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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja dominującego wśród uczonych przekonania o ra-

dykalnym antyracjonalizmie Lutra. Poprzez analizę różnych wypowiedzi Lutra i odwołanie się do 
kontekstu późnośredniowiecznej scholastyki, autor wskazuje na dwa obszary funkcjonowania ro-

zumu – porządek natury i porządek łaski. W pierwszym z nich rozum naturalny okazuje się pro-

wadzić do prawomocnego poznania, w drugim zaś niezbędnym okazuje się oświecenie wiarą. 
Oznacza to, że na gruncie myśli Lutra odrzucona jest wszelka prawomocna teologia naturalna,  
a poznanie Boga dane jest tylko posiadającym Ducha. 

Słowa kluczowe: wiara, rozum, Deus absconditus, Deus revelatus, Marcin Luter. 

Nauka, której podstawy nie zostały jasno i pewnie 
wyjaśnione, długo się nie ostoi. 

Przyjacielu, jeśli komuś wolno mówić wszystko, co 
mu się podoba (bez potrzeby przytoczenia dowo-

du), to do jakich wniosków taki może dojść? 

Marcin Luter (Wyznanie, s. 55–56, 58) 

I 

W popularnej świadomości – i to zarówno wśród warstw nieuczonych, jak  
i w kręgach akademickich – Luter funkcjonuje jako przedstawiciel skrajnego ir-

racjonalizmu, jako zdeklarowany wróg uczoności i rozumu. W ujęciu takim 
zgadzają się myśliciele tak różni, jak piszący o wrogości reformacji wobec inte-

lektu, marksizujący Max Horkheimer (1987, 175–176) i związany z Watykanem 
tomista, Jacques Maritain (2005, 65), który mówi nie tylko o wrogości, ale 
wręcz o jawnej wojnie Lutra przeciw rozumowi. O tym, że opinie te nie są jedy-
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nie wynikiem nadmiernie pobudzonego polemicznego zapału, świadczy źródło 
tak stonowane, jak Oxford Companion to Philosophy (s. 547), potwierdzające 
powszechność przekonania o antyracjonalizmie doktora z Wittembergi1

. Gdy 

jednak przypomnimy sobie umieszczone powyżej słowa, w których Luter jedno-

znacznie opowiada się za logiczną argumentacją na rzecz głoszonych przez sie-

bie nauk, podejrzewanie go o skrajny irracjonalizm szybko wyda się bezzasadne. 
Skąd zatem wzięła się owa towarzysząca Lutrowi legenda, swoisty mit, którego 
początków można się dopatrywać jeszcze w XVI wieku? 

Paradoksalnie, za nieporozumienie to odpowiedzialny był sam Luter, a kon-

kretnie, właściwa mu przywara, określana, przez nieżyczliwego dlań Johannesa 
Cochlaeusa (1549, 50, 66, 102, 249), łacińskim mianem iactantia – które mogli-
byśmy oddać współczesnym kolokwializmem: „szołmeństwo”2

. To przecież sam 
Luter, w swym niezwykle żywym i jędrnym języku, wprost pisał o rozumie jako 
o „największym światowym monstrum”, jako o „starej zaklinaczce pogody”, na-

zywał go „Frau Huldą” i „diabelską kurwą, która niczego nie może i zwalcza 
wszystko, co Bóg mówi i czyni” (Luter, Commentary, 87; Wyznanie, 57; Wider, 

WA, t. 18, 164). Najdosadniej wypowiedział się w kazaniu wygłoszonym  
w Wittemberdze w ostatnim roku swego życia, mówiąc, że „Rozum to najwięk-

sza kurwa diabelska; z natury swojej i sposobu życia jest szkodliwą kurwą; jest 
prostytutką, prawdziwą kurwą diabelską, kurwą zeżartą przez świerzb i trąd, któ-
rą powinno się zdeptać nogami i zniszczyć ją i jej mądrość”3

. 

Ostre słowa? Z pewnością. Zresztą sam Melanchton w mowie pogrzebowej 

na cześć Lutra, przyznał, że przejawiał on zbyt wiele surowości i że zbyt żarliwe 
charaktery popadają niekiedy w błędy. Lecz jeśli był surowym, „w surowości tej 
objawiał nie umiłowanie do sprzeczek czy karierowiczostwo, lecz zabieganie  

o prawdę”4
. 

To właśnie przekonanie, że za surowym słownictwem Lutra kryje się jednak 
zupełnie racjonalne i wewnętrznie spójne stanowisko, przyświecało moim pró-
bom określenia, w jakiej relacji sytuują się wobec siebie w jego myśli rozum  

i wiara. Przecież „Nauka, której podstawy nie zostały jasno i pewnie wyjaśnio-

ne, długo się nie ostoi”. 

                                                 
1 „Luther is notorious among philosophers for speaking of reason as ‘the Devil’s Whore’, which 

must be sacrificed as the enemy of God. He sees reason as having being corrupted by original 

sin, and therefore incapable of coming to a true estimate of the relation between God and man”. 
2 Por. Dickens, Tonkin, Powell 1985, 25. 
3 M. Luther, Predigt über Matth. 11,25 ff. zu Eisleben gehalten (15 lutego 1546), za: Maritain 

2005, 66. 
4 „Sed aliqui non mali tamen quaesti sunt, asperiorem fuisse Lutherum quam debuerit. Nihil dis-

puto in alterutram partem […]. Nec ego hoc nego, peccare interdum vehementiore impetus: 

nemo enim in hac naturae infirmitate prorsus sine labe est. […] Ut illam asperitatem ζήλου ve-

ritatis, non ἑριθείας, aut acerbitatis fuisse manifestum sit”. Ph. Melanchthon, Oratio, kol. 

729–730. 
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II 

Skoro już mowa o nauce Lutra, konieczne jest podkreślenie tego, że jest to 
nauka z gruntu teocentryczna i że nie jest możliwe zrozumienie miejsca, jakie  
w jej obrębie zajmuje człowiek, bez określenia miejsca, jakie zajmuje w niej Bóg. 
Dlatego też, nim przejdę do omówienia ludzkiej wiary i rozumu, wpierw przed-

stawię poglądy, jakie wyraża Luter o najważniejszym obiekcie poznania – Bogu. 

Pierwszą i najbardziej zasadniczą dystynkcją, jaka pojawia się w nauce Lutra 
o Bogu, jest silnie zakorzeniony w średniowiecznej tradycji podział na Boga 
nieobjawionego i objawionego, Deus absconditus i Deus revelatus. Dystynkcja 

ta wynika z różnego charakteru wiedzy, jaką możemy uzyskać odnośnie do każ-
dego z członów podziału. „Należy inaczej – pisze Luter – rozprawiać o Bogu 
czy też o woli Bożej nam zwiastowanej, objawionej, udzielającej się i czczonej, 
a inaczej o Bogu nie zwiastowanym, nie objawionym, nie udzielającym się, nie 
czczonym” (Luter, O niewolnej, 188). 

