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I. IzcelšanāS, bērnība, Skol a

1. Izcelšanās
Mansfeldes grāfistes centrs Eislēbene 15. gadsimta beigās bija au-

goša pilsēta ar vairāk par četrtūkstoš iedzīvotājiem, ar priekš pilsētām 
un vairākām baznīcām. Šeit sākās un beidzās Mārtiņa Lutera dzīve. 
Taču patiesībā Luters nebija eislēbenietis. Dzimšana un nāve vienā 
pilsētā drīzāk saistīta ar dažādu epizodisku apstākļu sakrišanu viņa 
dzīvē. Mārtiņš Luters nomira dižciltīgās Drahštetu (Drachstedt) ģi-
menes mājā blakus sv. Andreja baznīcai 1546. gadā, kad viņš centās 
izlīdzināt strīdu Mansfeldes grāfu starpā. Sv. Andreja baznīcā viņš 
noturēja savu pēdējo sprediķi; tur atradās Lutera mirstīgās atliekas 
līdz apbedīšanai. Daudzkārt Mārtiņš Luters ir uzturējies arī sava 
ordeņa klosterī pie sv. Annas baznīcas. Tur viņš 1515. gadā Kristus 
miesas procesijas laikā piedzīvoja tikšanos ar tiesājošo Kristu1.  Luters 
ir dzimis kādā mājā Garajā ielā (Langenstrasse), tagadējā Dr. Lutera 
ielā, Tilta kvartālā, Eislēbenes dienvidaustrumu priekšpilsētā. Māja 
vēlāk cietusi ugunsgrēkā un nav saglabājusies sākotnējā izskatā. 
Tomēr arī šodien var gūt priekšstatu par nama pirmā stāva iekār-
tojumu ar priekštelpu, virtuvi, istabu un guļamistabu, kurā, domā-
jams, Luters piedzima. Par viņa dzimšanas laiku, pamatojoties uz 
kādu Filipa Melanhtona izteikumu, tiek uzskatīts 1483. gada 10. 
novembris īsi pirms pusnakts2. Taču vēlāk par dzimšanas laiku ne-
bija pārliecināts ne pats Luters, ne viņa māte. Tolaik šādus datumus 
ne vienmēr paturēja prātā. Tāpēc dažkārt tiek minēts arī 1484. vai 
1482. gads. Taču 1484. gads noteiktu apstākļu dēļ atkrīt. Turpretī, 
pieņemot par viņa dzimšanas gadu 1482. gadu, tiktu novērstas dažas 
neskaidrības Lutera jaunības dienu hronoloģijā, piemēram, četri 
skolas gadi Eizenahā vai 1505. gada sākumā divdesmit divu gadu 
vecumā iegūtais maģistra grāds3. Šīs dzimšanas datuma neskaid-
rības dēļ Luters vēlāk nepiešķīra nozīmi astroloģijai un horosko-
piem, Luters savu dzīves ceļu uztvēra kā brīnišķīgu Dieva vadību. 
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Nākamajā dienā pēc dzimšanas, 11. novembrī, Eislēbenes Tilta 
kvartāla sv. Pētera un Pāvila draudzes baznīcā mācītājs Bartolomejs 
Rennebehers kristīja Luteru tās dienas svētā – Mārtiņa – vārdā. 
Baznīca tolaik tika pārbūvēta. Tāpēc kristīšana droši vien ir notikusi 
1474. gadā uzceltā torņa kapelā. Tagad tur atrodas liels, kokā griezts 
un apgleznots sv. Annas altāris, uz kura cokola ir redzama Kristus 
dzimšanas aina. Ganiem ir kalnraču apģērbi un lukturi. Par Lutera 
krustvecākiem, kas varētu tuvāk raksturot viņa vecāku saistību ar 
Eislēbeni, nekas nav zināms.

Neilgi pirms Lutera dzimšanas viņa vecāki, Hanss un Margarēte, 
bija pārcēlušies no Eizenahas apkārtnes uz Eislēbeni. 1484.  gadā 
viņi pārcēlās vēlreiz – uz tuvumā esošo Mansfeldi. Tik strauja 
dzīvesvietu maiņa tajā laikā ir diezgan pārsteidzoša, taču to var 
izskaidrot ar ģimenes īpašajiem dzīves apstākļiem. Lutera vecāku 
vecums un kāzu datums nav zināms. Iespējams, ka Mārtiņam ir bijis 
vecāks brālis, kurš agri miris4. Māte bija dzimusi Cīglere (Ziegler)5. 
Tāds pats uzvārds bija bagātākajai zemnieku ģimenei Hansa Lutera 
dzimšanas vietā Mērā (Möhra). Tātad viņš bija apprecējis meiteni 
no savas dzimtās puses. Mēra bija mazs ciems, kurā dzīvoja seš-
desmit ģimenes, bez draudzes baznīcas un skolas, apmēram triju 
stundu gājiena attālumā uz dienvidiem no Eizenahas. Otri bagā-
tākie zemnieki Mērā bija Luderi, kuru uzvārds bija atvasinājums 
no vārda “Lotārs”. Zemniekiem par savu saimniecību un katru pa-
jūgu bija jāmaksā neliela nodeva. Tomēr no vēlākām liecībām6 ir 
zināms, ka Luteriem nebija ne kalpu, ne zirgu, bet tikai govis, aitas 
un cūkas. Tātad viņi dzīvoja diezgan pieticīgi, tomēr sava iztikšana 
bija, un parādu viņiem nebija. Viena zemnieku sēta piederēja pirms 
1410.  gada mirušajam Heinem Luteram7, Hansa Lutera tēvam. 
Viņa sieva bija Margarēte, dzimusi Lindemane, kura, iespējams, 
bija cēlusies no Eizenahas vai arī viņai tur bija radinieki8. Viņa 
mirusi 1521. gadā Mansfeldē pie Hansa Lutera. Arī vēlāk Luteru 
ģimeni ar Eizenahu saistījuši saimnieciski darījumi. Pēc Tīringenes 
mantošanas likumiem Hansam Luteram kā vienam no vecākajiem 
dēliem nebija mantošanas tiesību. Tēva saimniecība pārgāja jaunākā 
brāļa Heinca īpašumā. Tāpēc Hanss nevarēja kļūt par zemnieku. 
Tomēr Mārtiņš Luters vēlāk arvien uzsvēra, ka esot zemnieka dēls 
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un zemnieciskas izcelsmes9. Viņa senči esot bijuši īsti zemnieki. 
Luters vienmēr apzinājās šo savu izcelsmi. Viņam tas bija brīnums, 
ka viņš, vīrs no vienkāršiem zemniekiem, ir ticis līdz Svēto Rakstu 
doktoram un kļuvis par pāvesta pretinieku. Šajos Lutera izteicienos 
izpaužas nevis lepnums par savu zemniecisko izcelsmi, bet izbrīns 
par sasniegto. Sevi viņš vairs neuzskatīja par zemnieku, un tā to 
arī nevajadzētu skaidrot. Luters vienmēr ir dzīvojis mazākās vai lie-
lākās pilsētās. Kopš Eizenahas skolas laikiem Luters pazina savus 
radiniekus10. Šķiet, ka tēva amats un darbavieta Mansfeldē dēlam 
neko daudz nenozīmēja, jo viņš vienmēr izcēla savu pieticīgo zem-
niecisko izcelsmi. Taču dažkārt Luters saka, ka viņa tēvs esot kļuvis 
par kalnraci jeb nabaga kalnraci11. Tomēr arī šī atziņa, šķiet, kalpo 
tam, lai parādītu kāpumu no zemās izcelsmes. Citos vēlāko laiku 
avotos Hans Luters ir minēts kā nelielas kalnu rūpnīcas vadītājs, tas 
ir, mazs uzņēmējs, nevis vienkāršs kalnracis. Iespējams, ka Mēras 
tuvumā viņš ir iepazinies ar vara ieguvi un pēc laulībām mēģinājis 
nodrošināt savu eksistenci plaukstošajā vara ieguvē Mansfeldē. 
Uzturēšanās Eislēbenē, iespējams, ir bijis tikai starpposms. Grūti 
pateikt, vai Hanss Luters vīlās savās cerībās Eislēbenē un, kā tas 
bija ierasts kalnračiem, labākas izredzes saskatīja Mansfeldē, vai arī 
uzturēšanās Eislēbenē kalpoja tikai tam, lai dibinātu nepieciešamos 
sakarus. 1502. gadā Hansa Lutera kompanjons bija kāds Hanss Lu-
tihs (Luttich) no Eislēbenes.

