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Ks. W iesław R o d z e w i с z, Impresje z bardzo Dalekiego W schodu , 
Wyd. D rukarnia i Księgarnia Świętego W ojciecha, Poznań 2005

W iem, że trudno historykowi —  badaczowi Dalekiego W schodu (Chiny, 
Japonia, M ongolia) wypowiadać się na temat poezji której inspiracją była podróż 
do Chińskiej Republiki Ludowej. Niemniej zachęcony tytułem  książki, a także 
podbudow any faktem, iż swego czasu realizowałem projekt „Chiny w oczach 
Polaków ” (1995-2000), z ogromnym zaciekawieniem  sięgnąłem po książkę autora, 
który ze swoich dokonań poetyckich (8 pozycji), esejów (4 pozycje) i popularyzacji 
historii (3 pozycje) jest znany nie tylko w środowisku pasłęckim.

Chiny były zawsze tajem niczym  Państwem Środka, o starej cyw ilizacji i kul
turze liczącej pięć tysięcy lat, z której dokonań korzystamy do dnia dzisiejszego. 
W kilku publikacjach na temat znajomości D alekiego W schodu w Polsce, zw raca
łem uwagę na potrzebę pogłębionych badań dotyczących wzajemnych kontaktów. 
Zw róciłem  też uwagę na fakt, iż pierwsze zetknięcie się Polaków z Chińczykam i 
miało m iejsce w 1241 roku, w czasie inwazji M ongołów na Europę środkowo- 
-wschodnią.

To właśnie w pamiętnej bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 1241 r.) urządzenia 
miotające gazy paraliżująco-duszące obsługiwali specjaliści chińscy służący w ar
mii m ongolskiej. Pięć lat później —  na przełomie 1245 i 1246 roku do W ielkiego 
Chana M ongołów udało się poselstwo papieża Innocentego IV pod przew odnic
twem Jana Pian dei Carpine do którego dołączył we W rocławiu polski francisz
kanin brat Benedykt Polak (Benedictus Polonus). Było to pierwsze poselstwo 
z udziałem  Polaka, które dotarło do podnóży W ielkiego M uru... i pow róciło do 
Europy. Z tej misji poselskiej zostały sporządzone dwie relacje: większa, Jana Pian 
dei Carpine, mniejsza, Benedykta Polaka —  były to pierwsze rzetelne inform acje 
o Dalekim  W schodzie, które krążyły po Europie w odpisach pięćdziesiąt lat 
wcześniej zanim ukazało się słynne „Opisanie św iata” M arco Polo.

W okresie nowożytnym również drogę do Chin torowali polscy duchowni 
—  m isjonarze. Do historii przeszły takie nazwiska jak: Andrzej Rudomino, Jan 
Ignacy Lewicki, W ojciech M ęciński, Jan Mikołaj Smogulecki, Jan Chrzciciel 
Bąkowski. N ajsłynniejszym  był jednak jezuita  M ichał Boym, syn lwowskiego 
aptekarza, uczony botanik i dyplomata. Jednocześnie w Rzeczypospolitej okresu 
O św iecenia w XVIII wieku mamy swoistą modę na „chińszczyznę” (ogrody, dzieła 
sztuki, literatura).
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W szyscy zapewne pamiętamy jak  bardzo ceniliśmy sobie przyjaźń polsko- 
c h iń sk ą  w latach PRL-u. Nie była to kwestia tylko tak wówczas poszukiw anych 
towarów chińskich ale i sprawa polityczna. Chodziło o fatalny w niektórych 
okresach stan stosunków dyplom atycznych między ZSRR i ChRL. W ów czas to 
mówiło się o „wspólnej granicy” na Uralu (!?) lub o wypowiedzeniu wojny Chinom  
po to by arm ia chińska dwukrotnie przeszła przez terytorium ZSRR.

