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1. Европски догађај
Витенберг, „на рубу цивилизације“.1 Потекавши из ове немачке
универзитетске варошице без традиције, реформација је у најкра
ћем рок у поста ла европски дога ђај. То је донек ле било условљено
и политичким структ у ра ма и констелација ма у Европи: Карло V,
млади краљ из хабзбуршке династије који је од 1520/21. управљао
судбином Светог Римског царства, на лазио се на чел у шаролике,
транснационалне творевине којом је требало владати. Поред про
страних територијалних поседа у Европи – Низоземској*, Аустрији,
Лорени, на Иберијском и Апенинском пол уострву, она је обу х ватала
и огромне ваневропске територије, на новооткривеном америчком
континент у. Борбе које је Карло V водио унутар Европе и изван ње,
нарочито са Франц уском и са Османлијским царством, од раних
двадесетих година 16. века су се непосредно одражавале на политич
ки маневарски простор унутар његовог царства и на однос према
оним политичким снагама које су се залагале за Лутера и реформа
цију. Културни, правни, ментални и верски односи у Европи били су
детерминисани тесним везама унутар света европских држава као
и глобалним црквеним структ урама латинске Европе. Оне су, уз то,
довеле до тога да је криза превазиђених учења и видова постојања
1

WA. TR 2, бр. 2800b, стр. 669,12.
Низоземље или Низоземску је у средњем веку сачињавало седам провинција,
међу којима и Холандија.
*
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цркве, коју је најпре у Немачкој изазвао тирингијски авг устински
монах Мартин Лутер, имала далекосежне последице. Осим тога, и
заједничко искуство Европљана с претњом тајанствене суперсиле,
која је на све стране сејала страх, и њена туђа вера, прес удно су до
принели томе да религијске промене као последица реформације
врло брзо поприме европске, па чак и глобалне размере.
На почетку ћемо помоћу неколико асоцијативно повезаних чи
њеница илустровати европеичност реформације која је веома рано
постала очигледна.
Базелски штампар Јоханес Фробен се почетком 1519. године ра
довао ширењу свог првог издања сабраних Лутерових списа у Фран
цуској, Италији, Шпанији и Енглеској, поручујући да ниједну књиг у
није продавао тако добро поп ут ове.2 Енглески краљ Хенри VIII се
1520. године, непосредно након објављивања Лутеровог најрадикал
нијег списа о светим тајнама О вавилонском ропству цркве (De capti
vitate Babylonica), путем књижевности залагао против немачког про
фесора теологије, за шта га је папа одликовао Златном ружом врлине
и почасном тит улом „Бранитеља вере“ (Defensor fidei). Маја 1521. је
у близини лондонске Катедрале Светог Павла одржано суђење Лу
теру и његовим присталицама. Након што су универзитети у Келну
и Левену осудили њихова учења, у пролеће 1521. године прик ључио
им се нају гледнији универзитет западног света, париска Сорбона.
У лето 1521. године, реформаторски проповедник и агитатор То
мас Минцер, који је протеран из Цвикауа, доп утовао je у Праг да би
успоставио контакт с представницима хуситског покрета. Дански
краљ Кристијан II, протеран од домаћег племства, провео је део свог
изгнанства у Витенберг у; у то време је Лукас Кранах Старији изра
дио његов портрет који је додат уз дански превод Новог завета који
ће бити објављен нешто касније. Потоњи експоненти реформатор
ских развојних токова у Француској, Енглеској и Данској, Франсоа
Ламбер од Авињона, Вилијам Тиндал и Ханс Таузен, студирали су
почетком двадесетих година 16. века у Витенберг у. У Јерусалим у је
јеврејски учењак Елеизер Ха Леви у једном писму из 1525. године „у
појави Мартина Лутера“ видео „потврд у“ апокалиптичког ишчеки
вања распада хришћанства и почетка избављења Израиља.3 Турски

2

WA.B 1, бр. 146, стр. 331–333.
Anselm Schubert, Täufertum und Kabbalah. Augustin Bader und die Grenzen der
Radikalen Reformation [QFRG 81], Gütersloh 2008, стр. 83.