2. Saimnieciskie un sabiedriskie apstākļi
Mārtiņa Lutera dzīves ceļu būtiski noteica viņa vecāku saimnie-

ciskie un sociālie apstākļi. Tā kā tēvs nevarēja nodarboties ar lauk-
saimniecību, viņš pievērsās vara ieguvei, kas tolaik bija moderna ra-
žošanas nozare12. Kopš 1470. gada Eiropā pieauga pieprasījums pēc 
vara. Strauji paplašinājās vara ieguve. Līdzās Ungārijai un Tirolei 
Mansfeldes grāfiste bija viens no galvenajiem vara ieguves centriem 
Eiropā. Mansfeldes ieplakā ir apmēram piecdesmit centimetrus 
biezs vara šīfera slānis, kas vietām iznāk zemes virspusē, bet citur 
atrodas dziļumā pat līdz tūkstoš metriem. 15. un 16. gadsimtā, bez 
šaubām, varēja izmantot tikai tās atradnes, kas atradās tuvu zemes 
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virspusei, taču jau tad šahtas bija jārok arvien dziļāk un dziļāk, kas 
pie tāda slāņa biezuma vara ieguvi padarīja arvien grūtāku un dār-
gāku. Vara šīferis turpat uz vietas rūpnīcās ar koka ogļu palīdzību 
tika pārstrādāts jēlvarā. Kalnrūpniecības uzņēmumu vienības vei-
doja kausēšanas krāsnis, ko vadīja meistari. Bija mantojamie uzņē-
mumi, kuri piederēja meistariem un par kuriem Mansfeldes grāfam 
bija jāmaksā noteikta nodeva, un kunga uzņēmumi, kurus rūpnīcas 
meistars nomāja no grāfa. Hanss Luters bija šāds nomnieks. Kaln-
rūpniecība prasīja ievērojamas kapitāla investīcijas algām, šahtu 
ierīkošanai, oglēm, kausēšanas piedevām u. c. Naudu meistariem 
piešķīra un aizdeva tirdzniecības kompānijas, kas, savukārt, bija 
jēlvara noņēmējas un otrā kausēšanas procesā no tā ieguva sudrabu 
un varu, ko piegādāja tirgum. Vara produkcija bija viens no lielā 
kapitāla un tirdzniecības kompāniju interešu laukiem. Mansfeldes 
grāfistes tirdzniecības kompānijās līdzās Mansfeldu kapitālam bija 
ieguldīts Nirnbergas un Leipcigas kapitāls, bet ungāru un Tiroles 
kalnrūpniecībā – Augsburgas Fugeru kapitāls. Vara ieguves rentabi-
litāte bija atkarīga no vairākiem faktoriem: no vara šīfera daudzuma 
un vara sastāva tajā, papildus izmaksām, nestabilajām cenām, kuras 
noteica tirgus pieprasījums, un nemitīgās konkurences starp vara ie-
guves apgabaliem un kapitāla devējiem. Tāpēc rūpnīcu meistari, lai 
gan tie bija nelieli uzņēmēji, vienmēr bija atkarīgi no tirdzniecības 
kompānijām. Viņu uzņēmējdarbība bija diezgan riskanta.

Šī atkarība no produkcijas un tirgus izpaudās arī Hansa Lutera 
dzīvē. Jāpieņem, ka viņš jau kopš 1491. gada bija rūpnīcas vadītājs. 
Tad viņš pirmo reizi ir minēts kā viens no četriem vīriem Mansfeldē, 
kuri pārstāvēja draudzi domē. Vienkāršs kalnracis diez vai tiktu 
ievēlēts tādā pozīcijā. Ap 1510. gadu, šķiet, viņš jau ir pilnīgi integ-
rējies rūpnīcu vadītāju slānī. Trīs Mārtiņa māsas ieprecējās šī slāņa 
ģimenēs, arī jaunākais brālis Jēkabs pārņēma tēva profesiju. Domā-
jams, ka Hansam Luteram bija līdzīgi nolūki, plānojot dēla Mārtiņa 
bagātās laulības13. Jurists, līdzīgi Eislēbenes dr. Filipam Drahš-
tetam, bieži bija noderīgs strīdīgo tiesību jautājumu izšķiršanā starp 
kalnrūpniecības uzņēmējiem. Arī Mārtiņa ciešais jaunības draugs 
Hanss Reineke bija kalnrūpniecības uzņēmuma vadītāja dēls, kurš 
pats vēlāk pārņēma tēva profesiju14. Šis rūpnīcu vadītāju slānis strikti 
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norobežojās no vienkāršajiem kalnračiem. Par strādniekiem tēva 
uzņēmumā Luters neko nestāsta, taču no citiem avotiem zināms, 
ka kalnraču atalgojuma dēļ jau 16. gadsimta sākumā ir bijuši saspī-
lējumi.

Uzņēmēja Hansa Lutera tēls, kurš, pateicoties centībai un taupībai, 
sasniedzis savu labklājību, Mārtiņa Lutera biogrāfijās ir jālabo. Ir 
kāds interesants 1529./1530. gada ziņojums neilgi pirms Hansa Lu-
tera nāves, kas, balstoties uz viena viņa uzņēmuma piemēru vairāku 
gadu desmitu garumā, raksturo kalnrūpnieka saimniecisko situā-
ciju15: Hanss Luters un viņa kompanjons Hanss Lutihs sākotnēji ir 
bijuši parādā vairākus tūkstošus guldeņu tirdzniecības kompānijai, 
savam aizdevējam. Ne materiāls, ne krājumi, ne iekārtas nevarēja 
segt šo parādu. Tāds bija Hansa Lutera uzņēmējdarbības sākums 
16. gadsimta sākumā. Tad vairākus gadus H. Luteram bija panā-
kumi, viņš varēja nomaksāt parādus, un ražošana nesa peļņu. Viņš 
daļēji kopā ar savu znotu Kaufmanu paplašināja uzņēmējdarbību un 
nomāja vēl citas kausēšanas krāsnis16. Dokumenti rāda, ka Hanss 
Luters neatlaidīgi īstenoja savus mērķus, dažkārt pat ar tiesas pa-
līdzību. Tas bija laiks, kad Mārtiņš Erfurtē tika pieskaitīts pie tu-
rīgiem studentiem. 1507. gadā tēvs varēja ar divdesmit jātniekiem 
ierasties uz dēla pirmo mesu un uzdāvināt augustīniešu klosterim 
krietnu naudas summu – divdesmit guldeņus. Taču šī labvēlīgā si-
tuācija nebija ilga. Ziņojums rāda, ka ap 1509./1510. gadu kausē-
šana nesa zaudējumus. Hanss Luters atkal nonāca parādos pie sava 
aizdevēja Švarca kompānijas. 1511. gadā viņš nenoliedz, ka nācies 
ieķīlāt savu mantu. Šīs grūtības izraisīja pieaugošās nodevas un vara 
pārprodukcija Eiropas tirgū. Hansa Lutera atkarība no kompānijas 
vēlāk kļuva tik liela, ka visas viņa finanses kārtoja kompānijas pār-
stāvis, ka viņam tika izmaksāti tikai piecdesmit guldeņi uzturam. 
Laikam produkcija no citām krāsnīm nebija tik liela, lai Hanss 
Luters varētu nomaksāt parādus. Līdz 1529. gadam Hanss Luters 
bija atkarīgs no savas kompānijas, tomēr šķiet, ka viņa reputācija 
no tā necieta. Arī citiem kalnrūpniecības uzņēmējiem negāja labāk. 
1529. gadā viņš bija viens no redzamākajiem vīriem Mansfeldes 
kalnrūpniecībā. Parādi tika kaut kā nolīdzināti, jo 1530. gadā viņš 
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atstāja tūkstoš divsimt piecdesmit guldeņu lielu mantojumu17. Tas 
bija divreiz vairāk par vienas zemnieku saimniecības vērtību Mērā.