Bóg w swej najgłębszej, niepoznanej istocie, zgodnie z naukami zarówno 
nominalistów o potentia Dei absoluta, jak i mistyków o Gottheit

5
, jest absolutnie 

wolny i nieograniczony przez żadne prawa czy ustanowienia. To, że stał się On 
poznawalny i w jakiś sposób zrozumiały (a więc prawidłowy), wynika nie – jak 

u Arystotelesa, czy Tomasza – z tego, że Sam z Siebie jest czymś najbardziej 
poznawalnym, ale że aktem Swej suwerennej decyzji postanowił się nam  
w określony sposób dać poznać. Poznawalność Boga nie przynależy zatem do 
Niego w Jego najgłębszej istocie, lecz jedynie do Boga jako Boga objawionego, 
Boga, który zechciał, by człowiek go poznał. Tak więc Bóg nieobjawiony stoi 
zupełnie poza zasięgiem wszelkiego rodzaju poznania przynależnego człowie-

kowi doczesnemu, homo viator (Luter, Wyznanie, 67). „Jest On Bogiem, dla któ-
rego woli nie da się podać żadnej przyczyny, ani wyjaśnienia, jakie można by jej 
było wyznaczyć jako regułę czy miarę, gdyż nic nie jest jej równe lub od niej 
wyższe, lecz ona jest regułą wszystkiego. Jeśliby bowiem istniała dla Jego woli 

jakaś reguła lub miara, czy przyczyna lub wyjaśnienie, to ta wola już nie mogła-

by być wolą Boga. Nie dlatego bowiem jest sprawiedliwym to, czego chce, po-

nieważ tak ma czy miała chcieć, lecz przeciwnie: ponieważ On sam tak chce, dla-

tego musi być sprawiedliwym to, co się dzieje. Woli stworzenia wyznacza się 
przyczynę i uzasadnienie, lecz nie woli Stworzyciela, chyba że ponad Niego wyżej 
stawiasz innego Stworzyciela” (Luter, O niewolnej, 235; por. Komentarz, 148). 

To więc, że – zdaniem Lutra – możemy mieć o Bogu jakąś wiedzę, wynika  

z tego, że Bóg aktem swej wolnej decyzji postanowił się nam objawić. Jedno-

cześnie, owa stojąca pomiędzy Bogiem ukrytym a Bogiem objawionym, abso-

lutna wolność sprawia, że nie jest możliwe wnioskowanie o Jednym z wiedzy  

                                                 
5 Odnośnie do nominalizmu, por. Oberman 1963, 55–56, 330; odnośnie do mistyki, por. The 

Theologia Germanica of Martin Luther, 83. 
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o Drugim. „Należy więc Boga pozostawić w jego majestacie i w jego istocie,  
z takim bowiem nie mamy nic do czynienia, ani też nie chciał On, abyśmy z nim 
jako takim mieli cośkolwiek do czynienia”6

. 

Co zaś zechciał nam objawić, zawarł Bóg, z jednej strony, w poznawalnym 

w sposób naturalny świecie i z drugiej – w Słowie-Chrystusie. Pierwsze obja-

wienie i ustanowiony w nim porządek (potentia Dei ordinata) spisany został  
w Starym Testamencie, drugie objawienie i ustanowiony w nim porządek –  

w Nowym
7
. To jednak, iż objawienia te p o j a w i a j ą  się w chronologicznym 

następstwie, nie oznacza bynajmniej tego, że w podobnie chronologicznym na-

stępstwie p o w s t a j ą  one w Bogu. Oba porządki – Starego i Nowego Testa-

mentu – są Jemu współwieczne; żaden też nie powstaje i żaden nie ginie, a po-

jawienie się jednego nie znosi obecności drugiego8
. Chronologiczne następstwo 

tych porządków nie oznacza też, że występuje pomiędzy nimi relacja wynikania, 
bowiem z uwagi na to – co podkreślałem już wcześniej – iż każdy z nich stanowi 
wyraz suwerennej boskiej decyzji, nie istnieją pomiędzy nimi żadne bezpośred-

nie logiczne związki. Efektem tej niezależności pomiędzy porządkiem natural-

nym a porządkiem nadprzyrodzonym jest nieredukowalna luka pomiędzy meta-

fizyką rozumianą jako teologia naturalna a teologią objawioną9
. Oznacza to, że 

niedopuszczalne jest żadnego rodzaju wnioskowanie – nawet per analogiam –  

o kształcie jednego porządku z porządku drugiego. 

III 

Pierwszy z porządków jest porządkiem świata obecnego, drugi – porządkiem 
świata, który ma przyjść (por. Luter, Lectures, 31). Porządek Starego Testamen-

tu jest porządkiem pierwszego stworzenia, porządkiem świata natury, w którym 
będący w stanie niewinności człowiek obcował ze swoim Stwórcą. Pierwsi lu-

                                                 
6 Luter, O niewolnej, 188. Boga ukrytego poznamy dopiero wówczas, gdy staniemy z Nim twa-

rzą w twarz. 
7 Schemat ten jest oczywiście pewnym uproszczeniem, bowiem Stary Testament, pojęty jako 

część Pisma Świętego, z uwagi na to, że zawarte są w nim obietnice i proroctwa, jest czymś 
więcej niż tylko wyrazem pierwszej „ordynacji”. Jednakże ze względu na to, że zasady spra-

wiedliwości zakonu zgadzają się z zasadami naturalnego rozumu, wydaje się, iż – przynajmniej 

z perspektywy zagadnienia wiary i rozumu – uproszczenie to nie powoduje przeinaczenia pod-

stawowego sensu nauki Lutra. 
8 Luter w swym komentarzu do Genezis (In Genesin enarrationvm, WA, t. 42, 10 i nn.) podkre-

śla, że objawienie Ewangelii założone było już w Boskim akcie stwórczym. To współistnienie 

obu porządków (porządku Zakonu i Ewangelii) stanowi siłę napędową istotnej dla teologii lute-

rańskiej dialektyki zbawienia (Luter poświęca temu zagadnieniu cały swój Komentarz do Listu 

do Galacjan). Podobnie rozumiano współwieczność poszczególnych potentiae ordinatae  

w średniowiecznym nominalizmie (por. Oberman 1963, 46). 
9 Toż samo u Biela (Oberman 1963, 53). 
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dzie, z uwagi na to, iż zostali stworzeni ad imaginem et similitudinem Nostram, 

cieszyli się najczystszym intelektem, najlepszą pamięcią i najbardziej bezstronną 
wolą10

