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Szkic wykładu (Wykładowca: Richard. L. Lee) 

William Tyndale  

Wprowadzenie: Tło historyczne Reformacji w Anglii 

 1.     Reformacja w Anglii była spowodowana przez Biblię. Jan Wiklif stał się twórcą Reformacji 
poprzez swoje tłumaczenie Biblii na j. angielski w czternastym wieku. W szesnastym wieku 
wzrosło zapotrzebowanie na Biblię angielską. William Tyndale miał tę samą wizję, co Wiklif; 
pragnął dać Anglii Biblię w jej własnym języku.   

2.  Henryk Vlll (1509-1547) 

            Henryk VIII zerwał z Rzymem na tle swego rozwodu z Katarzyną Aragońską, i 
następującego po nim małżeństwa z Anną Boleyn. Wszystkie jego dzieci z małżeństwa z 
Katarzyną, z wyjątkiem Mary, były martwo urodzone, co uznał on za sąd Boga nad nim za 
poślubienie wdowy po swoim bracie. Wskutek tego, że papież odmówił unieważnienia jego 
małżeństwa z Katarzyną, Henryk zerwał z Watykanem i w 1532 roku podporządkował Kościół 
Anglii swojej władzy. Arcybiskup Canterbury ogłosił, że małżeństwo Henryka z Katarzyną jest 
nieważne, i Henryk potajemnie poślubił Annę. To doprowadziło do ostatecznego zerwania z 
Rzymem w 1534 roku. Król został ogłoszony „Najwyższą Głową Kościoła Anglii”. Nie można 
powiedzieć, by pod względem duchowym nastąpiła w Anglii Reformacja, ponieważ religia 
pozostała zasadniczo niezmieniona, z wyjątkiem tego, że to Henryk, a nie papież, był teraz 
głową Kościoła Anglii.  

            Jednakże od wielu lat narastało niezadowolenie z Kościoła rzymskiego, zwłaszcza od 
czasów Wiklifa. Ludzie czytali Biblię i stali się krytycznie usposobieni względem doktryn i 
praktyk Kościoła katolickiego. Istniały małe grupy zwolenników Wiklifa, a humanizm, który 
dotarł do Anglii, sprawił, że ludzie cieszyli się wolnością myśli. Chociaż w 1536 roku Henryk 
przygotował i opublikował Dziesięć Artykułów Religii jako swoje ustępstwo na rzecz 
protestantyzmu, to jednak te artykuły nadal odzwierciedlały katolickie myślenie, zachowując 
„Realną Obecność” w sakramentach.  

                               William Tyndale (1492-1536)  

1.  Wczesne życie Tyndale’a   
Nie da się przecenić wkładu Tyndale’a w Reformację. Jego przekład Pisma dostarczył 
podstawy dla Reformacji w Anglii, na której wielu innych sławnych przywódców mogło 
budować.  

Tyndale pochodził z Gloucestershire, hrabstwa w Anglii. Studiował na Uniwersytecie w 
Oksfordzie, gdzie poczynił ogromne postępy w studiach lingwistycznych. W Cambridge 
nauczycielem i profesorem greki był Erazm. W tymże mieście jego grecki Nowy Testament 
został ciepło przyjęty przez studentów. Grecki Nowy Testament w wydaniu Erazma był 
nieocenionym wkładem w Reformację, lecz trzeba pamiętać, że tym, który rozpalił płomień 
rozgrzewający i oświecający serca ludzi nie był Erazm, lecz Luter.  

Początkowo, gdy Tyndale czytał grecki Testament Erazma, czynił to jako intelektualne 
ćwiczenie, lecz stopniowo prawda przemówiła do jego serca. Wkrótce kilku młodszych 
członków uniwersytetu zgromadziło się wokół niego, i czytało wraz z nim grecko-łacińskie 
Ewangelie Erazma.    
  
