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Jerzy Wang Suda 王肅達 (1911–1963), Św. Józef. 

 

Fritz Bornemann, Ars Sacra Pekinensis, Mödling 1950, s. 147. 

 
Kiedy [Maryja i Józef] wypełnili [w Jerozolimie] wszystko zgodnie z Prawem Pańskim, wrócili do Gali-

lei, do swojego miasta – Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska 

Boża była z Nim. 

(Łk 2,39-40) 
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Od redakcji 

Nestorianie w Chinach----------------------------  
 

Chrześcijaństwo pojawiło się w Chinach dużo wcześniej niż 

w Polsce. Misjonarze „Religii Światła” – nestorianie – 

przybyli do Państwa Środka prawdopodobnie z Persji już 

w VII w. i rozpoczęli nie tylko pracę ewangelizacyjną, ale 

również dialog Wschodu z Zachodem. O początkach ich 

działalności świadczy płyta kamienna, tzw. nestoriańska 

stela z Xi’an, na której opisano w języku chińskim historię 

pierwszych misjonarzy w Chinach i przedstawiono ich 

teologię. Głosi ona wszystkim mieszkańcom Chin, że 

„Mesjasz, który jest Świetlistym Panem Świata, ukazał 

swój prawdziwy majestat i ukazał się na ziemi jako czło-

wiek”, a obecnie wiatr jego „Religii Światłości powiał ku 

Wschodowi”. Ten unikalny tekst o historii chrześcijaństwa 

w Chinach i pierwszych próbach ewangelizacji w chińskiej 

kulturze prezentujemy naszym Czytelnikom w nowej ru-

bryce z materiałami źródłowymi (zob. ŹRÓDŁA) jak rów-

nież w NOTATKACH HISTORYCZNYCH. 

 Również polscy misjonarze wnieśli ważny wkład w hi-

storię chrześcijaństwa w Chinach i dialog  międzykulturowy.  

Najbardziej znany z nich, misjonarz i botanik Michał Boym 

SJ (1612–1659) był posłem chińskiego cesarza do Ojca 

Świętego, a apostoł  Serca  Jezusowego w Chinach Andrzej  

Rudomina  SJ  (1595-1631) z szacunkiem podchodził do 

tradycji konfucjańskiej i używał jej w swej pracy misyjnej 

wśród Chińczyków (zob. NOTATKI BIBLIOGRAFICZNE). 

 Wyniesienie dialogu Wschodu i Zachodu na nowy po-

ziom i wzajemne ubogacenie postulował chiński katolicki 

myśliciel John Wu Ching-hsiung (1899–1986). Podkreślał 

on, że chrześcijaństwo  jest  uniwersalne, że jest „ponad 

Wschodem  i  Zachodem”. Ideałem życia chrześcijańskiego 

jest wg niego „wzrastanie  w  chrześcijańskiej  duchowości,  

która  przekracza  przestrzenno-geograficzne  oraz  history-

czno-kulturowe  ograniczenia egzystencji ludzkiej”, łącząc 

„mądrość Wschodu i mądrość chrześcijańską”. (zob. TE-

MATY). 

 Wszystkim Naszym Czytelnikom w rozpoczynającym 

się Chińskim Nowym Roku życzymy Bożego błogosła-

wieństwa i dziękujemy za modlitwę i wsparcie w dziele 

pomocy Kościołowi w Chinach.  

PIOTR ADAMEK 

 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 

Kronika * Notatki -------------------------------------- 

(29 czerwca – 31 grudnia 2014)  
 

 

 29 czerwca 2014: Narodowe Seminarium w Pekinie: 

protest studentów powstrzymał uroczystość. Księża – 

studenci Narodowego Seminarium w Pekinie odmówili 

celebrowania Mszy św. razem z rektorem Józefem Ma 

Yinglin 马英林, który przyjął sakrę biskupią bez mandatu 

papieskiego. Władze seminarium ogłosiły więc, że Mszy 

Świętej będzie przewodniczył uznany przez Stolicę 

Apostolską bp Jan Fang Xingyao 房兴耀, przewodni-

czący rady zarządu d/s administracji seminarium. Po-

nieważ bp Fang przewodniczył kilku konsekracjom 

biskupim, które odbyły się bez zgody Stolicy Apostol-

skiej, księża nie przystali na takie rozwiązanie. Osta-

tecznie uroczystość graduacji się nie odbyła, a absol- 

wenci rozjechali się do swych diecezji z informacją, że 

świadectwa będą wysłane po podpisaniu ich przez rek-

tora – bp. Ma Yinglin, który, będąc rektorem pekiń-

skiego seminarium, jest biskupem w oddalonym o ponad 

2 tys. km Kunming (prow. Yunnan) na południu Chin. 

 

 1 lipca 2014: Unia Wyższych Przełożonych Żeń-

skich Zgromadzeń Zakonnych na Tajwanie święto-

wała 50-lecie istnienia. Uroczystość zorganizowana 

z okazji jubileuszu pod koniec czerwca, stanowiła okazję 

do przyjrzenia się sytuacji zgromadzeń zakonnych 

obecnych na Tajwanie. Przygotowywała również do 

Roku Życia Konsekrowanego. UWPŻZZ na Tajwanie 

gromadzi 59 żeńskich zgromadzeń zakonnych (w 1964 

było ich 28). Wszystkie wyższe przełożone pochodzą 

z Tajwanu. Zgromadzenia zakonne na Tajwanie posłu-

gują głównie na polu edukacji, opieki zdrowotnej 

i społecznej. Ze względu na spadek uczniów w licznych 

szkołach założonych przez zgromadzenia, planuje się, by 

niektóre budynki szkolne przekształcić w domy opieki 

dla osób starszych lub inne placówki pomocy społecznej. 

Według statystyk najnowszego „Dyrektorium Kościoła 

Katolickiego na Tajwanie 2012”, opublikowanego przez 

Regionalną Konferencję Biskupów Tajwanu, na wyspie 

posługę pełni 407 zakonników i 1033 siostry zakonne. 

Kościół katolicki prowadzi 6 uniwersytetów z 57 702 

studentami, 2 szkoły zawodowe, w których uczy się 2972 

uczniów, 30 szkół średnich z ponad 59 tys. uczniów, 11 

szkół podstawowych z 7707 uczniami, 155 przedszkoli 

z ponad 12 tys. dzieci, 10 szpitali, 6 przychodni i 21 

domów dla osób starszych. Z okazji Roku Życia Kon-

sekrowanego Instytut Teologiczny Katolickiego Uni-

wersytetu Fu Jen zaplanował na dzień 15 marca 2015 

seminarium poświęcone życiu konsekrowanemu. 

 

 

訊 息 
 

Informacje 
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 3 lipca 2014: Malezyjski Chińczyk arcybiskupem 

Kuala Lumpur. Papież Franciszek mianował 

50-letniego księdza Juliana Leow Beng Kim [Liao 

Bingjian] 廖炳堅 , malezyjskiego Chińczyka, nowym 

arcybiskupem Kuala Lumpur. Malezja liczy 30,2 mln 

mieszkańców należących głównie do trzech grup et-

nicznych: Malajowie, Chińczycy i Indyjczycy. Ponad 

60% mieszkańców Malezji to muzułmanie. Większość 

spośród 985 tys. katolików ma swoje korzenie w Chinach 

lub Indiach. Dotychczasowi arcybiskupi Kuala Lumpur 

wywodzili się z ludności pochodzącej z Indii. Abp Leow 

przejął stolicę metropolii po abp. Murphy Pakiam, 

którego rezygnację z urzędu z powodu wieku papież 

przyjął 13 grudnia 2013 r. Metropolia Kuala Lumpur 

obejmuje 243 865 katolików żyjących w liczącym 1,7 

mln mieszkańców mieście. W archidiecezji pełni posługę 

57 księży, 14 braci zakonnych i 98 sióstr zakonnych. 

Abp Leow podkreśla ważność wzajemnego szacunku 

i dialogu między wyznawcami różnych religii i grup 

etnicznych. 
 

 
 

Konsekracja abp. Juliana Leow Beng Kim miała miejsce 6 października 

2014 r. podczas Mszy Świętej w kościele św. Rodziny w Kajang. 

Zdjęcie: china.ucanews.com  

 

 3 lipca 2014: Zakaz postu podczas Ramadanu. 

Rządowe media Autonomicznego Regionu Xinjiang: 

Bozhou Radio, TV University oraz strony internetowe 

podały informację o zakazie praktykowania postu 

w miesiącu Ramadan. Zakaz obowiązywał urzędników 

państwowych, nauczycieli oraz studentów/uczniów. 

Lokalne źródła prowincji Xinjiang oraz Światowy 

Kongres Ujgurów informowały, że policja wchodziła do 

domów muzułmanów i sprawdzała przestrzeganie prze-

pisu. Szef kontrolowanej przez państwo Rady ds. Relacji 

Muzułmańsko-Chińskich zaprzeczył jakoby lokalne za-

kazy były konsekwencją instrukcji wydanych przez rząd 

w Pekinie: „nic nie wiem o tym zakazie, a nawet jeśli 

istnieje, jest on inicjatywą władz lokalnych”. 

 

 5 lipca 2014: Unieważnienie wizy dla naukowca. 

Elliot Sperling, specjalista w zakresie Tybetu z Uni-

wersytetu Indiana, po przylocie do Pekinu z ważną 

90-dniową wizą turystyczną, otrzymał nakaz powrotu do 

USA. W ciągu ostatnich kilku lat Sperling kilkakrotnie 

był w Chinach, m.in. w 2011 roku, z gościnnymi wy-

kładami na Uniwersytecie Pekińskim. Sperling, któremu 

nie udzielono konkretnej odpowiedzi na pytanie 

o przyczynę takiego obrotu spraw, przypuszcza, że może 

nią być wypowiedź, w której poparł ujgurskiego eko-

nomistę i krytyka polityki rządu Ilhama Tohti. Ilham 

Tohti (Ilihamu Tuheti 伊力哈木•土赫提) w styczniu 2014 

r. został skazany na więzienie za działania separaty-

styczne. Wiosną br. otrzymał nagrodę PEN/Barbara 

Goldsmith Freedom to Write Award (zob. „Chiny Dzi-

siaj” 2014, nr 2, s. 3). 

 

 7 lipca 2014: Dwa lata po konsekracji bp Ma Daqin 

nadal nie może wykonywać posługi biskupiej. Po-

mocniczy biskup Szanghaju Tadeusz Ma Daqin 马达钦, 

od dnia konsekracji biskupiej (7.07.2012) w szanghaj-

skiej katedrze, na zakończenie której publicznie ogłosił 

wystąpienie ze Stowarzyszenia Patriotycznego, pozo-

staje w areszcie domowym (zob. „Chiny Dzisiaj” 2012, 

nr 2, s. 11-12 i 16; nr 3-4, s. 13; 2013, nr 3, s. 4). Na 

jego modlitwę zamieszczoną tego dnia na mikroblogu, 

wierni odpowiedzieli licznymi wpisami, zapewniając 

o solidarności, modlitwie, wierności Bogu i pasterzom 

Kościoła. 

 

 10 lipca 2014: Restrykcje dla dziennikarzy. Chiń-

scy dziennikarze nie mogą przekazywać informacji, jakie 

uzyskali z racji wykonywanej pracy, zagranicznym 

mediom. Nie mogą też publikować ich w innych środ-

kach przekazu, takich jak blogi, mikro-blogi, fora lub 

strony internetowe, poza mediami w których są zatrud-

nieni, bez uprzedniego pozwolenia. To niektóre z zasad 

określonych przez opublikowany w 2. tygodniu lipca 

dokument z 30 czerwca 2014 r. W nocie wyjaśniającej 

Państwowy Zarząd Prasy, Publikacji, Radia, Filmu 

i Telewizji stwierdził, że działania dziennikarzy „za-

kłócają normalny porządek informacji” i szkodzą inte-

resom rządzącej Partii Komunistycznej, jak też 

narodowym sprawom Chin. Chcąc uzyskać bądź od-

nowić kartę dziennikarza, uprawniającą do wykonywa-

nia zawodu, dziennikarze muszą zdać nowy egzamin, 

wykazując się znajomością teorii marksistowskiej oraz 

zasad obowiązujących dziennikarzy w Chinach. Muszą 

też pisemnie wyrazić zgodę, że będą utrzymywać w ta-

jemnicy informacje, uzyskane w ich pracy, a dotąd 

niepublikowane. 

 
 10 lipca 2014: Złagodzenie polityki jednego 

dziecka w 29 prowincjach ChRL. Według oświadcze-

nia Yang Wenzhuang 杨文庄  z Narodowej Komisji 
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Zdrowia i Planowania Rodziny przedstawionego na 

konferencji prasowej, 29 chińskich prowincji ChRL, tj. 

wszystkie oprócz regionów autonomicznych Tybetu 

i Xinjiang, wprowadziły nową politykę planowania ro-

dziny. Zgodnie z nowymi zasadami, para, w której 

przynajmniej jedno z rodziców jest jedynakiem, może 

mieć dwójkę dzieci. Stały Komitet Ogólnochińskiego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych wprowadził te 

zmiany w grudniu 2013 roku. Do tego czasu posiadanie 

dwójki dzieci było dopuszczalne tylko w tych rodzinach, 

gdzie oboje rodzice byli jedynakami. Yang stwierdził, że 

pomimo tej zmiany, podstawowe założenie planowania 

rodziny się nie zmieniło, ponieważ Chiny wciąż są 

najludniejszym krajem na świecie. 

 

 14-18 lipca 2014: Spotkanie w sprawie seminariów 

duchownych. Aprobata 88 wykładowców. Przedsta-

wiciele Komisji ds. Powołań, Grupy Roboczej ds. 

Aprobaty Personelu Nauczającego Stowarzyszenia Pa-

triotycznego oraz oficjalnej Konferencji Biskupów spo-

tkali się w Jilin z zarządami seminariów katolickich. 

W spotkaniu uczestniczyli również dwaj urzędnicy 

z Państwowego Biura ds. Religii. Zgromadzenie zaa-

probowało kwalifikacje 88 nauczycieli z 8 katolickich 

seminariów. W Chinach istnieje 10 seminariów du-

chownych. Seminaria w Szanghaju i Taiyuan są za-

mknięte z powodu konfliktu z władzami. Oznacza to, że 

średnio 11 wykładowców każdego funkcjonującego se-

minarium otrzymało aprobatę. Co więcej, zgromadzenie 

wprowadziło „Kryteria dla ubiegających się o kwalifi-

kacje umożliwiające uzyskanie stopni akademickich 

w seminariach filozoficznych i teologicznych (na okres 

próbny)”. Sześć innych dokumentów dotyczących wy-

działów i stopni akademickich w seminariach zostało 

opublikowanych 18 grudnia 2013 r. na stronie gremiów 

zarządzających Kościołem oficjalnym (www.chinacatho 

lic.cn 18.12.2013; 12.08.2014). W ten sposób organi-

zacje katolickie wypełniły zarządzenia dwóch doku-

mentów Państwowego Biura ds. Religii, które weszły 

w życie 1 stycznia 2013, tj. „Kryteria rozpoznawania 

statusu, tytułów i przeznaczenia personelu nauczającego 

w instytutach edukacji religijnej” oraz „Kryteria przy-

znawania stopni akademickich w instytutach edukacji 

religijnej”. Inne oficjalne organizacje religijne również 

opublikowały podobne ustalenia, np. przełożeni orga-

nizacji protestanckich uczynili to 26 maja 2014 r. 

 

 17 lipca 2014: Katedra w Kantonie zagrożona 

podłożeniem bomby. Po otrzymaniu przez policję in-

formacji o podłożeniu bomby pod katedrę w Kantonie 

oraz w dwóch innych miejscach, kościół został dokładnie 

przeszukany, ale nie wykryto śladów ładunków wybu-

chowych. Według gazety „Nanfang dushibao” 南方都市

报, 17 lipca został aresztowany w tej sprawie 35-letni 

mężczyzna. W śledztwie zeznał, że wykonywał telefony 

z ostrzeżeniem będąc pod wpływem alkoholu. 

 

 20 lipca 2014: Ideologiczne szkolenia dla urzęd-

ników KPCh. Departament Organizacyjny Komitetu 

Centralnego KPCh wydał oświadczenie o intensywnej 

edukacji urzędników partii w celu wzmocnienia ich po-

litycznej, ideologicznej i emocjonalnej tożsamości z so-

cjalizmem o chińskiej specyfice. Głębokie zmiany 

społeczno-ekonomiczne w kraju i za granicą spowodo-

wały brak wiary w marksizm/komunizm i obniżenie 

poziomu moralnego członków partii. Przekonania 

i morale urzędników warunkują wzrost bądź upadek 

KPCh i całego kraju – stwierdzono w oświadczeniu. 