Šis ziņojums liecina, ka Hansa Lutera uzņēmējdarbības sākums 
Mansfeldē nav bijis viegls. Visvairāk viņam trūkusi skaidra nauda. 
Māte taupības nolūkos mežā esot vākusi un nesusi mājās malku. 
Tādā taupībā Mārtiņš tika audzināts. Viņš arvien atcerējās naba-
dzību vecāku mājās18 un apzinājās, ka tēvam bija jālej sviedri un 
sūri jāstrādā, lai viņš varētu iegūt universitātes izglītību19. Cīņa par 
eksistenci prasīja visus tēva spēkus. Stress un rūpes jūtami ietek-
mēja arī atmosfēru mājās. Hansam Luteram bija enerģiski jācīnās 
par savām interesēm. Abu vecāku sejas gleznās ir darba un pārpūles 
apzīmogotas. Tēvu raksturo vērīgs skatiens. Par to, cik grūti bija 
nodrošināt eksistenci Mansfeldē, liecina Hansa Lutera jaunākā 
brāļa piemērs, kurš arī bija pārcēlies uz turieni. Taču viņš netika 
ar dzīvi galā, turienes tiesas grāmatās viņš gadiem ilgi tiek minēts 
kā kauslis. Vēlākās grūtības tēva saimniecībā Mārtiņu vairs tieši 
neskāra. Arī pēc tēva nāves Luters enerģiski atbalstīja Mansfeldes 
uzņēmējus cīņā pret draudošo valstiskošanu.

Jāņem vērā, ka Lutera sociālie un saimnieciskie apstākļi bija pār-
steidzoši moderni. Viņa izcelsme mazāk bija saistīta ar zemniecību, 
vairāk – ar sarežģīto kalnrūpniecības nozari. Tomēr nebūtu pareizi 
saskatīt Hansā Luterā vēsi plānojošu agrā kapitālisma uzņēmēju. 
Viņa profesijā bija pārāk daudz riska. Mārtiņa Lutera saimnie-
ciskās zināšanas bija daudz dziļākas, nekā tas parasti tiek pieņemts. 
Tomēr pārsteidz tas, ka vēlāk, aplūkojot saimniecības jautājumus, 
piemēram, monopolu jautājumu, Luters nelieto kalnrūpniecības 
piemērus. Taču viņš apzināti iestājās par kalnrūpniecības uzņē-
mējiem un Mansfeldes grāfa plānoto kalnrūpniecības uzņēmumu 
valstiskošanu uzskatīja par tirānisku aktu. Pārsteidz, ka Luteram 
tomēr nebija nekādas lielas intereses par tēva profesiju. Dažkārt gan 
viņš savā valodā lieto tēlus no kalnrūpniecības, taču atklāti atzīst, 
ka viņam neesot nekādas izpratnes par kalnrūpnieka darbu20. Visus 
piedāvājumus par piedalīšanos kalnrūpniecībā viņš ir noraidījis. 
Pretēji saviem brāļiem un māsām Luters drīz atsvešinājās no tēva 
aroda pasaules. Tēvs viņam sagādāja iespēju mācīties un studēt uni-
versitātē, tomēr Lutera tālākais dzīves ceļš veda citādākā virzienā, 
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nekā tēvs to bija plānojis. Taču nevar teikt, ka viņš būtu izšķīries par 
savu ceļu, pretstatot tēva profesiju; šeit bija noteicoši citi, proti, re-
liģiski, motīvi. Lutera vēlāko sociālo horizontu noteica viņa mūka, 
universitātes profesora un teologa profesija, nevis viņa izcelšanās. 
Mārtiņu Luteru ir grūti saprast, skatoties no viņa vecāku sociālajiem 
apstākļiem – par pamatu ņemot viņa vecāku mājas sociālo fonu. 
Viņu nevar izskaidrot vienkārši – kā sava laika sabiedrisko apstākļu 
produktu.

3. Dēls un vecāki
Ir maz zināms par jaunā Mārtiņa Lutera attieksmi pret tēvu un 

vēl mazāk – pret māti. Tomēr psihologi ir daudzkārt mēģinājuši 
skaidrot Lutera personību un tās attīstību, analizējot šīs attiecības21. 
Tā laika bērnu audzināšana mājās un skolā bija ļoti stingra. Vecāki 
gaidīja no bērna pilnīgu paklausību. Nereti to prasīja tēva noslogo-
tība darbā un mātes pienākumi lielajā ģimenē. Tajā laikā audzinā-
šanā nereti tika lietota arī rīkste. Lutera atmiņā ir iespiedušies tādi 
gadījumi, tādēļ viņš pats kritiski attiecās pret bērnu pārmācīšanu. 
Vecākiem, bez šaubām, esot bijuši vislabākie nodomi, kāpēc tie viņu 
tik stingri audzināja, taču tas viņu esot darījis nedrošu un iebaidījis. 
Reiz māte viņu esot nopērusi līdz asinīm viena vienīga rieksta dēļ. 
Šķiet, Luters varētu pat apgalvot, ka šī stingrā audzināšana ir viņu 
iedzinusi klosterī22. Diemžēl viņš skaidri nepasaka, kas bijis notei-
cošais viņa dzīves ceļa izvēlē: ar lielo taupību saistītais rigorisms, 
sensiblā vainas izjūta vai ieaudzinātā paklausība augstākai instancei. 
Visiem trim momentiem ir sava loma Lutera vēlākajā reliģiskajā at-
tieksmē. Arī tēvs viņu reiz bija pārāk stingri sodījis, tā ka bērns no 
tēva izvairījās un tēvam bija jādomā, kā atgūt uzticēšanos. Tas tēvam 
laikam ir izdevies23. Citviet, atstāstot to pašu gadījumu, kā tēvs uz 
viņu ir dusmojies, Luters atzīst, ka tēvam esot tiesības tā rīkoties au-
dzināšanas nolūkos, un domā, ka tas viņam neesot kaitējis24. Nekas 
vairāk bez šīm divām liecībām par Lutera stingro audzināšanu nav 
zināms. Diagnozei par dvēseles traumēšanu bērnībā ar to nepietiek, 
tomēr daudzkārt ir mēģināts izskaidrot Lutera personību tieši no šī 
viedokļa, un ir rasta arī atsaucība šiem skaidrojumiem. Tos  izaicina 
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Lutera dzīvesstāsts un viņa personības psihiskais fenomens. Taču 
tur, kur nav pietiekošu pierādījumu, savas robežas jāatzīst ne tikai 
vēsturniekam, bet arī psihologam. Nav pieļaujams izdarīt no tā pārāk 
tālejošus secinājumus. Interesantā kārtā nekad nav bijusi runa par 
bērna nespēju tikt galā ar vecāku prasībām vai par bērna nomocī-
šanu ar pārāk augstām, godkārīgām prasībām. Arī tēva sasniegumi 
darbā nekad netiek izcelti kā priekšzīmīgi. Laikam tēvs netēloja 
panākumiem bagātu cilvēku, kas to pašu sagaida no bērniem. Pēc 
tēva nāves Luters atceras savu maigo attieksmi pret tēvu un atzīst, 
ka uzreiz pēc Dieva par guvumu, “kas viņš ir un kas viņam pieder”, 
viņam jāpateicas tēva mīlestībai25. Par vislabāko guvumu no tēva 
mantojuma Luters uzskatīja to, ka tēvs viņam bija devis iespēju iegūt 
izglītību. Pretēji citādiem apgalvojumiem jānorāda uz to, ka Luters 
neuzskatīja vecāku savstarpējās attiecības par problemātiskām, bet 
ar lielu respektu runāja par viņu mīlestību un laulības dzīvi kā par 
dievišķu iestādījumu26. Tēvs pēc alkohola baudīšanas esot bijis prie-
cīgs, dziedājis un jokojis27. No tā gan nav jāsecina, ka Hanss Luters 
būtu bijis alkoholiķis; Luteram tās bija draudzīgas atmiņas. Iespē-
jams, ka māte bijusi nedaudz smagnēja un rezignēta, ka viņai bijis 
grūtāk saprasties ar cilvēkiem. Tāda ir “manas mātes dziesmiņas” 
jēga, ko Luters daudzkārt citējis: “Neviens nav labs, tā ir mūsu abu 
kļūda.”28 Taču nav zināms, kādā sakarībā māte to ir dziedājusi. Māte 
dažkārt bija pārslogota ar lielo bērnu baru – četriem vai pieciem 
dēliem un četrām meitām29, no kuriem viena meita un divi vai trīs 
dēli miruši agri. Tuvas attiecības bērnībā un arī vēlāk Luteram bija 
ar brāli Jēkabu. Viņi bija labi spēļu draugi30.