. Ich poznanie zaś znamionowało się niezachwianą pewnością poznania 
czysto intelektualnego, a więc apriorycznego – gdyż intelekt określa Luter jako 
iluminowany wiarą11

. Był więc rozum Adama rozumem oświeconym, rozumem 
posiadającym intuicyjne, prawdziwe poznanie Boga

12
. Jednakże, po upadku w 

grzech, intelekt, z racji tego, iż jego pochodzenie było ponadludzkie, nie prze-

trwał dłużej w człowieku, a ludzki rozum utracił swoje aprioryczne przewodnic-

two
13

. Dlatego też, gdy tylko mówimy o rozumie naturalnym u Lutra, powinni-

śmy mieć na względzie to, że mówimy o rozumie uszkodzonym i okaleczonym, 
który choć nie jest zupełnie niczym, to jednak nie ma dość sił, by stać się tym, 
czym w myśl boskiego porządku miał być. 

Rozum naturalny nie ma zatem w sprawach duchowych żadnego poznania 

(por. Luter, In Genesin, 12). Jedyne, co o Bogu może wiedzieć, to to, co poznaje 

na podstawie boskiego stworzenia – mianowicie, że Bóg istnieje14
. Nie wie jed-

nak tego, kim ten Bóg jest i jaka jest Jego natura. Jednocześnie, obok tej niewie-

dzy, w serce człowieka wpisane są prawa zakonu, sprawiające, że jest on w sta-

nie – przynajmniej formalnie – odróżnić dobro od zła (Luter, Komentarz, 55, 56, 

125). Z tych obu – z pozornej wiedzy o Bogu i z formalistycznie pojmowanej 

etyki, zradza się przekonanie rozumu o jego samostarczalności w osiągnięciu 
najwyższego dobra. Jak zauważa Luter w siedemnastej tezie Dysputy przeciw 

teologii scholastycznej, „Naturalny człowiek nie może chcieć, by Bóg był Bo-

giem. Raczej sam chce być Bogiem, a nie by Bogiem był Bóg”15
. To właśnie 

owa cielesna pycha i skłonność do absolutyzowania własnego poznania sprawia, 

                                                 
10 „Quare imago Dei, ad quam Adam fuit conditus, fuit res longe praestantissima et nobilissima, 

cum scilicet nulla lepra peccati neque in ratione neque voluntate haesit. Sed et interiores et 

exteriores sensus omnes fuere mundissimi. Intellectus fuit purissimus, memoria optima, et vo-

luntas sincerissima in pulcherrima securitate sine omni metu mortis et sine solicitudine ulla” – 

Luter, In Genesin…, WA, t. 42, 46. 
11 „Intellectus est illuminatus fide” (!). Luter, In Genesin…, WA, t. 42, 45. 
12 „Fuit enim in Adam ratio illuminata, vera noticia Dei […]”. Luter, In Genesin…, WA, t. 42, 47. 
13 „Sic non dubium est, primos Parentes adorasse Deum mane, cum sol oriretur, admirantes Cre-

atorem in creatura, vel, ut clarius dicam, per creaturam admoniti. Posteri morem retinuerunt, 

sed sine intellectu, Ita in idolatriam iste mos abiit. Causa huius non est sol ipse, qui est bona 

Dei creatura, sed quod doctrina paulatim exstincta est, quam Satan non potest ferre” (s. 12) 
„Sed post lapsum irrpsit mors tanquam lepra in omnes sensus, ita ut ne intellectu quidem ima-

ginem istam possimus assequi. Adam non congovisset suam Heuam, nisi securissimo animo 

erga Deum, et voluntate obediente Deo sine omni viciosa cogitatione”. Luter, In Genesin…, 

WA, t. 42, 46. 
14 Por. Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, 38; Commentary to the Epistle to Galatians, 145. 

W punkcie tym Luter zbliża się do stanowiska nominalistycznego (por. Oberman 1963, 67). 
15 „Non potest homo naturaliter velle deum esse deum, Immo vellet se esse deum et deum non es-

se deum” – Luther, Disputatio contra scholasticam theologiam (1517), WA, t. 1, 225. Por. Lu-

ter, Komentarz do Listu do Rzymian, 126. 
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że rozum naturalny nie jest w stanie zrozumieć spraw boskich (por. Luter, Wy-

znanie, 64). Tak więc rozum, odwróciwszy się od Boga, popada nieuchronnie  
w idolatrię. „Ludzki umysł ma z natury taką skłonność – pisze Luter – że gdy 
odwróci się od jednego, to z konieczności staje się uzależnionym od czegoś in-

nego. Kto odrzuca Stwórcę, z pewnością będzie wielbił stworzenie (Luter, Ko-

mentarz, 40)”16
. 

Ten brak autonomii, przy jednoczesnej pysze i pewności siebie rozumu, do-

prowadza do zaciemnienia jego samowiedzy o nędzy własnego upadku i spra-

wia, że z całych sił zaczyna on dążyć do realizacji uczynkowej sprawiedliwości 
zakonu (por. Luter, Commentary, 169). Im bardziej jednak się stara, tym wyraź-
niej uświadamia sobie swoją własną niemoc i zaczyna rozumieć, że dostępny je-

go poznaniu porządek Starego Testamentu nie jest w stanie zbliżyć go do Boga. 

„Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy” – tak Księga Ge-

nesis (3,7) opisuje kondycję pierwszych ludzi post lapsum. Człowiek na mocy 
przyrodzonego mu, naturalnego poczucia sprawiedliwości – które jest jednocze-

śnie rozpoznaniem wewnętrznej logiki pierwszego boskiego ordo – dostrzega 

swoją winę i uświadamia sobie, że zapłatą za grzech jest śmierć17
. Na tym zasa-

dza się szczytowe i jedynie właściwe zadanie ludzkiego, nieoświeconego rozu-

mu, by – parafrazujac Pascala – doszedł do swej wielkości i poznał własną nę-
dzę. Prawdziwa filozofia polega zatem na ujawnieniu skażenia natury, na ujaw-

nieniu tej rozpaczliwej choroby na śmierć (Luter, Komentarz, 132). 

