CZARNA TOGA
NIE JEST LUTERAŃSKIM LOGO
Wywiad ukazał się w kwartalniku parafialnym Christophoribote w języku
niemieckim w grudniu 2016 r. Poniżej
publikujemy tekst polski.
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W Christophoribote 2/2016
pisaliśmy o Luterańskiej
Mszy Świętej, którą odprawiamy w każdą czwartą
niedzielę miesiąca w naszym
kościele we Wrocławiu. Artykuł ten wzbudził ogromne
zainteresowanie i mnóstwo
pytań nie tylko wśród czytelników, lecz także wśród
parafian, którzy do tej pory
niewiele wiedzieli o dawnych formach liturgicznych.
Parafia otrzymała nawet dar
na zakup nowych potrzebnych szat, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dlatego
rozmawiamy dzisiaj z ks.
proboszczem Andrzejem Foberem i dyrektorem muzycznym Tomaszem Kmitą-Skarsgårdem o dawnej liturgii,
o historii szat liturgicznych,
a także o pielęgnowaniu luterańskiego dziedzictwa.
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1 | Apolinary z Rawenny.

Mozaika bizantyjska
z VI wieku w bazylice
Sant’Apollinare in
Classe (Rawenna). Na
przedstawieniu widzimy
biskupa, męczennika

pierwszych wieków
chrześcijaństwa, ubranego
w strój liturgiczny Kościoła
zachodniego, który nie
zmienił się w Kościele
ewangelickim aż do XIX
wieku.

Skąd wziął się pomysł
wprowadzenia dawnych
szat liturgicznych w
kościele, w którym dotąd
ksiądz zawsze był ubrany
w czarną togę?
ANDRZEJ FOBER: Nasz
kantor zaproponował,
byśmy w rocznicę urodzin
Johanna Sebastiana Bacha
celebrowali mszę według
porządku z jego czasów,
tak jak luteranie robili
to w XVIII wieku. To się
wydarzyło po raz pierwszy
pięć lat temu, wzbudzając
duże zainteresowanie w
zborze, ale także poza naszą
parafią. Później – mówiąc
w skrócie – Rada Parafialna
zdecydowała, by takie msze
wprowadzić do regularnego cyklu nabożeństw. Po
kilku latach przygotowań,
np. ustaleniu dokładnego
przebiegu historycznej
liturgii i konsultacjach z
Biskupem diecezji, wprowadziliśmy ją od maja
tego roku w każdą czwartą
niedzielę miesiąca.
TOMASZ KMITA-SKARSGÅRD: Jeżeli zdecydowaliśmy się na celebrowanie
mszy w rycie staroluterańskim, to jasnym było, że
musimy stosować wszelkiego rodzaju zwyczaje,
przepisy oraz tradycje adekwatne do tego rytu, nie
wyłączając z tej listy szat
liturgicznych. Toga z befką,
którą noszą dziś ewangeliccy duchowni w Niemczech,
w Polsce i jeszcze w kilku
innych krajach, nie jest
najbardziej powszechnym
luterańskim strojem na
świecie i ma stosunkowo
krótką, bo dwuset letnią historię. Togi urzędowe z befkami, wprowadzone przez
króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma III na początku
XIX wieku nie były w założeniu strojem duchownego.
Idea befki symbolizującej
tablice Mojżeszowe, to

idea sztuczna i dorobiona
później, bo befka była zwykłym ozdobnym kołnierzem, noszonym przecież
także przez duchowieństwo
rzymskokatolickie (kanonicy katedry we Wrocławiu nosili je aż do 1945
r.!). Życzeniem króla było,
by duchowni Kościołów
luterańskiego i kalwińskiego, a później połączonego
Kościoła Unijnego, a także
rabini, nie nosili strojów
liturgiczny, ale strój par
excellence urzędowy. Tak
też się stało: wprowadzono
togę charakterystyczną
dotąd dla nauczycieli akademickich i prawników.
Czyli był to raczej rodzaj
uniformu?
TKS: Tak, jest to uniform
urzędowy, natomiast nie
jest to szata liturgiczna.
Fakt noszenia takiego
stroju wpłynął zresztą na
teologię, luteranie zaczęli
bowiem mówić o urzędzie duchownego w taki
sposób, jakby to faktycznie
był urzędnik państwowy, wybierany na chwilę
i w każdym momencie
zdolny do dymisji. Przecież
niektóre Kościoły ewangelickie dotarły do momentu
pozbycia się biskupów ze
swych struktur, na miejsce
których powołano urzędników z koszmarnym tytułem
superintendenta, jakby był
on jakiś nadzorcą albo zaopatrzeniowcem w firmie.
Czy Kościół to firma?
Wróćmy do genezy
strojów. Rozumiem, że te
noszone podczas naszej
mszy uszyte zostały
według XVIII-wiecznych
wzorów?
TKS: Proboszcz wspomniał
o pierwszym etapie wprowadzania dawnej liturgii
w naszej parafii, czyli
rocznicy urodzin Bacha.
Obecnie msza odprawiana
jest cyklicznie co miesiąc