Tēvs, kurš pats nebija apmeklējis nekādu skolu un nemācēja lasīt, 
ar respektu sekoja līdzi dēla izglītībai līdz pat maģistra grādam, taču 
pēc dēla iestāšanās klosterī pret vecāku gribu starp viņiem izcēlās 
smags konflikts. Vecākiem tas šķita ceturtā baušļa pārkāpums. 
Konflikts turpinājās arī pēc tēva piedalīšanās Lutera pirmajā mesā 
1507. gadā. Luters par to runājis tikai 1522. gadā sava raksta De 
Votis monasticis priekšvārdā31. Cik daudz Hanss Luters uzzināja no 
šī viņam latīņu valodā veltītā priekšvārda, nav zināms. Tēvs uzska-
tīja Mārtiņa iestāšanos klosterī par pārsteidzīgu, jaunībā izdarītu 
soli, kas izjauca viņa paša ieplānoto dēla nākotni. Tēvs piekrita 



9

I. Izcelšanās, bērnība, skola

nenovēršamajam, taču izlīgšana bija tikai virspusēja. Hanss Luters 
nespēja atbrīvoties no bailēm, ka dēls atrodas uz velnišķa ceļa. Viņš 
nebija pārliecināts par to, vai Mārtiņa piedzīvojums negaisa laikā 
pie Štoternheimas nebija velna darbs un maldi. Tēvs darīja nedrošu 
arī dēlu. Pēc pirmās mesas dēls bērnišķīgā uzticībā tuvinājās tēvam 
un pieminēja negaidīto ieļaunojumu. Taču arī pēc šī izskaidrošanās 
mēģinājuma tēvs tomēr pastāvēja uz to, ka bērniem ir jāklausa savi 
vecāki, un šis reliģiskais arguments aizskāra dēlu. Vēlāk Luters 
atzina, ka tēvam bijusi pilnīga taisnība. Vecāki ir jāklausa, pret to 
viņa zvērests ir nederīgs. Taču tas nebija tēvs, bet Dievs, kas Luteru 
izrāva no klostera un lika kalpot Viņa vārdam, un šai kalpošanai bija 
jādod priekšroka. Ir jāievēro, ka arī konflikta laikā tēva autoritāte 
Luteram bija Dieva iedibināta. Tēvs viņam nebija Dieva vietā. Tas ir 
pretrunā skaidrojumam, ka Lutera cīņā ar Dievu izpaudās viņa tēva 
komplekss.

Vēlāk tēvs atrada vienprātību ar dēlu, bet ne dēls ar tēvu. Lutera 
attiecības ar vecākiem, brāļiem un māsām normalizējās. Viņi to 
daudzkārt apmeklēja, ieradās uz viņa kāzām, un tā piepildījās vismaz 
viena tēva vēlēšanās32. Vēstulē, ar kuru Luters mierināja tēvu pirms 
miršanas33, viņš izteica vienprātību ar tēvu ticībā un cerībā. Vēsts 
par tēva nāvi sasniedza Luteru Koburgas cietoksnī 1530. gadā. Viņš 
patiesi dziļi sēroja par tēvu34. Luters rakstīja mierinājuma vēstuli arī 
savai mātei35. Filips Melanhtons Lutera māti attēlojis kā dievbijīgu 
sievieti. 1518. gadā Luters uzdāvināja viņai sava ordeņa priekšnieka 
Johana fon Štaupica uzmundrinošo rakstu “Par Dieva mīlestību”.

Pēc visa tā nevar teikt, ka Lutera attieksmi pret Dievu būtu vei-
dojušas viņa attiecības ar tēvu un viņa reliģiskais konflikts patiesībā 
būtu bijis konflikts ar tēvu. Tēvam nebija Dieva-Tiesneša pazīmes. 
Dievišķā prasība, kuru Luters sadzirdēja, nebija apslēptas tēva pre-
tenzijas. Vēl mazāk šķiet, ka Lutera attieksme pret māti būtu Edipa 
komplekss (saskaņā ar Z. Freida uzskatu mazs bērns izjūtot greizsir-
dību pret sava dzimuma vecāku), kas varētu komplicēt dēla attīstību. 
Tāpat kā no tā, ka Luteram patiesībā tikpat kā nebija mātes, nevar 
atvasināt viņa Marijas kulta noliegumu. Viņa liktenis bērnībā nav 
bijis izšķirošs reformatora ceļa izvēlē. Lutera bērnība, šķiet, ir bijusi 
gluži normāla. Viņam bijusi raksturīga vienīgi zināma  sensibilitāte. 
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Taču Lutera dzīves krīze neizveidojās viņa vecāku mājās. Ir jāatceras 
arī, ka no četrpadsmit gadu vecuma viņš lielākoties dzīvoja ārpus ve-
cāku mājām. Tomēr vecāku mājās viņš nebija ieguvis savus ideālus.

4. Mansfelde
Bērnību līdz četrpadsmit gadiem Mārtiņš Luters pavadīja 

Mansfeldē. Tad izglītības ceļš viņu veda uz citām vietām. Mansfeldes 
pilsētu un grāfisti viņš vienmēr uzskatīja par savu tēvzemi un dzim-
teni un līdz pat mūža beigām saglabāja pieķeršanos, interesi un 
aizgādnību par to36. Uz to Luters vienmēr norāda savās vēstulēs. Er-
furtes matrikulā viņš tika reģistrēts kā Martinus ludher ex mansfelt. 
Lutera valodā bieži parādās specifiski mansfeldiski izteicieni. Ne-
raugoties uz vecāku izcelsmi, Luters sevi neuzskatīja par tīringieti, 
bet saksi37. Mansfeldes pilsētiņa atradās ieplakā, izstiepusies gar 
vienu ielu. Šī iela tolaik nebija pat bruģēta, tāpēc dažkārt bija ļoti 
netīra, jo aizvietoja arī iztrūkstošo kanalizāciju. Droši vien tāpēc 
Nikolajs Emlers, Lutera vēlākais svainis, dažkārt mazo Mārtiņu 
nesa uz skolu, lai gan tā neatradās tālu no vecāku mājas38. Mansfelde 
bija otrs lielākais centrs grāfistē, daudz mazāka par Eislēbeni. 1500. 
gadā tajā nebija vairāk par diviem tūkstošiem iedzīvotāju39. Augstu 
pār pilsētiņu līdz pat mūsdienām paceļas grāfu pils. Tā uzreiz lie-
cināja, kurš še ir kungs un noteicējs. Hansam Luteram, šķiet, bija 
labas attiecības un nebija konfliktu ar valdniekiem Mansfeldē, no 
kuriem viņš nomāja savu kalnrūpniecības uzņēmumu un ar kuriem 
viņam bija darīšanas kalnrūpniecībā un pilsētas lietās. Ja neņem vērā 
kalnraču neapmierinātību, tad plaukstošajā grāfistē vairākus gadu 
desmitus nekādu politisku nemieru nebija. Tur dzīvot nebija slikti. 
Trīsdesmitajos gados reformācijas un zemnieku kara rezultātā situā-
cija izmainījās, kad grāfi gribēja kalnrūpniecības uzņēmumus vals-
tiskot. Tad arī Luters, kam bija labas attiecības ar dažiem grāfiem, 
runā par apspiešanu un tirāniju grāfistē.