W Cambridge Tyndale spotkał dwóch innych ludzi, na których wpłynęło to samo duchowe 
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światło, i przez których Bogu upodobało się zrodzić Reformację w Anglii. Pierwszym z nich 
był Thomas Bilney, który przeżył dramatyczne, serdeczne nawrócenie w wyniku czytania 
greckiego Nowego Testamentu. Tyndale prawdopodobnie spotkał Bilneya w Gospodzie White 
Horse, gdzie ten ostatni prowadził regularne stadium Nowego Testamentu z podobnie 
usposobionymi uczonymi. Jest prawdopodobne, że kołyską Reformacji w Anglii były te 
spotkania prowadzone w Gospodzie White Horse w Cambridge! Drugim człowiekiem był 
John Frith. 

  Tych trzech młodych uczonych przystąpiło do pracy z entuzjazmem. Zaczęli otwarcie mówić 
w Cambridge, że ani rozgrzeszenie udzielane przez księdza, ani żaden inny religijny rytuał 
nie zapewniają odpuszczenia grzechów; że pewność przebaczenia uzyskuje się jedynie 
przez wiarę; że wiara oczyszcza serce. „Pokutuj i nawróć się”.  

Zatem angielska Reformacja zaczęła się niezależnie od Lutra i Zwingliego, zawdzięczając 
swój początek jedynie Bogu. W każdej części zdominowanej przez chrześcijaństwo, miało 
miejsce podobne działanie Słowa Bożego. Zasadą Reformacji w Oksfordzie, w Cambridge i 
w Londynie był Grecki Nowy Testament opublikowany przez Erazma.  

Gdy Tyndale się nawrócił, zaczął głosić Ewangelię. Mnisi podnieśli alarm i sprzeciwiali się 
Tyndale’owi i jego głoszeniu. Teraz Tyndale był prześladowany za swoją nowo odkrytą wiarę, 
dlatego opuścił Oksford i w 1516 roku udał się do Cambridge. 

2.  Służba głoszenia Tyndale'a i jego wizja 
Po opuszczeniu Cambridge w 1521 r., Tyndale został poproszony przez sir Johna Walsha z 
Little Sodbury w Cotswolds, by tam się przeprowadził i edukował jego dzieci. Sir John 
praktykował coś takiego, że zapraszał wielu duchownych na posiłki i wdawał się w religijne 
debaty. Dla Tyndale’a była to doskonała okazja, by włączyć się do dyskusji, tak że mając pod 
ręką swój Grecki Nowy Testament, często posługiwał się nim, by dyskutować na temat nauk 
Kościoła katolickiego i wysuwać argumenty przeciwko nim.    

Jednakże księża tracili cierpliwość dla Tyndale’a, gdy widzieli, że ma on tę straszną księgę 
Testamentu Erazma. Tyndale usi łowa ł dowieść swym s łuchaczom, że nauki 
rzymskokatolickie są zupełnie pozbawione biblijnego uzasadnienia lub sensu.  

Tyndale został zaproszony, by wygłosić kazanie w miejscowym kościele. Kościół był 
wypełniony domownikami sir Johna i Lady Walsh oraz ich pracownikami. Przy pewnej okazji 
Tyndale tak wyraził pragnienie swojego serca: „Jeśli Bóg ocali moje życie, to postaram się, że 
za kilka lat parobek, który orze pługiem, będzie znał Pismo Święte lepiej niż wy".  

Wkrótce okazało się, że Kościół St. Adeline był za mały dla potrzeb gorliwości Tyndale’a. 
Głosił kazania każdej niedzieli, czasami we wsi, a czasami w mieście. Mieszkańcy Bristolu 
zbierali się na dużej łące, by go słuchać, ponieważ budynek kościelny był o wiele za mały, by 
pomieścić rosnące liczebnie zgromadzenie. Księża odnosili się do Tyndale’a ze złością i 
zazdrością, źle go traktowali i zagrozili ekskomuniką każdemu, kto ośmieli się go słuchać. 
Wówczas Bóg dał Tyndale’owi wizję: Chrześcijanie muszą czytać Nowy Testament we 
własnym języku.  