w troszeczkę wcześniejszym rycie (Formula
Missae), ale stroje uszyte
są według adekwatnych
wzorców.
Nasze szaty są zatem wersją szat starokościelnych,
sprzed Reformacji?
TKS: To jest ciekawe zagadnienie, ponieważ przez
wieki szaty liturgiczne,
choć niezmiennie te same,
funkcjonowały w bardzo
różnych formach, krojach.
My zdecydowaliśmy się
na szaty, które są łatwo
dostępne, a jednocześnie
są w swej formie szatami historycznymi. Dziś
w sklepach ze strojami
liturgicznymi możemy
kupić de facto dwa rodzaje
ornatów: ornat rzymski,
tzw. skrzypcowy, oraz ornaty wzorowane na ornatach
gotyckich. Zdecydowaliśmy
się na ornaty rzymskie,
ponieważ wiemy, że ich
forma została ostatecznie
zatwierdzona na Soborze
Trydenckim (1545–1563),
a więc musiały być one
używane w okresie Reformacji (1517). Prawdą jest, że
na wielu obrazach można
zobaczyć duchownych (dziś
nazwalibyśmy ich duchownymi ewangelickimi) sprawujących Eucharystię w
ornatach późnogotyckich,
jednak obecnie taki ornat
musielibyśmy specjalnie
zamawiać, nie jest on bowiem dostępny w żadnym
sklepie jako gotowy, co
znacznie zwiększyłoby
koszty zakupu.
Jeśli dziś w Niemczech
będziemy uczestniczyć
w liturgii staroluterańskiej
(np. w SELK), to najpewniej zobaczymy księdza
w ornacie gotyckim, co jest
wynikiem pewnych ruchów
(zarówno w Kościołach
ewangelickich jak i w Kościele Rzymskokatolickim
po Soborze Watykańskim

II) propagujących powrót
do jak najwcześniejszych, tj.
starochrześcijańskich form
szat liturgicznych. Ornat
skrzypcowy jest najpóźniejszą formą ornatu w ogóle,
ale czasowo najbliższą
Reformacji.
A sam ks. Marcin Luter –
jakie on szaty nosił?
AF: Luter jako mnich
augustiański nosił habit
z cingulum, a do mszy
zakładał ornat.
Więc po 1517 r. niewiele się
zmieniło?
TKS: Habit po 1517 nosił
krótko, bo do ok. 1523 r., natomiast wyraźnie pisał, że
w liturgii można zachować
wszystko ze starej mszy,
oprócz ofiary. Musimy
pamiętać, że wówczas nie
powstaje nowy Kościół
z nowymi przepisami
i zwyczajami dotyczącymi
liturgii. Mamy mnóstwo
dowodów w literaturze, jak
wówczas rozróżnienie pomiędzy parafiami “luterańskimi” a “rzymskokatolickimi” było płynne. Dlatego
tak bardzo sprzeciwiam się,
gdy słyszę np., że kościół
Marii Magdaleny we Wrocławiu „w 1523 roku został
przejęty przez protestantów”. Nikt wówczas nikogo
ani niczego nie przejmował. Prof. Piotr Oszczanowski zaproponował kiedyś
doskonałe rozwiązanie,
by pisać, że „odprawiono
pierwsze nabożeństwo
w duchu Reformacji”. I to
jest prawdziwe: jakaś parafia zaczynała funkcjonować
w duchu Reformacji, natomiast nie było momentu,
w którym powstałby nowy
Kościół, a parafia „zmieniłaby” wyznanie, odrzucała
starą liturgię, zwyczaje
i szaty. My, jako luteranie,
jesteśmy spadkobiercami
całej tradycji Kościoła
zachodniego, począwszy od
czasów Chrystusa. Mamy tę

2

samą tradycję liturgiczną
co Kościół rzymski. Nasze
zwyczaje mogły się różnicować dopiero od połowy XVI
w., natomiast wszystko co
przed Reformacją jest dla
nas nieustannie wspólne.
Współcześnie – jak się wydaje – zaczynamy to lepiej
rozumieć. W XX w. zaczęto
w śpiewnikach ewangelickich na powrót drukować
śpiew gregoriański. W dość
szczątkowej formie, ale
jednak.
AF: Proszę zauważyć, że
w wielu Kościołach luterańskich na świecie przywrócono Liturgię Godzin.
TKS: Liturgia Godzin
w pewnym momencie dziejowym zanikła, ale ona też
jest nasza. W Niemczech
są nawet ewangelickie
brewiarze. W Polsce jeszcze
się tego nie doczekaliśmy,
na razie mamy uproszczoną formę w śpiewniku, ale
wszystko przed nami.
AF: Brewiarz brzmi po
katolicku...
Czy istnieją przekazy
historyczne co do kroju
używanych przez nas
ornatów?
TSK: Forma ornatu
skrzypcowego już nie
ewoluowała, nie zmieniła
się od XVI w. Wspomniałem wcześniej o ornatach
późnogotyckich, które
znamy z ikonografii. Ich