„Urzędnicy powinni mocno wierzyć w marksizm, uni-

kając zatracenia się w jazgocie zachodniej demokracji, 

uniwersalnych wartości i społeczeństwa obywatelskie-

go”. „Chińscy urzędnicy winni bronić duchowej nieza-

leżności narodu i unikać naśladowania zachodnich 

wartości moralnych”, nie dając się zwieść przez za-

chodnie koncepcje praw człowieka i demokracji. 

W dokumencie partyjnym stwierdza się, że Chiny mają 

prawo promować własne interpretacje tego rodzaju idei, 

które są bardziej odpowiednie dla kondycji własnego 

narodu i poziomu rozwoju ekonomicznego. Władze 

wzywają urzędników, by byli ludźmi szlachetnymi 

i czystymi, by przestrzegali cnót i stronili od wulgarnych 

zachowań. Oświadczenie wpisuje się w podjętą przez 

prezydenta Xi Jinping kampanię przeciw korupcji. 

 

 21 lipca 2014: Usunięcie krzyża z kopuły kościoła 

Zbawienia w Wenzhou. 21 lipca 500–600 umunduro-

wanych funkcjonariuszy policji i pracowników zajmu-

jących się rozbiórką starło się z 300 wiernymi, którzy 

ochraniali kościół Zbawienia, nie chcąc dopuścić do – 

zarządzonego przez władze – zdjęcia krzyża z kopuły 

świątyni. W trakcie starć policja i inne służby uzbrojone 

w tarcze i metalowe pałki zraniły od 50 do 100 wiernych, 

wielu z nich odniosło poważne obrażenia. 2 sierpnia 

Huang Yizi 黄益梓, jeden z pastorów Kościoła, został 

aresztowany. Akt oskarżenia z 28 sierpnia zarzuca mu 

zakłócanie porządku publicznego poprzez podburzanie 

tłumu. 14 sierpnia władzom ostatecznie udało się usunąć 

krzyż. Protestancki kościół Zbawienia (Jiu’en tang 救恩

堂 ) w Shuitou 水头 , powiat Pingyang 平阳 , miasto 

Wenzhou (prow. Zhejiang) należy do oficjalnie zaa-

probowanego Kościoła protestanckiego. W prowincji 

Zhejiang od początku 2014 r., jako część operacji „trzy 

reformy, jedno zburzenie”, rząd prowincji doprowadził 

do wyburzenia wielu „nielegalnych” budowli sakralnych 

i innych budynków, szczególnie w okolicach Wenzhou 
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oraz siłą usunął liczne krzyże z dachów kościołów 

chrześcijańskich. 

 

 22 lipca 2014: Spotkanie zagranicznych sinologów 

w Pekinie. 18 sinologów z 15 różnych krajów wzięło 

udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury 

i Chińską Akademię Nauk Społecznych szkoleniu. 

Uczestnicy wysłuchali zaprezentowanych przez chiń-

skich naukowców wykładów nt. chińskiej gospodarki 

i rozwoju społecznego od czasu reform i polityki 

otwarcia oraz zmian terytorialnych. Projekt badawczy 

zagranicznych sinologów dotyczył zagadnień z dziedziny 

ekonomii, filozofii, religii, literatury, sztuki, filmu i in. 

 

 24 lipca 2014: Kondolencje z Watykanu. W imieniu 

papieża Franciszka sekretarz stanu kard. Pietro Parolin 

wystosował telegram kondolencyjny do arcybiskupa 

Tajpej i przewodniczącego tamtejszej Regionalnej 

Konferencji Biskupów Chin abp. Jan Hung Shan-chuan  

洪山川 SVD w związku z katastrofą, jaka miała miejsce na 

lotnisku Magong 馬公 na Tajwanie. W wyniku nagłego 

lądowania samolotu linii TransAsia Airways 48 osób 

poniosło śmierć, a 10 doznało obrażeń. Papież wyraził 

smutek z powodu wypadku i bliskość wobec krewnych 

ofiar. Zapewnił o modlitwie za wszystkich, których 

dotknęła ta tragedia i o kierowanej do Boga prośbie 

o pociechę, siły i pokój dla nich. 

 

 25 lipca 2014: Profesor katolickiego uniwersytetu 

w Makau zwolniony za krytykę rządu. 11 lipca Eric 

Sautedé, profesor nauk politycznych na katolickim 

Uniwersytecie św. Józefa w Makau i autorytet w dzie-

dzinie historii Chin, stracił swą posadę. Jego żonie, 

Emilie Tran, która przez ostatni rok pracowała na tymże 

uniwersytecie jako dziekan, nie przedłużono kontraktu. 

Z kolei Bill Kwok-ping Chou, profesor nauk politycz-

nych z państwowego Uniwersytetu Makau został na 24 

dni zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków 

i pozbawiony płacy za te dni. Sautedé regularnie pisze 

o polityce rządu i relacjach Makau z Chinami w „Macau 

Daily Times” i innych publikacjach. Artykuły ostatniego 

okresu dotyczyły kontrowersyjnej kwestii upamiętnienia 

w Hongkongu i Makau krwawych wydarzeń na placu 

Tiananmen z 1989 i zawierały krytykę szefa admini-

stracji Makau, Fernando Chui Sai-on. Badania Emilie 

Tran, żony Sautedé, dotyczą ewolucji KPCh. Z kolei Bill 

Kwok-ping Chou [Jiu Guoping] 仇國平, wykładający 

w Uniwersytecie Makau od 2002 r., jest działaczem 

prodemokratycznym i publicznie popierał wprowadzenie 

powszechnego prawa wyborczego. W liście otwartym 

z dnia 25 lipca ks. Peter Stilwell, rektor Uniwersytetu św. 

Józefa wyjaśnia, że dymisja Sautedé wiąże się z troską 

o utrzymanie katolickiej tożsamości uniwersytetu. Po-

sunięcia te budzą jednak pytania o wolność słowa 

i tożsamość katolickich instytucji akademickich, a także 

o dalsze konsekwencje, jakie te sankcje mogą mieć dla 

kręgów akademickich, w których popularne są prądy 

prodemokratyczne i domaganie się powszechnego prawa 

wyborczego. 

 

 28 lipca 2014: Pożar zniszczył katedrę w Ningbo. 

Krótko po północy 28 lipca w katedrze w Ningbo (prow. 

Zhejiang) z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar, 

który zniszczył jedną z najstarszych katedr w Chinach. 

Kościół Jiangbei pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

zbudowali w 1872 r. francuscy misjonarze. Świątynia 

była później używana jako baza rewolucyjna KPCh, stąd 

zyskała sobie status pomnika narodowego i ochronę 

państwa. Zniszczona w czasie rewolucji kulturalnej, 

kiedy to wykorzystywano ją jako magazyn, została od-

dana wspólnocie katolickiej w 1980 r. 
 

 
 

Wnętrze i dach katedry zostały zniszczone przez pożar. Zdjęcie: ucan 

 

 28 lipca 2014: Krwawe zamieszki w Xinjiang. 

Około 100 osób – Ujgurów i Han – straciło życie, a wielu 

innych zostało rannych w rozruchach, które wybuchły 

w pierwszym dniu święta Eid – kończącego muzuł-

mański Ramadan. Grupa Ujgurów w powiecie Yarkant, 

niedaleko granicy z Tadżykistanem, zaatakowała po-

sterunki policji i zniszczyła ok. 12 wozów policyjnych. 

Po ok. 24 godzinach walk 1500-osobowa grupa woj-

skowych przejęła kontrolę nad sytuacją. Częste w Au-

tonomicznym Regionie Xinjiang zamieszki zwykle są 

wyrazem sprzeciwu wobec restrykcyjnej w stosunku do 

ujgurskiej mniejszości etnicznej polityki rządu. 

 

 30 lipca 2014: Wakacje z Bogiem. W czasie letnich 

wakacji w wielu diecezjach prowadzono różnego rodzaju 

kursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży, których celem było 

pogłębianie wiary, doświadczenie komunii oraz dziele-

nie się wiarą i życiem. Ok. 100 dzieci i młodzieży 

z parafii w Wuxi 无锡  (prow. Jiangsu) uczestniczyło 

w rozpoczętym 8 lipca 10-dniowym obozie. Z pomocą 

księży, seminarzystów, sióstr zakonnych i wolontariuszy 
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świeckich uczyli się m.in. katechizmu, muzyki religijnej 

i historii biblijnej. Na letnie wakacje organizowane przez 

parafię Yixingfu 宜兴埠 (diec. Tianjin) wraz z dziećmi 

zostali zaproszeni także dorośli. W zajęciach przygo-

towanych przez seminarzystów i siostry zakonne w diec. 

Taizhou (prow. Zhejiang) uczestniczyło ok. 50 dzieci. 

 

 3 sierpnia 2014: Trzęsienie ziemi w prowincji 

Yunnan i pomoc chrześcijan. W wyniku trzęsienia 

ziemi o mocy 6,5 stopni w skali Richtera, jakie nawie-

dziło powiat Ludian 鲁甸 w okręgu Zhaotong 昭通, ok. 

600 osób straciło życie, tysiące zostało rannych i ok. 60 

tys. zostało pozbawionych dachu nad głową. Obsuwające 

się skarpy, spowodowane ulewnymi deszczami, zablo-

kowały wiele dróg, utrudniając dotarcie do poszkodo-

wanych z pomocą medyczną i środkami koniecznymi do 

życia. Katolicka organizacja wolontariuszy Jinde Charity 

(Jinde gongyi 进德公益 ) wysłała na miejsce tragedii 

swoich przedstawicieli. W wielu diecezjach katolickich 

i kościołach protestanckich zorganizowano łańcuchy 

modlitwy, modląc się za zmarłych i wspierając duchowo 

poszkodowanych; podjęto też zbiórkę rzeczy material-

nych, które zostały przekazane ofiarom trzęsienia ziemi. 

 

 5-6 sierpnia 2014: Konferencja z okazji 60-lecia 

powstania Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii. 

Chiński Kościół musi kontynuować proces sinizacji 

chrześcijaństwa tak, by mógł zakorzenić się w chińskiej 

kulturze, narodzie i społeczeństwie – powiedział Elder 

Fu Xianwei 傅先伟 , przewodniczący Patriotycznego 

Ruchu Trzech Autonomii (Sanzi aiguo yundong 三自爱

国运动), na rozpoczęcie konferencji w Szanghaju. We-

dług Fu, chcąc kontynuować proces sinizacji chrześci-

jaństwa, Kościół potrzebuje przewodzenia i wsparcia ze 

strony autorytetów religijnych partii i rządu, jak również 

wymiany z ośrodkami uniwersyteckimi i Kościołami 

całego świata. Podczas otwarcia konferencji Liu Yuan-

long 刘元龙, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pa-

triotycznego Kościoła Katolickiego, mówił o do- 

świadczeniach sinizacji w Kościele katolickim. Podczas 

konferencji referaty wygłosili również: prof. Zhuo 

Xinping 卓新平 , dyrektor Instytutu Religii Świata 

z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych; abp Paweł 

Kwong (Kuang Baoluo 鄺保羅) z Kościoła anglikań-

skiego w Hongkongu; emerytowany bp Singapuru Jan 

Chew (Zhou Xianzheng 周贤正) oraz Wang Zuo’an 王作

安, dyrektor Państwowego Biura ds. Religii. Prelegenci 

wielokrotnie podkreślali potrzebę „budowania systemu 

myślenia teologicznego”. Jedną z dyskusji panelowych 

poświęcono również temu zagadnieniu. W przeddzień 

konferencji w byłej anglikańskiej katedrze Trójcy 

Świętej celebrowano okolicznościowe nabożeństwo. 

Odnosząc się do wypowiedzi prelegentów, „China 

Daily”, „The Global Times”, „Renmin ribao” i inne 

państwowe media w Chinach podały, iż liczbę prote-

stantów w ChRL szacuje się na 23–40 mln lub 1,7– 2,9% 

populacji Chin. Choć po wynikach badań opublikowa-

nych w 2010 r. przez Chińską Akademię Nauk Spo-

łecznych liczbę protestantów określano na 23 mln, 

obecnie oficjalne media zgodnie podają tę nową – 40 

mln. 

Ruch Trzech Autonomii Kościoła Protestanckiego 

w Chinach został oficjalnie założony w 1954 r. Wraz 

z powstałą w 1980 r. Chińską Radą Chrześcijan, stanowi 

on uznawane przez państwo gremium zarządzające 

Kościołami protestanckimi w Chinach. „Trzy autono-

mie” to: samozarządzanie (niezależ ne od wpływów 

obcych, od zagranicy), samoutrzymanie (niezależność 

finansowa od obcokrajowców) oraz samoewangeliza-

cja/samodzielne propagowanie (tj. działalność misyjna 

prowadzona przez rodzimych misjonarzy). Zasady te 

zostały pierwotnie sformułowane w XIX w. 

 

 6 sierpnia 2014: Kondolencje papieża dla ofiar 

trzęsienia ziemi. Pod koniec środowej audiencji gene-

ralnej papież Franciszek powiedział: „Jestem blisko 

mieszkańców chińskiej prowincji Yunnan, w której 

niedzielne trzęsienie ziemi doprowadziło do wielu wy-

padków i spowodowało znaczne szkody. Modlę się za 

zmarłych i ich rodziny, za rannych i za liczne osoby, 

które straciły swoje domy. Niech Pan da im pociechę, 

nadzieję i solidarność w tej próbie”. 

 

 7 sierpnia 2014: Gao Zhisheng – obrońca praw 

człowieka – „wolny”, ale wyniszczony. „Trzy lata 

więzienia całkowicie wyniszczyły Gao Zhisheng” 高智

晟” – powiedział jego prawnik Jared Gensher tydzień po 

zwolnieniu Gao z więzienia. Jest pozbawiony emocji, 

trudno zrozumieć to, co mówi, wskutek niedożywienia 

stracił zęby. Od momentu zwolnienia z więzienia Shaya 

w prefekturze Aksu (Autonomiczny Region Xinjiang), 

Gao Zhisheng mieszka u swej siostry w Urumqi. Geng 

He 耿和, żona Gao, która uciekła do USA, 9 września 

powiedziała, że od czasu wypuszczenia z więzienia, 

funkcjonariusze policji codziennie „odwiedzają” jej 

męża, przez 2–3 godziny rano i po południu. 

 Gao Zhisheng był adwokatem w wielu politycznie 

delikatnych sprawach. Bronił np. osób praktykujących 

Falungong, podejmował też działania prawne, sprzeci-

wiając się przymusowemu wdrażaniu polityki planowa-

nia rodziny. Wyrażał niezadowolenie z panującego 
reżimu. W 2005 r. władze zamknęły jego firmę. W 2006 

otrzymał karę trzech lat więzienia w zawieszeniu za 

podburzanie do sprzeciwu wobec władz państwa. Pod-

czas 5-letniego zawieszenia kary kilkakrotnie zamykano 
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go w areszcie. W 2007 oznajmił, że podczas zatrzymania 

był torturowany. Znikł w styczniu 2009 r., w marcu 

2010 pojawił się na miesiąc, po czym ponownie zniknął. 

W grudniu 2011 r. media państwowe podały informację, 

że Gao Zhisheng jest w więzieniu, ponieważ nie prze-

strzegał warunków zawieszenia kary. Po odsiedzeniu 

wyroku, został zwolniony z więzienia. Gao Zhisheng jest 

chrześcijaninem. 

 

 10–18 sierpnia 2014: Chińczycy na Azjatyckich 

Dniach Młodzieży w Południowej Korei. „Młodzi Azji! 

Obudźcie się! Chwała męczenników świeci nad wami!” 

brzmiało motto Azjatyckich Dni Młodzieży (ADM) 

w Daejeoun, w których uczestniczyło ok. 6 tys. młodych 

ludzi z Azji. Podczas wizyty w Korei w dniach 14–18 

sierpnia, papież Franciszek 16 sierpnia beatyfikował 124 

męczenników koreańskich, pośród których jest też 

Chińczyk – ks. Zhou Wenmo 周文謨  (Ju Mun Mo 

1752–1801). Księża i świeccy, zwłaszcza z prowincji 

Zhejiang, Shanxi, Liaoning, Heilongjiang i Hebei, zo-

stali przez władze ostrzeżeni, by nie podróżowali do 

Korei w dniach papieskiej wizyty. Członkowie ok. 

80-osobowej grupy młodych ludzi, w tym studenci 

Narodowego Seminarium, którzy chcieli razem jechać 

na ADM z Pekinu, nie tylko nie mogli opuścić kraju, ale 

zostali też czasowo aresztowani. W Dniach Młodzieży 

w Daejeoun wzięło udział ok. 120 katolików z Chin 

kontynentalnych, a ok. 300 uczestniczyło we Mszy 

Świętej celebrowanej przez Papieża na zakończenie 

święta. Katolik podziemnej wspólnoty z diec. Baoding 

w drodze powrotnej z Korei został zatrzymany 

w areszcie na lotnisku w Tianjin i przesłuchiwany przez 

kilka godzin. W ADM uczestniczyło ok. 100 delegatów 

z Tajwanu i 100 z Hongkongu oraz liczni młodzi ludzie 

z Makau. 