IV 

W istocie, gdyby tylko Boski plan kończył się na pierwszym z tych porząd-

ków, na porządku Starego Testamentu, moglibyśmy nazywać Boga Bogiem 
sprawiedliwym, ale nigdy Bogiem miłości. Takiego Boga można się bać, można 
nienawidzić i przeciw niemu bluźnić, ale nigdy kochać i Mu ufać (por. Luter, 
Przedmowa, 103). Jednakże, na szczęście dla człowieka, boskie objawienie nie 
skończyło się na starotestamentowym p o r z ą d k u  s p r a w i e d l i w o -

ś c i, bowiem – jak wyraża to autor Listu do Hebrajczyków – „Ostatnio, u kresu 
tych dni, przemówił do nas przez Syna” (Hebr. 1,2), objawiając inny porządek, 

                                                 
16 Ten sam wątek w The Theoologia Germanica (s. 101), gdzie mowa o tym, że wszyscy ci, któ-

rzy nie są oświeceni światłem prawdziwym, zwodzeni są przez fałszywe. 
17 „Quod igitur Moses addit, Vidisse post comestum pomum, quod essent nudi, non ociosum est, 

Sed si diligenter consideretur, pulchram descriptionem habet iusticiae originalis. […] Quin hoc 
statuamus, iusticiam non fuisse quoddam donum, quod ab extra accederet separatum a natura 

hominis: Sed fuisse vere naturalem, ita ut Adae esset diligere Deum, credere Deo, agnoscere 

Deum etc. Haec tam naturalia fuere in Adamo, quam naturale est, quod oculi lumen recipiunt. 

Quia autem, si oculum viciosum reddas inflicto vulnere, recte dicas naturam violatam esse, Ita 

postquam homo ex iusticia in peccatum lapsus est, recte et vere dicitur: Naturalia non integra 

sed corrupta esse per peccatum” (Luther, In Genesin enarrationvm, WA 42, 123–124). 
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porządek świata, który ma przyjść, p o r z ą d e k  m i ł o ś c i. Konieczne jest 

tutaj zwłaszcza podkreślenie tego krótkiego słowa „inny”. Tak, to zupełnie  in-

ny porządek. Porządek do którego rozum, niezależnie od tego, jak bardzo by się 
natężał i wysilał, sam z siebie nigdy nie uzyska dostępu; odległość pomiędzy ob-

jawieniem Boga sprawiedliwości a objawieniem Boga miłości jest dla rozumo-

wania prawdziwie nieprzebyta. Dlatego też potrzebna była instytucja, nawet jeśli 
nie niwelująca tę odległość, to przynajmniej umożliwiająca jej pokonanie – in-

stytucją tą stała się „drabina” człowieczeństwa Chrystusa (Luter, Lectures, 31). 

„Przeto, ktokolwiek pragnie wznieść się do prawdziwej miłości Boga i wiedzy  

o Bogu, niech porzuci ludzkie i metafizyczne zasady tyczące się tego, jak osią-
gnąć wiedzę o Bogu i niech pierwszym dla niego zadaniem będzie poszukiwanie 
zrozumienia człowieczeństwa Chrystusa” (Luter, Lectures, 31–32). 

Chrystus, jako wyraz nowego porządku, prawdziwy Deus revelatus i głoszo-

na przez Niego nauka są jedynym środkiem do poznania Boga i Jego woli (Lu-

ter, Commentary, 143). Tak jak wcześniejszy porządek, porządek sprawiedliwo-

ści, z uwagi na to, że jest porządkiem stwarzania świata, dostępny był również 
aposteriorycznemu poznaniu rozumu naturalnego, tak ten nowy porządek, po-

rządek miłości, przez to, iż dotyczy świata, który dopiero ma przyjść, jest zupeł-
nie przed rozumem zakryty. Nie sposób odczytać ze starego stworzenia niczego, 
co dotyczy stworzenia nowego. Dlatego też Bóg, ze względu na błąd i ślepotę 
rozumu, zapalił dla nas w świeckim królestwie ciemności światło ewangelii, by-

śmy wiedzieli, jak iść18
. Nie należy zatem próbować tworzyć żadnej theologia 

naturalis, czy też theologia rationalis, która siłami samego przyrodzonego 
człowiekowi rozumu starałaby się odkrywać boskie atrybuty i boski plan zba-

wienia, ani też nie należy osądzać zasadności chrześcijańskiej prawdy objawio-

nej, gdyż w sferze tej rozum – podobnie jak w systemie kantowskim – jest zu-

pełnie nieprzydatny, a jego użycie, z konieczności, nieprawomocne19
. Jedyne, 

czemu powinna oddawać się prawdziwie chrześcijańska teologia, to badanie 
„Bożego celu i woli w Chrystusie, w którego Bóg wcielił się, by żyć i umrzeć za 
nasze grzechy” (Luter, Commentary, 16). To właśnie od tego badania, którego 
należytym przedmiotem jest Słowo, rozpoczyna się proces rodzenia się wiary. 

                                                 
18 „Denn aller Menschen Vernunft ist eitel Irrtum und Blindheit, und die Welt ist auch nichts an-

deres als ein Reich der Finsternis. In dieser Finsternis hat nun Gott ein Licht angezündet, näml-

ich das Evangelium, in dem wir sehen und wandeln können, so lange wir auf Erden sind, bis 
die Morgenröte komme und der Tag hervorbreche” – Luther, Letzter Sonntag nach Epiphanias. 

2. Petr. 1, 16–21, GW, t. 8, 110. 
19 O nieprzydatności rozumu w sferze wiary, która przekracza obowiązywanie jego zasad, pisze 

Luter w wielu miejscach, np. w: Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sa-

krament (1525), GW, t. 4, 152; Die drei Symbole oder Bekenntnisse des Glaubens Christi, in 

der Kirche einträchtiglich gebraucht (1538), GW, t. 4, 330–331, 333 (rozprawianie z rozumem 

o Bogu jest jak mówienie ze ślepym o kolorach); Sonntag Estomihi. Luk. 18, 31–43, GW, t. 8, 125. 
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V 

Luter wielokrotnie powtarza – idąc za Pawłowym Listem do Rzymian 

(10,17) – że wiara jest ze słuchania, fides ex auditu, Der Glaube kommt aus der 

Predigt (por. Luter, Komentarz, 158, 160 i nn.; O świeckiej, 205; Wider, GW,  

t. 4, 147). To, że używa on w swym niemieckim tłumaczeniu Biblii czasownika 
Predigen, a nie Hören, również nie jest kwestią przypadku, gdyż podkreśla  
w ten sposób społeczny wymiar posługi słowa – znaczenie kaznodziejstwa (por. 