kształt można opisać jako
coś pośredniego pomiędzy ornatem gotyckim
(całkowicie osłaniającym
ramiona i przedramiona)
a skrzypcowym (całkowicie odsłaniającym te
części ciała). W ostatnim
numerze Christophoribote
(3/2016, s. 22) drukowana
była reprodukcja obrazu
Hansa Malera „Trzecie
przykazanie” wykonanego dla ewangelickiego
kościoła Świętego Krzyża
w Dreźnie – widzimy na
nim duchownego sprawującego Sakrament Ołtarza
w czerwonym ornacie,
pod którym ma niezwykle
charakterystyczną albę gotycką z parurami (płatami
kolorowej tkaniny naszytymi z przodu i z tyłu u dołu,
a także na humerale, który
tworzy wysoki stójkowy
kołnierz), na niej stułę,
a na lewym przedramieniu
manipularz. Na kazalnicy
zaś możemy zaobserwować
duchownego w gotyckiej
komży (charakterystyczne
szerokie rękawy i szeroki
owalny kołnierz), ze stułą
i biretem na głowie (co
ciekawe birety dokładnie
w tej formie do dziś noszą
duchowni luterańscy w Polsce). Obraz ten dodatkowo
może dać nam odpowiedź
na pytanie czy na czas kazania, tak jak to jest do dziś

w liturgii trydenckiej, nie
używano ornatu i manipularza, a jedynie stułę.
Faktycznie, podczas niedzielnej liturgii duchowny
przebiera się, widzimy
wówczas różne szaty. Dlaczego tak się dzieje?
TKS: Wspomniane wyżej
przeze mnie ściąganie
ornatu na czas kazania
i zakładanie biretu swą
genezę miało w tym, że
kazanie nie było uznawane
za część liturgii przedtrydenckiej, duchowny więc
nie mógł głosić je w szatach
przeznaczonych jedynie do
sprawowania mszy, musiał
ściągnąć ornat. Jak wiadomo myśl reformacyjna
diametralnie zmieniła podejście do kazania, czyniąc
z niego, obok Sakramentu
Ołtarza, najważniejszy
punkt nabożeństwa – najwyraźniej jednak zwyczaje
dotyczące szat przetrwały
w niezmienionej formie.
Dlatego właśnie w naszym
kościele, podczas Luterańskich Mszy Świętych,
duchowny ściąga ornat na
czas homilii.
Specjalną szatą, którą
można zobaczyć jeszcze
przed rozpoczęciem mszy,
jest fioletowa kapa. Kapy,
czyli obszerne płaszcze
z kapturem, były i są
używane do sprawowania
wszelkich form nabożeństw
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innych niż liturgia z Sakramentem Ołtarza. W naszym
przypadku jest to spowiedź,
w starych rytach stanowiła
ona bowiem osobną formę
liturgiczną, odbywającą się
niekiedy nawet w soboty
(stąd właśnie polski termin
„nabożeństwo spowiednio-komunijne”, bo jest to
de facto połączenie dwóch
osobnych nabożeństw). Dla
wygody naszych parafian u nas spowiedź jest
bezpośrednio przed mszą,
dlatego przychodzący do
naszego kościoła w czwartą
niedzielę miesiąca może
zobaczyć duchownego
ubranego aż na trzy różne
sposoby.
Fiolet to kolor pokuty,
dlatego do spowiedzi, bez
względu na okres liturgiczny czy święto, zawsze jest
używana fioletowa kapa.
AF: Kolory związane
z konkretnymi świętami
i okresami roku kościelnego niosą ze sobą pewne
znaczenie. Kolor biały
symbolizuje czystość,
światłość, radość świętowania; czerwony jest kolorem
płomienii Ducha Świętego,
ale także walki i męczeństwa; czarny jest kolorem
żałoby, fiolet to pokuta (a
jednocześnie kolor biskupi); i w końcu kolor zielony,
symbolizujący nadzieję,
sprawiedliwość i odrodze-

