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Argula von Grumbach (dzimusi von Stauff) 
(1492-1554)  
Fragmenti no Matheson Peter grāmatas  
„Argula von Grumbach: a woman’s voice in the Reformation” 
(T&T Clarc, 1995) 
 
Argula fon Grumbah bija viena no dievbijīgākajām un teoloģiski 
izglītotākajām sava laika sievietēm, kas atklāti pauda savus 
uzskatus jau 1520tajos gados iesaistoties debatēs par Reformāciju 
Vācijā. Viņai bija personīga sarakste un tikšanās ar M. Luteru. Viņa 
kļuva par pirmo protestantu sievieti – rakstnieci, kuras vēstules un 
dzeja, aizstāvot un Mārtiņu Luteru un Melanghtonu, tika publicētas 
un tiražētas. Viņa bija no senas Bavārijas baronu dzimtas, kas bija 
brīvkungi, pakļauti tikai imperatoram, laba universitātes izglītība 
teoloģiskas un politiskas debates bija viņas ģimeni raksturojoša 
vide. Viņa bija precējusies un sešu bērnu māte. 
 
Viņa kļuva pazīstama izaicinot Ingolštates Universitāti, ar savām 
vēstulēm iestājoties pret Luterāņu studenta arestu. Bavārijas 
valdības vīri bija aizlieguši pieņemt Lutera idejas tajā laikā. 
1523.gadā jauns skolotājs un bijušais Ingolštates students Arsacius 
Seehofer tika arestēts par saviem protestatntiskajiem uzskatiem. 
Incidents tiktu klusi nokārtots, ja Argula ar savām vēstulēm 
nesteigtos par šo faktu protestēt. Vēstule mudināja Universitāti 
sekot Sv. Rakstiem, nevis Romas tradīcijai. Viņa norāda, ka 
uzdrošinājās runā būdama sieviete, jo neviens cits to nedarīja. 
Neliels citāts no viņas garās vēstules: „Kur gan Bībelē jūs lasāt, ka 
Kristus, apustuļi un pravieši kādu ieslodzītu, dedzinātu vai 
slepkavotu? Jūs sākat mums, ka mums jāklausa maģistrātam. 
Taisnība. Taču ne pāvestam, ne ķeizaram, ne prinčiem ir jebkāda 
autoritāte pār Dieva Vārdu. Jums nav jāiedomājas, ka varat 
pazemināt Dievu, apustuļus un praviešus ar Pāvesta dekrētiem, kas 
ņemti no Aristoteļa, kurš vispār nebija kristietis. (....) Ne Lutera ne 
Melanghtona rakstos vācu valodā es neesmu atradusi neko 
herētisku. (...) Jums ir gudrības atslēgas un jūs ar tām slēdzat 
debesu valstības durvis. Taču jūs aizstāvat paši sevi. ....Es sūtu 
jums nevis sievietes pļāpas, bet Dieva vārdu. Es rakstu kā Kristus 
baznīcas locekle pret kuru elles vārti neuzvarēs.  
—Argula von Grumbach, 1523 
 
Argulas garajā vēstulē ir vairāk nekā 80 citāti no Sv.Rakstiem, 
kurus viņa lieto loģiski analizējot Universitātes teologu rīcību 
pierādot, ka viņu rīcība ir bijusi kļūdaina.  
Viņas vēstule tika iespiesta un pavairota dažu mēnešu laikā kļūstot 
par bestselleri.  
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Teologi vēlējās viņu sodīt un viņas vīrs zudēja savu darbu jeb 
pozīciju. Caur profesora Hauera sprediķiem Argula tika nosodīta kā 
sieviete, kas pārkāpusi savas dzimuma robežas. Viņas vīrs tika 
aicināts viņu savaldīt un, ja nepieciešams, pielietojot fizisko sodu.  
 
Argula bija gan kontroversāla, no kuras novērsās arī viņas ģimene, 
taču viņas darbiem bija arī atbalstītāji. Viņa tika novērtēta no 
luterāņu sprediķotāja Balthasara Hubmaiera no Regensburgas, kurš 
rakstīja: „Viņa pazīst Dieva vārdu labāk nekā tie, kas nēsā sarkanās 
cepures (t.i. kardināli un kanonu juristi), jebkad ir redzējuši vai spēj 
saprast.” Viņš Argulu salīdzināja ar Bībeles varonīgākajām 
sievietēm.  
Kopumā viņa sarakstījusi vairākas vēstules, tai skaitā Imperatoram 
un Regensburgas tautai. Vairāk ar viņas darbiem un biogrāfiju var 
iepazīties grāmatā Matheson Peter „Argula von Grumbach: a 
woman’s voice in the Reformation” (T&T Clarc, 1995)  

No angļu valodas tulkoja Ieva Zeiferte 
 


