodu, katolickich królów Hiszpanii, arcyksiążąt Austrii, 
książąt Burgundii, którzy do śmierci pozostali wiernymi synami Rzymskiego Ko-
ścioła, obrońcami wiary katolickiej, świętych obyczajów, zasad oraz reguł jej wyzna-
wania, które stały się moim dziedzictwem i wedle przykładu których żyję. Dlatego 
zdecydowany jestem bronić wszystkiego, co wydarzyło się od Soboru w Konstancji. 

154 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 662-666, cytaty odpowiednio ze s. 664 i 665, oraz 666 
(ostatnie dwa).

155 Ibid., s. 666. Wszyscy współcześni znawcy życia Lutra, zarówno katoliccy, jak i protestanc-
cy, są zgodni, że najprawdopodobniej nie zakończył on swojej wypowiedzi uroczystymi 
słowami „Przy tym trwam i inaczej uczynić nie mogę”, ponieważ zdanie to nie pojawia 
się w żadnym oryginalnym źródle poświęconym przebiegowi postępowania, które wszczę-
to przeciwko Lutrowi na sejmie w Wormacji.

156 Fife, Revolt of Martin Luther, s. 668.
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Jest wszak oczywiste, że jeden mnich musi się mylić, skoro przeciwstawia się zdaniu 
całego chrześcijańskiego świata. W przeciwnym razie oznaczałoby to, iż od ponad 
tysiąca lat chrześcijaństwo tkwi w błędzie. Dlatego zdecydowany jestem postawić 
na to moje królestwa, dominia, przyjaciół, własną krew, życie i duszę. Wielką wszak 
byłoby hańbą dla nas i dla was, członków szlachetnego niemieckiego narodu, gdy-
byśmy teraz, przez nasze zaniedbanie, dopuścili choćby do samego tylko poja-
wienia się herezji i szkalowania prawdziwej religii, która zapisana jest w ludzkich 
sercach. Wszyscy wysłuchaliście wygłoszonej tu wczoraj mowy Lutra, a ja teraz 
powiadam wam, że żałuję, iż tak długo zwlekałem z wszczęciem przeciw niemu 
postępowania. Ponownie go nie wysłucham; ma swój żelazny list. Odtąd uznaję go 
za niepoprawnego heretyka i mam nadzieje, że wy wszyscy, jako dobrzy chrześcija-
nie, nie zaniedbacie swego obowiązku .

Tym razem kości rzeczywiście zostały rzucone. Na kontynencie europej-
skim rozpoczęła się walka o ocalenie Kościoła oraz dotychczasowego kształtu 
chrześcijańskiego świata. 

W Wormacji wielu nadal próbowało wypracować jakiś kompromis, ale 
żadne ludzkie wysiłki nie były już w stanie załagodzić konfliktu i zasypać podzia-
łów, które objawiły się z całą wyrazistością. 25 kwietnia von Eck wręczył Lutrowi 
oficjalną notę zwalniającą go z obowiązku obecności na sejmie, a ważność żela-
znego listu przedłużono na dwadzieścia jeden dni, aby bezpiecznie mógł wrócić 
do domu. Owego wieczoru Luter ucztował ze swymi akolitami, a małmazja lała 
się strumieniami. Wtedy przyszedł do niego elektor Fryderyk i powiadomił go, 
że ustalono, iż zostanie zabrany do bezpiecznej kryjówki, jednak nie zostanie 
uprzedzony o tym, kiedy i jak to się stanie. Nazajutrz o dziesiątej rano Luter wyru-
szył w drogę. 4 maja na trakcie, którym jechał, nagle pojawił się konny oddział 
zbrojnych, którzy nakazali mu udać się z nimi. Towarzysze Lutra nie zostali przez 
niego poinformowani o obietnicy złożonej mu przez elektora Fryderyka, więc 
przerażeni tym, co rozegrało się na ich oczach, napisali i rozpowszechniali relację 
o jego rzekomym uprowadzeniu przez wrogów. Sam Luter jednak wiedział, jakie 
są rzeczywiste intencje „porywaczy”. Zabrano go do zamku Wartburg, starej sie-
dziby władców Turyngii górującej nad wielką zalesioną granią. Luter przebywał 
tam niemal rok. Zdjął habit, zapuścił brodę, ubierał się jak miejscowy szlachcic 
i podawał się za junkra o imieniu Georg158.

Papież Leon X odczytał wystąpienie Karola przeciwko Lutrowi kardynałom 
zgromadzonym na konsystorzu 10 maja. Kilka dni później napisał do cesarza 
list, w którym stwierdził, że władca „sprostał wszelkim jego oczekiwaniom i po-
stąpił, jak przystało na prawdziwego obrońcę Kościoła”159.