Luter, O dobrych uczynkach, 84; Duży katechizm, 62). „To właśnie dlatego – pi-

sze Luter – Chrystus nazywa Ducha Świętego także świadkiem, iż nie tylko 
świadczy skrycie i wewnętrznie w sercu, lecz również świadczy publicznie i ze-

wnętrznie przez usta i słowo apostołów, i wszystkich kaznodziejów, którzy gło-

szą czystą i prawdziwą Ewangelię Chrystusową”20
. Stwierdzenie to jest ważne  

o tyle, że jednoznacznie pokazuje, że mimo iż porządek świata który ma przyjść, 
p r z e k r a c z a  daleko zdolności pojmowania naturalnego rozumu, to jednak 
samo zetknięcie się z prawdami Chrystusowego objawienia dokonuje się  
w o b r ę b i e  jego zewnętrznego poznania. Rozum z prawdami Ewangelii mo-

że spotkać się jedynie na znanym sobie gruncie poznania naturalnego (por. Lu-

ter, Wyznanie, 117). „Niech zaś będzie przeklęty chrześcijanin, jeżeli nie ma 
pewności i nie rozumie tego, co mu jest przepisane; jakim bowiem sposobem 

może wierzyć w to, czego nie rozumie?” – pisze Luter (O niewolnej, 65).  

Tym samym, stwierdzając, że wiara – przynajmniej w swej początkowej fa-

zie – ma charakter całkowicie racjonalny, zbliża się Luter do poglądów typo-

wych w średniowiecznej tradycji. Było bowiem dla katolickiej nauki – nomen, 

omen – czymś powszechnym, by utożsamiać fides z aktem zgody rozumu na ob-

jawienie Boże i tego objawienia silną akceptacją (por. Grisar, t. IV, 414; Pesch 

2008, 237). I gdyby tylko Luter poprzestał na tym epistemologicznym wymiarze 

wiary, stanowisko jego niczym nie różniłoby się od poglądów jednego z mi-

strzów nominalistycznej szkoły, z którą zresztą reformator się wyraźnie identy-

fikował – od poglądów Gabriela Biela (ok. 1425–1495)
21

. Jak pisze Heiko 

Oberman, „Biel próbował znaleźć pośredni grunt pomiędzy racjonalistycznym 

pomieszaniem a pozytywistycznym rozdziałem wiary i zrozumienia. Paralelnie 
do – albo lepiej – jako konsekwencja jego koncepcji rozróżnienia pomiędzy 
dwoma porządkami, racjonalność wiary jest broniona na tej podstawie, że Bóg 

                                                 
20 „Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Darum nennt 

Christus den Heiligen Geist auch einen Zeugen, nicht allein weil er inwendig und heimlich im 

Herzen zeuget, sondern auch weil er äußerlich und öffentlich durch den Mund und durch das 

Wort der Apostel und aller Prediger zeuget, die das Evangelium von Christus rein und lauter 

verkündigen” – Luther, Sonntag Exaudi. Joh. 15, 26-16, 4, GW, t. 8, 241. 
21 Melanchton podaje, że Luter tak intensywnie pracował nad Bielem, że był w stanie cytować go 

z pamięci (Oberman 1996, 105). Wpływ Biela na myśl Lutra podkreśla wielu badaczy, np.: 
Grisar 1913, t. 1, 142; Oberman 1963, 1 i nn.; Pesch 2008, 109; Swieżawski 1983, 409–410. 
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wszystko rozporządził z mądrością; jednakowoż, trudność osiągnięcia zrozumienia 

tego wynika z ograniczeń ludzkiego umysłu, który jest niezdolny zmierzyć wyso-

kości i głębie, a szczególnie przyszły bieg decyzji Boga” (Oberman 1962, 81). 

Tak więc, gdyby Luter poprzestał na tym wstępnym, poznawczym wymiarze 

wiary, byłby tylko kolejnym z szeregu, mniej lub bardziej znaczących, przed-

stawicieli nominalizmu. Jednakże już w dalszych fazach duchowego rozwoju 

człowieka daje o sobie znać drugie ze źródeł myśli Lutra – teologia mistyczna, 

sprawiając, że wiara u niego nabiera głębszego, egzystencjalnego znaczenia. 
Wiara nie kończy się bowiem jedynie na poziomie epistemologicznym, lecz sta-

je się zdarzeniem na poziomie ontologicznym. Przyswojone przez rozum praw-

dy Ewangelii ożywiane są zapładniającym tchnieniem Ducha Świętego i prze-

mieniają się w rodzące się w sercu żywe Słowo-Chrystusa (por. Luter, Commen-

tary, 156; O wolności, 34). „W jaki sposób dzieje się to, że Chrystus wstępuje do 

serca nie możesz powiedzieć, lecz twoje serce czuje wyraźnie, przez doświad-

czenie wiary, że On jest tam naprawdę”22
. 

Gdyby owa przemiana nie zaszła, wiara epistemiczna (nabyta, fides acquisi-

ta), z racji tego, iż jak wszystkie inne czyny człowieka przynależy do porządku 
naturalnego, wciąż byłaby naznaczona ludzką interesownością, a przez to byłaby 
też zupełnie nieskuteczna23

. Bowiem nawet gdyby człowiek faktycznie słuchał 
Ewangelii i wierzył jej słowom, to jednak – o ile nie zostanie wsparty Duchem 

Świętym czy łaską – zawsze będzie pojmował ją na sposób ludzki, zmieniając 
tym samym prawdę w jej przeciwieństwo

24
. Stąd niemożliwe staje się poznanie 

nowego porządku, póki nie zostanie odnowiona sama poznająca dusza. Dlatego 
też jedynym dojściem do wiary staje się odrzucenie wszelkiej powstałej z rozu-

mowania nieskutecznej wiedzy, by zajaśnieć mogła prawda samego objawie-

nia
25

. To jedyny moment u Lutra, gdy racjonalność musi zostać odrzucona, ale 
nie ze względu na to, że jest racjonalnością, lecz ze względu na to, że jest racjo-

nalnością uszkodzoną, a więc fałszywą. Prawda pojawia się dopiero tam, gdzie 
przestaje mówić człowiek, a zaczyna Bóg, gdy rozum zaczyna milczeć i pozwala 
mówić Słowu (Hamm 2004, 167–168). Wtedy następuje przemiana. „Jakim jest 
słowo, taką od niego staje się dusza, podobnie jak rozpalone żelazo błyszczy jak 