3
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султан Сулејман, звани Величанствени (1520–1566), распитивао се
1532. код једног изасланика из Царства колико Лу тер има година;
ка да је, очигледно са жа љењем, сазнао да је реформатор та да већ
имао четрдесет и девет година, свеједно му је пору чио да у њем у
има „милостивог господара“. Од раних двадесетих година 16. века
Лутерове идеје и идеје других реформатора прих ваћене су у круго
вима око бискупа од Моа, Гијома Брисонеа, и хуманистичког уче
њака Лефевра Д’Етапла. Такозвана „афера плаката“ из 1534, када су
протестантски леци продрли до одаја француског краља Франсое I,
представљала је прекретницу ка недвосмислено антиреформатор
ској политици овог владара.
И у Историји реформације суперинтенданта Фридриха Мико
нијуса из Готе јасно се распознају не са мо европске него и димен
зије почетка или преокрета читавог хришћанства, који је отпочео
с Лутерових 95 теза против опроста (95 Thesen wider den Ablass).
Оне су, према Миконијус у, за 14 дана прошле цел у Немачк у, „а за
четири недеље безма ло читаво хришћанство, као да су сâми анђе
ли били гласници [уп. Псалм 103:20] који су порук у трком носили
наочиглед свих људи“.4 Реформатор Миконијус јасно је сагледавао
европске димензије реформације и ка да су у питању универзите
ти који су се бавили слу чајем Лу тер, местима спа љивања његових
спис а, веза ма с појединим личностима из Енглеске, Франц уске,
Угарске и Шкотске, као и изазовима које је на мета ло Османлијско
царство. Исти поглед на реформацију може се на ћи и у прикази
ма Шкотланђанина Џона Нокса, Швајцарца Хајнриха Булингера и
Франц уза Теодора Безе.
Навођење ових главних оријентира јасно показује да је рефор
мација у својим почецима била међународни догађај. Тврдња да је
тек Жан Калвин (1509–1564), чија прва реформаторска изјава дати
ра можда тек из новембра 15335, утемељио „међународни карактер
реформације, укључивши француске и друге европске традиције“6,
4 Friedrich Myconius, Geschichte der Reformation, прир. von Otto Clemen [Voigt
länders Quellenbücher 68], Leipzig s.a, стр. 22; о следећем уп. стр. 30, 38, 43, 50 и даље;
56, 60, 63 и даље.
5 Calv in-Stud ienausgabe, Bd. 1: Reformator ische Anfänge (1533–1541), Tei lband 1/1,
прир. Eberhard Busch и др., Neu k irchen-Vluy n 1994, стр. 1–26 (Nicolaus Cop, Pariser
Rektoratsrede).
6 Rechtfer tig ung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh 2014, стр. 18 и даље.
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нетачна је, па чак може навести и на погрешне зак ључке. Култ урна
револ у ција коју су у деценија ма пре 1500. године изазва ли штам
парство и покретна слова, такође је битно допринела томе да овај
покрет из Витенберга сместа добије политичку тежину и поприми
европске размере. На крају је, премда не на последњем месту, евро
пеичност Римске цркве која је сеза ла изван државних и језичких
граница и по правил у је ком унцира ла на латинском, погодова ла
формирању транснационалне побу не против ње. Историографија
реформације, уколико се не одрекне перспективе националне исто
рије, неће моћи да побегне од дугачких сенки 19. века, нити да на
прави начин прикаже доба реформације и његову европеичност као
једно од његових главних обележја.

2. Реформација: надања и остварења
Појам реформације је многозначан и разноврстан; неопходно је
унапред се сагласити о његовом значењу. У данашњој уобичајеној и
раширеној употреби, њиме се означава одређени историјски фено
мен, једно посебно раздобље историје латинске Европе, тачније про
мене у цркви и друштву које су почеле Лутеровом критиком опроста
у јесен 1517, што је довело до формирања евангелистичких заједни
ца и цркава које су на градском, територијалном или националном
нивоу независне од Рима, као и до цепања Римокатоличке цркве на
различита вероисповедања. Сажимање овог вишеслојног процеса
под назив „реформација“, по којем је названо и читаво раздобље,
углавном је последица немачке историографије 19. века под проте
стантском доминацијом, а њено виђење, које се сматрало меродав
ним више од једног века, дато је у Немачкој историји у доба рефор
мације (Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation) (1839–1847)
Леополда фон Ранкеа.
