
NieustająCe piękno
Gdybym miał powiedzieć,jakie miejsce w Polsce uważam za piękne, duchowe, takie
w ktÓrym najlepiej się czułem, to byłby to klasztor benedyktynÓw w Lubiniu w Wiel-
kopolsce, niedaleko Kościana. Powstały w połowie XI w. naleźry razem z Ęricem do
najstarszych klasztorÓww Polsce. |est po prostu piękny, dający duszy i ciału odpoczy-
nek od zgiełku cywilizacji.

ANToNI soDUŁA

d kolegi otrzymałem adres i polece-
nie do prefekta gości w Lubiniu' ojca
|ana M. Berezę'Wyraziłon zgodę na

mÓj tygodniowy pob1t w klasztorze jesienią
1992 r. Była złota, piękna jesien. Po nocnej
podrozy pociągiem widzę, jadąc autobusem
z Kościana, sarny biegające po polach, a da.
leko, na horyzoncie wysoką wieżę kościoła.
Wchodzę do klasztorlprzez starą, rokokowę
bramę, ozdobioną ,,pajęczynti, ze|azną z ro-
caillami. Przed kościołem ogromny kasztan.
NiesteĘ, ozdoby ze|azne1z okresu rokoka w
roku 2010 już nie było. Kasztan na szczęście,
cały czas stoi.

Dziwnym trafem (a może nie?) klasz-
tor w Lubiniu bardzo nri prz1pominał ten
z Narcyza i Złotoustego Hermana Hessego
- wysoka goĘka wieza z hełmem baroko-
r^rym, kasztan kilkusetletni, zabudowania
klasztorne. Serdeczne powitanie przez ojca
|ana, pr4ldział ce]ri (wtedy jeszcze w starym'
barokowym skrzydle klasztornym z koleb-
kowymi sufitami). Postanowiłem przez tv-
dzien zyć dokładnie tak' jak mnisi ( to nie jest
synonim zakonnika - zakonnikami są np.
franciszkanie, dominikanie czy jezuici czy-
li zakony załozone do krzewienia w świecie
jakiejś waznej idei). Celem życia mnichÓw
jest podporządkowanie wszystkiego Bogu
i zycie na |ego miarę. Sq nimi benedyktyni, a
także cystersi czy kameduli. Wcześniej dość
łatwo takie życie mnicha sobie wyobrażałem:
że oni trochę się modlą, trochę medytują,
trochę spacerują czy|i nic właściwie nie robią
i można będzie sobie odpocząć.

Zwa|iłem się wieczorem pierwszego dnia
na łÓżko potwornie zmęczony,ledwie mając
sLłę wziąć ciepĘ prysznic (dobrze, że są tam
łazienki zciepł4wodą). Rano bowiem obudził
mnie dźwięk dzwonÓw o 5/30 , a jazazwyczaj
wstaję dwie godziny poźniej, o szÓstej była
jutrznia, przepiękna chwila, kiedy w trakcie
śpiewania psalmÓw szarość barokowego koś-
cioła rozjaśnia się w promieniach wschodzą-
cego słorica barwami dawnych freskÓw. Po
jutrznimedytacja' potem Msza, wreszcie śnia.
danie. Potem praca (dla gości prawieZawszew
ogrodzie lub sadzie) do południa, psalmodia
południowa, potem obiad z modlitw4, czy-
tanie Ewangelii, pism św. Benedykta i innych
,,nobliwycli'książek. Ten mÓj pierwszy obiad

Brąmą kląsztoru

posiadał zresztą zabawny akcent, bo akurat
cz}.tane pamiętniki z XVII. wieku zavnerały
fragment, jak ludzie w rÓznych częściach Eu-
rop,v upiiają się. Po obiedzie przeor, staruteriki
ojciec N1ateusz, rvziął mnie pod rękę i rzekł:
,,Proszę się nie gorsz\'c, nrl'nie tr'lko o takich
sprawach czr.tantr''l Po obiedzie odpoczrnek
po ktÓrym ojcorr'ie ibracia ZIlO\\-Ll rvracali do
pracy, a goście mieli ,,lr'olr]e'' _ nlozna bvło
przez te trzy godzin1' odbyrvac długie Spacer}',

cz:fiać, zwiedzac k]asztor i okolicę. około 17.
nieszpory (jedyne śpiewane po łacinie), po-
tem kolacja, chwila czasu wolnego, a około 20.
kompleta, cąr|i,,zamknięcie dnia 1