 

 14 sierpnia 2014: Telegram papieża Franciszka do 

prezydenta Xi Jinping. Papież Franciszek jest pierw-

szym papieżem, któremu zezwolono na przelot nad 

Chińską Republiką Ludową. Zgodnie z watykańskim 

zwyczajem, zmierzając do Korei, papież posłał do 

prezydenta ChRL Xi Jinping telegram następującej treści: 

„Wkraczając w chińską przestrzeń powietrzną, przesy-

łam najlepsze życzenia Waszej Ekscelencji i wszystkim 

obywatelom, i wzywam Bożych błogosławieństw pokoju 

i dobrobytu dla całego narodu”. Telegram niemal 

identycznej treści Franciszek posłał również w drodze 

powrotnej. 

 Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hua 

Chunying 华春莹 15 sierpnia powiedziała: „Zauważy-

liśmy słowa papieża Franciszka. Chiny zawsze były 

szczere w polepszaniu relacji z Watykanem i czynią 

pozytywne wysiłki w tym kierunku. Wraz z Watykanem 

chcemy kontynuować wysiłki w kierunku konstruk-

tywnego dialogu i promowania polepszenia dwustron-

nych relacji”. 19 sierpnia rzecznik potwierdziła, że 

„Chiny będą pracować z Watykanem nad konstruk-

tywnym dialogiem” i wyjaśniła, że „Chiński Kościół 

katolicki prowadzi katolicką działalność w oparciu 

o zasady niezależności”. 

 

 15 sierpnia 2014: Zamknięcie buddyjskiej świątyni 

na znak protestu przeciw komercjalizacji. O poranku 

15 sierpnia buddyjska świątynia Panlong 盘龙 (powiat 

Jinning 晋宁, prow. Yunnan) została zamknięta na znak 

protestu mnichów wobec planów władz dotyczących 

promocji i komercjalnego wykorzystania miejsca. 

Świątynia Panlong jest jednym z najważniejszych miejsc 

buddyjskich w prow. Yunnan i przyciąga wielu turystów. 

14 sierpnia urzędnicy państwowi powiatu i miasta Jin-

cheng przyszli tam bez uprzedniej zapowiedzi na spo-

tkanie nt. „planowania perspektyw rozwoju świątyni”. 

Jeden z mnichów powiedział, że zebrani przedstawiali 

różnego rodzaju „pomysły komercjalizacji”, m.in. bu-

dowę pięciu hal wystawowych i centrum multimedial-

nego w pawilonie Wanghai 望海 na terenie należącym do 

świątyni. Opat i mnisi zdecydowanie przeciwstawili się 

tym ideom, uzasadniając, że jako mnisi nie mogą pro-

wadzić życia nastawionego na materialne zyski. Przed-

stawiciel miasta Jincheng zaprzeczył informacjom 

jakoby rząd chciał uczynić ze świątyni centrum ko-

mercyjne i podnieść ceny biletów. Stwierdził, iż chodziło 

jedynie o „przebudowę i promocję” pawilonu Wanghai, 

z którego rozciąga się piękna panorama. Władze powiatu 

17 września ogłosiły, że świątynia nie będzie prze-

kształcana w ośrodek nastawiony na zysk. Tego samego 

dnia świątynię ponownie otwarto dla zwiedzających.  

 Buddyjskie i daoistyczne klasztory, licznie odwie-

dzane przez turystów, co jakiś czas zmagają się z sytu-

acją, w której lokalne władze wespół z agencjami 

turystycznymi chcą zagospodarować je zgodnie ze 

swymi interesami. 

 

 16 sierpnia 2014: Represje wobec „nielegalnej 

działalności religijnej” w Urumqi. Jak podaje agencja 

Reuters za rządową gazetą „Xinjiang ribao” 新疆日报, 

w stolicy Autonomicznego Regionu Xinjiang miało 

miejsce szereg działań zmierzających do powstrzymania 

„nielegalnej działalności religijnej”. Gazeta nie podaje 

dokładnych dat przeprowadzonych akcji. Zamknięto 27 

miejsc, w których tajnie przepowiadano wiarę, 44 ima- 

mów zostało zatrzymanych przez policję, 24 osoby za-

trzymano za głoszenie dżihadu, a 9 za promowanie 

terroryzmu i ekstremizmu religijnego. 82 dzieci „wy-

zwolono” z nieuznawanych przez rząd szkół muzuł-

mańskich. Władze skonfiskowały 170 tys. kopii 
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nielegalnych publikacji i materiałów audiowizualnych 

promujących terror. Skonfiskowano także elementy 

stroju religijnego, takie jak kobiece nakrycia głowy oraz 

przedmioty z symbolami półksiężyca i gwiazdy. W cza- 

sie XIII Igrzysk Sportowych w Xin- jiang, trwających od 

4 do 20 sierpnia 2014 r., w mieście Karamay (Kalamayi 

克拉玛依) obowiązywał zakaz noszenia w autobusach 

publicznych chust na głowę i twarz (hidżab, nikab, 

burka), oraz ubrań z symbolem półksiężyca i gwiazdy. 

 

 17 sierpnia 2014: Papież wyraża nadzieję na dialog. 

Podczas spotkania z biskupami Azji papież, mówiąc 

o dialogu, wyraził nadzieję podjęcia dialogu z tymi 

krajami, z którymi Stolica Apostolska nie ma jeszcze 

pełnych relacji. Powiedział: „W tym duchu otwartości 

wobec innych, żywię usilną nadzieję, że te kraje waszego 

kontynentu, z którymi Stolica Apostolska nie nawiązała 

jeszcze pełnych relacji [dyplomatycznych], nie będą 

wahać się, by popierać dialog dla dobra wszystkich. Nie 

myślę jedynie o dialogu politycznym, lecz o braterskim 

dialogu”. Powiedział też: „Chrześcijanie ci nie przy-

chodzą jako zwycięzcy, nie przychodzą, by pozbawić 

nas naszej tożsamości […]”. 

 

 24 sierpnia 2014: Chiny wydalają zagranicznych 

misjonarzy. Wydalanie misjonarzy obcej narodowości 

z terytorium Chin nasiliło się od maja 2014 r. Pośród ok. 

1000 deportowanych było kilkuset Koreańczyków z Płd. 

Korei, którzy nawracali na chrześcijaństwo Chińczyków 

lub wspierali chrześcijańskich uchodźców z Korei Pół-

nocnej. Na początku 2013 r. w Chinach z samej tylko 

Korei Południowej przebywało ok. 2–4 tys. protestanc-

kich misjonarzy. Oprócz nich było też wielu misjonarzy 

z USA. Zgodnie z art. 8 „Przepisów dotyczących za-

rządzania działalnością religijną cudzoziemców na ob-

szarze Chińskiej Republiki Ludowej” cudzoziemcy nie 

mogą pozyskiwać wyznawców wśród obywateli chiń-

skich (www.sara.gov.cn/zcfg/xzfg/519.htm). 

 

 25 sierpnia 2014: Zmarł bp Jan Wu Shizhen 

z Nanchang. W wieku 93 lat zmarł bp Wu Shizhen 吳仕

珍. Urodził się 19 stycznia 1921 r. w Fuzhou, w po-

wiecie Linchuan. W 1949 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Konsekrowany na biskupa koadiutora w 1987 r. bez 

zgody Stolicy Apostolskiej, w 1990 r. Wu zastąpił swego 

poprzednika jako biskup Jiangxi. W późniejszych latach 

bp Wu uregulował swe relacje ze Stolicą Apostolską 

i został uznany jako biskup Nanchang. Wielkim pra-

gnieniem zmarłego było pojednanie między oficjalnym 

a nieoficjalnym Kościołem. Biskupowi także bardzo 

zależało na formacji seminarzystów i sióstr zakonnych. 

Jego pochówek odbył się 30 sierpnia w katedrze Nan-

chang. Więcej zob. s. 27. 

 28 sierpnia 2014: Dwaj księża diecezji Baoding 

zwolnieni po 8 latach więzienia. Były wikariusz ge-

neralny ks. Lu Genjun 鹿根君 (52 l.) i ks. Liu Honggeng 

刘红更, należący do nieoficjalnej wspólnoty katolików 

diecezji Baoding, zostali zwolnieni z więzienia: pierwszy 

9, a drugi 28 sierpnia. Obaj kapłani zostali aresztowani 

w 2006 r. bez procesu sądowego, ponieważ odmówili 

przystąpienia do Stowarzyszenia Patriotycznego. Ks. Lu 

Genjun, który – po zwolnieniu – przebywał w siedzibie 

biskupa, powiedział, że niebawem zacznie odwiedzać 

różne wspólnoty diecezji. Nie zamierza dołączyć do 

Kościoła oficjalnego i nie będzie sprawował Eucharystii 

razem z bp. An Shuxin 安树新 i księżmi z oficjalnego 

nurtu Kościoła, by nie pogłębiać zamieszania panującego 

w diecezji Baoding. 

 Bp An Shuxin należał do nieoficjalnej wspólnoty 

katolickiej. Gdy po wielu latach więzienia został w 2009 

r. zwolniony, skłoniono go, by wstąpił do Stowarzy-

szenia Patriotycznego. Ten krok spowodował spory 

niepokój w diecezji, w której nieoficjalny nurt Kościoła 

jest bardzo silny. 

 

 30 sierpnia 2014: Konsekracja trzech nowych bi-

skupów Hongkongu. Trzej nowi biskupi pomocniczy 

Hongkongu to: Stefan Lee Bun Sang (Li Binsheng 李斌

生), Michał Yeung Ming-cheung (Yang Mingzhang 楊鳴

章) i Józef Ha Chi-shing (Xia Zhicheng 夏志誠) OFM. 

Wszyscy wzrastali w Hongkongu i tam uczęszczali do 

szkoły. Każdy z nich kilka lat studiował za granicą, lecz 

przez większość kapłańskiego życia posługiwał 

w Hongkongu, pełniąc również funkcje kierownicze. 
 
 

 
 

Od lewej: ks. Michał Yeung Ming-cheung, ks. Stefan Lee Bun Sang  

i o. Józef Ha Chi-shing OFM. Zdjęcie: John Chiu, oclarim.com.mo 
 

Podczas ceremonii, która odbyła się 30 sierpnia w ka-

tedrze św. Józefa w Hongkongu, współkonsekratorami 

byli kard. Józef Zen SDB oraz przybyły z Rzymu se-

kretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów, abp Savio 

Hon Tai-fai SDB. W uroczystości wzięło udział 8 innych 

biskupów, ponad 200 kapłanów oraz ok. 2000 wiernych. 

Więcej o nowych biskupach zob. s. 22. 
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 11 lipca, ogłaszając imiona nowych biskupów po-

mocniczych, kard. Tong podał też do wiadomości in-

formację, że papież Franciszek przedłużył czas jego 

posługi jako biskupa diecezji Hongkong o kolejne trzy 

lata. Kard. Tong 31 lipca br. ukończył 75 lat – wiek, 

w którym biskupi przechodzą na emeryturę. 

 

 30 sierpnia 2014: Nagrody dla małżeństw mie-

szanych. W powiecie Qiemo 且末  (Cherchen, Auto-

nomiczny Region Xinjiang) w sierpniu wprowadzono 

zasady promujące małżeństwa osób należących do róż-

nych grup etnicznych. Podczas rejestracji w odpowied-

nim urzędzie małżeństwo mieszane otrzyma 10 tys. 

yuanów nagrody. Jeśli rodzina będzie żyć „harmonijnie”, 

przez kolejne lata, raz w roku otrzyma dalsze 10 tys. 

yuanów. W sumie kwota ta nie może jednak przekroczyć 

50 tys. yuanów. Takie małżeństwa otrzymają również 

dodatkowe wsparcie finansowe na opiekę zdrowotną 

i edukację dzieci. Około 72% mieszkańców powiatu 

Qiemo to Ujgurzy, około 26% to Chińczycy narodo-

wości Han. Nowe przepisy mają na celu „integrację 

kulturową” i „stabilizację regionu Xinjiang”. Sekretarz 

Partii Regionu Xinjiang, Zhang Chunxian 张春贤, we-

zwał też do „jednakowej polityki planowania rodziny dla 

wszystkich grup etnicznych”. Zgodnie z aktualnymi 

regułami Ujgurzy, podobnie jak osoby należące do in-

nych mniejszości etnicznych, mogą mieć więcej dzieci 

aniżeli Chińczycy Han. 

 Również sekretarz Partii Autonomicznego Regionu 

Tybetu, Chen Quanguo 陈全国, już w czerwcu wzywał 

rząd do „aktywnego promowania małżeństw miesza-

nych”. 

 

 9 września 2014: Pastor Zhang Shaojie skazany na 

12 lat więzienia. Pastor Zhang Shaojie 张少杰 z powiatu 

Nanle 南乐 został skazany za defraudację i nakłanianie 

tłumu do zamieszek. Bob Fu z organizacji ChinaAid 

powiedział, że tak długi czas wyroku za tego rodzaju 

wykroczenia jest najcięższym od czasu rewolucji kul-

turalnej. Inni dwaj członkowie tego protestanckiego 

Kościoła, Zhang Cuijuan oraz Zhao Junling, zostali 

skazani na 1,5 roku więzienia za organizowanie zgru-

powań i zakłócanie porządku publicznego. Wspólnota 

pastora Zhang należy do oficjalnego Kościoła prote-

stanckiego. Zhang Shaojie był także przewodniczącym 

protestanckiego Kościoła Trzech Autonomii w Nanle 

(prowincja Henan) oraz członkiem Politycznej Rady 

Konsultacyjnej powiatu Nanle. W nocy z 16 na 17 li-

stopada 2013 r. Zhang Shaojie i 20 innych członków 

zboru zostało aresztowanych. Wydaje się, że jedną 

z przyczyn konfliktu Kościoła z władzą była też dyskusja 

dotycząca podziału gruntów. 

 

 15 września 2014: Zburzenie dwóch kościołów 

katolickich i zdjęcie krzyża. W trzech różnych pro-

wincjach: Hunan, Jiangxi i Zhejiang tego samego dnia 

siłą lub podstępem zniszczono obiekty sakralne należące 

do oficjalnego nurtu Kościoła katolickiego w Chinach. 

Ksiądz, który próbował powstrzymać pracowników 

przed wyburzeniem kościoła w mieście Dejin (prow. 

Hunan), został przez urzędników państwowych zakuty 

w kajdanki i zatrzymany. Po interwencji bpa Qu Ailin 屈

蔼林, następnego dnia został zwolniony. Bp Qu powie-

dział, że wszystkie budynki w okolicy kościoła muszą 

być zburzone ze względu na realizację projektów roz-

budowy miasta. Stwierdził też, że rząd złamał swą 

obietnicę, iż stary kościół zostanie rozebrany dopiero 

wówczas, gdy nowy kościół, budowany w innym miej-

scu, będzie gotowy do użytku. 

 W Jingdezhen 景德镇  (prow. Jiangxi), krótko po 

północy firma „Old Jingdezhen Investment Corporation” 

zrównała z ziemią kościół pw. Matki Bożej. Proboszcz 

został w tym czasie zaproszony na obiad przez miej-

scowe Biuro ds. Religii, a stróż został czasowo upro-

wadzony. 

 Oba wydarzenia są najwyraźniej związane z planami 

rozbudowy miast i przetargami na grunty, nie są więc tej 

samej kategorii, co niszczenie kościołów w prow. Zhe-

jiang. Tam natomiast, również 15 sierpnia, zdjęto krzyż 

z kościoła katolickiego w Jingtou 鲸头 (Cangnan 苍南, 

Wenzhou). Parafianie przez dwa miesiące walczyli o to, 

by krzyż pozostał na swoim miejscu. Ostatecznie, zgo-

dzili się, by rząd usunął dotychczasowy krzyż, który 

uznano za nielegalny, jeśli parafia będzie mogła zastąpić 

go innym, mniejszym. 