W końcu Tyndale zrozumiał, że dalsze pozostawanie u sir Johna było zbyt niebezpieczne, i 
chcąc uchronić swoich przyjaciół przed poważnymi kłopotami, opuścił ich latem 1523 roku i 
przybył do Londynu, gdzie mieszkał u kupca handlującego odzieżą, który nazywał się  
Humphrey Monmouth. Przebywając w stolicy głosił kazania tak często jak tylko mógł i 
rozpoczął swoją pracę nad przekładem Nowego Testamentu. Na pewien czas przyłączył się 
do niego John Frith z Cambridge, i ci dwaj zamknęli się w pokoiku w domu Monmoutha, 
tłumacząc rozdział za rozdziałem z greki na prostą angielszczyznę.  

Tunstall, biskup Londynu, mocny papista, zaczął prześladować wszystkich, którzy byli 
powiązani z dziełem Reformacji. Dalsze pozostawanie Tyndale’a w Londynie okazało się 
niebezpieczne. Wówczas udał się on statkiem do Hamburga w Niemczech, by już nigdy nie 
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wrócić do swej ojczyzny. Teraz Anglia była zamknięta dla Tyndale’a i jego marzenia, by 
tłumaczyć Pismo w ojczystej ziemi.   

3.  Przekład Biblii Tyndale’a 
Tyndale przetłumaczył w Hamburgu Ewangelie Mateusza i Marka. Jest prawdopodobne, że w 
1524 roku Tyndale i jego asystent, William Roye udali się do Wittenbergu i pozostali tam aż 
do wiosny 1525 roku. W Wittenbergu mogli spotkać Lutra. Możliwe, że te dwie Ewangelie, 
które już zostały przełożone na j. angielski, zostały wydrukowane w Wittenbergu.    

Później w roku 1525 dowiedział się, że w Kolonii mieszkała grupa drukarzy znanych w Anglii, 
którzy byli gotowi wydrukować cały jego przekład Nowego Testamentu. Dlatego Tyndale 
znowu się przeprowadził. Kolejnym powodem przeprowadzki do Kolonii był fakt, że jeden z 
tych drukarzy miał magazyn na cmentarzu przykościelnym Katedry Św. Pawła w Londynie.   

Jednakże w trakcie procesu drukowania władze Kolonii dowiedziały się o tej pracy i zakazały 
jej kontynuowania. Reformacja w Niemczech była nadal na początkowym etapie. Tyndale 
zabrał manuskrypty i udał się do Wormacji w październiku 1525 roku. W tymże roku 
ukończono druk. Tyndale ukończył dwa nowe wydania Testamentu pod koniec 1525 r. lub na 
początku 1526, które były gotowe do wysyłki do Anglii. W marcu 1526 r. te księgi 
przekroczyły morze przez Antwerpię i Rotterdam. W roku 1527 wydano kolejną edycję.   

Kupcy chrześcijańscy zabrali przetłumaczone Testamenty do Anglii na pokładzie swych 
statków, który przybyły do Londynu z Antwerpii. Testamenty Tyndale’a przybyły do Anglii jako 
przeszmuglowane w belach wełny. Żeglarze przechowali duchowy ładunek na Honey Lane, 
wąskiej drodze łączącej pobliskie Cheapside ze starym Kościołem Wszystkich Świętych, w 
którym służył duchowny wikariusz, Thomas Garret. Wikariusz zgodził się przechować Biblie 
w swoim domu i w końcu był pod tak wielkim wrażeniem Słowa, że zaczął osobiście 
sprzedawać Testamenty, gdzie tylko mógł. Sprzedawał Testamenty laikom, a nawet 
zakonnikom i księżom, tak że Pismo było rozpowszechnione w całym królestwie. I tak, do 
lutego 1528 r. Thomas Garret w ciągu kilku ostatnich miesięcy wniósł na Uniwersytet w 
Oksfordzie ni mniej ni więcej, tylko 350 „podejrzanych książek” (Biblii). 