Међу тим, назив реформација се још одраније користи за цркве
не и дру штвене промене. Позив на темељн у реформ у, који је латин
ску црк ву потресао, детерминисао и оптерећивао, могао се чу ти
већ и 15. век у. „Реформација“ (causa reformationis) је била једна од
великих тема Сабора у Констанц у (1414–1418). Да би се обезбеди
ла контин у ирана „брига о њиви Господњој“ и поч у па ли „жбу нови,
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трње и коров јереси, заблуда и подела“, „изгла дили изгреди“ и „ре
формиса ло што је деформисано“,7 овај генерални синод је латин
ском хришћанству на ложио редовно одржавање општих сабора по
утврђеном ритм у. Први је требало да се одржи у рок у од пет, други
после наредних седам година, а касније је црква, засту пљена у ге
нералном сабору, треба ло да се састаје сваких десет година. Сабор
у Констанц у је себе дефинисао као највиш у инстанц у, чак и у од
нос у на папство, у свим питањима која су се тица ла вере, јединства
цркве и „реформе њене главе и њених удова“8. Из овога следи да је
„реформација“ словила за начелни за датак цркве који се тиче свих
хриш ћана, који није мог уће завршити и који стално почиње ис
почетка. Упркос су протним тврдња ма9, начело да цркву треба не
престано реформисати (ecclesia semper reformanda) не представља
изворно реформаторску спознају.
Након завршетка Сабора у Констанцу папство се постепено кон
солидова ло и поново уздигло до старе, али и нове моћи, услед чега
су концилијаризам и његова концепција перманентне реформације
остаја ли без ослонца. У деценија ма око 1500. године расла је сумња
у изгледе које би могла имати некаква општа реформација. Гајлер
фон Кајзерзберг, један од нају тицајнијих проповедника позног 15. и
раног 16. века, примећивао је дубоке недостатке у свим ста лежима
та дашњег хришћанства, како световном тако свештеничком и мо
нашком. Ду ховни ста леж, дак ле, секуларно свештенство је „подебе
ло и бескорисно“; одликује се „надменошћу, уображеношћу“; гомила
„један иметак преко другог“ и живи у „блуд у“ тако што се „ваља у
бара ма измета и прљавштини“. Редовници су сасвим „растргн у ти“,
„предњаче у сла дострашћу“ и толико су заточени у „надмености“,
„шкртарењу“ и „немора л у“ да „им више нема помоћи“. И световни
ста леж је према Гајлеру дубоко „искварен“ јер су кнежеви стално
7

„Frequens generalium conciliorum celebratio, agri dominici praecipua cultura est,
quae vepres, spinas et tribulos haeresium, errorum et schismatum exstirpat, excessus
corrig it, deformata reformat […].“ Decretum Frequens, Sessio XXXIX des Konstan
zer Konzils, 9. 10. 1417; цит. према издању у: Carl Mirbt / Kurt Aland, Quellen zur
Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus Bd. 1, Tübingen 1967, Nr.
768, стр. 477.
8 „[…] in his quae pert inent ad fidem et exstirpat ionem dict i schismat is, ad genera
lem reformationem dictae ecclesiae Dei in capite et membris.“ Decretum Haec sancta,
Sessio V, 6. 4. 1415; цит. према Mirbt / Aland, Quellen zur Geschichte des Papsttums,
Nr. 767, стр. 477.
9 Уп. на пример, Rechtfertig ung und Freiheit, стр. 23.
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били у међусобној борби и сукобу – „како би се они могли реформи
сати?“, запитао се проповедник из стразбуршке катедра ле.10
Сабор у Базелу (1431–1437/49), наставља Гајлер, шест година је уза
луд већао о томе „како би се читава реформација могла обзнанити
хришћанству, а ипак од тога није било ништа“.11 Пошто је изгледа
ло да пут ка некаквој општој и широкој реформацији није мог ућ,
Гајлеру је још само преостао пут који се састојао од бројних малих
реформи у оквиру конкретних надлежности појединачних ста ле
жа.12 „Бискуп у својој биску пији. Опат у свом са мостан у. Већник
у свом град у. Грађанин у својој кући, то би било лако. Али општа
реформација читавог хришћанства, то је напорно и тешко, и није
дан consilium [сабор] није могао то да сагледа и није могао да нађе
пут.“13 Према томе, од представника власти у сва три сталежа, у цр
кви, манастиру и свет у, па наниже до „домаћина куће“, сви у оквиру
својих надлежности треба ло би да сна жно захтевају поправљање
тренутно лоших прилика, а то је управо „реформација“. Гајлерова
концепција реформације заснивала се на модел у побожности који
је био карактеристичан за његово време: Бог ће наградити труд који
стреми ка томе, а због исказане добре воље признаће и несавршено
реформско дело.