 

 19 września 2014: Wspólna indyjsko-chińska de-

klaracja promująca pielgrzymki. W opublikowanym 

na zakończenie wizyty prezydenta Xi Jinping w Indiach 

oświadczeniu, oba kraje popierają motywowane religij-

nie podróże. „Wspólne oświadczenie o budowaniu ści-

ślejszej współpracy dla rozwoju” zawiera m.in. 

następującą deklarację strony chińskiej: „pomagać In-

diom promować pochodzące z Indii produkty turystyczne 

i szlaki turystyczne związane z chińskim mnichem Xuan 

Zhuang (Xuanzang 玄奘) z VII w.”. Xuanzang przyniósł 

buddyjskie pisma z Indii do Chin i wiele z nich przełożył 

na język chiński. W oświadczeniu Indie wyrażają 

wdzięczność Chińskiemu Ministerstwu Spraw Zagra-

nicznych i rządowi Autonomicznego Regionu Tybetu za 

wsparcie i koordynację grup pielgrzymów z Indii pod-

czas ich dorocznej pielgrzymki. W ramach promocji 

dalszej wymiany, na prośbę Indii Chiny postanowiły 

otworzyć nowy szlak pielgrzymi wiodący przez przełęcz 

Nathu La – podaje oświadczenie. 
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 21 września 2014: Zmarł bp Jan Chryzostom Lan 

Shi z Sanyuan. Bp Lan Shi 兰石, emerytowany ko-

adiutor diecezji Sanyuan 三原 (prow. Shaanxi), zmarł  

w wieku 89 lat. Urodził się w 1925 r. w Tongyuan, 

w dystrykcie Gaoling, a w 1954 r. przyjął święcenia 

kapłańskie. Aresztowany w 1965 r., do 1979 r. prze-

bywał w obozach pracy. 28 listopada 2000 r., za apro-

batą Ojca Świętego został konsekrowany jako biskup 

koadiutor diecezji Sanyuan. Wówczas ordynariuszem 

diecezji był bp Zong Huaide 宗怀德, a od 2010 r. bp Han 

Yingjin 韩英进. Emerytowany bp Zong Huaide nadal 

mieszka na terenie diecezji. Biskup Lan był szczególnie 

oddany ludziom młodym. Komponował też hymny 

i pieśni religijne. Pochówek odbył się 24 września 

w parafii Xiushidu. Więcej o bp. Lan Shi zob. s. 26. 

 

 22 września 2014: Początek protestów w Hong-

kongu. 22 września Federacja Studentów Hongkongu 

wraz z grupą o nazwie „Scholaryzm” wezwała studen-

tów do kilkudniowego bojkotu zajęć uniwersyteckich. 

26 września rozszerzyła wezwanie, apelując o podjęcie 

generalnego bojkotu zajęć szkolnych. Tysiące studentów 

uniwersytetów i szkół wyższych wyszło na ulice, de-

monstrując za prawdziwie wolnymi wyborami szefa 

rządu Hongkongu w 2017 r. i domagając się większej 

demokracji. Pod koniec sierpnia Komitet Stały Ogól-

nochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 

(Quan guo renmin daibiao dahui 全国人民代表大会) 

ustalił, że obywatele Hongkongu będą mogli dokonać 

wyboru szefa rządu jedynie spośród wcześniej zapro-

ponowanych kandydatów. Wielu obywateli Hongkongu 

czuje się zdradzonymi. 28 września ruch „Occupy 

Central” podjął pokojowy protest, dołączając do de-

monstrujących studentów. Podczas trwających kilka 

tygodni protestów kilkakrotnie doszło do ataków ze 

strony policji, która użyła przemocy, by usunąć de-

monstrantów z ulic i miejsc protestów. Katolicka die-

cezja Hongkong popiera żądania demonstrantów, jednak 

w obliczu zagrożenia wzrostem przemocy wielokrotnie 

nawoływała do roztropności i wycofania się 

z prowadzonych działań. 29 września kard. Jan Tong 

podpisał apel wystosowany przez diecezję do rządu, 

wzywając rząd, by „uczynił osobiste bezpieczeństwo 

obywateli swą najważniejszą troską” i „słuchał głosu 

młodszego pokolenia i obywateli reprezentujących różne 

dziedziny życia”. Wezwał protestujących, by zachowali 

spokój i prosił wszystkich chrześcijan, by „kontynuowali 

modlitwę o pojednanie między pozostającymi w kon-

flikcie partiami w Hongkongu”. Więcej na temat prote-

stów w Hongkongu zob. s. 17. 

 

 23 września 2014: Wyrok dożywotniego więzienia 

dla Ilhama Tohti. Ujgurski ekonomista, wykładający na 

Uniwersytecie Mniejszości Narodowych w Pekinie, zo-

stał przez sąd w Urumqi (Xinjiang) skazany na karę 

dożywocia za działania separatystyczne. Tohti, który od 

stycznia przebywał w areszcie (zob. „Chiny Dzisiaj” 

2014, nr 1, s. 3), jest oskarżony o propagowanie idei 

separatystycznych w Internecie na prowadzonej przez 

siebie stronie Uighur Online. Zarzuca mu się „zmuszanie 

młodych studentów należących do mniejszości etnicz-

nych do pracy dla tejże strony”, a także atakowanie 

chińskiej polityki dotyczącej mniejszości narodowych, 

religii, ekonomii i planowania rodziny. Twierdzi się, że 

przez „zniekształcanie przyczyn” niepokojów społecz-

nych, „wzniecał nienawiść etniczną” i „zachęcał Uj-

gurów do stosowania przemocy”. Sąd orzekł, że Ilham 

Tohti „konspirował z zagranicznymi grupami i indy-

widualnymi osobami, wyolbrzymiając wydarzenia 

w regionie Xinjiang w celu uczynienia spraw we-

wnętrznych międzynarodowymi”. Prawnik Ilhama, Li 

Fangping, stwierdził, że Ilham został ukarany jedynie za 

to, co powiedział. Ponadto, władze nie są w stanie 

wykazać, które z jego przemówień miało rzekomo 

spowodować krwawe zamieszki w Urumqi 5 lipca 2009 r. 

Wyrok dożywotniego więzienia jest najsroższą z kar 

wymierzoną wobec chińskich aktywistów w ostatnich 

latach. 23 września Unia Europejska potępiła ten wyrok 

jako całkowicie nieuzasadniony, domagając się na-

tychmiastowego zwolnienia Ilhama Tohti. 

 

 23 września 2014: Wizyta wysokich urzędników 

Partii w diecezji Baoding. Zhao Xueyi 赵学义, dyrektor 

Drugiego Biura (ds. Narodowości i Działań Religijnych) 

departamentu Zjednoczonego Frontu Komitetu Cen-

tralnego KPCh oraz zwierzchnicy departamentów 

Zjednoczonego Frontu prowincji Hebei i miasta Baoding 

保定 przybyli z wizytacją do katedry Baoding. Prowa-

dzili rozmowy z bp. An Shuxin 安树新, z oficjalnego 

nurtu diecezji, z ks. Lu Genjun, ostatnio zwolnionym 

z więzienia oraz innymi reprezentantami Kościoła. Ko-

rzystając z okazji, katolik Su Tianyou w imieniu 

wszystkich wierzących wezwał do uwolnienia lokalnego 

ordynariusza, bpa Su Zhimin 苏志民, który od 1997 r. 

jest pozbawiony wolności. Su, krewny biskupa, mówił 

o trosce wiernych o podeszłego w latach biskupa, o tym, 

iż zwolnienie bpa Su Zhimin przyczyniłoby się do po-

lepszenia relacji sino-watykańskich oraz jedności Ko-

ścioła w Baoding. Następnie urzędnicy prowadzili „tajne 

rozmowy” z bpem An Shuxin. Ks. Lu Genjun powiedział, 

że zarówno intencje, jak i rezultaty wizyty nie są jasne. 

Liczący 79 lat bp Su Zhimin przed 1997 r. spędził łącznie 

26 lat w więzieniach lub obozach pracy przymusowej 

z powodu odmowy wstąpienia do Stowarzyszenia Pa-

triotycznego. Od 1997 r, ślad po nim zaginął. Jedynie 

w 2003 r. był krótko widziany w szpitalu. 
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 23 września 2014: Zmarł bp Jan Chrzciciel Wang 

Jin z Yuci. W wieku 90 l. zmarł bp Wang Jin 王荩 

z diecezji Yuci 榆次  (prow. Shanxi). Urodził się 22 

kwietnia 1924 r. w Taiyuan, gdzie w 1951 r. przyjął 

święcenia kapłańskie. W latach 1965–1985 był więziony. 

W 1999 za zgodą Stolicy Apostolskiej został konse-

krowany jako biskup Yuci. Jego szczególną troską były 

powołania do kapłaństwa. Requiem za biskupa Wang 

odprawiono 7 października w katedrze w Yuci. Więcej 

o bp. Wang Jin na s. 26. 

 

 24-28 września 2014: Celebracje z okazji 2565 

urodzin Konfucjusza i 10-lecia Instytutów Konfu-

cjusza. 28 września w wielu świątyniach Konfucjusza 

w całym kraju świętowano urodziny Konfucjusza. 

W pekińskiej świątyni Konfucjusza zebrało się ok. 500 

osób, w tym konfucjaniści z Rosji i USA, a także Kong 

Deyong z 77. generacji potomków Konfucjusza, prze-

wodniczący Światowej Federacji Potomków Konfucju-

sza. Ceremonia zawierała takie elementy, jak: pokłon 

przed statuą Konfucjusza, starożytny taniec oraz ofia-

rowanie wina Konfucjuszowi. Młodzież gimnazjalna 

recytowała fragmenty klasyków konfucjańskich.  

 24 września prezydent Xi Jinping przemawiał pod-

czas ceremonii otwarcia Międzynarodowej Konferencji 

z okazji 2565 urodzin Konfucjusza i V Kongresu Mię-

dzynarodowego Stowarzyszenia Konfucjusza. Powie-

dział: „Gdyby kraj lub naród nie kochał własnego 

sposobu myślenia i kultury, gdyby stracił duszę, to – bez 

względu na to, jaki to kraj czy który naród – nie będzie 

w stanie się ostać”. 27 września odbyła się też uroczy-

stość z okazji 10. rocznicy istnienia Instytutów Konfu-

cjusza. Obecnie Chiny prowadzą 465 Instytutów 

Konfucjusza w 123 krajach i regionach świata. Ich celem 

jest rozprzestrzenianie chińskiego języka i kultury. 

 

 24-28 września 2014: Kongres o migracji, rodzinie 

i misji dla regionu Azji i Pacyfiku. Kongres pod hasłem 

„Migracja i rodzina w pracy ewangelizacyjnej w kie-

runku lepszego świata” odbył się w diec. Taichung na 

Tajwanie. Wśród 80 uczestników byli biskupi, księża, 

siostry i bracia zakonni oraz świeccy z 19 krajów Azji 

i Pacyfiku. Pracom kongresu przewodził bp Bosco Lin 

Chin-nan [Lin Jinan] 林吉男 z diecezji Tainan, prze-

wodniczący Komisji ds. Migrantów Regionalnej Kon-

ferencji Biskupów Tajwanu. Wspominając Dzień 

Imigranta, obchodzony w Kościele na Tajwanie 

w ostatnią niedzielę września, powiedział: „W Azji jest 

ponad 400 tys. pracowników-migrantów oraz nowych 

imigrantów, wspomagających gospodarkę Tajwanu, 

który ma swą własną politykę i tradycyjne praktyki na 

polu migracji, niekiedy cechujące się pogardą i poniża-

jące ludzką godność, aby osiągnąć zysk”. W deklaracji 

pastoralnej sformułowanej na zakończenie kongresu 

uczestnicy zapisali: „Jako Kościół nie możemy pozostać 

milczącymi i głuchymi świadkami warunków, w jakich 

żyją migranci i ich rodziny. Jesteśmy zdeterminowani, 

aby praca na rzecz lepszego świata dla migrantów była 

przedmiotem naszej misji i planów działania. Chcemy 

czynić to przez promocję ludzkiej godności w stosunku 

do wszystkich migrantów”. 

 

 25-26 września 2014: Sympozjum o wkładzie 

chińskich kobiet w Kościele. „‘Wezwałem cię po 

imieniu’. Wkład chińskich kobiet w Kościele” brzmi 

temat sympozjum zorganizowanego w Sankt Augu-

stin/Niemcy przez Instytuty Monumenta Serica z Nie-

miec i Tajwanu, wespół z Katolickim Uniwersytetem Fu 

Jen na Tajwanie oraz China-Zentrum i Wydziałem 

Teologicznym Wyższej Szkoły Filozoficz-

no-Teologicznej SVD z Sankt Augustin. Szerszą in-

formację o konferencji zamieścimy w następnym 

numerze. 

    

 30 września 2014: Chiny po raz pierwszy święto-

wały „Dzień Męczennika”. Pod koniec sierpnia Na-

rodowy Kongres Ludowy wprowadził dzień, w którym 

zamierza czcić pamięć tych, którzy „poświęcili swoje 

życie w imię niezależności i dobrobytu narodu oraz dla 

dobra ludzi” od czasów pierwszej wojny opiumowej. 

Chiny mają ok. 20 mln „męczenników” (lieshi 烈士), 

z czego znane są imiona jedynie 1,93 mln z nich. Według 

agencji informacyjnej Xinhua liczba tego rodzaju mę-

czenników wzrosła w ostatnich latach o ok. 300 rocznie. 

 

 6 października 2014: Miasto Qufu rozpropaguje 

nauczanie Konfucjusza w kilkuset wioskach. Miasto 

Qufu 曲阜  (prow. Shandong) – miejsce urodzenia 

Konfucjusza – rekrutuje personel, który – po odpo-

wiednim przygotowaniu – spopularyzuje nauczanie 

Konfucjusza w zrozumiały sposób wśród mieszkańców 

405 wiosek. Meng Po z biura turystyki, pomysłodawca, 

twierdzi, że realizacja tego programu przyczyni się do 

„polepszenia jakości” mieszkańców i stworzenia har-

monijnego środowiska. Mieszkańcy wiosek będą za-

chęcani m.in. do szanowania starszych oraz do dobrych 

stosunków z sąsiadami. Lekcje będą prowadzone na 

dziedzińcach budynków komitetów wiejskich lub na 

wiejskich placach. Ponadto, zostanie założona biblioteka 

Konfucjusza i w każdej wiosce zostanie wystawiona 

nowa sztuka teatralna poświęcona Konfucjuszowi. 

 

 15 października 2014: Przywódcy religijni Hong-

kongu oferują pomoc w mediacjach. Przywódcy reli-

gijni katolików, protestantów, buddystów, konfucja- 

nistów, daoistów i muzułmanów w Hongkongu wydali 
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wspólne oświadczenie, w którym wyrażają gotowość 

pomocy w dialogu pomiędzy rządem a demonstrantami 

o powszechne prawo wyborcze i większą demokrację 

w Hongkongu. Rząd nie skorzystał z tej oferty. 

  

 19 października 2014: Cerkiew Zaśnięcia Matki 

Bożej w Pekinie świętuje 5-lecie konsekracji. Od 17 do 

20 października przebywał w Pekinie bp Sergiusz ze 

Słonecznogórska, wikariusz Patriarchatu Moskwy 

i Wszechrusi, szef Sekretariatu Patriarchatu Moskiew-

skiego. Towarzyszył mu pracownik Wydziału Stosun-

ków Zagranicznych Patriarchatu Dmitrij Petrovskij. 

W ramach celebracji, 18 października otwarto wystawę 

poświęconą współczesnej historii kościoła Zaśnięcia 

Matki Bożej w Pekinie. 19 października bp Sergiusz 

przewodniczył uroczystej liturgii w cerkwi Zaśnięcia 

Matki Bożej. Towarzyszyli mu prawosławni duchowni 

z Pekinu, Irkucka, Szanghaju, Hongkongu i Ostankino. 

Po liturgii biskup odwiedził pomnik, znajdujący się, 

podobnie jak cerkiew, na terenie ambasady rosyjskiej 

w Pekinie, upamiętniający prawosławnych chrześcijan, 

którzy oddali życie za wiarę podczas powstania bokse-

rów w roku 1900. Z okazji 5. rocznicy konsekracji 

cerkwi, Andriej Denisov, nadzwyczajny ambasador 

i pełnomocnik Federacji Rosyjskiej w ChRL wydał 

przyjęcie, które zgromadziło m.in. ambasadorów Ar-

menii, Kazachstanu, Grecji i Cypru, innych dyplomatów, 

szefów różnych departamentów Państwowego Biura ds. 

Religii, a także prawosławnych duchownych. 

 Pierwszy prawosławny kościół Zaśnięcia Matki 

Bożej w Pekinie był konsekrowany w 1723. Podczas 

powstania bokserów uległ on zniszczeniu. Następnie 

głównym kościołem Prawosławnej Misji Duchownej 

w Chinach był – zbudowany na tym samym miejscu  

w 1904 r. – kościół dedykowany wszystkim świętym. 

Został zburzony w 1957 r. Od 1954 r. Prawosławna 

Misja w Chinach została zamknięta, a jej terytorium 

przejęła ambasada ZSRR, która – zbudowaną w 1903 r. 

tymczasową cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej zamieniła 

w garaż. W 2009 kościół został odrestaurowany i, z bło- 

gosławieństwem Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, 

Cyryla, konsekrowany przez bp. (obecnie arcybiskupa) 

Marka z Jegoriewska 13 października 2009 r. (zob. 

„Chiny Dzisiaj” 2009, nr 4, s. 5-6). 

 

 1 listopada 2014: Pierwsza Msza Święta w kaplicy 

w Laigang. Katolicy w Laigang, w diecezji Jinan (prow. 