  Ani król Henryk, ani Kościół katolicki nie byli zadowoleni z tego, że Nowy Testament 
Tyndale’a wpłynął do Anglii. Stwierdzili, że te Biblie angielskie zawierały truciznę i nakazali 
konfiskatę każdego ich egzemplarza, jaki zostanie znaleziony. Lecz Tyndale, nietknięty tym 
wybuchem gniewu w Anglii, wydał kolejną edycję Nowego Testamentu w Wormacji, tym 
razem mniejszą i bardziej podręczną, a co za tym idzie posiadającą bardziej niebezpieczny 
rozmiar.  

Wiosną 1529 r. Tyndale udał się do Antwerpii, a dołączył do niego John Frith, który pozostał 
przy nim do roku 1531, kiedy to Frith wrócił do Anglii. W międzyczasie okazało się, że 
Tyndale był w Antwerpii poszukiwany. Z jego nazwiskiem kojarzono nazwisko Fritha, tak że 
pochwycenie jednego z nich oznaczało aresztowanie drugiego. Mimo to Tyndale nadal pisał.  

Tyndale był zasmucony wywołującym podziały sporem między luteranami a zwolennikami 
Zwingliego, i starał się zachować dystans względem narastającego sporu wokół Wieczerzy 
Pańskiej. Tyndale i Frith nie potrafili poprzeć Lutra w jego koncepcji obecności ciała 
Chrystusowego. Frith nie tylko zaprzeczył doktrynie transsubstancjacji (przeistoczenia); 
posunął się dalej. Argumentował, że jeśli ona byłaby prawdą, to ta doktryna nie powinna 
zostać zachowana jako niezbędny artykuł wiary. Frith trzymał się zwingliańskiej doktryny 
Wieczerzy Pańskiej. Później, w 1533 r. Tyndale napisał książkę „Wieczerza Pańska” (The 
Supper of the Lord), w której bronił stanowiska Fritha. 

  Biskup Londynu, Tunstall, pilnie usiłował zatrzymać napływ Biblii wydrukowanych przez 
Tyndale’a do kraju. Ktoś mu zasugerował, że powinien wykupić wszystkie egzemplarze Biblii, 
które wpadną mu w ręce i publicznie je spalić. Biskup nie wiedział, że Tyndale był w tym 
czasie zakłopotany poważnymi długami, nie będąc w stanie opłacić drukarzy, dlatego praca 
została wstrzymana. Tyndale miał przekonanie, by zgodzić się na to [zakup Tunstalla – 
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przypis tłumacza], widząc w tym tajemnicze działanie ręki Bożej: „Zgadzam się na to, że gdy 
spłacę moje długi, wydam nową i bardziej poprawną edycję Testamentu”. Umowa została 
zawarta!    

Angielski Nowy Testament Tyndale'a ukazuje go jako niezależnego tłumacza; lecz czasami 
posługiwał się słownictwem innych, takich jak Luter, kiedy uznawał je za lepsze niż swoje. 
Przyznał sobie dużą swobodę; to samo greckie słowo oddawał za pomocą rozmaitych 
angielskich odpowiedników. Tłumacze angielskiej Authorised Version [Biblii Króla Jakuba – 
przypis tłumacza] zapożyczyli dużą część słownictwa od Tyndale’a. Tyndale nie sporządził 
jedynie bezpośredniego tłumaczenia tekstu, lecz dodał także do niego uwagi o protestanckim 
wydźwięku, które naturalnie wzbudziły złość u jego przeciwników.  

