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“Katrīna fon Bora cauri pieciem gadsimtiem: 
Historiografija” (fragments) Žanete K. Smita 
(angl. Katharina von Bora Through Five Centuries: A Historiography, Jeanette C. 
Smith) 
1999.gads bija iezīmēts ar  Katrīnas fon Boras piecsimt gadu svinībām viņas dzimtajā zemē. Daudz ir publikāciju 
par Katrīnu fon Boru un ar katru gadu tās kļūst arvien vairāk. Piecu gadsimtu laikā viņa ir portretēta ļoti dažādi, 
saskaņā ar katra laika vērtību skalu. Primārie avoti no sešpadsmitā gadsimta, ieskaitot Lutera vēstules un galda 
sarunas, citus tā laika dokumentus un vēstules, Katrīnas pašas saglabāto korespondenci, atklāj fragmentētu 
ieskatu viņas dzīvē.  Laikabiedru uzbrukumi bijušās mūķenes un bijušā mūka laulības dzīvei katoļu 
kontroversiālistu literatūrā un ilustrācijās, pāriet septiņpadsmitā un astoņpadsmitā gadsimta atspēkojumos, kam 
sekoja divas paralēlas attīstības līnijas 19.gadsmitā – klasiski teoloģiski pētījumi un sentimentālas idealizācijas 
darbi. Divdesmitā gadsimta vidus daļas darbi, ieskaitot radīto fikciju Katrīnas pašas “galda sarunas”,  izceļ viņas 
feministiskās īpašības. [Divdesmitā gadsimtā otrajā pusē esošo primāro avotu klāstam] tiek pievienoti saglabātie 
viņas vēstuļu tulkojumi.  

Piecus gadsimtus pēc viņas dzimšanas, daudzi reliģijas un sieviešu vēstures 
pētnieki ir atzinuši Katrīnu fon Boru Luteri par vienu no visprominentākajām 
sešpadsmitā gadsimta sievietēm, laulāto draudzeni vispretrunīgāk vērtētajās 
laulībās vēsturē. Ir labi zināms, ka Mārtiņa Lutera darbi ir vieni no 
visplašākajiem vēsturē, mazāk zināms ir fakts, ka vairāki simti grāmatu un 
rakstu ir sarakstīti kopā ar Katrīnu, pie tam viņas slavenajam vīram, neesot 
priekšplānā. Akumulējot faktu leģendu un fikciju slāņus teologi lai notiku kas 
notikdams ir radījuši pārlaicīgu Katrīnas fon Boras portretu, kurš iemieso 
viņas slavenā vīra radikālo mācību par laulību, kas ir ietekmēju laulības 
dzīves izpratni līdz pat mūsdienām. 
Savā literatūrā, katrs gadsimts ir zīmējis Katrīnu fon Boru caur savām 
vērtībām. Lutera sauktā “Kungs Kate” ir uztverta kā protestantisma Pirmās 
Dāmas personāžs, kā Vitenbergas Rīta zvaigzne, Reformācijas laika darījumu 
sieviete, sievas un mātes ideāls, modelis strādājošajām sievām, cūka 
(polemikas satīrā), sievietes piemērs, kas iezīmē pāreju no viduslaiku 
pasaules uzskata  uz modernā laika sievietes uztveri. Līdz ar savu vīru viņa 
ir savu laika biedru un vēlāko komentētāju izsmieta, zākāta, idealizēta, 
pārbaudīta, izfantazēta. Visos šajos portretējumos spīd cauri viņas 
vienreizējā, spēcīgā, Luteram līdzīgā personība.  
Lai arī Katrīna fon Bora dzīvoja klusu mājas dzīvi, viņai kā Martiņa Lutera 
sievai, nācās piedzīvot savas dzīves publisku apspriešanu. Pie tam Mārtiņš 
Luters savās vēstulēs bieži pieminēja Kati (Kathe) un galda sarunu 
atšifrējumos, atklāj viņas ietekmi uz sevi, atstājot ari savu ietekmi uz viņas 
dzīvi vēl ilgi pēc savas nāves.  
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