Galvenā celtne pilsētā bija sv. Georga baznīca. Mārtiņš Luters 
leģendu par svēto bruņinieku Georgu mīlēja visu mūžu, viņš to 
alegorizēja un pārstrādāja40. 1507. gadā Hansam Luteram galvenās 
ielas lejasdaļā piederēja māja, par kuru gan vēl bija jāatmaksā simts 
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guldeņus liels parāds41. Nav zināms, kad viņš māju bija iegādājies. 
Ēka sākotnējā izskatā nav saglabājusies. Kā jau minēts, dažu gadu 
laikā Hanss Luters Mansfeldē bija kļuvis par visai cienījamu vīru. 
1491. gadā viņš, kā viens no četriem draudzes pārstāvjiem kopā ar 
Šultheisu, četriem rātskungiem un Heidelbergu ģimeni no Eislē-
benes, piedalās altāra fonda izveidošanā42. Hanss Luters nepiede-
rēja Mansfeldes sabiedrības augstākajam slānim, bet reprezentēja 
pilsonību. Fonda izveidošana, iespējams, bija saistīta ar ugunsgrēku 
sv. Georga baznīcā 1489. gadā. 1497. gadā sv. Georga baznīcā tika 
iesvētīti divi jauni altāri. Visiem, kas noklausījās mesu pie šiem 
altāriem, tika piešķirtas sešdesmit dienu atlaidas. Atlaidas bija sa-
gādājuši mācītājs Ledeners, Šultheiss, rātskungi un četri draudzes 
locekļi, no kuriem viens bija Hanss Luters. Šīm atlaidām, iespē-
jams, vajadzēja finansēt baznīcas iekšējo iekārtojumu, tāpēc ar to 
nodarbojās reprezentējošie draudzes pārstāvji. No tā nav jāsecina, ka 
Hanss Luters būtu bijis īpaši dievbijīgs. 1502. gadā tie paši draudzes 
pārstāvji pieņēma četrsimt guldeņu ziedojumu no fogta Pētera Rei-
nekes ugunsgrēkā cietušās baznīcas atjaunošanai. Tādā nolūkā bija 
jānotiek īpašiem dievkalpojumiem, un domei bija jāapmaksā mā-
cītājs un skolotājs. Turīgākie kalnrūpniecības uzņēmēji laikam bija 
gatavi kaut ko ziedot baznīcas labā. 1503. gadā sv. Georga baznīcā 
atkal tika iesvētīti divi jauni altāri; viens no tiem bija veltīts jaunai 
svētajai – Annai. Cik pavisam altāru bija baznīcā un kādi svētie tur 
tika godināti līdzās svētajiem Georgam, Marijai, Annai, Elizabetei 
un citiem, vairs nav iespējams pateikt.

Tam laikam raksturīgi, ka Hanss Luters, viens no četriem va-
došajiem draudzes locekļiem, piedalījās baznīcas lietu kārtošanā. 
Tolaik pilsētas sabiedriskajā dzīvē laicīgais nebija šķirams no garīgā. 
Diemžēl kopumā pārāk maz ir zināms par Mansfeldes reliģisko dzīvi 
un Lutera reliģisko audzināšanu. Viņš neko nestāsta par savu pirmo 
komūniju vai iestiprināšanu. Blakus mācītājam Mansfeldē bija jābūt 
arī vismaz vienam vikāram43. Par mācītāju kalpoja Johans Ledeners, 
kam 1513. gadā sekoja Jonass Kemerers44. Luters viņus abus pazina. 
Tēvam esot bijušas labas attiecības ar garīdzniecību45. Taču tam bija 
zināmas robežas: kad tēvs bija bīstami slims un mācītājs prasīja, 
lai viņš kaut ko novēlētu Mansfeldes nabadzīgajai  garīdzniecībai, 
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Hanss Luters atteica, norādot, ka viņam pirmajā vietā esot bērnu 
vajadzības46. Viņam nebija, ko dāvināt. Luters arī min, ka tēvs esot 
nicinājis mūku un priesteru nepārtraukto atsaukšanos uz baznīcas 
tiesībām47. Ar to būtu daļēji izskaidrojami tēva iebildumi pret Mār-
tiņa iestāšanos klosterī, bet no tā, protams, nebūtu jāizdara secinā-
jums, ka Hanss Luters būtu principiāli nostājies pret vai kritizējis 
baznīcu. Tēvs esot lūdzis Dievu pie savu bērnu gultiņām. Arī māte 
esot bijusi dievbijīga48. Kopumā šķiet, ka reliģiozitāte un bērnu au-
dzināšana Lutera vecāku mājās vēlīnajos viduslaikos bijusi normāla. 
Tā nekontrastēja ar vēlākajiem Lutera reliģiskajiem iespaidiem 
Mag deburgā un Eizenahā.

Lutera laika dievbijībai nenoliedzami piederēja arī priekšstats par 
velnu; nereti ar to bija saistīta māņticība. Arī vēlāk Luters nekad 
nav no tā atbrīvojies. Universitātē iegūtais pasaules skatījums arī 
nespieda viņu no tā atbrīvoties. Lutera ticību velnam pierāda daudzi 
viņa nostāsti par velnu, kurš bija visur klāt jau Lutera bērnībā. Kad 
Hanss Luters apmeklēja kādu mirstošu kalnraci, tas viņam parādīja 
savu it kā velna sasisto dibenu un pārbiedēja apmeklētāju49. Ne jau 
apgaismības dēļ Hanss Luters apšaubīja dēla aicinājumu iestāties 
klosterī. Tēvs nebija pārliecināts, vai šeit Dieva vietā nedarbojas 
velns. Kalnrūpniecība bija agrīna modernās industrijas nozare. Lielā 
riska, neprognozējamības un apakšzemes darbu dēļ kalnrūpniecībā 
strādājošie tika uzskatīti par ļauno spēku īpaši apdraudētiem50. Tādā 
veidā tika izskaidrotas arī slimības un nelaimes gadījumi. Lutera 
māte uzskatīja kādu kaimiņieni par raganu, kas apdraudēja viņas 
bērnus, tāpēc pret viņu bija labi jāizturas51. Mārtiņš Luters apgalvo, 
ka vienu no viņa brāļiem ir noindējusi kāda zāļotāja52. Savā jaunībā 
viņš esot redzējis raganu darbus pie lopiem un laika apstākļiem, kā 
arī incubus, velnu, kas stājies dzimumsakaros ar cilvēkiem53. Mācī-
tājs Jonass Kemerers bija pārliecināts, ka pirms Pelnu dienas plosās 
vesels pulks ļauno spēku54. Tuvumā esošajā Vimmelburgā cilvēki 
ticēja, ka baznīcas zvana skaņas aizdzen dēmonus55. Dēmoni un 
velns Luteram bija realitāte, tiem ir liela nozīme viņa bailēs, jo kā 
jūtīgs bērns viņš daudz ko no tā bija uzņēmis jau bērnībā. Vēlāk 
pret velnu Luteram bija izteikti naidīga, rupja attieksme. Taču viņa 
ticībai velnam bija arī robežas – Luters zināja, ka Dievs ir pārāks 
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par velnu. Bija skaidrs, ka ar velnu nedrīkstēja ielaisties un tam bija 
jāgriež mugura. Lai gan no mūsdienu viedokļa šķiet, ka Luters dē-
moniskajam un okultajam ir piešķīris pārāk lielu nozīmi, Luteram 
velns bija cilvēka ļaunākais ienaidnieks, vienlaicīgi viņš apzinājās, 
ka velna vara ir ierobežota.