Shandong), przez wiele lat nie mieli możliwości udziału 

we Mszy Świętej. Odkąd ks. Ding Shijun przybył do 

parafii w Xintai, podjął się przyjeżdżania do odległego 

o 137 km Laigang, by 1–2 razy w miesiącu sprawować 

tam Eucharystię. Przez ostatnie miesiące docierał do 

wiernych w Laigang w każde niedzielne popołudnie. 

1 listopada po raz pierwszy sprawowano Mszę Świętą 

w miejscu specjalnie przeznaczonym na ten cel. Kaplica 

jest źródłem wielkiej radości liczącej ok. 100 wiernych 

wspólnoty. 

 

 14 listopada 2014: Warunkowe zwolnienie biskupa 

Peng Weizhao. Ks. Jan Peng Weizhao 彭危肇 pota-

jemnie przyjął sakrę biskupią z mandatu Stolicy Apo-

stolskiej. W kwietniu 2014 r. zastąpił on w urzędzie 

dotychczasowego biskupa diecezji Yujiang 余江 (prow. 

Jiangxi), liczącego 94 lata bp. Tomasza Zeng Jingmu 曾

景牧. Te decyzje i zmiany wywołały sprzeciw ze strony 

władz państwowych, które 30 maja zastosowały areszt 

wobec bp. Peng Weizhao i umieściły go w hotelu w Ji’an. 

14 listopada bp Peng został zwolniony pod warunkiem, 

że przez trzy miesiące nie będzie opuszczał terenu 

prowincji. Bp Peng może sprawować funkcje kapłańskie, 

nie wolno mu jednak spełniać posługi i władzy biskupiej, 

gdyż rząd nie uznaje watykańskiej nominacji. 

 

  14 listopada 2014: Zakaz religii niewzruszoną 

zasadą Partii. „The Global Times”, anglojęzyczna 

wersja organu KPCh „Renmin ribao” opublikował ar-

tykuł Zhu Weiqun 朱维群, przewodniczącego Komitetu 

ds. Etnicznych i Religijnych Ludowej Politycznej Kon-

ferencji Konsultatywnej Chin. „Członkowie Partii Ko-

munistycznej nie mogą być wyznawcami żadnej religii – 

to ważna zasada ideologiczna i organizacyjna, pod-

trzymywana od założenia partii. Nie ma żadnych wąt-

pliwości w tym względzie” – napisał Zhu. Dla członków 

partii „niemożliwy jest inny wybór aniżeli światopogląd 

materializmu dialektycznego”. Bez podstawy światopo-

glądowej budowla partyjnych ideologii, teorii i organi-

zacji runie. Nie będziemy się mogli dłużej nazywać 

„Chińską Partią Komunistyczną” – stwierdził. Artykuł 

jest swego rodzaju odpowiedzią na wyrażane przez 

niektórych członków partii opinie, iż członkowie partii 

winni mieć swobodę wyznawania religii oraz pogląd, że 

brak religii i ateizm są powodem obniżenia poziomu 

moralnego społeczeństwa. Fakt, że partie komunistyczne 

Wietnamu, Kuby i Rosji zezwalają swym członkom na 

wybór religii, nie powinien wpływać na politykę KPCh, 

argumentuje Zhu, ponieważ Chińska Partia ustanawia 

politykę religijną adekwatną do chińskich warunków. 

Artykuł 36 Konstytucji ChRL stanowi: „Obywatele 

Chińskiej Republiki Ludowej cieszą się wolnością 

przekonań religijnych. Żaden organ, organizacja pu-

bliczna lub osoba nie mogą przymuszać obywateli, by 

wierzyli lub nie wierzyli w jakąkolwiek religię; nie mogą 

też dyskryminować obywateli, którzy wierzą lub nie 

wierzą w jakąkolwiek religię. Państwo ochrania zwy-

czajną działalność religijną”. Jednakże w preambule do 

tej samej konstytucji czytamy: „Podstawowym zadaniem 
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narodu w nadchodzących latach jest skoncentrowanie 

wysiłków na socjalistycznej modernizacji. Pod prze-

wodnictwem Komunistycznej Partii Chin i prowadzona 

myślą marksizmu-leninizmu oraz myślą Mao Zedonga, 

ludność Chin różnych narodowości będzie nadal popie-

rać dyktaturę ludowo-demokratyczną i iść socjalistyczną 

drogą, przekształcając Chiny, krok po kroku, w socja-

listyczne państwo o wysokim poziomie kultury i demo-

kracji”. 

 

 16 listopada 2014: W Hongkongu zmarł przywódca 

buddystów. Najważniejszy przywódca buddyjski 

Hongkongu, Sik Kok Kwong (Shi Xueguang 釋覺光), 

zmarł 16 listopada 2014 r. w wieku 95 lat. W 2013 r. 

Kok Kwong jako przewodniczący Związku Buddystów 

Hongkongu otrzymał najwyższe odznaczenie Hong-

kongu – Grand Bauhinia Medaille – za wkład na rzecz 

społeczeństwa. Przez kilkadziesiąt lat zabiegał on o to, 

aby dzień urodzin Buddy ogłosić świętem publicznym. 

W końcu to święto wprowadzono w 1999 r. Szef rządu 

Leung Chun-ying przekazał rodzinie zmarłego swoje 

„najgłębsze wyrazy współczucia”. 
 

 
 

Sik Kok Kwong. Zdjęcie: Ricky Chung, SCMP 

 

Kok Kwong urodził się w 1919 r. w prowincji Liaoning. 

W wieku dziewięciu lat wstąpił do klasztoru w Shanghaju. 

W 1939 r., uciekając przed Japończykami, przybył do 

Hongkongu. Za czasów jego przewodniczenia Związ-

kowi Buddystów, którą to funkcję sprawował aż do swej 

śmierci, Związek ten wybudował szpitale i szkoły oraz 

podejmował różne inicjatywy społeczne. Kok Kwong był 

często krytykowany za to, że zbyt blisko trzymał się osób 

zamożnych i sprawujących władzę. Prawie wcale nie 

wypowiadał się oficjalnie w kwestiach politycznych. 

 

 18 listopada 2014: Sympozjum o misji w Azji. 

„Misja w Azji: od Jana Pawła II do Franciszka” – to 

temat sympozjum zorganizowanego przez Papieski In-

stytut Misji Zagranicznych (PIME) na Papieskim Uni-

wersytecie Urbanianum w Rzymie. Wśród prelegentów 

byli: kard. Luis Antonio Tagle z Manili (Filipiny), kard. 

Józef Zen Ze-kiun z Hongkongu (Chiny), chaldejski 

patriarcha Raphael Louis Sako di Baghdad (Irak), abp 

Józef Rayappu z Mannar (Sri Lanka) oraz bp Lazzaro 

You Heung-sik z Daejeon (Korea Południowa). Papież 

Franciszek w przesłaniu wystosowanym do organiza-

torów, prelegentów i uczestników pobłogosławił ich 

i wyraził życzenie, by sympozjum było „intensywnym 

doświadczeniem refleksji i komunii oraz promowania 

odnowionej żarliwości apostolskiej, sprzyjającej prze-

powiadaniu Ewangelii w Azji”. 

 

 20 listopada 2014: List z Chin do Stolicy Apo-

stolskiej. Stowarzyszenie Patriotyczne Kościoła Kato-

lickiego w Chinach (SPKKCh) – oficjalny popierany 

przez władze ChRL organ reprezentujący chińskich 

katolików – wystosowało list do Stolicy Apostolskiej, 

proponując nowe rozwiązania dotyczące wyboru bi-

skupów. Przyszli kandydaci na biskupów mogliby być 

wybierani w diecezji. Propozycje te miałyby być prze-

kazane do Konferencji Biskupów KKCh i Państwowego 

Biura ds. Religii. Biuro ds. Religii miałoby proponować 

Stolicy Apostolskiej kandydatów, którzy byliby konse-

krowani pod warunkiem wyrażenia zgody przez Stolicę 

Apostolską. Drugi wariant propozycji zakłada, że 

Konferencja Biskupów przekazuje do Watykanu pro-

pozycje dwóch kandydatów na biskupów, wyłonione na 

drodze wcześniejszych wyborów w diecezjach i dołącza 

swe opinie/listy referencyjne. Jeśli Stolica Apostolska 

nie popiera żadnej z dwóch kandydatur, proces wybor-

czy rozpoczyna się od początku. Obecnie większość 

biskupów w Chinach jest uznanych przez Stolicę Apo-

stolską, jednak sama Konferencja Biskupów KKCh nie, 

gdyż powstała niezgodnie z normami prawa kanonicz-

nego. Także Stowarzyszenie Patriotyczne nie jest 

uznawane przez Stolicę Apostolską. Shen Guiping, 

ekspert w dziedzinie studiów nad religiami z Centralnego 

Instytutu Socjalizmu, twierdzi, że Chiny nie rozwiążą 

Stowarzyszenia Patriotycznego, może natomiast ulec 

zmianie jego rola tak, by lepiej służyło chińskim kato-

likom, np. by było „niezależną grupą łączącą władzę 

i członków Kościoła”. „Stowarzyszenie Patriotyczne 

jest wynikiem rozwoju katolicyzmu w Chinach i dzie-

dzictwem historycznym. Usunięcie SPKKCh nie po-

winno stanowić warunku do ustanowienia relacji 

dyplomatycznych [między Chinami a Watykanem]” – 

twierdzi Yan Kejia, dyrektor Instytutu Badań Religijnych 

Akademii Nauk Społecznych w Szanghaju (the Shanghai 

Academy of Social Sciences). Wiadomość podaną przez 

uznawany za propekiński dziennik „Wen Wen Po”, 

wydawany w Hongkongu, podjęły „The Global Times” 

oraz „The Economic Times”. Propozycja Stowarzy-

szenia Patriotycznego, pozornie dając Stolicy Apostol-

skiej możliwość potwierdzenia wyboru, zacieśnia wybór 

do kandydatów, których samo popiera. Tym samym nie 



CHINY DZISIAJ • IX (2014) NUMER 3-4 

INFORMACJE 

15 

daje Stolicy Apostolskiej szerszego i niezależnego od 

chińskich władz wyboru kandydatów na biskupów. 

Przytaczane słowa ekspertów w dziedzinie religii jakoby 

Stowarzyszenie Patriotyczne mogło przybrać rolę 

„niezależnej grupy”, zdają się być kolejną iluzją: 

SPKKCh jest ze swej natury organem podległym ko-

munistycznej władzy. Nie jest i zapewne nie będzie 

grupą niezależną. Papież Benedykt wystosowując 

w 2007 r. list do Kościoła katolickiego w Chinach, jasno 

określił stanowisko Stolicy Apostolskiej. Papież Fran-

ciszek w sierpniu 2014 r. odwołał się do tegoż listu, 

potwierdzając jego aktualność i zachęcając do ponownej 

lektury. Choć próby porozumienia się między Pekinem 

a Stolicą Apostolską są pozytywnym sygnałem, nie na-

leży ulegać złudzeniu, że poczyniono duży krok naprzód. 

Sytuacja potwierdza klasyczne myślenie komunistyczne: 

choć trwają dyskusje i mówi się o kompromisach, droga 

do podjęcia konkretnych decyzji pozostaje daleka. 

 

 23 listopada 2014: Pomoc medyczna – ewange-

licznym świadectwem. W diecezji Haimen 海门 (Nan-

tong 南通) w prow. Jiangsu katoliccy lekarze założyli 

„Grupę Opatrzności Bożej”. Celem nowo powstałej 

organizacji jest bezpłatne świadczenie usług medycznych 

katolikom i niekatolikom na terenie diecezji Haimen, by 

w ten sposób świadczyć o wierze w Chrystusa i chrze-

ścijańskiej miłości. Grupa dysponuje nowoczesnym 

sprzętem medycznym, m.in. ultrasonografem i elek-

trokardiogramem. Ogłoszenie o tych nowych, ofero-

wanych wszystkim, niezależnie od religii, usługach, 

podano na zakończenie Mszy Świętej w uroczystość 

Chrystusa Króla. 

 

 30 listopada 2014: Początek Roku Życia Konse-

krowanego w Xi’an i w Hongkongu. Abp Xi’an (prow. 

Shaanxi) Antoni Dang Mingyan 党明彦 uroczystą Mszą 

Świętą rozpoczął w swej archidiecezji ogłoszony przez 

papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. 

„Z wdzięcznością wspominajcie przeszłość, z pasją 

przeżywajcie teraźniejszość, z nadzieją przyjmijcie 

przyszłość” – zachęcał arcybiskup, przywołując słowa 

adhortacji Vita consecrata Jana Pawła II oraz Listu pa-

pieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych. 

Hierarcha zachęcił świeckich, by bardziej wspierali 

osoby konsekrowane i otoczyli je modlitwą, wespół 

z nimi angażując się w pastoralną troskę w diecezji. 

W katedrze Chrystusa Króla w Hongkongu uroczy-

stej Eucharystii inaugurującej Rok Życia Konsekrowa-

nego przewodniczył w I niedzielę adwentu kard. Jan 

Tong Hon. We Mszy Świętej uczestniczyli też dwaj 

biskupi pomocniczy diecezji: Stefan Lee Bun Sang (Li 

Binsheng 李斌生) i Józef Ha Chi-shing (Xia Zhicheng 夏

志誠 ) OFM oraz około 500 konsekrowanych kobiet 

i mężczyzn. Kard. Tong w okolicznościowym liście 

pasterskim „podziękował za wielkoduszną służbę i od-

danie tak wielu zakonników i zakonnic, którzy przez 170 

lat ofiary, służby i wierności pomagali i pomagają bu-

dować diecezję”. Podczas spotkania z osobami konse-

krowanymi bp pomocniczy Józef Ha podkreślił, że celem 

tego roku jest odnowienie witalności powołania i ema-

nowanie radością w świadczeniu o Bożej miłości 

i obecności Boga w świecie. Rok ten stwarza również 

okazję do refleksji, modlitwy i umożliwienia wszystkim 

poznanie różnych dróg powołania. Zachęca członków 

zgromadzeń i wszystkich wiernych do modlitwy, by Pan 

zainspirował młodych ludzi do podjęcia życia zakonnego. 

Biskup zaprezentował logo Roku Życia Konsekrowanego. 

Zachęcił konsekrowanych, by w kontekście widnieją-

cych na logo haseł „Ewangelia – proroctwo - nadzieja” 

pisali o swoim życiu. Teksty te będą publikowane na 

łamach lokalnych czasopism katolickich: „Hongkong 

Sunday Examiner” i „Kung Kao Po”. W parafiach 

i domach zakonnych diecezji Hongkong przez 14 mie-

sięcy odmawiana będzie specjalna modlitwa na Rok 

Życia Konsekrowanego. Zgromadzenia zakonne po-

dejmą intensywną kampanię modlitewną, której towa-

rzyszyć będzie ikona ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. 

Wizerunek będzie gościł przez dwa tygodnie w każdym 

z domów zakonnych diecezji. Wspólnota goszcząca 

ikonę jest proszona o zorganizowanie w tym czasie Mszy 

Świętych, spotkań modlitewnych, „dnia otwartych 

drzwi”, okolicznościowych sympozjów lub innych form, 

sprzyjających ożywieniu świadomości ważności powo-

łania. 
 
 8 grudnia 2014: Jubileusze w diecezji Hongkong. 

44 kapłanów, braci i sióstr zakonnych we wspólnej 

uroczystości świętowało srebrny, złoty, diamentowy 

jubileusz, 70- oraz 75-lecie święceń kapłańskich lub 

profesji zakonnej. W uroczystość Niepokalanego Po-

częcia NMP – święto tytularne katedry Hongkongu – 

jubilaci uczestniczyli w Eucharystii oraz spotkaniu w auli 

Caritasu. Kard. Jan Tong w imieniu diecezji wyraził 

jubilatom słowa uznania i wdzięczności za konsekrowane 

życie i wieloletnią posługę. W Roku Życia Konsekro-

wanego wszyscy w diecezji podejmują wspólne inicja-

tywy, by przedstawić młodym ludziom propozycję życia 

konsekrowanego, powiedział kardynał. Wezwał zebra-

nych do modlitwy o to, by młodzi byli wielkoduszni 

w odpowiedzi na Boże zaproszenie. 
 
 8 grudnia 2014: Pierwsza europejsko-chińska 

konferencja o prawach człowieka otwarta dla dzien-

nikarzy. Przedstawiciele Unii Europejskiej i Chin 

8 grudnia uczestniczyli w Brukseli w 33. spotkaniu 

o prawach człowieka. Tego rodzaju wydarzenie odbywa 

się dwa razy w roku. Tym razem, po raz pierwszy, po 
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dyskusji toczącej się za zamkniętymi drzwiami, odbyła 

się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze 

mogli zadawać pytania. Wśród poruszonych kwestii były 

m.in.: prawa mniejszości narodowych, zwłaszcza 

w Tybecie i regionie Xinjiang, wolność słowa, wolność 

religii i przekonań, procedury sądowe, kwestia hukou 

(system rejestracji domostw i domowników), reformy 

w Chinach, a także sprawa Hongkongu. Li Junhua 

z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL powiedział, 

że UE i Chiny podzielają niektóre punkty widzenia, a w 

innych się różnią. Np. sama definicja praw człowieka 

oznacza co innego z perspektywy Chin, a co innego 

z perspektywy UE. „Z perspektywy UE – powiedział Li 

– prawa człowieka koncentrują się bardziej na swobo-

dach obywatelskich, prawie rządu, w Chinach natomiast 

mówimy o prawie do rozwoju i prawie do przetrwania”. 