nie, używany przez większą
część roku liturgicznego.
To symbolika kolorów –
ona występuje nawet we
współczesnej liturgii z
czarnymi togami, w formie
choćby nakryć na ambony czy ołtarze. Ale czy
szaty w ogóle – ich forma,
pochodzenie historyczne –
mają jakieś znaczenie dla
liturgii?
TKS: W teologii, a przede
wszystkim w filozofii,
mamy dwa pojęcia, które
są kluczowe dla rozumienia
liturgii: znak i symbol. To
drugie słowo przeciętny
człowiek bardzo szybko
i trafnie potrafi zdefiniować. Ze znakiem jest już
gorzej. Jego filozoficzna definicja jest trochę przewrotna, pozornie niepoprawna
językowo: znak jest bowiem
bytem, który znaczy coś
więcej poza samym sobą.
Oba te terminy mają zastosowanie w liturgii. To, co
widzimy w kościele: ubiór
duchownego, ubiór ołtarza,
kolory, kształty, formy, gesty – to wszystko ma swoje
znaczenie.
Szaty liturgiczne nie są
dziełem projektanta mody
– jego pomysłem, który
za rok, za dwa straci swą
aktualność – ich wygląd
ewoluował przez wieki
i, jak wiele elementów
starej tradycji kościelnej,
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mają one swą genezę
w starożytności. Ornat
wywodzi się od rzymskich
i greckich płaszczy, które
były używane dla ochrony
przed zimnem i deszczem.
W pewnym momencie
dziejowym te koliste szaty
z otworem na głowę przestały funkcjonować wśród
świeckich, ale pozostały we
wczesnochrześcijańskiej
liturgii. Ta obecność ornatu
w Świętych Obrzędach
nadała mu odpowiednie
znaczenie i symbolikę.
Okrywa on duchownego
Bożą łaską w sprawowaniu Sakramentu. Inna
interpretacja to symbolika
ciężaru nadanego duchownemu, jako słudze “winnicy
pańskiej”, jarzma spoczywającego na kapłanie (proszę zwrócić uwagę, że na
plecach ornatu prawie zawsze widnieje krzyż). Alba,
czyli biała tunika, z liturgią
jest najmocniej związana
i chyba jest najstarszą ze
wszystkich szat liturgicznych. Oznacza czystość
i łaskę uzyskaną podczas
chrztu. Stuła jest symbolem
belki krzyża, którą niósł
Chrystus, a także szala pasterza. Manipularz noszony
na lewym przedramieniu
przypomina kajdany, które
włożono Jezusowi Chrystusowi na ręce, kiedy go
pojmano, oraz sznur, na
którym prowadzono go
na Golgotę. Jego łacińska
nazwa manipulus ma też
przypominać słowa manus
plena, tzn. rękę szczodrobliwości i pełną pracy.
Jeszcze jedno słowo
o albie: W pierwszych
wiekach chrześcijaństwa
neokatechumeni obowiązkowo nosili tę szatę przez
cały tydzień, począwszy od
Wigilii Paschlanej, podczas
której udzielano im chrztu.
Stąd właśnie nazwa pierwszej niedzieli po Wielkano-

cy – biała niedziela – i jej
introit rozpoczynający się
od słowa Quasimodogeniti,
co znaczy „niczym nowo
narodzone niemowlęta”.
Jak ten szczególny i tak
skomplikowany ubiór
duchownego ma się do luterańskiej idei powszechnego kapłaństwa?
TKS: Kościół luterański,
przynajmniej ten w Polsce,
naucza, że jest jeden urząd
duchownego w trzech posługach: diakona, prezbitera i biskupa. Co wolno biskupowi, nie wolno w pełni
prezbiterowi i diakonowi.
Nie wszystko, co należy do
prezbitera, może podjąć
diakon. Tak samo jest z powszechnym kapłaństwem:
wszyscy jesteśmy powołani
do jakiejś jego formy, ale
nie każdemu z nas wolno
np. sprawować Eucharystię, są więc między nami
pewne różnice i szaty
liturgiczne dobrze to oddają. W tym miejscu trzeba
wyrazić wielkie ubolewanie
nad niedawną, niepomiernie fatalną w mojej ocenie,
decyzją Synodu Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który pozwolił
sprawować Eucharystię
diakonom. To brak respektu wobec dwudziestu
wieków tradycji Kościoła
zachodniego i pewnego porządku kościelnego. Zignorowano to wszystko, w imię
wprowadzenia de facto
ordynacji kobiet tylnymi
drzwiami. Nie jestem przeciwny jej zaistnieniu, ale
nie za pomocą tego rodzaju
sztuczek i półśrodków.
Czy gdzieś możemy obejrzeć oryginalne historyczne luterańskie szaty
liturgiczne?
TKS: Z Wrocławia najbliżej
nam do Kościoła Pokoju
w Świdnicy. W tamtejszej
zakrystii eksponowane
są oryginalne zabytkowe

rzymskokatolickiego przed
katedrą wrocławską (1893
rok). Kanonicy w strojach
z befką pod szyją.

Synagogi we Wrocławiu,
Selmar Cerini, w czarnej
todze z befką.

luterańskie ornaty. Mają
one podobny krój do tych
używanych przez nas
obecnie.
To, co może dziwić nie
tylko katolików, ale chyba
przede wszystkim naszych
braci w wierze, to dostojność tych strojów. Są one
bardzo uroczyste, kolorowe, wyglądają na kosztowne. Jak to wrażenie ma się
do prostoty nabożeństw
ewangelickich?
AF: Odsyłam do księgi
Salomona: Kiedy Salomon otrzymał od Boga
nakaz budowania świątyni
i przygotowania ołtarza,
to w opisach biblijnych
wszystko aż kapie od złota.
Musimy ponadto zwrócić
uwagę, że nabożeństwo
jest obcowaniem z Sacrum
i musimy się do tego także
i zewnętrznie przygotować.
Duchowny nie może stać
przecież w swetrze przed