5. Skola
Luters ir apmeklējis skolu trīs vietās: vispirms Mansfeldē, pēc 

tam Magdeburgā un beidzot Eizenahā56. Tā kā nav zināms, kāds 
bija Lutera mācību plāns katrā skolā atsevišķi, viņa skolas laiks ir 
jāaplūko kopumā. Arī mazajā Mansfeldē bija tā saucamā triviālskola 
jeb latīņu skola, kurā galvenokārt mācīja gramatiku, nedaudz lo-
ģiku un retoriku (no šiem trim priekšmetiem radies skolas nosau-
kums), kā arī mūziku. Tā atradās blakus sv. Georga baznīcai, un 
pirmoreiz minēta 1434. gadā. Skolu finansiāli atbalstīja kāds grāfu 
dibināts fonds57. Luters skolas gaitas ir uzsācis septiņu gadu vecumā 
1491. gada 12. martā, svētā Gregora dienā, kad sākās jaunais mā-
cību gads58. Viņa Mansfeldes skolotāja vārds nav zināms. Kopumā 
Mārtiņš Luters kritiski un pat negatīvi vērtē savu skolas laiku. Taču 
šeit zināma loma ir viņa vēlākajiem uzskatiem. Katrā ziņā sākums 
skolā ir bijis grūts, jo skolnieks uzreiz tika konfrontēts ar latīņu 
valodu. Mācību viela bieži bija jāiekaļ ar rīkstes palīdzību. Lutera 
atmiņā ir iespiedusies dažu skolotāju cietsirdība. Reiz viņš nevainīgs 
piecpadsmit reizes ir sodīts ar rīksti – viņam vajadzēja konjugēt un 
deklinēt, proti, darīt to, ko viņš vēl nebija mācījies59. Lutera rakstā 
“Visiem Vāczemes rātskungiem, lai viņi ierīko un uztur kristīgas 
skolas” 1524. gadā vēl ir jūtama rūgtā pieredze: šīs skolas esot bi-
jušas īstā elle un šķīstītava, jo “mēs tur tikām mocīti par casualibus 
un temporalibus un neko nevarējām iemācīties sišanas, lielo baiļu un 
posta dēļ”60. Pārsteidz, ka arī šos savus sliktos piedzīvojumus skolā 
Luters ilustrē ar reliģiskiem briesmu tēliem. Savas sensibilitātes dēļ 
Luters no tādas audzināšanas droši vien cieta vēl vairāk par citiem 
skolēniem. Skolnieku izbiedētību raksturo kāds Lutera stāsts: kopā 
ar citiem skolasbiedriem viņš Ziemsvētku laikā esot dziedājis par 
desām. Kāds vīrs viņiem tad patiešām esot gribējis iedot divas desas, 
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bet viņi neesot sapratuši labo nodomu un bailēs aizmukuši61. Luters 
šo notikumu vēlāk lietoja kā līdzību par bailīga cilvēka attieksmi 
pret labo Dievu.

Skolā skolnieki tika uzraudzīti. Viens no skolniekiem, tā sauca-
mais “vilks”, uz lapas atzīmēja, kurš runāja vāciski, slikti uzvedās 
vai lamājās. Nedēļas beigās vainīgie tika sodīti62. Pašam sliktākajam 
klasē tika uzkārts kaklā koka ēzelis. Viņš to varēja nodot tālāk tam, 
kurš runāja vāciski. Skolotāju stingrība dažkārt tieši kavēja panā-
kumus mācībās. Gramatikas zināšanu pārbaude bieži pārvērtās mo-
cībās63. Luters vēlāk principā nebija pret stingrību, bet tai vajadzēja 
būt līdzsvarotai ar labestību. Taču skolas kārtība noteica arī sodu ro-
bežas. Pārmērīga sodīšana bija noliegta, lai nenotiktu pārspīlējumi. 
Audzināšana notika skolnieka labā, skolotājs par to bija atbildīgs. 
Lutera skolā bija pamatprincips: pamest novārtā kādu skolnieku ir 
tas pats, kas jaunavas izvarošana64. Kopumā tā laika audzināšanas 
prakse mājās un skolā mūsdienu izpratnē bija autoritāra, kas atstāja 
ietekmi uz skolniekiem.

Mācībās pirmajā vietā bija gramatika. Pēc lietotajām grāmatām 
skolnieki tika iedalīti trīs grupās: fibulisti mācījās no Ābeces 
(die  Fibel). Tāfeles dēļ, ko lietoja, viņi tika saukti arī par tabulistiem. 
Donātisti mācījās pēc Aelija Donāta (Aelius Donatus) vēlīno antīko 
laiku gramatikas. Tai bija dažādi izdevumi, vispirms, morfoloģija. 
Bērniem tika paskaidrots, ka vienā teikumā var būt astoņi vārdu 
veidi, piemēram, lietvārds, darbības vārds un citi, un kādas izmaiņas 
ar tiem var notikt. Šī viela tika iekalta ar stingras jautājumu shēmas 
palīdzību. Sākumā tika nedaudz paskaidrots arī vāciski. Donāta 
gramatikas paplašinātajā izdevumā bija iekļauti arī retorikas jautā-
jumi. Trešā skolnieku grupa bija aleksandristi, kas mācījās pēc 1199. 
gadā izdotās, heksametrā sarakstītās Aleksandra fon Villa mācību 
grāmatas “Sintakse un metrika”. Tas bija ļoti sarežģīts darbs, kuru 
vajadzēja sīki paskaidrot un komentēt. Luters vēlāk mācīšanos pēc 
Donāta un Aleksandra grāmatām uzskatīja par laika zaudējumu. 
Bērni neesot kārtīgi iemācījušies ne vācu, ne latīņu valodu65. Tā-
dējādi Luters kritizēja zinātnieku starpā lietoto, neglīto latīņu un 
vācu valodas maisījumu, kuru arī viņš pats nereti lietoja savās galda 
runās. Viņš pārmeta skolotājiem, ka tie paši neko neesot varējuši 
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un ka tāpēc neesot bijuši spējīgi arī citiem kaut ko iemācīt66. Šeit 
viņš, tiekdamies pēc humānistu skolas ideāliem, krietni pārspīlēja. 
Humānisti nekad vēlāk nav apšaubījuši triviālskolu un neatteicās no 
Donāta. Dažkārt arī pats Luters viņu slavē par ļoti labu gramatiķi. 
Par Aleksandra gramatiku viņš neizsakās67. Luters skolā mācījās to 
latīņu valodu, ko lietoja sholastiķi filozofijā, diskusijās un definīcijās. 
Tā nebija tik noslīpēta kā klasiskā latīņu valoda, bet kalpoja kā pre-
cīzs instruments domu artikulācijai. Parasti arī Luters vēlāk lietoja 
šo latīņu valodu, to nedaudz humānistiski atsvaidzinot.

Donātistiem bija jālasa Dionīsija Cato Disticha moralia un alek-
sandristiem – Ēzopa fabulas. Antīko izteicienu un fabulu gudrību 
Luters arī vēlāk augstu vērtēja, ieteica un pats tulkoja. Viņam patika 
fabulu morāle un dzīves pieredze. Iespējams, Luters juta, ka to iz-
teiksmīgums bija radniecīgs viņa paša valodai. Iespējams, ka Eize-
nahas skolā tika lasītas arī Terencija (Terenz) komēdijas, jo Luters 
savās atmiņās kādas vedeklas sarežģītās attiecības ar vīramāti Eize-
nahā saista ar citātu no komēdijas Hecyra68. Vēlāk Luters nožēloja, 
ka skolā pārāk maz tika aplūkoti dzejnieki un vēsturnieki. Cik liela 
uzmanība skolā tika pievērsta retorikai, nav zināms.

Mācību vielā daudz bija arī baznīcas un reliģisku elementu. Fi-
bulisti mācījās arī Ticības apliecību un Tēvreizi. Luters to novērtē 
pārsteidzoši pozitīvi, ka mazajās skolās ir brīnišķīgā veidā apgūs-
tama baznīcas mācība69. Skolniekiem bija jāmācās tā saucamais Cisio 
Janus dzejolis, kas palīdzēja iegaumēt svēto dienas, vienlaicīgi tas 
bija ievads baznīcas gadā un palīglīdzeklis datējumos. Skolā tika 
mācīta arī baznīcas un liturģiskā mūzika. Mācības tika uzsāktas un 
noslēgtas ar kādu dziesmu latīņu valodā – parasti ar “Nāc, Svētais 
Gars” vai “Nāc, Dievs Radītājs Svētais Gars”. Skolotājiem un skol-
niekiem Mansfeldē bija jāpiedalās kā parastajos, tā arī īpašajos diev-
kalpojumos, piemēram, dvēseļu mesā. Tā Luters jau skolā apguva 
dziedāšanu dievkalpojumos70. Šādā veidā skolēni tika ievadīti baz-
nīcas liturģijā un ar tās palīdzību apguva kristīgās ticības pamatus, 
kas mācību vielā netika aplūkoti. Iespējams, ka tieši šī sākotnējā, 
praktiskā pieeja kristīgajai ticībai ar lūgšanām Luteram ir bijusi īpaši 
nozīmīga. Lai piedalītos liturģijā, bija nepieciešamas zināšanas mū-
zikas teorijā. Luters orientējās muzikālās frāzēs un kontrapunktos. 
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Domājams, ka viņš šīs zināšanas izmantoja jau Eizenahā, nevis tikai 
universitātē.