Авг устински пустињак Мартин Лутер другачије је размишљао о
томе шта може да постигне реформација у теолошком смислу. Током
његове борбе против опроста грехова, која је отпочела у јесен 1517,
констатовао је: „Цркви је потребна реформација, што не представља
дело појединца, на пример папе или бројних кардинала – и једно и
друго је доказао најмлађи сабор [Пети Латерански сабор 1512–1517]
– већ читавог земљиног шара, па чак и сâмог Бога. Време те рефор
мације познато је, међутим, само ономе који је творац времена.“14
С обзиром на суштински лоше стање које је Лутер примећивао у
цркви и друштву свог времена, чинило се да су људски актери осу
ђени на пропаст. Сâм Бог је морао да реформише своју цркву. Лутер
10 Johann Gei ler von Kaysersberg, „Die Emeis“, цит. према одломк у у: Ruth Kast
ner, Quellen zur Reformation 1517–1555 [Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte
der Neuzeit, Freiher r vom Stein-Gedächtnisausgabe XVI], Darmstadt 1994, Nr. 1, стр.
31–36, овде: 32 и даље.
11 Kastner, Quellen, стр. 32.
12 Исто, стр. 34.
13 Исто.
14 WA 1, стр. 627,27–31.
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је очигледно подразумевао да ће се Бог послужити главама и рукама
управо представника власти у свим сталежима које је и Гајлер на
бројао. Судећи по његовом великом реформаторском програмском
спису Хришћанском племству немачког народа о поправци хришћан
скога стања (An den christlichen Adel deutscher Nation von des christ
lichen Standes Besserung) из лета 1520, покушао је да управо те снаге
мобилише за своју реформацију. Касније, у току 16. века, међу ње
говим присталицама и суреформаторима постало је уобичајено да
се постигнуте промене у цркви и друштву називају „реформација“.
Међу онима који су се негде пред крај 16. века освртали на почет
ке реформације, усталило се да се и раздобље тих промена, за које
се сматра ло да унапређу ју црквени систем, означа ва као „рефор
мација“. Око 1600. године поста ло је уобичајено Лу тера називати
реформатором, а реформацијом преокрет историје спасења у вид у
објаве јеванђеља и ослобођења од јарма хришћанског папства коју
је он покренуо.15
У оквиру „реформације“ као концепта историје спасења, ово на
пу штање „римске тираније“ обично се поредило с библијским из
бављењем деце Израиља из египатског ропства. Око 1600. године
свест лу терана да се на лазе на „крају времена“, напајана пророч
ким изворима Светог писма и ванбиблијским сведоцима, била је
још изузетно жива, па чак и да леко виталнија него у су парничким
вероисповедањима – римском католицизму и реформираним цр
ква ма. Бог се обра ћао људима пу тем посебних знакова, на пример
поја ва на небу; лу терански теолози су то углавном ту мачили као
позив на обра ћење. У освртима на претходни век који су почетком
1600. године нуђени у проповедима, историјско памћење лу тера
на се згуснуло у једн у компактн у слик у реформације виђен у кроз
призму историје спасења и представљен у као епох у есхатолошког
спасавања хришћанства од антихришћанског папе. Позивање на ту
реформацију слу жило је лу теранима и да би се поново уверили у
то да се у борби за тумачење истине у хришћанству, озбиљно нато
пљене крвљу, налазе на правој страни. Лутерова реформација у којој
је ма ли Давид успео да се су протстави надмоћном папи Голијат у,
али и преживљавање и опстанак оне „евангелистичке“ цркве која
15

Уп. потврде у: Thomas Kau fmann, „Römisches und evangelisches Jubelja hr.
Konfessionskult urel le Deut ungsalternat iven der Zeit im Ja hrhundert der Reforma
tion“, у: Millennium. Deutungen zum christlichen Mythos der Jahrtausendwende [Kaiser
Taschenbücher 171], Gütersloh 1999, стр. 73–136, овде: 131 и контекст.