Dzisiejsze Chiny są wielkim mocarstwem ekonom icznym  i m ilitarnym , za
przyjaźnionym  z Rosją, które odgrywa czołową rolę w świecie, lecz kultura chińska 
tak jak  niegdyś fascynuje i tej ciekawości bardzo dalekiego W schodu —  tajem 
niczego, pełnego zagadek i ludzi, którzy żyją inaczej niż my —  uległ ks. W iesław 
Rodzewicz.

Książka zawiera zbiór 88 wierszy, z których nie wszystkie są pośw ięcone 
Chinom . Ale już jeden z pierwszych utworów „Myśli w sam olocie” obrazuje ogrom 
przeżyć związanych z pierwszym zetknięciem się z pięknem m ajestatycznych 
szczytów Himalajów:

Prawie tysiąc kilometrów na godzinę 
wśród chm ur 
i nad nimi 
przepaść bez dna
i szczyty H imalajów oblane w słońcu.

A utora cechuje dystans do prezentowanych wydarzeń, jakby obawiał się, że ta 
odm ienna cyw ilizacja i kultura może go olśnić, porwać lub zniewolić. C harakterys
tyczne dla tej postawy są strofy wierszy poświęconych byłej perle Korony 
Brytyjskiej. Hongkong urzekł ks. Rodzewicza na swój sposób, szczególnie jego 
wielkom iejski ruch, a jednocześnie dostrzega ile spokoju, ciszy i pokory jest 
w zwykłym  przechodniu.

Jak mrówki na ulicach Hongkongu
biegną zwariowani
bez pośpiechu
skorzystać z życia
jednego
bez reinkarnacji.

Rdzenną religią Chin jest taoizm, konfucjanizm jest uważany bardziej za jeden 
z wielkich nurtów filozoficznych, natom iast reinkarnacja jest zw iązana z buddyz
mem. Hongkong jest ogrom nym  siedliskiem ludzkim skupiającym wyznawców 
wielu religii, w tym także chrześcijaństwa.

(...) „Jesus loves y o u ’’ 
usłyszeliśmy radosny okrzyk 
(...) Smakuje kaczka upieczona 
w sosie własnym  
śmieszne pałeczki do jedzenia  
grzeczność do zenitu
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Hongkong uśmiecha się na powitanie  
może warto być gościem.

Smok chiński jest symbolem posiadającym wiele znaczeń, łączy najróżniejsze 
m itologiczne i kosm ologiczne w yobrażenia świata, jest zwierzęciem dobrodusznym  
sym bolem  męskiej zapładniającej siły przyrody (Jang).

Autora dziwią chińskie smoki, występujące „prawie wszędzie jakby  istniały  
naprawdę”, podobnie jak  dom inacja koloru czerwonego, które jednakże nie ma 
żadnych konotacji ideologicznych, jest po prostu jednym  z elem entów wystroju.

(...) Koktajlowy kraj ubrany z kolorów  
koniecznie z czerwonego.

W yprawy do specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzen gdzie „zim a je s t  
zimniejsza a chłód się wciska w każdą szparę” szczególnie utkwiły w pam ięci ks. 
Rodzewicza. Kiedyś w rozmowie stwierdził, że wyjazd do Chin nie miał celów 
turystycznych, był natom iast próbą szukania nowych możliwości leczenia chorego 
członka rodziny. Była to także swoista terapia psychiczna poprzez zderzenie 
cywilizacji i kultur, pomieszanych z dużą porcją dalekowschodniej egzotyki 
—  dobrze służąca wszystkim  uczestnikom wyprawy. Shenzen zostało odebrane 
jako  miasto „sztuczne” utworzone po to by konkurować z Hongkongiem. Autor 
przebyw ał w Chinach w lutym 2005 r. a więc w okolicach chińskiego Nowego 
Roku, dlatego też w sklepach i na kierm aszach obok m undurowych  w idać było 
now oroczne smoki, czerwone lampiony, różnego rodzaju kolorowe ozdoby. 
I w tym mom encie ks. Rodzewiczowi czegoś zabrakło w tym świecie ferii 
kolorów... zabrakło tej naszej swojskości, która wyrasta z tradycji chrześcijaństw a 
(kolędy, świąteczne i noworoczne zwyczaje).