Luteram no skolas laika atmiņā iespiedusies dažkārt pārlieku 
stingrā un nepietiekamā mācīšana. Taču šīs negatīvās atmiņas ne-
drīkst vienpusīgi izcelt. Viņam bija arī labi skolotāji, un skola viņu 
sagatavoja studijām. Pēc tam viņš varēja ļoti racionāli un veiksmīgi 
studēt. Par spēju domāt un izteikties latīņu valodā Luters varēja 
pateikties tieši skolai; tas bija labs pamats tālākām studijām univer-
sitātē. Diferencētu vācu valodas lietošanu turpretī nemācīja ne skolā, 
ne universitātē. Tas bija īpašs viņa vēlāko gadu izaicinājums. Skolās 
vēl bija izteikts viduslaiku izglītības līmenis. Jaunā laika vēsmas Lu-
teru nesasniedza ne vecāku mājās, ne skolā. Viņš auga kā tipisks 
viduslaiku cilvēks.

6. Magdeburga
1497. gada sākumā vai varbūt vēl 1496. gadā, kad Mārtiņš bija 

četrpadsmit gadus vecs, vecāki viņu nosūtīja uz Magdeburgu, bet 
gadu vēlāk – uz Eizenahu71. Var tikai minēt, kāpēc skolas vieta 
tika divreiz mainīta. Tas, ka skolnieki apmeklēja skolas dažādās 
vietās, tolaik nebija nekas neparasts. Mansfeldes skolas ierobežotās 
izglītības iespējas droši vien bija viens no iemesliem. Skolas izvēlei 
Magdeburgā var rast izskaidrojumu. Luters tika uz turieni sūtīts 
kopā ar savu Mansfeldes draugu Hansu Reineku. Magdeburgā viņš 
bija biežs viesis Dr. Paula Moshauera, arhibīskapa padomes locekļa, 
mājās72. Moshauers bija cēlies no Mansfeldes kalnrūpniecības uzņē-
mējiem. Iespējams, ka viņš bija ieteicis skolu Magdeburgā. Hanss 
Luters ļāva savam dēlam iegūt tādu pašu izglītību, kādu ieguva viņa 
draugs Hanss Reineke. Turpretī vēlāko Eizenahas izvēli laikam no-
teica Luteru ģimenes radniecības saites.

Luters saka, ka viņš Magdeburgā esot gājis skolā pie “nulles” 
brāļiem – brāļiem, kuri dzīvoja komūnā un vārdu bija ieguvuši no 
savām kapucēm (Nolle). Šie brāļi no Hildesheimas bija apmetušies 
Magdeburgā 1482. gadā73. Sākumā viņi bija sastapušies ar lielu ga-
rīdzniecības un Magdeburgas pilsoņu pretestību, kuri pilsētā nevē-
lējās vairāk nevienu privileģētu garīgu iestādi. Taču brāļus atbalstīja 
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arhibīskaps un Doma kapitula locekļi, pie kuriem piederēja arī Mo-
shauers. Tikai 1496./1497. gadā viņi ieguva atbrīvojumu no nodok-
ļiem un atļauju savas mājas paplašināšanai līdz divdesmit personām. 
Lutera laikā šis Magdeburgas brāļu nams bija plaukuma stadijā. 
Brāļu apmešanās vieta ar sv. Hieronīmam veltītu kapelu atradās aiz 
Doma, Elbas tuvumā.

Šie brāļi “no kopīgās dzīves” patiesībā nebija nekāds mūku or-
denis, bet mūkiem līdzīga kopība. Viņi nedeva zvērestu. Kopība 
bija izveidojusies Nīderlandē 14. gadsimta beigās kā antiklosteru re-
formu un dievbijības kustība. 15. gadsimtā tā caur Minsteri izplatījās 
Ziemeļvācijā un Dienvidvācijā. Tās ideāls bija vienkārša apustuliskā 
sekošana Kristum. Viņi gribēja būt nabagi, bet negribēja pārtikt 
no ubagošanas un paši pelnīja sev iztiku. Viņi galvenokārt nodevās 
dievbijīgas literatūras pārrakstīšanai un bieži rūpējās par skolnieku, 
kuriem brāļi piedāvāja arī apmešanās vietu, dvēseļu aprūpi.

Mārtiņš Luters skaidri pasaka, ka viņš esot gājis skolā pie “nulles” 
brāļiem. Taču par šo brāļu skolu Magdeburgā nekas nav zināms. 
Nav arī ticams, ka tāda būtu pastāvējusi. Viss liecina par to, ka 
Luters būs apmeklējis tuvumā esošo Domskolu Doma krustejā. 
Vai brāļiem bija piešķirta kāda atbildība par šo skolu, kā tas bija 
Ūrahas pilsētas skolā Virtembergā, to vairs nav iespējams pateikt. 
Taču droši var pieņemt, ka Luters ir dzīvojis pie brāļiem74. Ar to sa-
skan arī atmiņas ārsta Mateja Racebergera (Matthäus Ratzeberger) 
sarakstītajā Lutera biogrāfijā75: Luteram kādu piektdienu bijis dru-
dzis, bet viņš neko neesot dabūjis dzert. Viņš bijis atstāts viens, jo 
visi pārējie mājas iemītnieki bija devušies klausīties sprediķi. Luters 
esot aizvilcies līdz virtuvei, padzēries un pēc izgulēšanās atkal bijis 
vesels. Pēc tā, protams, nav jāsecina, ka skolnieki pie brāļiem tikuši 
slikti aprūpēti. Cik daudz Luters ir iepazinis brāļu dievbijību, nav 
zināms. Vēlāk viņš zina dažus brāļu, piemēram, Gerharda Cerbolda, 
rakstus76. Nenoliedzami, ka viņš tur dzīvoja vidē, kas bija orientēta 
uz dziļu, reliģisku praksi. Šeit pirmoreiz Luters bija pakļauts izteikti 
dievbijīgai ietekmei. Šķiet, ka Magdeburgas brāļi nenodarbojās ar 
tiešu aģitāciju pret klosteriem. Dziļu iespaidu uz Luteru atstāja firsta 
Vilhelma fon Anhalta piemērs, kurš kā franciskānis ubagoja Mag-
deburgā ar maisu uz muguras, klosterī darīja visus darbus un bija 
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pavisam novājējis no gavēšanas, negulēšanas un sevis šaustīšanas, kā 
rezultātā viņš drīz nomira. Luters par firstu izsakās šādi: “Kas viņu 
uzlūkoja, ilgojās pēc lūgšanām un kaunējās par savu laicīgo kārtu.”77 
Šis dievbijības piemērs darbojās kā paraugs.

Par Lutera skološanos Magdeburgā tikpat kā nekas nav zināms. 
Iespējams, ka skolniekiem Domskolā bija pastiprinātas dziedāšanas 
nodarbības, jo arī šeit viņiem bija jāpiedalās dievkalpojumos. Mag-
deburgā Mārtiņš Luters pēc skolnieku paraduma dziedādams uba-
goja maizi. Par šo lielo pilsētu ar apmēram divdesmit pieciem līdz 
trīsdesmit tūkstošiem iedzīvotāju Luters vēlāk stāsta, ka tā esot ļoti 
bagāta Vācijas pilsēta78. Jāatceras, ka Magdeburgā Luters pirmoreiz 
iepazinās ar lielpilsētas dzīvi.