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се позива ла на њега, сматране су доказом да су изабрани од Бога,
а да је над њима његова заштитничка ру ка. Таква слика историје
прожета есхатолошким моментима и пркосним тријумфализмом
обележила је расположење и мента литет лу терана, као и услове у
којима је та реформација поста ла део култ урног памћења, нарочи
то у Немачкој.

3. У почетку беше Лутер
Са аспекта историографије и култ уре сећања, реформација пред
ставља свеприс утну, изузетно контроверзну и уједно дифузну тем у.
С обзиром на разнолика и неу једначена својатања Лутера и рефор
мације, нема дру ге алтернативе него да се она посматра у контек
сту свог времена, а то значи да се историзује. Међутим, кохерентни
историјски наратив баш ове реформације почива на дефиницији
полазишта: Лутер и његов сукоб с папском црквом. Међутим, сви
релевантни актери 16. века били су сагласни око тога да су управо
Лутеров сукоб с Римском црквом, најава његове екском уникације
на дан 15. јуна 1520, као и последична заоштравања, контроверзе и
разилажења – покренули онај непоновљиви низ догађаја који ће до
вести до настанка локалних, територијалних и националних цркава
независних од Рима, дак ле, да је реформација настала као збир тих
процеса промена у мањим размерама.
Ставити Лутера на почетак нипошто не значи да је његово место
у сфери мон у менталног. Он се не на лази на почетк у превасходно
због својих бројних специфичности, већ због посебности историјске
констелације која је учинила мог ућим да једна никада одржана рас
права о опросту доведе до корените револуционарне промене посто
јећег црквеног система. Ставити Лутера на почетак, међутим, значи
и сместити га у његово време, у његове менталитете, друштвене и
политичке поретке, религиозне и економске обрасце понашања, у
универзитет, заједницу редовника састављену од људи у које је имао
поверење, али и у страхове и почетке раздобља око 1500. године. У
овом приказу посебно ће бити наглашена улога публицистике; јер,
пиш ући, Лутер се борио за живот, спасли су га његови списи, ње
гово писање.
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Динамика објављивања у период у 1518–1521. изнедрила је рефор
маторски покрет који је убрзо био примећен и изван Царства, дости
гавши ранг европског феномена. Ниједан реформаторски покрет и
процес промена у појединим европским земљама – у Швајцарској,
Француској, Низоземској и Енглеској, у Данској и Шведској, у Пољ
ској, Чешкој и Моравској – није настао независно од Лутера и збива
ња у Светом Римском царству. Ниједна од европских реформација
се, дакле, не може превасходно објаснити неком позносредњовеков
ном динамиком реформи, ма колико, без икакве сумње, било тачно
да су у реформацији, па и за време ње, наставиле да постоје број
не традиције позног средњег века, или су поново оживеле старије
предиспозиције. Међутим, нарасла воља за реформом, наговештене
претензије кнежева и краљева да се домогну црквених добара, рим
ски фискализам који је довео до нагомиланог незадовољства упе
реног против курије – све се то згуснуло у промену са историјским
дејством тек пошто је витенбершки монах просјачког реда „из рев
ности према Христу или боље: потпаљиван младалачким жаром“16
„истеран из ћошка“17, сту пивши потом на историјску позорниц у.
Универзални значај папе, чији је опрост био у питању, учинио је
своје, те је су коб око саксонског монашчића убрзо еска лирао. Тек
пошто су кренуле гласине у Царству, текстови Лу тера и његових
раних сабораца доспели су у иностранство, а ком уникациона мре
жа европских хуманиста почела да „дел ује“, инициран је онај низ
догађаја на чијем се крају налазе многобројне реформације, а тиме
и она једна реформација која је епохална у историји хришћанства
латинске Европе.

16 У једном доп ис у пап и Лаву X који претход и објаш њењима уз 95 теза, Лутер
пише о свом уласку у спор око опроста: „Ego sane, ut fateor, pro zelo Christi, sicuti
mihi videbar aut si ita placet pro iuvenili calore urebar […].“ WA 1, стр. 528,18 и даље.
17 Уп. WA 1, стр. 529,8 и даље.