4.  Aresztowanie Tyndale'a i jego śmierć  
W 1536 r. Tyndale został aresztowany w Antwerpii, gdyż zdradził go Anglik udający jego 
przyjaciela. Skonfiskowano księgi Tyndale’a, a jego samego osadzono w więzieniu na 18 
miesięcy. Podobno podczas jego uwięzienia, nawrócili się naczelnik więzienia, jego córka i 
kilka innych osób, a to dzięki świadectwu Tyndale’a i czystości jego życia.   

Podczas pobytu w więzieniu Tyndale napisał list do nieznanego urzędnika: „Błagam waszą 
wysokość przez Pana Jezusa, aby … wysłał mi spośród moich rzeczy… cieplejszą czapkę; 
dotkliwie odczuwam tu zimno. Również przydałby się cieplejszy płaszcz, gdyż płaszcz, który 
mam jest bardzo cienki…. Proszę też o pozwolenie na wieczorne korzystanie z lampy; 
samotne siedzenie w ciemności jest naprawdę bardzo męczące. Lecz przede wszystkim 
błagam … o hebrajską Biblię, hebrajską gramatykę i hebrajski słownik, abym mógł spędzać 
czas na studiowaniu… Lecz jeśli podjęta zostanie inna decyzja… przed zimą… to będę 
cierpliwy, pozostając w woli Boga”.   

  Po długim sporze Tyndale, który miał wtedy 42 lata, został skazany na śmierć. Tyndale’a 
przyprowadzono na publiczne miejsce egzekucji, gdzie przywiązano go do słupa, następnie 
udusił go kat, po czym został spalony. Tuż przed śmiercią Tyndale wykrzyknął modlitwę z 
szafotu: „Panie, otwórz oczy królowi Anglii”.   

Bóg wysłuchał tę ostatnią modlitwę Tyndale'a. Od 1529 r. Henryk był żywo zainteresowany 
wydaniem angielskiej Biblii. Podobne zainteresowanie wykazywali również Thomas Cranmer 
i Thomas Cromwell, choć z zupełnie różnych powodów. Trudność polegała na tym, że 
niemożliwe wydawało się utworzenie zwykłego przekładu bez zaopatrzenia go w mnóstwo 
bardzo kontrowersyjnych uwag marginesowych i komentarzy. Głównym tłumaczem w Anglii 
był Miles Coverdale, który prawdopodobnie przez pewien czas współpracował z Tyndalem, i 
w 1535 r. po raz pierwszy pojawił się jego przekład Biblii. Jednakże w 1538 r. wydano „Wielką 
Biblię” (Great Bible), opartą na dziele Tyndale’a i Coverdale’a, i z czasem jej egzemplarze 
trafiły do kościołów, lecz nie korzystano z nich podczas Boskiej liturgii, lecz jako materiał 
źródłowy, do którego ludzie mogli się odwołać. Począwszy od 1538 r. można było – nie 
ryzykując uwięzienia – studiować Pismo w języku angielskim.  

Podsumowanie 
Początki angielskiej Reformacji były w sensie duchowym zasadniczo oparte na Biblii. 
Kościoły reformowane, a zwłaszcza Kościoły reformowane Wielkiej Brytanii są owocem 
Słowa Ewangelii.   

W Szkole Herford College w Oksfordzie, wisi portret Tyndale’a opatrzony następującym 
napisem po łacinie: „To płótno przedstawia (na ile pozwala Sztuka) podobieństwo Williama 
Tyndale’a, byłego studenta i chlubę tej Szkoły, który po zebraniu szczęśliwych owoców 
czystszej wiary, w Antwerpii poświęcił swoją energię tłumaczeniu Nowego Testamentu i 
Pięcioksięgu na swój ojczysty język. Było to dzieło tak dobroczynne dla jego angielskiej 
cywilizacji, że zasłużył on na miano Apostoła Anglii. Przyjął koronę męczeństwa niedaleko 
Brukseli w 1536 roku. Był to człowiek bardzo uczony, pobożny i dobry”. 
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