i oddzieleniem tradycji
kalwińskiej od tradycji
luterańskiej. Luter nigdy
nie zniósł mszy ani szat
liturgicznych, ani nie
wypowiadał się przeciwko
nim. Usunął z liturgii tylko
to, co decydowało o jej charakterze ofiary. Oczywiście,
przeprowadził on kilka
reform porządków nabożeństwa, ale skupiały się
one głównie na uzyskaniu
większej zrozumiałości dla
przeciętnego odbiorcy.
Przy okazji tego stwierdzenia muszę powiedzieć,
że oczywiście pojawiają się
pytania, dlaczego stosujemy Formula Missae, a nie
Deutsche Messe, i mógłbym to długo uzasadniać.
Natomiast teraz w tym
kontekście chcę się podzielić krótką refleksją: w pań
pytaniach i w naszych
odpowiedziach dobrze
widać, jak mocno odnosimy

rozważaniach nt. liturgii
i stosowności takich a nie
innych rozwiązań, musimy
zawsze obierać dużo szersze
perspektywy, niż tylko
pisma i reformy Marcina
Lutra.
AF: Jeżeli mogę jeszcze
nawiązać do idei prostoty
nabożeństwa luterańskiego, to trzeba wspomnieć,
że Luter, jeżeli reformował
mszę, to nie miał na celu
stworzenie uproszczonej
mszy, bo niewiele z niej
zmienił. Myślę, że to jest
pewien rodzaj niezrozumiałej kalki: jeżeli wystrój
kościołów ewangelickich
jest dość skromny, to nabożeństwo też takie powinno
być. Uważam, że skromność nabożeństwa nie jest
jego celem i do niczego nie
prowadzi. Jak wierzymy,
tak też się modlimy i tak też
odprawiamy nabożeństwo.
To proces, który przez setki

WYDAJE SIĘ, ŻE NAWET WSPÓŁCZEŚNI
LUTERANIE MAJĄ PROBLEM
Z ODRÓŻNIENIEM I ODDZIELENIEM
TRADYCJI KALWIŃSKIEJ OD TRADYCJI
LUTERAŃSKIEJ

ołtarzem. Oczywiście musi
być zachowany jakiś umiar,
ale na wspólnym ujednoliconym poziomie całej
służby ołtarza, w określonej formie i o określonym
wyrazie, gdyż uczestniczymy podczas nabożeństwa
w czymś co jest rzeczą
niezwykłą: realną cielesną
obecnością Chrystusa.
TKS: Wydaje się, że nawet
współcześni luteranie
(a może przede wszystkim współcześni?) mają
problem z odróżnieniem

się do tego, co powiedział,
bądź napisał Luter. Trzeba
więc zauważyć, że nie był
on nadczłowiekiem i nie
miał glejtu na nieomylność. Np. napisał wiele
rzeczy na temat kobiet
i Żydów, do których dziś
się nie przyznajemy i się
pod nimi, jako współcześni
luteranie, nie podpisujemy.
Swoje słowa Luter zawsze
wypowiadał w kontekście
czasów, w jakich przyszło
mu żyć, i pewnych swoich
przekonań. W naszych

lat ewoluował, aż do XIX w.,
kiedy to – chcę to mocno
podkreślić – bez żadnych
podstaw teologicznych te
stroje zostały wyrzucone.
My dzisiaj przywracając je
– jako jedyna ewangelicka
parafia w Polsce, która za
zgodą biskupa diecezji się
na to odważyła – robimy
to nie po to, by coś komuś
pokazać lub osiągnąć jakieś
pozakościelne cele, lecz my
po prostu przywracamy to,
co zostało nam zabrane i co
utraciliśmy 200 lat temu.

Restytuowanie tej tradycji
nie jest żadną rekatolizacją,
lecz tylko powrotem do
dawnego przedunijnego
status quo.
TKS: Prostota nabożeństwa ewangelickiego?
Ciekawe. Nie u luteran,
a na pewno nie w baroku,
więc w przypadku wyboru
szat na Urodziny Bacha nie
było w zasadzie innej opcji.
Odtwarzając XVIII-wieczną liturgię musieliśmy
użyć szat adekwatnych do
tego czasu. Ze „złotymi”
lamówkami, wzorzystymi
tkaninami, itp. – taki był
barok, także ewangelicki.
To było bezdyskusyjne.
Zawsze bardzo podobały mi
się „bachowskie liturgie”
w Kościele Pamięci Cesarza
Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) w Berlinie, z wybitnym organistą
i świetnym chórem, ale
niezmiernie raził mnie
w tym kontekście duchowny ubrany w czarną togę ze
stułą – to był fałsz.
Jeśli zaś chodzi o wprowadzone u nas później
comiesięczne msze: musimy przypomnieć sobie,
że istnieje coś takiego
jak spójność, w interesującym nas kontekście
przede wszystkim spójność
stylu. Mamy stary gotycki
kościół, manierystyczny
ołtarz wraz ze stylizowanym wyposażeniem, zatem
nowoczesne ornaty w tym
kontekście byłyby czymś
wątpliwym i trudnym do
stosownego skomponowania. Nie jestem przeciwny
nowym szatom, często są
to bardzo piękne projekty, ale musieliśmy się
skupić na skompletowaniu
prawdziwego minimum
i decyzja o wyborze stylu
została podjęta w kontekście Urodzin Bacha, o czym
mówiłem przed chwilą.
Czy szaty są zbyt bogate?