Li wyraził przekonanie, że system praw człowieka wi-

nien być oceniany przez ludność danego kraju, stąd tylko 

Chińczycy mogą właściwie oszacować przestrzeganie 

praw człowieka w Chinach; ocena KPCh w tej kwestii 

była wysoka – powiedział. Międzynarodowe organizacje 

postrzegają sprawę inaczej. Światowy raport dotyczący 

praw człowieka za rok 2014 zawiera stwierdzenie: 

„Rząd [w Chinach] nadal podtrzymuje system autory-

tarnego, jednopartyjnego państwa. Kontroluje sposoby 

wyrażania się, gromadzenia się, stowarzyszenia i religię, 

a także zakazuje niezależnych związków zawodowych 

i organizacji praw człowieka; partia utrzymuje kontrolę 

nad wszystkimi instytucjami sądownictwa”. Organizacja 

„Reporterzy bez granic” umiejscawia Chiny na 175 

miejscu wśród 180 krajów, jeśli chodzi o wolność prasy. 

 

 19 grudnia 2014: Prześladowania osób pomaga-

jących chrześcijanom z Korei Północnej. Piotr Hahn, 

ur. w Północnej Korei, obywatel USA, został areszto-

wany za  malwersacje i nielegalne wpływy finansowe. 

Wiele grup chrześcijan, którym przewodzą zwykle 

obywatele Korei Południowej, prowadzi działalność 

wspierającą uchodźców blisko granicy Chin z Koreą 

Północną. Ze względu na zakaz pracy zagranicznych 

misjonarzy i nakaz aresztowania uchodźców z Korei 

Północnej, Koreańczycy prowadzą swą działalność po-

tajemnie. Hahn pracuje w przygranicznym mieście 

Tumen od końca lat 90., kiedy to założył chrześcijańską 

organizację pozarządową, by nieść pomoc mieszkańcom 

Korei Północnej oraz uchodźcom. W 2002 r. założył 

szkołę zawodową dla miejscowej młodzieży. W ostatnich 

miesiącach kilku współpracowników Hahna – obcokra-

jowców – zostało deportowanych. Latem 2014 r. za-

mrożono konta bankowe Hahna i zabroniono mu 

wyjazdu z Chin. 

 

 24 grudnia 2014: Boże Narodzenie zakazane. Ad-

went i okres Bożego Narodzenia to w Chinach czas, 

w którym chrześcijanie różnych wyznań intensyfikują 

działania ewangelizacyjne, chcąc, by jak najwięcej ludzi 

poznało Dobrą Nowinę o Bogu, który w Jezusie Chry-

stusie stał się człowiekiem. W Chinach produkowanych 

jest ok. 60% bożonarodzeniowych dekoracji eksporto-

wanych na cały świat. Znaczna większość mieszkańców 

miasta Yiwu 义乌  (prow. Zhejiang), zwanego – ze 

względu na wysoko rozwiniętą produkcję bożonarodze-

niowych dekoracji – „chińską wioską bożonarodzenio-

wą”, nie zna znaczenia tych świąt. Jednocześnie rosnąca 

popularność chrześcijaństwa w Państwie Środka oraz 

wezwania przewodniczącego Xi Jinping do powrotu do 

chińskich tradycji i ostrzeżenia przed przenikaniem za-

chodnich ideologii do chińskiego społeczeństwa, przy-

czyniają się do tego, że w oficjalnej propagandzie władz 

różnych szczebli nietrudno wyczuć lęk przed chrześci-

jaństwem. Ujawnił się on m.in. w zakazach świętowania 

Bożego Narodzenia. W szkołach wszystkich poziomów 

w Wenzhou (prow. Zhejiang) zakazano organizowania 

spotkań związanych z Bożym Narodzeniem. W niektó-

rych częściach Szanghaju lokalne wspólnoty katolików 

radziły katolikom innych narodowości, by nie brali 

udziału w świętowaniu bożonarodzeniowej Mszy Świętej. 

We Współczesnym Koledżu Uniwersytetu Północnoza-

chodniego w Xi’an, obowiązywał zakaz celebracji 

i dekoracji bożonarodzeniowych. Zamiast nich pojawiły 

się banery atakujące ‘kiczowate zachodnie święta’. 

W Wigilię studenci tej placówki zostali zobligowani do 

oglądania trzygodzinnego filmu dokumentalnego 

o Konfucjuszu. Kilku studentów z miasta Changsha 长沙 

(prow. Hunan) protestowało przeciwko obchodom bo-

żonarodzeniowym w przestrzeni publicznej. Dyrektor 

Państwowego Biura ds. Religii, Wang Zuo’an, odwie-

dzając 24 grudnia jedną z katolickich parafii Pekinu, 

wezwał zebranych, by trzymali wysoko sztandar pa-

triotyzmu i w odpowiedni sposób kroczyli drogą społe-

czeństwa socjalistycznego. Nie po raz pierwszy Wang 

przynaglał katolickie parafie do propagowania teologii 

o chińskich cechach. Redakcja „The Global Times” 26 

grudnia przedstawiła chrześcijaństwo jako wojnę psy-

chologiczną, prowadzoną przez Stany Zjednoczone 

i „tajemniczy pocisk”, zaprojektowany tak, by zniszczyć 

chińskie wartości i ideologię. Przypomniała wpływ, jaki 

religia zyskała przez nierównoprawne traktaty, z których 

pierwszy podpisano w roku 1842. 

 

 31 grudnia 2014: Szanghaj: stratowani przez tłum. 

Tłum ludzi zgromadził się na placu Chen Yi 陈毅 – 

jednym z najbardziej popularnych placów Szanghaju 

przy nadbrzeżnej promenadzie (Bundzie), by podziwia-

jąc pokaz świateł, powitać Nowy Rok. Ok. 23.35, 
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z przyczyn nieujawnionych przez media, w tłumie wy-

buchła panika. Na skutek stratowania, co najmniej 36 

osób poniosło śmierć, a 49 zostało rannych, w tym 13 

poważnie. Policja Szanghaju przyznaje, że zbyt nisko 

oszacowała liczbę zgromadzonych i posłała w to miejsce 

za mało funkcjonariuszy. Ofiary katastrofy to głównie ok. 

20-letnia młodzież. Relacje dot. wypadku zostały pod-

dane rygorystycznej cenzurze. Krewni ofiar i poszko-

dowani przebywali pod strażą policji. Dziennikarze, 

którzy chcieli rozmawiać z rodzinami ofiar, musieli 

uzyskać pozwolenie urzędników lokalnego departamentu 

propagandy. Departament opublikował instrukcje dla 

lokalnych mediów, co do szczegółów przekazywanych 

informacji i wykorzystania zdjęć. 

 
Źródła: „Religions and Christianity in Today’s China” 2014, nr 4, 

s. 5-23 (10.7-15.10); „China heute” 2014 nr 4, s. 228; AsiaNews, 

Associated Press, China Church Voices, Epoch Times, fides, HKSE, 

Reuters, SCMP, The Economist Times, The Global Times, The 

Guardian, The Washington Post, ucanews, WantChinaTimes.com, 

Vatican Insider, Xinhua. 

 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 

KATHARINA FEITH, KATHARINA WENZEL-TEUBER 
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● ● ● 
 

Protesty w Hongkongu: 

wydarzenia, uczestnicy i głosy ludzi Kościoła 

Chronologia wydarzeń. Od końca września dziesiątki 

tysięcy mieszkańców Hongkongu wychodziły w ciągu 

dnia na ulice, aby demonstrować na rzecz prawdziwie 

wolnych wyborów. Studenci i zwolennicy ruchu „Oc-

cupy Central with Love and Peace” wielokrotnie zaj-

mowali dojazdy do głównych budynków rządowych 

Hongkongu i węzłowe punkty komunikacyjne. Ruch 

„Occupy Central” stanowi oparcie dla powstałego 

w 2011 r. ruchu „Occupy Wall Street”. Już od ubiegłego 

roku ruch ten, z pomocą całego szeregu pokojowych 

protestów i akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa, 

planował sparaliżowanie dystryktu finansowego w cen-

trum Hongkongu. 

Uzasadnieniem protestów jest domaganie się więk-

szej demokracji i wolnych wyborów w Hongkongu. 

Władze Specjalnej Strefy Hongkong w 2017 r. mają po 

raz pierwszy same wybierać szefa zarządu – chief exe-

cutive. Pod koniec sierpnia 2014 r. Stały Komitet Na-

rodowego Kongresu Ludowego w Pekinie ustalił 

wytyczne dla tych wyborów. Według nich mieszkańcy 

Hongkongu w głosowaniu mieliby wybierać między 

dwoma lub trzema kandydatami, wyznaczonymi wcze-

śniej przez Komitet Nominacyjny. Do zwycięstwa po-

trzebna byłaby absolutna większość głosów. Tym samym, 

mieszkańcy Hongkongu byliby pozbawieni możliwości 

niezależnego wyznaczenia kandydatów, a zagwaranto-

wano by w ten sposób nominowanie kandydatów od-

powiadających Pekinowi. Wielu uprawnionych do 

głosowania uważa się za oszukanych; sądzą, że postę-

powanie Pekinu jest niedemokratyczne. 

W dniach od 20 do 29 czerwca 2014 r. w nieofi-

cjalnym referendum dotyczącym wyborów szefa admi-

nistracji uczestniczyło prawie 780 tys. osób, to jest 

niemal 10% mieszkańców. Chciano w ten sposób za-

decydować o możliwości wybierania kandydatów na 

urząd szefa władzy wykonawczej przez naród. W refe-

rendum można było uczestniczyć online albo w 15 lo-

kalach wyborczych, z których trzy były zorganizowane 

przy parafiach katolickich, a jeden w ewangelickiej 

Radzie Chrześcijan Hongkongu. Pekin określił to refe-

rendum, które zresztą nie miało żadnych prawnie wią-

żących skutków, „nielegalną farsą”. 

Władze Pekinu uprzedziły referendum, publikując 10 

czerwca „białą księgę” pod tytułem „Realizacja wy-

tycznych ‘Jeden kraj, dwa systemy’ w Specjalnej Strefie 

Administracyjnej Hongkong”. Podkreśla się w niej 

kontrolę Pekinu nad Hongkongiem: „Władza centralna 

wykonuje nieograniczenie wszelkie uprawnienia do za-

rządzania wszystkimi jednostkami administracyjnymi 

włącznie ze Specjalną Strefą Administracyjną Hongkong. 

[…] Specjalna Strefa Administracyjna dysponuje tylko 

taką władzą, jaka zostanie jej przekazana przez władze 

centralne”. „Biała księga” spotkała się w Hongkongu 

z wielką krytyką i w oczywisty sposób przyczyniła się do 

uczestnictwa w referendum. 

1 lipca, w 17. rocznicę przekazania Hongkongu 

Chińskiej Republice Ludowej, około pół miliona ludzi 

wyszło na ulice, aby protestować na rzecz większej 

demokracji. 

Według wypowiedzi organizatorów propekińskiego 

Związku dla Pokoju i Demokracji, 17 sierpnia doszło do 

kontrdemonstracji bliskich Pekinowi przeciwników 

„Occupy Central”. Urzędowa agencja informacyjna 

Xinhua szacuje liczbę uczestników demonstracji na 190 

tys. Według „Kyodo News Service” część demon-

strantów mogła być przekupiona. 

Federacja Studentów Hongkongu, zjednoczenie 

związków studenckich ośmiu uniwersytetów i ugrupo-

wanie uczniów „Scholarism” nawołują do wielodnio-

wego bojkotu szkół wyższych począwszy od 22 września, 

a szkół średnich od 26 września. Już pierwszego dnia 

bojkotu na ulice wyszło 13 tys. studentów. Tego samego 

dnia prezydent Xi Jinping podczas spotkania wpływo-

wych ludzi gospodarki z Hongkongu, które miało 

miejsce w Pekinie, podkreślił, że zasada ‘jeden kraj, dwa 

systemy’ pozostaje w Hongkongu niezmieniona. 
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Joshua Wong, współzałożyciel ruchu Scholarism. 

Zdjęcie: Felix Wong 
 

28 września, kilka dni wcześniej niż pierwotnie plano-

wano (1 października), ruch „Occupy Central” rozpo-

czął akcje protestacyjne. W następnych dniach liczba 

demonstrujących ciągle rosła. Stale dochodziło do starć 

między demonstrantami a policją, a także z kontrde-

monstrantami. Skutkiem starć była pewna liczba rannych. 

Miały miejsce również krótkoterminowe zatrzymania 

oraz użycie gazu pieprzowego i łzawiącego przeciwko 

demonstrantom. Ze strony demonstrantów podano, że 

winę za przemoc ponoszą prorządowe, nastawione 

przyjaźnie do Chin, zorganizowane bojówki. Wielu 

studentów skarżyło się, że podczas napadów policja 

wcale ich nie ochraniała. 

Szef władz Hongkongu Leung Chun-ying w prze-

mówieniu telewizyjnym w dniu 4 października apelował,  

by obywatele zachowali spokój, nie stosowali przemocy 

i nie burzyli porządku publicznego. W poniedziałek, 

6 października, ulice nie powinny być blokowane, aby 

urzędnicy administracji rządowej znowu mogli przystą-

pić do pracy, a wszystkie szkoły mogły być otwarte. 

Leung powiedział dalej, że jest zdecydowany użyć 

wszelkich środków, aby przywrócić porządek. Wcze-

śniej odrzucił możliwość ustąpienia, co było jednym 

z żądań demonstrantów, którzy początkowo zamierzali 

prowadzić z nim rozmowy. 

Po apelu Leunga, po wyrażeniu przez władze go-

towości do rozmów nad reformą konstytucji oraz po 

apelach przywódców politycznych, społecznych i reli-

gijnych, demonstranci byli gotowi do zachowania spo-

koju i niedopuszczenia do eskalacji konfrontacji z policją, 

a także do odblokowania dojazdów do siedzib rządowych 

i zakończenia blokady ważniejszych skrzyżowań dro-

gowych. Otwarto okupowane szkoły, wielu demon-

strantów udało się do domów. Kiedy jednak zaplanowane 

na 10 października rozmowy z wysokiej rangi przed-

stawicielami rządowymi zostały ponownie nagle odwo-

łane, wielu ludzi znowu wyszło na ulice. Doszło do starć 

między demonstrantami a policją. Podczas opanowy-

wania siłą przez policję tunelu drogowego w pobliżu 

siedziby rządowej, zajętego wcześniej przez demon-

strantów, w nocy na 15 października zatrzymano co 

najmniej 45 osób. Po obu stronach byli ranni. 

Tymczasem biznesmeni, transportowcy, sklepikarze, 

taksówkarze i właściciele hoteli, coraz bardziej po-

strzegali akcje protestacyjne z ich utrudnieniami w ruchu 

ulicznym jako zagrożenie dla swoich interesów. Stale 

dochodziło także do kontrdemonstracji. Również na 

kontynencie niepokój związany z protestami w Hong-

kongu przybierał na sile. […] 
 

Uczestnicy protestów. Protestujący wywodzą się ze 

wszystkich warstw społecznych. Nie ma jednego 

przywódcy tego „rewolucyjnego parasola” – demon-

stranci noszą kolorowe parasole jako znak pokojowej 

rewolucji, a równocześnie jako ochronę przed słońcem 

i deszczem, oraz przed gazem łzawiącym i gazem pie-

przowym – można raczej mówić o grupie mów-

ców/przywódców. 

Angielski „The Guardian” w komentarzu z 30 

września podzielił uczestników protestów na dwie grupy: 

do pierwszej zaliczył przywódców ruchu protestacyjnego 

„Occupy Central”: Benny Tai, Chan Kin-man i Chu 

Yiu-ming, wszyscy w średnim wieku, z doświadczeniem 

politycznym, „opanowani w swych wystąpieniach”. Do 

drugiej grupy – przywódców uczniów i studentów: 

Joshua Wong Chi-fung i Alex Chow Yong-kang; to 

nieustępliwi idealiści, zorientowani na media. Wong, 

który 13 października skończył 18 urodziny, jest przy-

wódcą i współzałożycielem uczniowskiej grupy „Scho-

larism”. Grupa powstała w 2011 r. na znak protestu 

przeciw popieranej przez Pekin propozycji wprowa-

dzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu „wycho-

wanie moralne i narodowe”. 286 tys. nauczycieli, 

uczniów i rodziców wyszło wówczas na ulice, po czym 

władze z tego planu zrezygnowały lub go przesunęły. 