Bez prom ieni słońca 
zima  w Shenzen
i kolorowy Nowy Rok się skończył (...)

Ks. W iesław Rodzewicz przebywał w Chinach tylko 14 dni, ale może 
im ponować postronnemu obserwatorowi i czytelnikowi wierszy ogrom i trafność 
dokonanych spostrzeżeń.

(...) Na ulicach burżuazja pomieszana  
z plebsem
cywilizacja zbiera żniwo
i nie ma śladów kultury dawnych lat
prawie
świątynie rozebrano bez pam ięci 
nie ma kościołów  
i dzwonów na modlitwę (...)
Zjedzone psy i koty 
praw ie (...)



M ała grupa Polaków (autorowi towarzyszyła siostra Barbara, lekarz i siost
rzeniec Piotr —  student medycyny) wzbudzała zainteresowanie m ieszkańców 
Shenzen:

„ Czułam się ja k  Kaczor D onald” 
m ówiła roześmiana
wszyscy Chińczycy chcieli zrobić zdjęcie 
ludzi białych nazywają ducham i

Autor jako  duszpasterz nie zapom ina o swej powinności niesienia pocieszenia 
chorym  i nazywania po imieniu rzeczy ostatecznych, tak jak  je  przeżyw ają 
chrześcijanie:

„Stanęło na Twoim, że to p o ku ta ” 
twierdzi siostra
i nie cieszy nas, to że kończy się zima 
w Shenzen.

Chiny widziane oczami księdza-poety to swoisty konglom erat kulturowy, 
religijny i społeczny, w którym egzotyka i tradycja przeplata się z trudnym i 
wyzwaniam i społecznymi i gospodarczymi początku XXI wieku. Jednocześnie 
tajem nicza, i tak inna od europejskiej medycyna, bazująca na dośw iadczeniach 
tysiącleci, zupełnie odrębnie definiująca pojęcie zdrowia i choroby pozw ala dawać 
nadzieję i wzmacniać naturalne siły obronne człowieka. Jednakże obok tego 
traum atycznego wątku pobrzm iewającego w „chińskich strofach” Anno D om ini 
2 0 0 5 ” mamy poetycki obraz Państwa Środka (Czung Kuo), może dyskusyjny ale 
nacechowany oryginalnością, obok której nie sposób przejść obojętnie.

Tajem niczy „bardzo daleki W schód” zapewne pozostawił w sercu i myślach 
księdza-poety pewien niedosyt —  czeka ks. W iesława Rodzew icza kolejna podróż, 
by m ógł poznać bliżej istotę swoich fascynacji —  a my już czekam y na kolejny 
tom ik Jego wierszy. Swoje rozważania Autor zakończył w ierszem  „Żeby kochać 
lepiej” —  warto go przytoczyć w całości:

Nie myślałem, że będę w Chinach 
kiedykolwiek
praw ie śladam i M arco Polo 
wśród niższego wzrostem ludu 
i śladam i m isjonarzy z różańcem w dłoni.
Nie ma kościelnych dzwonów  
i ołtarzy
nie ma też kadzideł Wschodu 
i bożków, którym się bije pokłony.
Szm al sta ł się bogiem  
i Мао 
i Tao
i różne dziwne rzeczy.
Trzeba wyjechać
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żeby kochać lepiej 
garść polskiej ziemi 
i ciepło rąk ukochanych.

W arto kochać lepiej..., właśnie to przesłanie A utora jest klam rą spinającą 
początek (podróż) i koniec (powrót), „żeby kochać lepiej garść polskiej ziemi 
i ciepło rąk ukochanych” .

J ó ze f Arno W łodarski