Każde nabożeństwo jest
dla nas świętem, a gdy coś
świętujemy i przeżywamy
coś wyjątkowego, to chcemy, żeby odbywało się to
inaczej niż nasza codzienność. Zmarły kilka lat temu
liturgista, ks. Jan Gross,
podkreślał często, że nigdy
nie wolno powiedzieć, iż

GDYBYŚMY
SPOJRZELI NA
LUTERANIZM
ŚWIATOWY, TO
EUROPA KONTYNENTALNA
JEST TYLKO
CZARNĄ PLAMĄ NA TLE
BARDZO KOLOROWEJ WSPÓLNOTY

liturgia to adiafora, że
jest niepotrzebna, zbędna.
Liturgia nie jest adiaforą,
a wiec wszystko co z nią
jest związane też adiaforą
nie jest. Liturgia odbywa się
w pewnych ramach, w pewnym porządku, w semiologicznym i historycznym
osadzeniu.
Szaty liturgiczne zmieniają się nawet obecnie.
W niektórych niemieckich
Kościołach związkowych
od niedawna noszona jest
alba czy też może biała
sutanna...
TKS: Musiałbym zobaczyć
kształt, krój takiej szaty,
żeby ocenić co to dokładnie
jest. Najprawdopodobniej

jest to biała toga, bo wiem,
że w niektórych Kościołach, w których do tej pory
używano czarnych tóg,
wprowadzono taki pomysł.
Jest to o tyle dziwaczne,
że przecież biała szata liturgiczna istniała – w zasadzie
można powiedzieć, że od
zawsze – i należało ją tylko
przywrócić. Tak zresztą
postąpiono w Polsce. Przy
ostatnim porządkowaniu
prawa dotyczącego stroju
duchownych, obok czarnej
togi z befką, wprowadzono
możliwość używania alby
ze stułą w odpowiednim
kolorze liturgicznym.
Należy tylko ubolewać,
że tak niewielu księży
z możliwości używania
takiego stroju korzysta.
Na Śląsku Cieszyńskim
natomiast przetrwał do
dziś strój kompromisowy:
na czarną togę duchowni
zakładają szatę o nazwie
alba silesiana. Na podstawie kroju można zauważyć,
że jest to zdecydowanie
relikt ornatu, a słowo alba
w tym przypadku oznacza
kolor – zawsze biały – a nie
odniesienie do szaty liturgicznej o tej nazwie, jak
sądzą niektórzy. W Niemczech mamy do czynienia
jeszcze z innym „kompromisowym” zabiegiem:
zakładaniem stuły na
czarną togę. Oceniam takie
manewry negatywnie, bo
tworzą kolejne rozwiązania
oddalające nas od rzeczywistej tradycji – choć z drugiej
strony doceniam wyrażającą się w nich próbę
odniesienia się do dziedzictwa liturgicznego Kościoła
zachodniego.
Czy istnieje jakaś niemiecka parafia używająca dawnych szat liturgicznych?
TKS: Cały Kościół Staroluterański (SELK) kontynuuje
tę nieprzerwaną tradycję,
ponieważ wszystkie jego

nabożeństwa odbywają się
rytach sprzed Unii Pruskiej.
W tym kontekście warto
wspomnieć o działalności
wrocławskiego duchownego, proboszcza kościoła Św.
Elżbiety, pastora Scheibla,
jednego z ojców SELK.
Z oczywistych względów
w tej rozmowie bardzo

to tam togi nie zobaczymy;
jeżeli pojedziemy na Litwę,
Łotwę – tak samo.
A co zobaczymy w zamian?
TKS: Zobaczymy stroje
starokościelne: kolorowe
ornaty, kapy, alby, stuły,
biskupie mitry i pastorały, itd. – zobaczymy całe
dobrodziejstwo tradycji

skupiamy się na Polsce
i Niemczech, ale przecież
to nie jest cały światowy
luteranizm, a w zasadzie
jesteśmy w mniejszości.
Kościoły w Niemczech
i w krajach ościennych,
można powiedzieć pół-żartem, są opanowane przez
czarną togę, natomiast jeśli
udamy się do Skandynawii,

Kościoła zachodniego. Kraje skandynawskie nigdy nie
doświadczyły „reform” kalwińskiego króla. Co prawda
w Norwegii przez pewien
czas używano czarnych tóg,
pod wpływem Danii, ale
w XX w. powrócono do szat
starokościelnych.
AF: W tym kontekście
należy przytoczyć artykuł

4 | Kroje ornatów na
przestrzeni dziejów
i w różnych rejonach świata
na podstawie.

wspomnianego już tutaj
księdza Grossa, który cytuje niejakiego pastora Schotte z Bawarii, poruszającego
w 1990 roku temat, którym
dzisiaj także się zajmujemy.
Jest w nim bardzo ciekawe
zdanie: czarna toga nigdy
nie była i nie jest żadnym
logo luteranizmu i w żad-

w 1999 roku, kiedy ksiądz
Gross przywracał namiastkę strojów liturgicznych
w Polsce, był przekonany,
że alba z kolorową stułą to
dopiero początek, i za 50
lat będzie więcej parafii
ewangelickich, które będą
posiadały taką liturgię i takie szaty, jakie mamy dziś