Alex Chow (24 l.), student na Uniwersytecie w Hong-

kongu, jest sekretarzem generalnym Federacji Studen-

tów Hongkongu. W liście otwartym do prezydenta Chin 

Xi Jinping z 11 października, domagającym się większej 

demokracji, przestawiciele Federacji Studentów Hon-

kongu i Grupy „Scholarism” napisali, że studenci dla 

politycznego systemu demokratycznego gotowi są po-

rzucić swoje studia, a nawet zaryzykować własne życie. 

Tai (50 l.), to oficjalna twarz liczącego sobie 20 

miesięcy ruchu „Occupy Central”. Jest profesorem 

prawa na Uniwersytecie w Hongkongu. Chan (55 l.), 

wcześniej profesor socjologii na Chińskim Uniwersyte-

cie w Hongkongu, wraz z Tai i Chu Yiu-ming są zało-

życielami „Occupy Central”. Chu ma 70 lat i jest 

pastorem baptystą, od dziesięcioleci uczestniczącym 

w różnych inicjatywach na rzecz demokracji w Hong-

kongu. Po masakrze na placu Tiananmen w 1989 r., 

udzielał pomocy chińskim aktywistom, którzy uciekli 

z Chin kontynentalnych. 
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Chan Kin-man, Benny Tai i ks. Chu Yiu-ming (od lewej) w kościele św. 

Bonawentury w Hongkongu na znak protestu ogolili sobie głowy. 

Zdjęcie: UCAN/AFP 
 

Reakcje z Pekinu. Oficjalna prasa chińska określała 

protesty w Hongkongu jako „nielegalne”. Doniesienia 

o nich były w Chinach mocno cenzurowane. Wielo-

krotnie miały miejsce zatrzymania osób popierających 

protesty w Hongkongu. Zatrzymano m.in. współpracu-

jącą z tygodnikiem „Die Zeit” Chinkę Zhang Miao, gdy 

była w drodze na wieczór poezji, który miał wesprzeć 

protest. 

Gazeta partyjna „Renmin ribao” ostrzegała 4 paź-

dziernika, że jakiekolwiek próby wykorzystywania 

„kolorowej rewolucji” w Chinach kontynentalnych są 

daremne. W zamieszczonym na pierwszej stronie gazety 

komentarzu pod tytułem „Zdecydowani w obronie 

Hongkongu jako państwa praworządnego” wyrażono 

opinię, że demokracja bez państwa prawa zakończy się 

chaosem. „Occupy Central” będzie nielegalne nawet 

wtedy, gdy zaklasyfikuje się je jako „nieposłuszeństwo 

obywatelskie” i pokojowy protest. Policji Hongkongu 

nie pozostanie nic innego jak użycie gazu łzawiącego. 

Nieustannie zwracano też uwagę na negatywne skutki 

wydarzeń dla gospodarki Hongkongu. W pewnym ko-

mentarzu wskazywano ponadto, że ktoś, kto nie jest 

patriotą, nigdy nie może zostać szefem administracji. 

Powoływano się też na Brytyjczyków, którzy nawet 

wtedy, gdy rządzili w Hongkongu, nie próbowali 

wprowadzać demokracji. Już 3 października w „Renmin 

ribao” pisano, że jeśli propozycje wyborcze Kongresu 

Ludowego do pierwszych bezpośrednich wyborów 

w 2017 r. nie zostaną przyjęte, trzeba będzie trzymać się 

starego sposobu postępowania – to znaczy, że komitet 

wyborczy lojalny wobec Pekinu będzie dalej wyznaczał 

szefa administracji. Gazeta podkreśla także, że Hong-

kong podlega bezpośrednio centralnemu kierownictwu 

i jest regionem zarządzanym przez lokalną władzę, a nie 

jednostką niezależną pod względem politycznym. Po-

nadto w komentarzach odpowiedzialność za protesty 

stale przypisywano zagranicznym siłom. 

Kierownictwo w Pekinie pozostaje niewzruszone. Jak 

donosi FAZ, „Renmin ribao” komentuje, iż protesty 

były skazane na niepowodzenie i broni postępowania 

policji: „Fakty i historia uczą nas, że radykalne i nie-

legalne akcje, które mogą przybrać charakter jeszcze 

poważniejszych i sprzecznych z prawem działań, kończą 

się, a chaos i niepokoje zaostrzają” oraz „Stabilność jest 

błogosławieństwem, rebelia sprowadza chaos”.  

 

Niektóre głosy ze strony Kościoła. Katolicka diecezja 

w Hongkongu w dużym stopniu wspiera postulaty de-

monstrantów domagających się większej demokracji. 

Pod pewnymi warunkami uważa to pokojowe, cywilne 

nieposłuszeństwo za słuszne. Diecezja 23 lipca 2013 r. 

wyraziła to w swym „naglącym apelu do słusznego 

dialogu i odpowiedzialnych posunięć w obliczu po-

wszechnych wyborów i obywatelskiego nieposłuszeń-

stwa”. W piśmie tym opowiada się za wolnymi 

wyborami. Mówi się tam m.in., że „jeżeli powtarzanie 

wezwań do usunięcia poważnej niesprawiedliwości nie 

trafia na żadną pozytywną reakcję, albo jeżeli nie można 

skorzystać z odpowiednich dróg prawnych, lub też jeżeli 

demokratyczne struktury polityczne nie umożliwiają 

skutecznego dostępu do normalnych sposobów dojścia 

do prawa, względnie przeprowadzenia reform, mogą 

powstać nadzwyczajne sytuacje, w których, w odpo-

wiednich granicach, usprawiedliwione jest ‘obywatelskie 

nieposłuszeństwo’”. I dalej: „Katolicka diecezja 

w Hongkongu jest zdania, że niesprawiedliwe wyklu-

czenie od ważnego politycznego współuczestnictwa 

w wybieraniu własnych przywódców i przedstawicieli 

cywilnej władzy jest bez wątpienia poważną niespra-

wiedliwością i naruszeniem praw podstawowych, które 

bezzwłocznie muszą być przestrzegane”. 

Urzędujący biskup Hongkongu, kard. Jan Tong, 

który zdecydowanie opowiada się za dialogiem, w wy-

wiadzie z dnia 3 lipca 2014 r., oświadczył: „Nie ma na 

świecie doskonałego systemu, nie jest nim także system 

demokratyczny, ale demokracja jest najlepszym syste-

mem, jaki mamy. Według nauki Kościoła katolickiego 

demokracja jest wielkim dobrem, którego jako Kościół 

musimy bronić. Nie przemocą, ale w dialogu”. 

23 sierpnia 2014 r., jeszcze przed podaniem do 

wiadomości przez chińskie władze sposobu wyborów, 

kard. Tong skierował do katolików list pasterski. Wy-

jaśniał w nim postawę diecezji odnośnie wyborów. 

Podkreślał przy tym znaczenie dialogu: „Z naszego 

punktu widzenia uważamy, że dzięki poważnie trakto-

wanemu dialogowi pomiędzy wszystkimi zaangażowa-

nymi partiami, będzie można zmierzać od pełnego 

odpowiedzialności działania do prawdziwie demokra-

tycznego modelu wyborów”. Dalej kontynuuje: „Jak 

zaświadcza cała historia światowa, jesteśmy całkowicie 

przekonani, że sprawiedliwość można osiągnąć nie przez 
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konfrontację lub siłę, lecz przez obopólny dialog 

i uważne, pokojowe wysiłki wszystkich zainteresowa-

nych”. 

Po starciach policji z demonstrantami 29 września 

diecezja Hongkong skierowała „naglący apel” do władz 

Hongkongu, podpisany przez kard. Tong. Wzywa się 

w nim władze „by bezpieczeństwo osobiste własnych  

obywateli zaliczać do spraw priorytetowych, by po-

wstrzymywać się od użycia przemocy i by wsłuchiwać 

się w głos młodej generacji, a także obywateli wszystkich 

warstw społeczeństwa”. Demonstrantów prosi się 

o zachowanie spokoju, a wszystkich chrześcijan o mo-

dlitwę o pojednanie między stronami konfliktu. 

Również 82-letni emerytowany biskup Hongkongu, 

kard. Zen Ze-kiun, wielokrotnie publicznie zabierał głos 

w tej sprawie, zarówno przed, jak i podczas protestu. Od 

7 czerwca przez siedem dni z prawie 200 towarzyszami 

maszerował przez Hongkong, aby mobilizować ludzi do 

udziału w referendum na rzecz wyborów. 

Ponadto kardynał całymi dniami aktywnie uczestni-

czył w ostatnich protestach, w czasie których przemawiał 

i głosił kazania. Przy tej okazji wyjaśniał m.in. katolicką 

naukę społeczną i prawo do pokojowego oporu. I tak, na 

pytanie jednego ze studentów, czy chrześcijanin może 

brać udział w życiu politycznym, odpowiedział, że 

z punktu widzenia Kościoła każdy ma prawo i obowiązek 

w nim uczestniczyć, choć w różny sposób. W niektórych 
parafiach już w poprzedzających tygodniach niektórzy 

księża w swych kazaniach zapowiadali wsparcie dla 

protestujących. 

W wywiadzie z Gerardem O’Connellem dla „Ame-

rica Magazine” z 1 października kard. Zen wyraził 

jednak swoje obawy, aby sytuacja nie nabrała niepożą-

danego obrotu i by nie doszło do tego, co stało się na 

placu Tiananmen. Sytuacja bowiem łatwo może wy-

mknąć się spod kontroli, mówił kardynał. Jedynym 

wyjściem mogłoby być ustąpienie szefa administracji 

Leung. W niedzielę, 28 września, kardynał sprawował 

z demonstrantami Mszę Świętą w zablokowanej strefie 

centrum miasta. Tam ponownie wezwał do pokojowej 

formy oporu. W tym dniu doszło też po raz pierwszy do 

ataku policji na demonstrantów z użyciem gazu łza-

wiącego i sprayu pieprzowego. „To był wielki błąd”, 

mówi kardynał, „mieszkańcy Hongkongu odebrali wy-

stąpienie w tak gwałtowny sposób przeciw spokojnym 

ludziom, jako coś obcego. Władze zatraciły swą godność 

i straciły respekt u ludzi”. 

W wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere 

della Sera”, również z dnia 1 października, kard. Zen 

powiedział, że demonstranci przekazali Pekinowi 

„mocne i jasne przesłanie”. Teraz jednak lepiej by było, 

gdyby opuścili ulice i poszli do domu, aby nie wywo-

ływać prowokacji i niestosownych wypowiedzi. Wy-

powiedział się równocześnie za budową struktur demo-

kratycznego ruchu. One nie są zorganizowane wystar-

czająco, nie ma przywódców, którzy mogliby 

występować w imieniu wszystkich. Teraz zaś należy 

odczekać na reakcje z Pekinu. 

26 września UCAN, a także inne media, pisały, że 

wielu przywódców demokratycznego ruchu to chrze-

ścijanie, na przykład pastor Chu Yiu-ming i Joshua 

Wong, to protestanci. Anson Chan Fang On Sang 陳方

安生, wcześniejszy główny sekretarz władz wykonaw-

czych, jest również protestantką, a założyciel prode-

mokratycznego Apple Daily Jimmy Lai oraz założyciel 

Partii Demokratycznej Martin Lee to katolicy. Razem 

z kard. Zen – według UCAN – przez popierające Pekin 

gazety w Hongkongu określani byli jako „czterej natrętni 

gangsterzy Hongkongu”. Służba informacyjna przyto-

czyła wypowiedź Józefa Cheng Yu-shek, profesora po-

litologii z Uniwersytetu Hongkongu, który powiedział, 

że liczba chrześcijan popierających ruch jest większa 

aniżeli ich liczba w całej populacji Hongkongu. 

„Chrześcijanie w Hongkongu widzą, że rozwój gospo-

darczy nie potrzebuje w Chinach tolerancji religijnej… 

w ciągu dwóch ostatnich lat prześladowanie przybrało 

nawet na sile”. 

Diecezjalna Komisja Sprawiedliwości i Pokoju jest 

w stałym kontakcie z ugrupowaniami studenckimi i ze 

znaczniejszymi osobami z „Occupy Central”. Już dzień 

po demonstracjach 1 lipca ukazało się wyjaśnienie Ko-

misji, w którym potępiono aresztowanie ponad 500 

demonstrantów we wczesnych godzinach rannych 2 lipca: 

„Nauka katolicka mówi, że legalność rządu ocenia się po 

tym, czy działa on dla dobra publicznego czy nie. 

Obecna władza w Hongkongu postępuje wbrew tej za-

sadzie, dlatego utraciła swą legalność”. Wśród aresz-

towanych krótkoterminowo byli także trzej członkowie 

Komisji. Jeden z trzech biskupów pomocniczych 

Hongkongu, franciszkanin Józef Ha Chi-shing, 29 

września w wypełnionej katedrze odprawiał Mszę świętą 

„dla uproszenia Bożej pomocy w aktualnej sytuacji”. 

Wydział szkolnictwa diecezji Hongkong, w obliczu 

protestów i po wezwaniu Federacji Studentów Hong-

kongu do wielodniowego bojkotu wyższych i średnich 

szkół, zachęcał swoje szkoły do niekarania uczniów 

i nauczycieli, którzy z powodu udziału w demonstra-

cjach nie braliby udziału w zajęciach szkolnych. Ucz-

niowie mogli też nosić żółte wstążki na znak bojkotu. 

Gdyby uczniowie nie brali udziału w lekcjach, powinni 

jednak postarać się o pozwolenie rodziców. Uniwersy-

tety w Hongkongu już uprzednio poinformowały, że 

studenci nie będą karani z powodu uczestnictwa 

w bojkocie. Kościół katolicki w Hongkongu prowadzi 

264 placówki wychowawcze z ponad 165 tys. uczniów. 

Kościół anglikański, który również prowadzi liczne 
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szkoły, obwieścił, że uczniowie, którzy opuszczą naukę, 

otrzymają gorsze stopnie. Uczniowie nie powinni też 

nosić żółtych wstążek. 

Na początku lipca anglikański arcybiskup Hong-

kongu i Makau wzbudził niezadowolenie, kiedy w ka-

zaniu w katedrze świętego Pawła powiedział, że siły 

pro-demokratyczne powinny zachować spokój, bo Jezus 

podczas swego krzyżowania również „milczał”. Pastor 

Peeter Koon, sekretarz generalny Prowincji Kościoła 

Anglikańskiego, bronił arcybiskupa mówiąc, że wypo-

wiedź została wyrwana z kontekstu. Równocześnie 

zdecydowanie odradzał anglikanom uczestniczenie 

w ruchu „Occupy Central”.  

 

Oferta mediacji przywódców religijnych. W czasie 

protestów w dniu 15 października przywódcy różnych 

religii wystąpili z ofertą mediacji w rozmowach między 

władzą a demonstrantami. Katoliccy, protestanccy, 

buddyjscy, konfucjańscy i muzułmańscy przywódcy  

oświadczyli: „Chcemy wysłuchać zdania obu stron 

i szukać podstaw dla wspólnego dialogu, aby obie strony 

mogły rozpocząć dialog i znaleźć pokój”. Podczas 

spotkania przywódców religijnych władza poinformo-

wała, że już znalazł się „poważny mediator”. Przywódcy 

religijni dali do zrozumienia, że są zdolni pełnić nieza-

leżną rolę mediacyjną. „Sytuacja jest poważna”, po-

wiedział biskup pomocniczy Józef Ha, jako 

przedstawiciel diecezji podczas nieobecności kardynała 

Jana Tong, który uczestniczył w synodzie poświęconym 

rodzinie w Rzymie. „Rola mediatora zawiera wiele ry-

zyka i trudności”, dodał. „Jednak czy właśnie tej roli nie 

powinni podjąć się przywódcy religijni?” Według 

UCAN władze najprawdopodobniej nie podejmą tej 

oferty. W ubiegłym tygodniu to właśnie chrześcijanie 

mieli duże znaczenie w trwających protestach. Ważni 

przedstawiciele Kościoła katolickiego i ewangelickiego – 

wśród nich kardynał Zen – pełnili tam role wiodące. 