W Wormacji 8 maja sejm ostatecznie zatwierdził edykt przeciwko Lutrowi, 
którego treść nie odbiegała prawie od dokumentu napisanego przez Karola; kilka 
157 Brandi, Charles V, s. 131-132. 
158 Fife, Revolt of Martin Luther, str 672-678, 683-689, 691; Henry C. Vedder, The Reforma-

tion in Germany, New York 1914, s. 167-168; Janssen, History of the German People, t. III, 
s. 193-195.

159 Von Pastor, History of the Popes, t. VIII, s. 32-33.
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zmian wprowadził do niego nuncjusz papieski Aleander. Na mocy tego dekretu Luter 
został wyjęty spod prawa i skazany na śmierć, a jego herezję potępiono (podkreślono 
zwłaszcza, że Luter zaprzeczył wolności woli, atakował koncepcję sakramentów, 
papieża oraz sobór w Konstancji; ponadto przytoczono także jego wezwanie, aby 
laikat obmył dłonie w krwi duchowieństwa). Dokument ów głosił również, że Luter 
„pod pozorem głoszenia wiary, próbował unicestwić jedyną prawdziwą wiarę; pod 
pozorem głoszenia Ewangelii unicestwił ewangeliczny pokój, miłość i porządek”. 
Karol zaakceptował nową wersję edyktu, dodając, że Luter sprawił na nim wrażenie 
opętanego przez diabła. Akt ten, znany później jako edykt wormacki, został podpi-
sany i oficjalnie ogłoszony ostatniego dnia obrad sejmu, 25 maja 1521 roku. Papież 
powitał go z wielkim zadowoleniem i wydawało się, że katolicy odnieśli znaczące 
zwycięstwo. W istocie jednak skuteczność edyktu uzależniona była od środków 
i możliwości wcielenia go w życie, te zaś, mimo wszelkich wysiłków cesarza, okazały 
się nader nikłe. Albrecht, kardynał i arcybiskup Moguncji, mimo że pełnił funkcję 
kanclerza Niemiec, nawet nie podpisał pisma i czynił wszystko, aby uniemożli-
wić realizację jego postanowień na terenie własnej archidiecezji, a także podległych 
mu diecezji magdeburskiej i halbersztadzkiej. Był to wyraźny znak i ostrzeżenie, że 
Niemcy podążają w kierunku, który wytyczył Luter160. 

Dla katolików powołanie jest płynącym od Boga wezwaniem, aby mężczyzna 
lub kobieta poświęcili swe życie Chrystusowi, służąc mu w sposób szczególny, i aby 
zbawili nie tylko własną duszę, lecz pomagali w zbawieniu dusz bliźnich. Powołań 
jest wiele i większość z nich ma niezaprzeczalną wartość duchową, nie ma to jed-
nak wielkiego znaczenia w wymiarze historycznym. W chwilach kryzysu i przeło-
mu powołanie może być jednak czymś daleko ważniejszym i oznaczać wezwanie 
konkretnego człowieka do odegrania kluczowej roli w ocaleniu Kościoła. Tak 
było w przypadku św. Pawła, który doświadczył tego w drodze do Damaszku. Tak 
było w przypadku św. Augustyna, kiedy rzymskie imperium pogrążało się w otchłani. 
Tak było w przypadku św. Katarzyny ze Sieny, tuż przed zapoczątkowaniem Wielkiej 
Schizmy Zachodniej w 1378 roku. Taki charakter miało też powołanie, które na 
północy Hiszpanii latem i jesienią 1521 roku stało się udziałem młodzieńca, którego 
nogę zgruchotała artyleryjska kula. Nazywał się on Iñigo López z Loyoli.

Iñigo był trzydziestoletnim, drobnej postury baskijskim żołnierzem – próżnym 
i ambitnym hulaką. Nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek wcześniej zrodziła 
się w jego głowie myśl o poświęceniu życia religii. Miał jednak talent przywódczy. 
Kiedy 10 maja 1521 roku wojska francuskie najechały hiszpańską Nawarrę – a stało 
się to zaledwie miesiąc po konfrontacji, do której doszło w Wormacji między cesa-
rzem Karolem i Lutrem – Ingo, mimo niskiej rangi, przejął dowództwo nad obroną 
twierdzy Pampeluna, stolicy Nawarry, skutecznie jej broniąc. 21 maja zraniła go 
armatnia kula, a twierdza i jej garnizon natychmiast wpadły w ręce nieprzyjaciela161.

160 Ibid. t. VII, s. 436-438 (cytat ze s. 438), t. VIII, s. 37; Janssen, History of the German People, 
t. III, s. 196-197, 250; Grisar, Charles V, s. 132.