4
nym wypadku nie należy
utożsamiać luteranizmu
z czarną togą. Gdybyśmy
spojrzeli na luteranizm
światowy, to Europa
kontynentalna jest tylko
czarną plamą na tle bardzo
kolorowej wspólnoty.
Czarną togę wprowadzano w Niemczech przez
pięćdziesiąt lat, może więc

w Św. Krzysztofie.
Zatem czy sądzą panowie,
że w przyszłości kontynentalny luteranizm
europejski będzie też tak
kolorowy jak skandynawski czy amerykański?
TKS: Najprawdopodobniej nie. Typowy dla wielu
polskich luteran model „robienia wszystkiego inaczej

niż katolicy” nie znika i nie
zniknie. Kościół luterański
w Polsce składa się w wielkiej części z konwertytów,
a nie wszyscy z nich odchodzą z Kościoła katolickiego
uśmiechnięci i zadowoleni.
Zazwyczaj jest przeciwnie:
stają się luteranami, bo
są rozczarowani swym
poprzednim Kościołem, czy
nawet z nim skonfliktowani. Wielu z nich przyjmuje
zatem klasyczną postawę
neofity, negując wszystko
co stare, co było do tej pory,
chwaląc bezkrytycznie
to, co spotykają w swoim
„nowym” Kościele, w którym wszystko oczywiście
ma być inaczej niż dotąd.
Skoro więc ksiądz w świątyni katolickiej był ubrany
w ornat, to w kościele
ewangelickim ma nie być,
bo to jest „katolickie”.
Takie myślenie niestety nie
zamiera, a poszukiwanie
tożsamości w negowaniu
jest ciągle bardzo popularne. Jako kolejny czynnik
należy wymienić niezwykle
silne w polskim Kościele
luterańskim prądy kalwińskie i pietystyczne. O tym
się oficjalnie nie mówi, ale
bardzo łatwo to zaobserwować i opinię tę udowodnić.
Po trzecie wypada wymienić rzecz najsmutniejszą,
a mianowicie bardzo niski
poziom wiedzy i świadomości historycznej wśród
duchowieństwa, o wiernych nawet nie wspominając. To jest przede wszystkim problem kształcenia,
a także poziomu ciekawości
intelektualnej młodych
księży. Powtarzam to nieustannie: historia naszego
Kościoła nie zaczyna się w
roku 1517, ani tym bardziej
w 1817. Historia naszego
Kościoła to całe dziedzictwo Kościoła zachodniego,
od pierwszych chrześcijan –
to nieodłączna część naszej

tożsamości.
W kontekście problemu
tożsamości: po ostatnim
Synodzie pojawiły się
nawet głosy o jednym
Kościele Ewangelickim
w Polsce.
AF: Unia już była. Po co
ona nam drugi raz?
TKS: Unia jest dobra dla
tych, którzy chcą swoje
zwyczaje narzucić innym –
taka była przecież geneza
Unii Pruskiej – albo dla
tych, którzy nie szanują
własnej tradycji i dziedzictwa.
Wracając do szat: skąd
pochodzą te używane

HISTORIA NASZEGO KOŚCIOŁA TO CAŁE
DZIEDZICTWO
KOŚCIOŁA ZACHODNIEGO,
OD PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN – TO
NIEODŁĄCZNA
CZĘŚĆ NASZEJ
TOŻSAMOŚCI

w naszym kościele? Czy są
to nasze własne projekty,
czy kupujemy coś gotowego i pasującego do naszych
potrzeb? Ile takie szaty
kosztują?
AF: Jak już wspominałem, wybraliśmy najbardziej podstawową wersję
i szaty nie były specjalnie
zamawiane, lecz kupiliśmy

gotowe egzemplarze. Nie są
to ceny, które mogłyby spowodować jakąś gwałtowną
reakcję. Zamówiliśmy dwa
komplety ornatów (350
i 450 zł, jeden komplet to
ornat, stuła, manipularz,
bursa i welon kielichowy) oraz jedną kapę do
spowiedzi (750 zł). W sumie
1570 zł.
TKS: Kupiliśmy takie
szaty, które w naszej ocenie
nie są tandetne (a takich
niestety nie brakuje w sklepach), z drugiej zaś strony
są to ornaty haftowane
maszynowo, czyli nie jest
to droga ręczna robota,
a tkaniny i obszycia także
nie należą do tych kosztownych.
Czy musimy jeszcze coś
dokupić?
AF: Muszę tutaj dodać,
że nie było tak źle z tymi
wydatkami, gdyż jeden
ornat ze stułą dostaliśmy w prezencie. Jest to
fioletowa szata przekazany
nam przez pracownika
rzymskokatolickiej katedry
wrocławskiej. To piękny
ekumeniczny gest. Zostaje
nam jeszcze ornat czarny
i czerwony do dokupienia,
i wówczas będziemy mieć
komplet.
Cały czas rozmawialiśmy
o stroju duchownego, ale
w naszej parafii także chór
i kantor, przynajmniej podczas uroczystości, noszą
specjalny ubiór.
TKS: To prawda, chór jest
bowiem częścią służby
liturgicznej, dlatego dbam,
byśmy zawsze śpiewali ze
stalli w prezbiterium, a nie,
jak to się często spotyka, z wysokości empory
organowej z tyłu kościoła.
Tę świadomość służby
najsilniej dziś widać w
kościołach anglikańskich,
gdzie nie do pomyślenia
jest, żeby zespół śpiewaczy
uczestniczył w nabożeń-
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Zeggerteum podczas
nabożeństwa
wprowadzenia rady
parafialnej we wrześniu
2016 r. Fot.: Justyna Ziemniak