                                                 
22 M. Luther, Sermon von dem Sacrament (1526), za: Grisar, t. 4, 392. 
23 „Quia omnis homo mendax et universa vanitas omnis homo vivens. Quare omnis generis opus 

extra gratiam Dei peccatum est. Sed Fides acuisita est habitus vel actus, ut dicunt, humanis vi-

ribus paratus. Quare ipse vanus et mendax est” (1520) WA 6, 89. 
24 Licet enim verbum Dei audiat visus est, cui publicamus confitebatur, et tamen vere non egit 

gratias Deo, quia non talem cogitavit qualis erat, scilicet misericordem in humiles, sed cogita-

bat Deum esse respectorem personarum, superborum, divitum, potentum, atque hoc erat Dei 

veritatem in mendacium mutare: sic facit fides acquisita et omnis notitia Dei humana, quia sola 

gratia facit vere nosse Deum. WA 6, 96. 
25 Podobnie wygląda relacja pomiędzy wiedzą a wiarą na gruncie niemieckiej mistyki – jak 

stwierdza Theologia Germanica (s. 118), nigdy nie przechodzi się od wiedzy (pojmowanej jako 

poznanie doświadczalne) do wiary, ale zawsze od wiary do wiedzy. 
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ogień, dlatego że jest zespolone z ogniem”26
. W ten sposób staje się wiara real-

nym łącznikiem pomiędzy dwoma porządkami, porządkiem sprawiedliwości  
i porządkiem miłości, ustanawiając słynną luterańską formułę simul iustus et 

peccator. Poznając porządek tego świata, porządek sprawiedliwości, człowiek 
uświadamia sobie własną grzeszność, lecz poznawszy Boże miłosierdzie, porzą-
dek świata, który ma przyjść, wierzy w przeciwną temu, własną sprawiedliwość 
– „grzesznicy w realności, sprawiedliwi w nadziei”27

. 

„Wreszcie – pisał Luter o tym doświadczeniu przemiany w Przedmowie do 

Dzieł łacińskich – rozmyślając dniem i nocą, dostrzegłem za sprawą miłosiernego 

Boga właściwe powiązanie i sens owych słów: «Sprawiedliwość boża objawia się 
w ewangelii, jako napisane jest: Sprawiedliwy z wiary żyje» (Rzym 1,17). I wtedy 

zacząłem rozumieć, że sprawiedliwość boża to ta, dzięki której sprawiedliwy żyje 
z daru bożego, mianowicie z wiary, i zrozumiałem, że sprawiedliwość boża obja-

wiona przez ewangelię to owa sprawiedliwość bierna, którą miłosierny Bóg 
usprawiedliwia nas przez wiarę, jak napisano: «Sprawiedliwy z wiary żyje». Wte-

dy dopiero poczułem się całkowicie odrodzony, jak gdybym przez szeroko otwar-

te bramy wstąpił do samego raju” (Luter, Przedmowa, 103–104). 

VI 

Tym, co zwraca szczególną uwagę w koncepcji wiary Lutra, jest nacisk, jaki 
kładzie on na jej osobisty wymiar, na jej indywidualny charakter. Wiara nie jest już 
dla niego dłużej, jak to miało miejsce jeszcze w średniowiecznej tradycji, samą ak-

ceptacją rozumu dla Bożego Słowa, lecz, wznosząc się na poziom egzystencjalny, 

staje się ona przełomowym wydarzeniem w życiu jednostki qua jednostki, chwilą,  
w której człowiek uświadamia sobie, że wszystkie zbawcze wydarzenia dokonały 
się dosłownie pro me, „dla mnie” i spogląda na swe życie z takiej właśnie perspek-

tywy (por. Luter, Lectures, 209–210; Grisar, t. 5, 357; Pesch 2008, 249 i nn.). 

Oznacza to rozstanie z dawnym przedmiotowym pojmowaniem wiary, gdyż 
wiara prawdziwie chrześcijańska nie jest bynajmniej jakąś bierną jakością, lecz 
prawdziwym spotkaniem duszy, jej niezapośredniczoną relacją, z samym Chry-

stusem-Słowem (Luter, Commentary, 58). Łączy ona, niczym oblubienicę i ob-

lubieńca, duszę z Chrystusem i sprawia, że oboje, w tajemnym układzie, wiążą 
się w jedną osobę i ciało (Luter, Commentary, 70; O wolności, 34). W ten spo-

sób wiara staje się niewyrażalną, poza-intersubiektywną pewnością, wręcz po-

nadnaturalnym doświadczeniem, nie tylko prawdziwości nowego porządku 
stworzenia, ale również samego stwórczego aktu.  

                                                 
26 Luter, O wolności, 31. Por. również WA 6, 94: „Verum quando verbum Dei sonat, quod veritas 

est, et cor ei adhaeret per fidem, tunc cor imbuitur eadem veritate verbi et per verbum veritatis 

verificatur, Sicut si lignum frigidum adhaereat ferro ignito, ab eodem etiam ignescit et ardet”. 
27 VR F. 105 (za: Lagrange 1918, 68). 
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Gdyby wiara była jedynie p o z n a n i e m  nowego porządku, nie mogłaby 
usprawiedliwiać, gdyż wedle Lutra – a wbrew różnym gnostycyzującym i neo-

platonizującym tendencjom renesansu – sama wiedza nie prowadzi do zbawie-

nia. Skoro jednak jest ona nie tylko poznaniem, ale również – co dokonuje się za 
sprawą zjednoczenia z Chrystusem – b y c i e m  w nowym porządku, sprawia, 
że wierzący „przez swą wiarę znów jest z powrotem przeniesiony do raju i na 

nowo stworzony” (Luter, O wolności, 47). Tak więc w ostatecznej konkluzji to 

nie poznanie (jako actus czy operum) prowadzi do bycia, ale to samo przemie-

nione bycie-egzystencja prowadzi do poznania. Tylko dlatego, że człowiek przez 
nowy akt stworzenia realnie uczestniczy w porządku świata, który ma przyjść, 
posiada również – dzięki iluminacji wiary – prawdziwe, intuicyjne poznanie Bo-

ga objawionego. Jak pisze Luter w Wykładach o Liście do Hebrajczyków, „wiara 
jest widzeniem (visio) tego, co on [tj. autor listu – D.N.] nazywa rzeczami nie-

widzianymi” (Luter, Lectures, 203; por. Wyznanie, 102). 

Tym samym wiara, dzięki temu, że obejmuje w bezpośrednim oglądzie peł-
nię boskiego objawienia i dokładnie określa relację i obowiązek człowieka wo-

bec Boga, jest najwyższą mądrością, sprawiedliwością i jedyną prawdziwą reli-
gią (Luter, Commentary, 87). „Bez Chrystusa – pisze Luter – mądrość jest po-

dwójną głupotą, a prawość podwójnym grzechem, gdyż nie tylko nie udaje się 
im dostrzec mądrości i sprawiedliwości Chrystusa, ale również nastają i bluźnią 
przeciw zbawieniu Chrystusa (Luter, Commentary, 21)”. Lecz kto ma wiarę,  
z racji tego, że jest ona fundamentem wszystkich rzeczy, ma zarazem wszyst-

ko
28

, „gdyż wiara, która z łaski Bożej dana jest bezbożnym i przez którą jeste-

śmy usprawiedliwieni, jest substancją, fundamentem, źródłem, początkiem, za-

sadą i pierwociną wszelkich duchowych łask, darów, cnót, zasług i czynów”29
. 