7. Eizenaha
Kāpēc pēc gada Magdeburga tika nomainīta ar Eizenahu, nav 

zināms. Luters tādējādi nonāca tēva un mātes radu lokā un jaunajā 
skolas vietā nejutās svešs. Kad viņa pretinieki 1520. gadā naidīgi ap-
galvoja, ka viņš esot no Bohēmijas, nevis īsteni ticīgs svešzemnieks, 
Luters atbildēja: “Eizenahā dzīvo gandrīz visi mani radinieki, viņi 
mani atzīst un pazīst; tur es esmu pūlējies iegūt zinības, nevienā 
pilsētā es neesmu pazīstamāks.”79 Viņš stāsta arī par četriem brālē-
niem Eizenahā. Kā jau minēts, Luters tur uzturējās tikai trīs, nevis 
četrus gadus, ja viņš uz Eizenahu ir atnācis 1498. gadā. Taču ir arī 
iespējams, ka viņš jau 1497. gadā pārcēlās uz turieni. Eizenahā viņš 
jutās kā vietējais. Vēlāk, atceroties savus skolas laikus, Luters ar ne-
pārprotamām simpātijām runā par “Eizenahu, manu mīļo pilsētu”80. 
Viens no radiniekiem, proti, Konrāds Hutters, Lutera vecāsmātes 
māsasvīrs no tēva puses, bija kādreizējais ķesteris sv. Nikolaja baz-
nīcā. Viņš apmeklēja Luteru Erfurtē studiju laikā. Luters kā mūks 
viņu ielūdza arī uz savu pirmo mesu81. Droši vien Luteru ar viņu 
saistīja tuvākas attiecības.

Ap 1500. gadu Eizenahā bija pāri par četriem tūkstošiem iedzī-
votāju82. Bijušās Tīringenes galvaspilsētas attīstība, kas vairs nebija 
rezidences pilsēta, atradās stagnācijā. Garīdzniecības daudzums 
tajā bija ļoti liels. Eizenahā bija trīs draudzes baznīcas: sv. Nikolaja 
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I. Izcelšanās, bērnība, skola

baznīca, kas bija saistīta ar klosteri, sv. Georga baznīca ar sešpad-
smit altāriem un vikāra vietām, kas bija sliktā stāvoklī, un Marijas 
baznīca ar divdesmit altāriem un vikāru vietām. Vēl Eizenahā bija 
arī dominikāņu, franciskāņu un kartēziešu (Kartäuser) klosteri. Ko-
pumā pilsēta bija īsts “katoļu garīdzniecības midzenis”83. Baznīcas 
dzīve Eizenahā bija ļoti bagāta un daudzveidīga. Baznīcas svētki in-
tensīvi tika svinēti un daļēji apvienoti ar tirgu. Dažkārt tajos notika 
arī ticīgo krāpšana ar kādu svēto attēlu, kurš varēja kustināt savus 
locekļus.

Eizenahā Luters dziedāja turīgo pilsoņu māju priekšā, lai no-
pelnītu sev iztiku84. Šāda skolnieku ubagošana bija ierasta lieta. 
Vēlāk Erfurtē tēvs maksāja par Mārtiņa uzturēšanu. Luteram šī 
ubagošana, tāpat kā necilā izcelsme no zemniekiem un tēva naba-
dzība vienmēr atgādināja par tiem vienkāršajiem apstākļiem, no 
kādiem viņš dzīvē bija virzījies augstāk. Vēlāk viņš varēja teikt, ka 
kā skolnieks neesot dzīvojis izšķērdīgi85. Taupība viņam bija pašsa-
protama lieta. Luteram tomēr nebija jāubago visu Eizenahas skolas 
laiku. Vēlāk Luters tika uzņemts Heinriha Šalbes mājās, kura dēlu 
Kasparu, kas bija nedaudz jaunāks, viņš veda uz skolu. Šalbes pie-
derēja pie pilsētas rātskungiem. 1495. un 1499. gadā Heinrihs Šalbe 
bija Eizenahas pilsētas galva. Kaspars Šalbe vēlāk pievērsās humā-
nismam un kalpoja par ziņnesi starp Luteru un Erasmu. Kad 1526. 
gadā Kaspars Šalbe tika iesaistīts kādā procesā, Luters viņu aizstā-
vēja86. Reiz Luters atceras savu Eizenahas saimnieci. Slavējot lau-
lību, Luters citē viņas skaisto pantu: “Uz zemes nav nekā mīļāka par 
sievietes mīlestību, kas to iegūst.”87 Šī sieviete droši vien ir dzīvojusi 
laimīgā laulībā. Var pieņemt, ka viņa bijusi Heinriha Šalbes, kuru 
viņš reiz nosauca par savu saimnieku, kundze. Taču kādā vēlākā 
stāstā ir minēts, ka viņu savās mājās ir uzņēmusi 1511. gadā mirusī 
Urzula Kotta, Kunca Kottas sieva, dzimusi Šalbe, pēc tam, kad viņa 
Luteru esot ievērojusi dziedāšanas laikā baznīcā vai ubagojot. Kuncs 
Kotta bija viens no četriem kungiem Eizenahā, viņam piederējusi tā 
saucamā “Lutera māja” Eizenahā pie Lutera laukuma88. Iespējams, 
ka Luters pie Heinriha Šalbes nav dzīvojis. Šajā stāstā par Urzulu 
Kottu, Lutera saimnieci, varbūt patiešām ir kaut kas pareizs.
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Pie Šalbēm Luters sastapās ar interesantu dievbijīgu ļaužu loku. 
Saimnieks Heinrihs Šalbe bija cieši saistīts ar Eizenahas franciskā-
ņiem. Viņš ar ģimeni esot bijis gandrīz vai franciskāņu gūsteknis un 
kalps89. Šalbu ģimene bija franciskāņu klostera labvēļi un atbalstītāji, 
tāpēc šis klosteris un katra ar viņu saistītā grupa tika saukta par 
Šalbes kolēģiju. Franciskāņu klosterī visvairāk tika godināta svētā 
Elizabete. Luters par daudz ko varēja pateikties Šalbes kolēģijai un 
tāpēc 1507. gadā apsvēra, vai ielūgt tās locekļus uz savu pirmo mesu90. 
Taču tad viņš tomēr no nodoma atteicās, lai neapgrūtinātu viņus ar 
ielūgumu uz svētkiem, kuru iemesls bija tikai pasaulei miruša mūka 
paklausība. Šalbes gan to saprastu, bet Luters nebija pārliecināts, 
vai šis ielūgums būtu patīkams. Droši vien tāpēc, ka Šalbes kolē-
ģijai varbūt nepatiktu, ka Luters ir iestājies kādā citā klosterī, nevis 
franciskāņu. No Heinriha Šalbes Luters arī pirmoreiz dzirdēja par 
Eizenahas franciskāņu klosterī gūstā turēto Johanu Hiltenu, kurš 
1500. gadā nomira91. Hiltens bija fanātisks, apokaliptisks pravietis. 
Luters vēlāk interesējās par viņa pareģojumiem.

Luters apmeklēja sv. Georga draudzes skolu, kas piekļāvās baz-
nīcas dienvidu pusei. Pēc Melanhtona vārdiem, viņš esot slavējis 
tās skolotāju, kurš labāk un pareizāk nekā citās skolās esot mācījis 
gramatiku92. Skolas rektors esot bijis Trebonijs (Trebonius). Lutera 
biogrāfs Racebergers min kādu skaistu nostāstu par Treboniju, ka 
tas, respektējot skolnieku nākotnes izredzes, viņu priekšā vienmēr 
esot noņēmis cepuri93. Taču, tā kā šis Trebonijs nekādos avotos 
nav atrodams, viņš varētu būt paša Racebergera atradums, varbūt 
sajaucot viņu ar Eizenahas humānistu Trebeliju (Trebelius), kurš 
nebija Lutera skolotājs. Luters pats par savu skolotāju 1526. gadā 
nosauc Vigandu Gildenapfu (Wigand Güldenapf ), kuram viņš esot 
visu pateicību parādā94. Gildenapfs 1510. gadā kļuva par mācītāju 
Valtershauzenē. Tas bija skolotājs, kuru Luters ielūdza uz savu 
pirmo mesu un kuram 1516. gadā nosūtīja savu Gotas sprediķi95. 
Vēlāk Luters iestājās par viņa apgādību vecumā. Bez Gildenapfa sv. 
Georga skolā bija vēl viens palīgskolotājs96.

Sirsnīgas attiecības Luteram bija ar priesteri Johanu Braunu, 
kurš tolaik bija vikārs Marijas baznīcā. Droši vien viņam Lu-
ters uzrakstīja vēstuli dažus mēnešus pēc studiju sākuma. Brauns 