stwie w świeckich ubiorach. Generalnie zwyczaje
dotyczące tych strojów na
całym świecie są bardzo bogate i zróżnicowane. My korzystamy z tego najbardziej
klasycznego, powszechnego wzorca, czyli gotyckich
komż zakładanych na
sutanny, których kolor nie
jest uzależniony od okresu
liturgicznego czy święta,
lecz zawsze taki sam. Zdecydowaliśmy, że będzie to
czerwony, co też jest chyba
najbardziej powszechne.
Na razie mamy tylko dwie
sutanny, więc śpiewacy
póki co pod komżami mają
świeckie czarne ubrania.
I na koniec – ktoś może
zadać pytanie: „po co to
wszystko robicie?”.
AF: Celem naszego
działania jest pobudzenie
ciekawości historycznej
i świadomości liturgicznej
wśród naszych wiernych,
aby w jeszcze głębszy sposób przeżywali to, co dzieje
się podczas nabożeństw; zadali sobie parę pytań i poszukali na nie odpowiedzi,
a także zobaczyli, że Kościół
ewangelicki nie jest jakimś
sztucznym tworem, który
kiedyś tam powstał i funkcjonuje w odosobnieniu
od starochrześcijańskiej
tradycji. Powiedzmy to
jeszcze raz: Luter nie chciał
stworzyć nowego Kościoła,
chciał reformować Kościół.
Proszę również zauważyć,
że Luter nie występował na
samym początku z krytyką
dogmatów czy nauki Kościoła, czy strojów, lecz krytykował obyczaje, które panowały wśród księży, a były
one – że tak powiem – na
bardzo niskim poziomie.
Wydaje mi się, że każda
parafia czy Kościół lokalny,
który próbuje odszukiwać,
odkurzać te zapomniane
ścieżki swojej historii,
sięgając w głąb tradycji,
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widzialny znak jedności
Kościoła powszechnego.
Uroczyste rozpoczęcie
obchodów Jubileuszu
500-lecia Reformacji
w luterańskiej katedrze
w Lund (Szwecja). Od lewej:

prezydent Światowej
Federacji Luterańskiej,
bp. Munib Younan, papież
Franciszek i sekretarz
generalny SFL, ks. Martin
Junge. Wszyscy trzej
duchowni w jednakowych
strojach.
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7 | W ornacie o takim kroju

liturgię sprawował Marcin
Luter. Podobne szaty
zachowały się do dziś w
Kościele Pokoju w Świdnicy.

robi słuszną rzecz. Myślę
tak, mimo tego, że niektórzy konwertyci są oburzeni
tym, że przychodząc do nas
do kościoła i widzą księdza
ubranego tak samo „jak
u katolików”. Jest jednak
druga strona medalu, czyli
zbliżanie się Kościołów
i zbliżanie się chrześcijan,
które ma miejsce. Jeżeli
przychodzi katolik do nas
na nabożeństwo i widzi
wiele elementów, które są
mu znajome, wtedy – tak
myślę – pomaga mu to
przeżyć to nabożeństwo,
nawet jeżeli nie zna języka
niemieckiego. W nabożeństwie nie trzeba wszystkiego zrozumieć, trzeba je
właśnie raczej przeżyć.
TKS: Z drugiej jednak
strony należy pamiętać
i szanować – choć w sposób krytyczny – tradycję
postunijną, nie da się
bowiem ukryć, że właśnie
w tej pruskiej pobożności
kilka pokoleń ewangelików
wyrosło, nie można zatem
tę tradycję całkowicie
negować. W naszej parafii
mamy de facto dwie skrajności, których w żadnej
innej polskiej parafii nie
uświadczymy. Z jednej
strony jest bowiem msza
wg Formula Missae z XVI w.,
z drugiej zaś XIX-wieczna
liturgia unijna w porządku
fryderycjańskim. To jest
bardzo ciekawe zjawisko,
które pozwala nam obserwować, jak mocno te dwie
formy liturgii nie są blisko.
Celowo tak powiedziałem:
nie są blisko. Bo one nie są
od siebie niewyobrażalnie
daleko, nie są całkowicie
sobie obce, wypływają
przecież z jednego źródła
– ale pod względem języka,
którym się posługują, naprawdę nie są sobie bliskie.
AF: A jednak obie są odprawiane w naszej parafii
– obie na chwałę Bożą!

8 | Gotyckie alby

kapłańskie z parurami.
Fot.: Pracownia szat
liturgicznych „Benedicamus“.
Za pozwoleniem.
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