VII 

Z dotychczasowych rozważań nad rozumem i wiarą w myśli Lutra wypływa-

ją dwie podstawowe nauki: pierwsza – by tak rzec – w duchu kantowskim, która 
nakazuje rozumowi, aby kierowany cielesnym popędem nie przekraczał właści-

wych swemu poznaniu granic, i druga, niejako w duchu heglowskim, która 
zwiastuje możliwość wyniesienia rozumu ponad zdominowane wyobraźnią poj-

mowanie ku oświetlanej iluminacją wiary spekulacji. 

Wiara pojawia się wówczas, gdy skarlały rozum zaczyna tracić grunt pod 
nogami, gdy żelazne z pozoru reguły wnioskowania natrafiają na, wynikłą z po-

                                                 
28 Luter, O wolności, 30. Podobna myśl w Theologia Germanica (s. 62–63; fr. 99), gdzie stwierdza się, 

że gdy poznana jest Całość i to, czym jest Bóg, wszelka partykularna wiedza nie ma już znaczenia. 
29 „Siquidem fides, que ex gratia dei donatur impiis, qua et iustificamur, est substantia, fundamen-

tum, fons, origo, principium, primogenitum omnium spiritualium gratiarum, donorum, virtu-

tum, meritorum, operum”. WA 3, 649. 
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znawczej niemocy, pustkę. Bóg ma charakter ukryty i nawet jeśli przejawia się 
w dostępny rozumowi sposób, to zawsze czyni to pod postacią przeciwieństwa, 
sub contraria specie, naszego pojmowania i myślenia (Pesch 2008, 381–382). 

„Spójrz – zwraca się Luter w swej polemice do Erazma – tak Bóg kieruje świa-

tem materialnym w rzeczach zewnętrznych, że jeśli przyjrzeć się sądowi ludz-

kiego rozumu i zastosować się do niego, to zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że 
albo Boga nie ma, albo że jest On niesprawiedliwy […]” (WA, t. 18, 784, za: 
Pesch 2008, 382). I gdzie indziej, w Wykładzie Listu do Rzymian: „Dobro nasze 
jest ukryte i to tak głęboko, że ukryte jest pod postacią jego przeciwieństwa. Tak 

nasze życie ukryte jest pod postacią śmierci, miłość do nas pod postacią niena-

wiści do nas, osobista godność pod postacią hańby, zbawienie pod postacią zgu-

by, królestwo pod postacią wygnania, niebo pod postacią piekła, mądrość pod 
postacią głupoty, sprawiedliwość pod postacią grzechu, siła po postacią słabo-

ści” (WA, 56, 392, za: Pesch 2008, 384). A wreszcie w zupełnie już wstrząsają-
cym wyznaniu: „On (Bóg) jawi się jako diabeł” i sprawuje swoje „rządy […] na 

świecie w tak osobliwy sposób, że tam, gdzie wydaje się być diabeł i śmierć, 
tam On jest najbliżej” (WA, 41, 675; WA, 24, 632, za: Pesch 2008, 383; por. 

WA, t. 17, cz. 2, 13, 16). Jedynie słabe, aposterioryczne i prawie zagasłe pozna-

nie istnienia Boga, powstrzymuje jeszcze rozum przed jawnym bluźnierstwem 

krzyku: Bóg umarł! (por. Pesch 2008, 383, 388–389). 

Tak, tutaj Lutrowe inwektywy z początku referatu są zaskakujące i brutalnie 

prawdziwe. Upadły rozum to zaiste nieczysta prostytutka, która odrzuciwszy precz 
swego Stworzyciela, oddała się w rozpustne używanie zwodniczemu diabłu. „Kto 
odrzuca Stwórcę, z pewnością będzie wielbił stworzenie”. Jednakże jak zdążyli-
śmy już zauważyć, błąd ten nie wynika z immanentnej natury rozumności, lecz  

z ciążącej na niej skazy grzechu, tego, że choć nie potrafi na niektóre pytania od-

powiedzieć, to jednak nie może ich też zupełnie uchylić. Dlatego też, gdy tylko 
rozum oświecony zostaje prawdą objawienia, gdy za sprawą wiary przywrócone 
mu zostaje intuicyjne i niezawodnie pewne poznanie objawionego Boga, nie tylko 

nie traci on swojej pierwotnej ważności, ale tak naprawdę dopiero teraz ją odzy-

skuje. Wiara, przenosząc rozum z cielesnego sposobu postrzegania w duchowy, 

nieuchwytny (Luter, Wyznanie, 65), jest tym, co przywraca właściwe mu miejsce, 
gdyż rozum – sam w sobie – nigdy nie jest w pełni autonomiczny i zawsze pełni 
funkcję instrumentalną, czy to względem iluminacji wiary, czy ślepoty ciała. 
„Wówczas człowiek – stwierdza Luter w Kazaniu o Ewangelii Jana (1531) – jest 

oświecony i staje się szczęśliwym mistrzem i jest zdolny decydować i oceniać  
o wszelkiej nauce, ma on bowiem światło i wiarę w Boskie Słowo i czuje pewność 
w swych piersiach, że jego nauka jest prawdziwym Słowem Bożym”30

. 

Tak więc nie jest wiara ani tym, co burzy prawa logiki, bowiem – jak za-

uważa Luter w Wyznaniu o Wieczerzy Pańskiej – każdy, kto chce dyskutować, 

                                                 
30 Luter, Kazanie o Ewangelii Jana, za: H. Grisar, t. 4, 398. 
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musi znać jej podstawowe zasady, ani tym, co sprzeciwia się zasadzie nie-

sprzeczności31
. Wręcz przeciwnie, przekonanie Lutra o wewnętrznej rozumności 

nauki chrześcijańskiej, którą nota bene utożsamia zresztą ze swoją wykładnią, 
jest tak wielkie, że nie waha się on wyzwać na pojedynek samego nawet diabła. 
„Jeśli zaś diabeł udowodni, iż nasz sakrament i ciało Chrystusa to wszeteczeń-
stwo, chciwość, nienawiść i nikczemność, wówczas wyznamy, że niesłusznie 
czynimy, szukając Chrystusa na ziemi. Ponieważ jednak tego nie udowodnił, to 
możemy powiedzieć, że kłamie, kłapiąc swoją piekielną paszczą […] (Luter, 

Wyznanie, 48; por. tamże, 37, 58)”. 

