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Przedmowa do wydania
polskiego

Fakt, iż moja książka Z jasnego nieba trafia teraz
w polskim tłumaczeniu do Was, łaskawe Czytelniczki
i Czytelnicy, jest dla mnie wielką radością. Oto obserwacje z dnia codziennego będące niemalże medytacjami o ludziach w znaczeniu św. Benedykta. On zna
ludzi, ich małe i wielkie troski, lecz także ich radości.
Spogląda na ludzi oczami miłującego Boga.
Niniejszy przekład jest symbolem benedyktyńskiej solidarności, właśnie dlatego, że podstawowe
wartości benedyktyńskiego życia nie znają żadnych
granic, lecz są dla wszystkich drogowskazem.

Rzym, Wielkanoc 2010
† Notker Wolf OSB
Opat prymas zakonu benedyktynów

1. Przedmowa

B

yć może przypominacie sobie, że ten lub ów tutaj opublikowany pomysł „z jasnego nieba” już
spotkaliście. Łatwo można to wytłumaczyć: wszystkie
były wcześniej publikowane w postaci cotygodniowego felietonu na łamach dużego czasopisma dla kobiet.
Zostały zebrane w niniejszej książce, a z rozproszonych pomysłów powstał szczególny rodzaj wiedzy:
moje osobiste wyznanie wiary. W wielkim skrócie
oznacza ono, że wiara chrześcijańska jest siłą, która w życiu codziennym wciąż na nowo okazuje się
potrzebna. To jest moje doświadczenie, to jest moje
przekonanie, to jest niniejszy tom, na który składają
się wszystkie zebrane tutaj przyczynki.
Opowieści zawarte w tej książce zachowały formę felietonu. Zauważycie to po tym, że poszczególne rozdziały odpowiadają przebiegowi roku i zawsze
nawiązują do dni świątecznych roku kościelnego, stanowiących odbicie największych wydarzeń w historii
zbawienia. Poza tym omawiane teksty mają zwięzły
charakter kolumny. Pod tym pojęciem rozumie się
krótkie, regularnie ukazujące się komentarze, wynikające z jakichś obserwacji, idei.
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Jezus ostrzegał przed tym, aby nie stawiać drugiemu człowiekowi większych wymagań niż sobie
samemu, by nie oczekiwać od niego większej wielkości wewnętrznej, niż samemu się posiada. Dlatego za niechrześcijańską uważam postawę, kiedy
traktujemy nasz ograniczony świat, z całym jego
człowieczeństwem, z ironicznym uśmieszkiem na
twarzy. Nie znajdujemy w postawie Jezusa zdenerwowania czy moralnego oburzenia i mam nadzieję, że nie odnajdziecie tego na stronach niniejszej
książki. To, co umożliwia nam lepsze nastawienie do
życia, do świata, do ludzi, to pewność, że jest jeszcze inne spojrzenie na nasze troski, biedy i osobliwości, mianowicie: spojrzenie z innego świata – i do
tej perspektywy zamierzam się często odwoływać.
Ostatecznie chodzi wszak o to, aby pokonywać od
wewnątrz nasze własne ograniczenia, i pozwalać
na to, by działająca z zewnątrz siła miłości pomogła
nam pojednać się z samym sobą, z innymi ludźmi
i z Bogiem.
Życzę wam, by pomysły z jasnego nieba napełniły
was radością. Niech was Bóg błogosławi.
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2. Idee z jasnego nieba

W

moim elektronicznym notesie posiadam
osobny plik na idee z jasnego nieba. Jest
zatytułowany „Myśli” i ciągle się rozbudowuje. Zamieszczam tutaj przypadkowe obserwacje oraz nagłe inspiracje; wszystko to, co mi przy okazji wpada
w oko, a co nie ma nic wspólnego z tym, czym zajmuję się normalnie jako opat prymas zakonu benedyktynów – nic wspólnego z kongresem opatek w Nowym Jorku, nic wspólnego z rekolekcjami w pewnym
hiszpańskim klasztorze czy wizytą w irlandzkim
opactwie, którego opat wezwał mnie na pomoc. Te
pomysły z jasnego nieba pojawiają się zawsze w przewidzianych i nieprzewidzianych chwilach wytchnień
od zwykłego dnia; w wolnym czasie, kiedy człowiek
nie wie, co ze sobą zrobić. W takich momentach obserwuję ludzi. Towarzyszą temu małe objawienia...
Wspaniałymi miejscami inspiracji są dla mnie
na przykład lotniska. Stoisz przy taśmie bagażowej,
a twoja walizka jest zawsze ostatnia. Siedzisz od dłuższego czasu w hali odlotów, ale wciąż musisz czekać
na wezwanie do wejścia na pokład samolotu. Albo
start opóźnia się, gdyż włoski pilot chce w spokoju
obejrzeć do końca mecz podczas mistrzostw świata
w piłce nożnej. W takich chwilach obserwuję ludzi.
Młody Amerykanin, który spogląda ponuro, okazuje
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się później niewiarygodnie uprzejmym człowiekiem.
Albo wypielęgnowany przedsiębiorca, który bez pardonu przepycha się między ludźmi. Albo młodzi rodzice, którzy próbują uspokajać swoje krzyczące dziecko
(ty też byłeś mały – mówię sobie wtedy, zanim sam
zacznę tracić cierpliwość). Wówczas spadają na mnie
małe objawienia, spostrzeżenia na marginesie, materiał do moich danych, zapisanych jako „myśli”.
Także podczas jazdy pociągiem otwiera się dla
mnie jasne niebo, gdy za oknem przesuwa się krajobraz. Lub w czasie lotu, kiedy studiuję formacje
chmur lub pozwalam zawędrować spojrzeniu na
dalsze płaszczyzny położone niżej i staram się sobie
wyobrazić, między jakimi ludźmi zaraz się znajdę.
Szczególnie obfite są jednak modlitwy liturgii godzin,
na które my, mnisi, zbieramy się w kościele cztery
razy w ciągu dnia, aby śpiewać psalmy. Te modlitwy
to przewidziane, zaplanowane przerwy, to momenty
dnia, które należą tylko do mnie i do Boga. Gdy śpiewam, moje myśli niekiedy płyną przed ufnymi słowami psalmów i nagle wpadam na nowo na to, o czym
właściwie wiem od dawna – że Bóg, na przykład, zawsze opowiada się po stronie bezbronnych i prześladowanych. Staje się wówczas dla mnie zupełnie jasne:
gdy Bóg przemawia słowami psalmistów czy proroków, to wstawia się za pechowcami i przegranymi, za
bezsilnymi i ofiarami. Jakże często upomina sędziów,
aby ferowali sprawiedliwe wyroki, i jakże często przestrzega panujących przed korupcją i nadużyciami
władzy! Któż jest jak nasz Bóg? – jak głosi Psalm 113 –
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który podnosi nędzarza z prochu i dźwiga z gnoju ubogiego
(Ps 113,5–7)1. Nie, nasz Bóg nie jest sprzymierzeńcem
bogatych i pięknych. Nasz Bóg stoi po stronie tych,
którzy potrzebują w życiu silnego sojusznika. Między
innymi dlatego właśnie kocham Boga.

Ten i pozostałe fragmenty Biblii cytowane przez o. Notkera podawane są tutaj w przekładzie Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 20005 – przyp. tłum.
1
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