161 Merriman, Rise of the Spanish Empire, t. III, s. 101; Knecht, Francis I, s. 105; James Bro-
drick, Saint Ignatius Loyola. The Pilgrim Years, New York 1956, s. 56-60; Mary Purcell, The 
First Jesuit, Garden City 1956, s. 54-58.
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Francuscy lekarze poskładali mu nogę, ale zrobili to źle. Odesłano go do 
domu brata we wsi Loyola, ale noga nie chciała się goić. Trzeba ją było złamać 
i złożyć ponownie. Był bliski śmierci. Otrzymał ostatnie namaszczenie. 28 czerw-
ca lekarze byli pewni, że nie doczeka północy. Była to wigilia święta św. Piotra, 
pierwszego papieża, którego następcę z taką zajadłością potępiał i zwalczał Luter. 
Iñigo modlił się do św. Piotra, aby wstawił się za nim u Chrystusa i nie pozwolił 
mu umrzeć. Około północy, zamiast spodziewanej agonii zauważono, że jego 
stan zaczął się poprawiać i wkrótce niebezpieczeństwo minęło. Noga jednak zro-
sła się w taki sposób, że była zdecydowanie krótsza od drugiej; stała się niemal 
bezwładna, a na kości widać było szpetne zgrubienie. Iñigo zażądał, aby znów ją 
złamano i nastawiono. Zabieg przeprowadzono we wrześniu.162

Leżąc w „dużym, jasnym, niskim pokoju na samej górze”163 na łożu z balda-
chimem, powoli dochodził do zdrowia po trzeciej operacji, która bardzo osłabiła 
organizm. Znosić musiał nieustanny ból, gdyż prawą nogę naciągnięto i obciążo-
no, aby zyskała tę samą długość, co lewa. Młody człowiek dotychczas był bardzo 
aktywny fizycznie, teraz zaś leżał całkowicie bezradny, a dnie mijały jeden podob-
ny do drugiego. Mimo iż nigdy nie studiował i rzadko czytywał książki, popro-
sił, aby przyniesiono mu jakąś. W domu były tylko dwie: żywot Chrystusa oraz 
zbiór żywotów świętych. Iñigo bez reszty wciągnęła ta lektura. Postacie świętych, 
a zwłaszcza Franciszka, Dominika i eremity z pustyni o imieniu Humphrey, za-
władnęły jego wyobraźnią bardziej niż bohaterowie rycerskich romansów, które 
dotąd uwielbiał. Zaczął zadawać sobie pytanie, czy mógłby ich naśladować i czy-
nić to, co oni. W październiku doświadczył wizji Maryi z Dzieciątkiem i postano-
wił resztę życia poświęcić Chrystusowi: gdy tylko to będzie możliwe, odbyć piel-
grzymkę do Jerozolimy, a poprzez modlitwę i pokutę pojąć, jaką rolę wyznaczył mu 
Bóg. Brat na próżno przekonywał go, aby odstąpił od swoich zamiarów. W stycz-
niu 1522 roku Iñigo wyruszył w drogę do Jerozolimy. Jego pierwszym celem była 
sławna świątynia Błogosławionej Dziewicy Maryi w Montserrat, niedaleko Bar-
celony. Tam odbył spowiedź generalną i zaczął nowe życie jako „rycerz Boga”164.

Jako Ignacy Loyola miał w przyszłości założyć zakon jezuitów, największy 
i najskuteczniejszy w swoich poczynaniach zakon religijny w dziejach Kościoła, 
który od chwili swego powstania podjął się trzech kolosalnych zadań: odnowienia 
katolickiego systemu edukacji w Europie, ewangelizacji nowo odkrytych teryto-
riów zamorskich i nawrócenia protestantów na katolicyzm. Dzięki niezawodnej 
boskiej pomocy, Ignacemu Loyoli i jego zakonowi udało się to osiągnąć w stop-
niu, o jakim w roku 1521 nawet nie sposób było marzyć. Nie może być wyłącznie 
przypadkiem, że Iñigo odnalazł swoje powołanie dokładnie wtedy właśnie, gdy 
na sejmie w Wormacji Karol wytyczył front walki z Lutrem i zwolennikami jego 
nauki. Najszczerszym orędownikiem Chrystusa został baskijski żołnierz, którego 
armatnia kula z woli Boga rzuciła na karty historii i doprowadziła do niebiańskiej 

162 Purcell, The First Jesuit, s. 60-65.
163 Ibid., s. 60.
164 Ibid., s. 73-84, 91-95; Brodrick, Saint Ignatius Loyola, s. 66-74.
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chwały. Dzieje chrześcijaństwa wciąż pokazują, że zawsze, gdy Kościół zdaje się 
stawać na skraju zniszczenia, gdzieś w świecie odnajduje się kolejny Iñigo Lopez, 
który, medytując nad Chrystusem i jego świętymi, całą swą wolę koncentruje na 
tym, aby odtąd zawsze podążać ich śladem. To jeden ze sposobów umacniania 
Kościoła, który nie upadnie nigdy, istotą obietnicy Chrystusa jest bowiem to, że 
bramy piekielne go nie przemogą. 