A zatem stawiane Lutrowi zarzuty o skrajny irracjonalizm i wrogość wobec 
rozumu nie tylko nie odnajdują potwierdzenia w systemie jego myśli, ale wręcz 

napotykają w nim na jawny opór – w postaci przeciwnych tym zarzutom twier-

dzeń. Mimo iż prawda rozumu nie jest tym samym, co prawda ewangelii, to jed-

nak obie są wyrazem tego samego Boga. I choć rzeczywiście rozum, dopóki jest 
posiadany przez diabła, przeszkadza w poznaniu prawd teologii, to jednak, gdy 
już oświeci go Duch Święty, wówczas jest do tego niezbędnie przydatny

32
. 

Bibliografia 

Cochlaeus J. (1549), Commentaria Ioannis Cochlaei, de actis et scriptis Martini 

Lutheri Saxonis..., Moguncja. 

Dickens A.G., Tonkin J.M., Powell K. (1985), The Reformation in Historical 

Thought, Cambridge, Mass.  

Grisar H. (1913–1917), Luther, t. 1–6, London. 

GW = M. Luther, Gesammelte Werke, Digitale Bibliothek (bd. 63). 

Hamm B. (2004), The Reformation of Faith in the Context of Late Medieval 

Theology and Piety, Leiden. 

Honderich T. (ed.) (2005), The Oxford Companion to Philosophy, New York. 

Horkheimer M. (1987), Egoizm a ruch wolnościowy, [w:] Społeczna funkcja fi-

lozofii, przeł. J. Doktór, Warszawa. 

                                                 
31 Luter, Wyznanie, 102; „Kto jednocześnie mówi «tak» i «nie» w jednym zdaniu i o jednej spra-

wie jest podobny do owego błazna budującego na górze młyn wodny. Kiedy młyn był gotowy  

i zapytano go, skąd chce brać wodę, odpowiedział: «Popatrz, o tym rzeczywiście nigdy nie po-

myślałem»” (tamże, s. 100). 
32 „Hier unterscheide ich so: die Vernunft, die vom Teufel besessen ist, tut großen Schaden in 

Gottes Sachen, und je größer und geschickter sie ist, desto größeren Schaden tut sie. Wie wir an 
weisen, klugen Weltleuten sehen, die mit ihrer Vernunft mit Gottes Wort nicht übereinstimmen, 

ja je verständiger und klüger sie sind, je mehr und hoffärtiger sind sie wider Gottes Wort. Wenn 
sie aber vom heiligen Geist erleuchtet wird, so hilft die Vernunft die heilige Schrift beurteilen” 
– Luther, Tischreden, Der neue Glaube, GW, t. 9, 39–40. Por. Tischreden, Der Christ in der 

Welt, GW, t. 9, 228–230. 

 



260 Dawid NOWAKOWSKI 

Lagrange M.J. (1918), Luther on the Eve of His Revolt. A criticism of Luther’s 

Lectures on the Epistle to the Romans, given at Wittenberg in 1515–1516, 

New York. 

Luter M., Commentary on the Epistle to Galatians, przeł. T. Graebner, 
[b.m.r.w.]. 

Luter M., Disputatio contra scholasticam theologiam, WA, t. 1. 

Luter M., Die drei Symbole oder Bekenntnisse des Glaubens Christi, in der Kir-

che einträchtiglich gebraucht, GW, t. 4. 

Luter M. (2003), Duży katechizm, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła Luterań-

skiego, Bielsko-Biała. 
Luter M., In Genesin enarrationvm, [w:] WA, t. 42. 

Luter M. (2009), Komentarz do Listu do Rzymian, przeł. Zespół, Goleszów, Ci-

sownica. 

Luter M. (2006), Lectures on the Epistle to the Hebrews (1517–18), [w:] tegoż, 

Early Theological Writings, przeł. J. Atkinson, Louisville, Kentucky. 
Luter M., Letzter Sonntag nach Epiphanias. 2. Petr. 1, 16–21, GW, t. 8. 

Luter M. (2009), O dobrych uczynkach, [w:] tegoż, Pisma etyczne, Bielsko-

Biała. 
Luter M. (2009), O świeckiej zwierzchności, w jakiej mierze należy być jej po-

słusznym, [w:] tegoż, Pisma etyczne, Bielsko-Biała. 
Luter M. (2002), O niewolnej woli, przeł. W. Niemczyk, Świętochowice. 

Luter M. (1972), O wolności chrześcijańskiej, [w:] L. Szczucki (red.), Myśl filo-

zoficzno-religijna reformacji XVI wieku, Warszawa. 

Luter M. (1972), Przedmowa do Dzieł łacińskich, przeł. I. Lichońska, [w:]  
L. Szczucki (red.), Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, Warszawa. 

Luter M., Sonntag Estomihi. Luk. 18, 31–43, GW, t. 8. 

Luter M., Sonntag Exaudi. Joh. 15,26–16,4, GW, t. 8. 

Luter M., Tischreden, GW, t. 9. 

Luter M., Wider die himmlischen Propheten von den Bildern und Sakrament, 

WA, t. 18; GW, t. 4. 

Luter M. (1999), Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej, przeł. J. Pośpiech, Bielsko- 

-Biała. 
Maritain J. (2005), Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, przeł.  

K. Michalski, Warszawa – Ząbki. 
Melanchthon Ph. (1843), Oratio in funere D. Martini Lutheri, [w:] tegoż, Opera 

quae supersunt omnia, (ed.) C.G. Bretschneider, t. 11, Halle. 

Oberman H.A. (1963), The Harvest of Medieval Theology. Gabriel Biel and Late 

Medieval Nominalism, Cambridge, Mass. 

Oberman H.A. (1996), Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem, przeł. 
E. Adamiak, Gdańsk. 

Pesch O.H. (2008), Zrozumieć Lutra, przeł. A. Marniok, K. Kowalik, Poznań. 
Swieżawski S. (1983), Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 6, Warszawa. 



 Rozum i wiara w myśli Marcina Lutra 261 

The Theologia Germanica of Martin Luther (2004), przeł. S. Winkworth, Mi-

neola, New York. 

WA =  D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesantausgabe, Weimar. 

Faith and Reason in the Thought of Martin Luther 

Summary 

The aim of the article is to verificate the opinion, which dominates among the scholars, that Lu-

ther was a radical antirationalist. By analizing various claims of Luther and by referencing to the 

context of the late-medieval scholastics, the author indicates two fields of functioning of reason – 

the order of nature and the order of grace. In the first one it appears that to attain the legitimate 

cognition the natural reason is sufficient, in the second, the englithenment of faight turns out to be 

neccessary. It means that on the ground of the thought of Luther is rejected any legitimate natural 

theology and that any knowledge of God is granted only by possessing of Spirit. 
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