Przepiękny widok białej, anielskiej kapeli
w rzeźbionych' barokowych stallach tworzo-
nych w połowie XVIII w. przez |ana |erzego
Urbanskiego. Wieczorem' w ciemn1'rn koś-
ciele, w oświetleniu jedynie kilku lampek dla
cz:fi.ających psalmyw stallach mnichÓw, figu-
ry aniołÓw zdawały się unosić w powietrzu'
Przeor błogosławiący zakonnikÓw i gości na
spokojną noc, wreszcie ostatnia modlitwa
- w kaplicy Matki Boskiej. Gdy pierwszego
dnia usłyszałem, ze na koniec modłÓw mni-
si śpiewają ''Bogurodzicę'' _ byłem po prostu
szczęśliwy! Pierwszy odpis tej pieśni pocho-
dzizpoczątku XV w. Ale jak pamiętam z gra-
maĘki historycznej' pochodzi ona z XII w.' a
być może trawet wcześniej, bo są w niej formy
pradawne, świadczące, ze byc może pocho-
dzi jeszcze od uczniÓw Cyryla i Metodego,
ktorzy w Krakowie mieli swoją świąĘnie,
jeszcze przed ,,zachodnim" chrztem Polski
w 966 r. Trzeba sobie wyobrazic tę pieśn z
piękną melodią' śpiewaną przez wszystkich
mnichÓw tak jak w średniowieCZu _ jedno-
głosowo (czy|i wszyscy śpiewają ',jak jeden
m4i,,) w ciemnościach kościoła, z bielejąc1'rni
aniotami w stallach - na kres dnia. Podobnie
ta pieśn bez melodii i śpiewu mnichÓw w
kościele traci połowę swojej wartości. |eszcze
dziś' mimo wielu lat, potrafiłbym to zaśpie-
wać (tylko wtedy, gdy jestem sam). Ęsknię za

Ęm pięknem, ale po śmierci o. |ana M. tsere-
zy oSB nie mam siĘ tam jechać.

Poza Tatrami dla mnie, klasztory bene-
dyktyóskie są jedynym miejscem, w ktÓrym
jestem w pełni szczęś|iv,ry, czując niezwykle
blisko obecność Boga i wartość życia mni-
chorrl I pięluio starego klasztoru wraz Z ogro-
denr i parkiem. Ale żeby to piękno odczuć,
trzeba coś z siebie dac, choćb'v Ęlko odrobin-
kę ciszy i cierplilr,ości. Kiedyś do kościoła w

Stąle kościoła klasztornego, |an Jerzy Urbąnski, poł. XVIII w.
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trakcie psalmodii ,,wpadła' grupa turystÓw
rozgadana, gesĘkulująca. Może zobacĄi
odblask piękna architektury, ale na pewno nie
odczuli,,ducha miejsca 1

A jest się czym w Lubiniu i w Ęncu za-
chwycać, bo to przecież prastare klasztory z
zachowanymi ścianami' oknami czy drzwia-
mi pradawn1rli, goĘckimi freskam i i rzeźb a-
mi, barokowi,rni ołtarzami czy rokoko\q.mi
meblan-ri (w zakrystii)' I|ez piękniejsza jest

ściana ronranska, gdy się ją kilka razy dzien-
nie kontempluje w trakcie modlitw.

A jest jeszcze wiele takich skarbÓrri Nie-
steĘ, XlX-wieczne kasaĘ zakon rv przez Za-
borcÓw,,wyrwały'' bardzo dużo tego piękna
i zniszczyły.I tetrze piękn}' k]asztor Ze szczy-
tem gotyckim, z pastoratettl opata w środ-
kowej blendzie, widzianv od strony ogrodu
i sadu - kaie nam m1.ślec przy codziennej
pracy o pięknie śrviata i Stworzycielu. A są
jeszcze stare klony, dęb,v, trzystuletnia lipa
rv parku obok kapliczki i wspornniany kasz-
tan przed kościołem |iczy co rrajmniej 600
lat. I notowany w każdym albumie sztuki
romariskiej kościÓł parafialny św. Leonarda
naprzeciwko klasztoru. W sumie niezwykła
symbioza dobrego, godnego zycia, pełnego
blasku Boga w artysĘcznym, zabr,tkow1,rn
otoczeniu wespÓł z niezwy\Ąyrni starprri
drzewami, ogrodem i sadem. Z zycia zostało
wzięte to, co najpiękniejsze.

Warto wspomnieć jeszcze, ze rv ogrodzie
klasztornyrn znajduje się wielka osobliwość:
to szpaler grusz. Wzdłlz murÓw opactwa ktoś
dawno, 200-300lat temu' rozpiqłgrusze na dru-
tach w przemyślny sposÓb, Z czasem fuvorząc z
nich jak gdyby szpaler kandelabrÓw, dziś starut-
kich już drzew. Kawałek jednej, już obumarłej
gruszy, zabrałem na pamiątkę do domu.

Gdy po Ę,godniu zyciaw klasztorze wrÓ-
ciłem,,do świata'' z jego zabazgr anymi ściana-
nri, hatasem miasta, krzykami prjakÓw _ CzU-
łem się, jakbym zszedŁ,,do otchłani'l I potem
stale już odwiedzałem Lubiri, az do pracy i
v,ry1azdu na WschÓd' choć i wtedy, rzadziej,
bywałem w klasztorze.

I wreszcie czas' byn opowiedział o znajo-
mości z ojcem Janem M. Berezą oSB, bo był to
wspaniaĘ człowiek, ktory mocno zawazył na
moim życiu. Polubiliśmy się chyba od pierw-
szego spotkania. oprowadził mnie po klaszto-
rze, weszliśmy na wieżę (pełno było w zada-
szeniu gołębi), pojechaliśmy do źrÓdełka pod
lasen. Mogła to być zv'ryczajnagrzecznośc,ale
jak się okazało, że obydwaj lubimy Indie i bud-
dYznl zen, przyaźn została zawarta, ojciec Jan

ojciec Jan M. Bereza oSB z ąutorem w cząsie uro-
czystości 25 _ Iecia kapła stwa

był lv Polsce pionierem wspÓłpracy i integra-
cji katolicyzmu i buddyzmu' Wiele lat pełnił
wainą rolę w ',Komisji WspÓłpracy z innymi
religiami''(nie wiem, czy dokładnie się tak na.
zrya), W k]asztorze w Lubiniu utworą4 salę
do medytacji, kÓrej patronowali nasi święci.
Ojciec fan mimo bycia mnichem i nauczy-
cielem nie tracił nic z ludzkiej wesołości. Gdy
przez kilka lat był przeorem w Lubiniu, zmie-
nił. zakaz będący wielowiekową tradycją, by
goście - kobieĘ nie jadĘ razem z mnichami
(tak jak to robili goście-mężczyźni) - ale ra-
zem. Gdywyraziłem mu z tego powodu zdzi-
wienie, powiedział wprost: - A co? Nie podo-

ba Ci się to? Na drzwiach do swojej celi miał
przypiętą skÓrę wielkiego węŻa, przysłaną nru
z Afryki i śmiał się, żę pokonał ,,szatana'l

Mnie najbardziej ojciec |an zaimponował
Mszą w oświęcimiu dla pielgrzymÓw. ,,Pomy-
ślałem - powiedział, - ie Najświętszy Sakra-
ment musi uzmysłowić pielgrzymom, co na-
prawdę działo się w obozie koncentraclnym
hitlerowskich Niemiec. I podzieliłem Hostię
na kilkadziesi4t malusienkich kawałeczkÓw,

Ą każdy otrzymałtylko male ką iej cząstkę!'l

}ego postawę najlepiej v,ryraziła Msza,
ktÓrą odprawił dla med1tujących gości w
sali med1tacyjnej: na sposÓb indfiski, \,V lne-
dytacji na siedząco, z Komunią świętą pod
du,oma postacianri. I kazanie! MÓWił o życiu
św. Benedykta, a potem porÓwnywał ie z zy-
ciem Buddy. Znajdując ki]ka cech wspÓlnych
stwierdził: ,,Mozna zna|eźc jeszcze więcej cech
wspÓlnych. Można tez zna|eźc wiele cech rÓż-
niących Buddę od św Benedykta' Co zrobimy
- to już zalezy od nas - czy będzierrry szukać
cech wspÓlnych, czy roinych. To zaIezy od
tego, co nosimy w swoim sercul'

|an napisał kilka książek o medytacji
chrześcijanskiej, także wspaniaĘ cykl filmo-
wej ,,Medltacji przy obieraniu ziemniak w'l
Nie był za to chwalony przez władze kościelne
w Poznaniu. Kilkakrotniezakazano mu publi-
kowania czegokolwiek, w roku 2006 odebrano
mu ośrodek medytacji. Szczęściem jego prace
konĘmuował i konĘmuuje ojciec Maksyrni.
lian Nawara. Prni mnie o. fan w 2009 roku z
uznaniem wypowiedział się o pracy ojca Mak-
syrniliana, na co ten odpowiedział buddyj-
skim przysłowiem, ze nie sztuka przeiśc przez
dziurę w murze' jeśli ktoś pierwszy jvi zroblł
otwÓr. I dokładnie tak było.

ojciec |an M' Bereza oSB zn-rarł lv 2011
roku. Miał 56 ]at. |ed1nie, co mogłem oProCZ
modlitwy to przywieźć mu na grÓb kamyk z
mantrą,,om Mani Padme Huni'z Himala-
jÓw (bo obydi,vaj, będąc wiern),.rni katolikami
uwielbialiśmy buddyzm zen, Indie, Himalaje,
kulturę Azj1) i zmowić Zdrowaś Mary1a za
spokÓj duszy ojca i brata Zarazem }ana M. Be-
rezy OSB.

Po jego śnrierci praca nad medytacją
chrześcijanską jest dalej kontynuowana w Lu-
biniu. Kiedyś, za zyciaprzysłał mi kilkanaście
zdjęć z podroiy po Indiach. Bardzo się cieszę,
ze udato mu się odbyć takie piękne podrÓże'

Teraz do Lubinia )eździ na med1'tacje
chrześcij a1rskie młodsze pokoler'rie z Warmiri.
skiej Grupy Ikono grafow.
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Kościoł i klasztor widzianyl z ogrodu. Zdjęcia: Antoni Soduta
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