 

Kardynał Zen w sprawie protestów w Hongkongu: 

Sprawy wymykają się spod kontroli 

Przy okazji sympozjum na temat „Misja w Azji: od pa-

pieża Jana Pawła II do papieża Franciszka”, zorgani-

zowanego w Rzymie przez AsiaNews, emerytowany 

Józef kard. Zen Ze-kiun 陳日君  SDB z Hongkongu 

w wypowiedzi z 18 listopada stwierdził: „Mimo że już 

jesteśmy częścią Chin, to jednak mamy jeszcze wolność 

słowa, dlatego musimy wyrazić nasze stanowisko. Je-

stem dumny, że mogę powiedzieć, iż dzięki kompe-

tentnej Komisji do spraw Sprawiedliwości i Pokoju 

Kościół w Hongkongu towarzyszy ludziom w walce na 

rzecz pokojowej demokracji i w ten sposób postępuje 

wiernie drogą katolickiej nauki społecznej”. Kardynał 

powiedział, że mieszkańcy Hongkongu walczą „o praw- 

dziwą demokrację”. Wybór przewodniczącego władzy 

wykonawczej 2017 to „żaden prawdziwy wybór, dlatego 

przeciwstawiamy się temu”. Mimo dobrych zamiarów 

demonstrujących, którzy od końca września wychodzą 

na ulice, sprawy wymykają się spod kontroli. Kard. Zen 

był zdania, że studenci – po rozsądnym początku, bez 

natychmiastowych oczekiwań – w międzyczasie stali się 

niecierpliwi. „Całą sprawę wzięli w swoje ręce i są 

niecierpliwi… szybko zostali bez właściwego planu. 

Widocznie chcieli natychmiastowego sukcesu, a to, 

niestety, nie jest możliwe. W ten sposób popełniają błąd”. 

Ponieważ studenci to ludzie młodzi, więc mogli 

„zwrócić na siebie uwagę całego świata”, ale równo-

cześnie niebezpiecznie jest „stracić sympatię ludzi, gdyż 

cała sprawa trwa już zbyt długo”, powiedział kardynał. 

Zadeklarował też, że chętnie oddałby się w ręce policji 

z powodu dokonanego aktu obywatelskiego nieposłu-

szeństwa, ponieważ przez jedną dobę okupował pu-

bliczne miejsca. „Mam nadzieję, że zamkną mnie na 

kilka dni, a wówczas będę miał czas modlić się za was 

wszystkich”. 

 

Zakończenie protestów „Occupy Central”  

w Hongkongu 

Trzej inicjatorzy ruchu „Occupy Central” – nauczyciele 

szkół wyższych: Benny Tai Yiu-ting, Chan Kin-man 

i pastor Chu Yiu-ming – 3 grudnia w siedzibie policji 

w Hongkongu osobiście ogłosili pokojowe zakończenie 

protestów. Oświadczyli, że przekroczyli przepisy, 

zwłaszcza o oficjalnych zgromadzeniach. Tym samym 

chcieli w zastępstwie ponieść prawne konsekwencje 

protestów. Towarzyszył im kard. Zen i inne osoby ich 

wspierające. Razem 24 osoby oddały się w ręce policji. 

 

 
 

Od lewej: Chu Yiu-ming, Benny Tai Yiu-ting i Chan Kin-man oraz 

kard. Zen po opuszczeniu komisariatu. Zdjęcie: ucan 
 

Przed udaniem się na policję kard. Zen telefonował do 

swego prawnika i powiadomił go, że „Chętnie pójdziemy 

na jakiś czas do więzienia. Trzymaliśmy się praw, ale 

wykroczyliśmy przeciw prawu, aby zwrócić uwagę na 

rzeczywistość, która w istocie z prawem zgodna nie jest. 

Sami dajemy się poznać i w ten sposób prosimy, by nas 
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uwięziono z powodu przekroczenia prawa. Musimy to 

uczynić, aby zakończyć nasz akt obywatelskiego niepo-

słuszeństwa”. Po godzinie, po wypełnieniu formularzy, 

cała grupa swobodnie opuściła komisariat. 

Wcześniej Tai na próżno wzywał studentów 

i uczniów, którzy nadal okupowali ulice przed budyn-

kami rządowymi, by zaniechali protestów. Zamierzali 

oni walczyć dalej, dopóki rząd nie będzie gotowy do 

ustępstw odnośnie ich żądań co do prawdziwie demo-

kratycznych wyborów. Benny Tai na konferencji pra-

sowej powiedział: „Nie opuszczamy okupujących 

[studentów]. Powinni zrozumieć, że walka o demokrację 

będzie długa i potrzebujemy energii do dalszej walki”. 

To pokazuje, z jakimi  napięciami boryka się obecnie 

ruch o większą demokrację w Hongkongu. 2 grudnia 

Joshua Wong, przywódca ruchu uczniowskiego „Scho-

larism”, wraz z dwoma innymi demonstrantami rozpo-

czął strajk głodowy. Jak podaje FAZ z 3 grudnia, 

studenci „poza duchem walki i idealizmem nie mają 

niczego do zaproponowania. Liczba protestujących 

kurczy się, natomiast zwiększa się liczba tych, którzy 

gotowi są do powstrzymania niepokojów. W ten sposób 

obraz demonstracji studenckich na rzecz demokracji 

w Hongkongu w społeczeństwie traci swój blask”. 70% 

mieszkańców Hongkongu życzy sobie zakończenia 

„okupacji”. Nie znaczy to jednak, że ludzie zrezygno-

wali ze swoich żądań o prawdziwą demokrację. FAZ 

cytuje Jean-Pierre Cabestana z Uniwersytetu Baptystów 

w Hongkongu. „Nie ma jeszcze żadnego pomysłu 

w Ruchu, jak powinna wyglądać droga  do  politycznych 

reform”. Benny Tai żądał, by Ruch starał się zapuszczać 

korzenie w społeczeństwie. Jednak studenci byli nie-

cierpliwi. „Hong Kong Sunday Examiner” donosił, że 

protesty doprowadziły do głębokiego rozdźwięku po-

między przedstawicielami różnych nurtów politycznych 

w Hongkongu. W ostatnich tygodniach dochodziło 

również do starć pomiędzy demonstrantami a policją. 

Gdy główne centrum protestów w Mong Kok ze 100 

aresztowanymi zostało uprzątnięte, członkowie Federa-

cji Studentów Hongkongu i grupy „Scholarism” naci-

skali na pozostałych demonstrantów, by zgromadzili się 

w Admiralty, w bezpośredniej bliskości kompleksu 

rządowego. 30 listopada doszło tam do walk z policją, 

która zastosowała zapory uderzeniowe, gaz pieprzowy 

i armatki wodne. 40 osób zatrzymano, a liczba rannych 

sięgnęła kilkudziesięciu. Następnego dnia szef rządu 

Leung ostrzegał, że jeżeli demonstranci nie wycofają się, 

zostaną zastosowane ostrzejsze środki zaradcze. 9 li-

stopada prezydent Xi Jinping spotkał się z Leung 

i obiecał jemu i jego rządowi pełne poparcie. […] 

Biskup Hongkongu, kard. Jan Tong, w wywiadzie 

z 26 listopada wypowiedział się na temat wydarzeń 

w Mong Kok: „W obliczu konfliktu i konfrontacji 

w Mong Kok wzywam stanowczo wszystkie strony do 

trzymania się praworządności, zachowania spokoju 

i rozsądku oraz do unikania przemocy, aby w Hong- 

kongu zapanował trwały pokój i by dalej można było 

pracować nad reformą wyborów”. Kardynał prosił także 

o modlitwę w intencji znalezienia wyjścia ze ślepej 

uliczki, w jakiej znalazły się strony konfliktu. 

15 października trzech przedstawicieli Federacji 

Studentów usiłowało nieskutecznie wjechać do Chin,  

aby spotkać się z premierem Li Keqiang i z członkami 

Narodowego Kongresu Ludowego, ponieważ to oni 

bowiem ustanawiali regulacje o wyborze szefa zarządu. 

Alek Chow Yong-kang, sekretarz generalny Federacji, 

nazwał to „politycznym protestem”. Ich dokumenty 

podróży przed odlotem zostały unieważnione. Czas 

pokaże, czy studenci w jakiejś formie zdołają przebić się 

ze swymi żądaniami, czy też sytuacja będzie dalej 

eskalować. 

 

KATHARINA FEITH  

„China heute” 2014, nr 3, s. 145-149, nr 4, s. 228-230  

Tłumaczył O. JAN OCHLIŃSKI SVD  

  

●  ●  ● 

 

Trzej nowi biskupi pomocniczy dla Hongkongu 

11 lipca 2014 r. kard. Jan Tong Hon podczas spotkania 

z kapłanami i zakonnikami poinformował, że papież 

Franciszek przedłużył jego czas urzędowania jako bi-

skupa Hongkongu o dalsze trzy lata (kard. Tong 31 lipca 

ukończył 75 lat) i że diecezja otrzymuje trzech nowych 

biskupów pomocniczych. Podczas tego spotkania msgr. 

Andrea Francia z Vatican Study Mission w Hongkongu, 

jako przedstawiciel Stolicy Świętej, podał ich nazwiska. 

Są to pierwsze święcenia biskupie w Hongkongu od 

zmian w 1997 r. 

Wszyscy trzej kapłani wzrastali w Hongkongu i tu 

uczęszczali do szkoły. Mimo że wiele lat ze względu na 

studia przebywali za granicą, to jednak większość ka-

płańskiego życia spędzili w Hongkongu. Wszyscy mają 

długoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowi-

skach. 

Michał Yeung Ming-cheung (Yang Mingzhang 楊鳴章) 

urodził się 1 grudnia 1946 r. w Szanghaju, wzrastał 

jednak w Hongkongu. Po okresie szkolnym najpierw 

pracował w firmie importowo-eksportowej. W wieku 26 

lat wstąpił do seminarium duchownego w Hongkongu. 

10 czerwca 1978 r. został wyświęcony na kapłana dla 

diecezji Hongkong. Ukończył m.in. studia w zakresie 

komunikacji społecznej na Uniwersytecie Syracuse 

w USA, a także pedagogiczne w Harvardzie. W Hong-

kongu pełnił różne zadania w duszpasterstwie, również 

w zakresie zarządzania: pracował w różnych parafiach, 
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także jako duszpasterz w Yu Chun Keung Memorial 

College, jako dyrektor Diecezjalnego Biura Komunikacji 

Społecznej, jako dyrektor Diecezjalnego Biura Szkół, 

a od 2003 r. był dyrektorem Caritasu w Hongkongu. Od 

kwietnia 2009 r. Michał Yeung był jednym z trzech 

wikariuszy generalnych Hongkongu i od 2003 r. jest 

członkiem Papieskiej Rady Cor Unum. Spośród dwóch 

pozostałych wikariuszy generalnych Dominik Chan 

Chi-ming pozostanie dalej na swoim stanowisku, nato-

miast Pierre Lam Minh otrzymuje rok szabatowy i jest 

zwolniony ze stanowiska wikariusza generalnego, 

oznajmił kard. Tong.  

Yeung powiedział w swym wywiadzie, że nominacja 

była dla niego zaskoczeniem, ale biskupom i kapłanom 

diecezji dziękuje za zaufanie i wsparcie. 

Stefan Lee Bun Sang (Li Binsheng 李斌生) urodził się 

w Hongkongu 10 listopada 1956 r. Skończył studia 

w zakresie architektury w Londyńskiej Szkole Archi-

tektury. Najpierw pracował w biurze architektonicznym 

w Londynie i w Hongkongu. Podczas swoich studiów 

zapoznał się z działalnością i charyzmatem Opus Dei. 

Studiował filozofię i teologię w Hongkongu i w Rzymie. 

20 sierpnia 1988 r. został wyświęcony na kapłana. Potem 

wstąpił do Prałatury Opus Dei. W 1990 r. na Uniwer-

sytecie w Navarra napisał doktorat na temat Kościoła 

i  państwa w Chińskiej Republice Ludowej. Po krótkim  

doświadczeniu duszpasterskim na Filipinach powrócił do 

Hongkongu, gdzie piastował różne urzędy. Był m.in. 

rektorem szkoły Tak Sun w Tsim Sha Tsui, a od 1991 r. 

pracował w Sądzie Diecezjalnym w Hongkongu jako 

obrońca z urzędu. Od 2011 r. Stephan Lee zajmuje 

stanowisko wikariusza Opus Dei na Azję Wschodnią. 

 

Józef Ha Chi-shing OFM (Xia Zhicheng 夏志誠) urodził 

się w Hongkongu 4 marca 1959 r. Swoje życie zawo-

dowe rozpoczął od bankowości. W 1984 r. wstąpił do 

franciszkanów. Pierwszy etap wykształcenia ukończył na 

Tajwanie: 27 sierpnia 1988 r. złożył pierwsze śluby 

zakonne. Studia teologiczne odbył w seminarium du-

chownym w Hongkongu, 9 września 1990 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. Uzyskał licencjat z duchowości 

i kultury franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie 

Antonianum w Rzymie, ponadto ukończył studia z za-

kresu pedagogiki religii na Uniwersytecie Loyola 

w Chicago. O. Ha pracował w różnych parafiach 

w Hongkongu oraz wykładał teologię duchowości 

w seminarium duchownym w Hongkongu. Był człon-

kiem Watykańskiej Komisji ds. Kościoła w Chinach 

i sprawował różne funkcje w swoim zakonie. Dwu-

krotnie był przełożonym regionalnym franciszkanów 

w Hongkongu. Należy do kierownictwa seminarium 

duchownego i jest członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji. 

O. Ha pracował również jako duszpasterz w szkole św. 

Bonawentury w Hongkongu. Według UCAN, ze 

względu na swą głęboką duchowość, w diecezji nazy-

wany jest „Mistrzem duchowości”. 

O. Ha podkreślał, że dla franciszkanina zostać bi-

skupem nie jest czymś powszednim, ponieważ z ducha 

zakonu wynika, by nie starać się o zajmowanie w spo-

łeczeństwie wysokich pozycji. 

 

Podczas konferencji prasowej 12 lipca pytania 

w większości koncentrowały się wokół aktualnych te-

matów, takich jak: Ruch „Occupy Central”, głos Ko-

ścioła w polityce i stosunki między Hongkongiem 

a Pekinem […]. Jeśli chodzi o kontrowersyjny temat 

obywatelskiego nieposłuszeństwa, o. Ha wskazał na 

naukę Kościoła i papieży. Podkreślił, że obywatelskie 

nieposłuszeństwo w sobie samym nie jest błędnym, ale 

prawnie uzasadnionym działaniem, które dozwolone jest 

wtedy, gdy autorytety nie kierują się moralnymi zasa-

dami dla dobra społeczności, a inne działania nie pro-

wadzą do żadnych rezultatów. Wielkim wyzwaniem jest, 

mówił dalej Ha, ustalenie, kiedy mamy do czynienia 

z właściwym momentem [by uciec się do obywatelskiego 

nieposłuszeństwa]. Michał Yeung powtórzył stanowisko 

diecezji Hongkong wobec „Occupy Central”: Kościół 

nie zachęca katolików do udziału w tej akcji, ale też nie 

odbiera im prawa do włączania się w nią. Każdy powi-

nien wyrobić sobie własny polityczny sąd. Kościół bę-

dzie wspierał każdego, kto zostanie aresztowany. Więcej 

czasu należałoby poświęcić politycznym debatom na 

temat wyborów przyszłego szefa zarządu, zanim władze 

w Hongkongu przekażą wyniki ostatnich konsultacji 

konferencji politycznej o charakterze doradczym. Dialog 

jest konieczny. Ważne jest także, aby można było wy-

razić różne punkty widzenia Kościoła, żadna opinia nie 

powinna być zagłuszona. Ha uczestniczył w demon-

stracjach w dniu 1 lipca razem z kard. Zen. 

 

Święcenia biskupie odbyły się 30 sierpnia w katedrze 

w Hongkongu, a udzielał ich kard. Tong. Współkonse-

kratorami byli kard. Józef Zen SDB i pochodzący 

z Hongkongu sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Lu-

dów z Rzymu, abp Savio Hon Tai-fai SDB. W święce-

niach uczestniczyło jeszcze ośmiu innych biskupów 

(z  Makau, Tajwanu, Japonii, Korei Południowej, 

Niemiec i USA), ponad 200 kapłanów i ok. 2 tys. 

wiernych. Niektórzy kapłani i świeccy przybyli także 

z Chin kontynentalnych. Kard. Tong w kazaniu po-

wiedział, że nowi biskupi mają pomagać mu w realizacji 

czterech priorytetów pastoralnych diecezji, jakimi są: 

praca ewangelizacyjna, powołania kapłańskie, duszpa-

sterska troska o cudzoziemców i pełnienie funkcji Ko-

ścioła-pomostu, w kontaktach między Kościołem w Chi- 

nach i Kościołem powszechnym. 
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Ostatnie święcenia biskupie w Hongkongu miały 

miejsce w 1996 r., gdy Józef Zen i Jan Tong zostali 

wyświęceni jako biskup koadiutor i biskup pomocniczy. 

Na zaproszenie kard. Tong w święceniach uczest-

niczył biskup partnerskiej diecezji Essen Franz-Josef 

Overbeck. W przemówieniu po święceniach w imieniu 

diecezji Essen przekazał on życzenia pomyślności 

i Bożego błogosławieństwa. 

Bp Tadeusz Ma Daqin z Szanghaju, który pozostaje 

w areszcie domowym, najlepsze życzenia dla nowych 

biskupów i dla Hongkongu wyraził 31 sierpnia na swoim 

blogu. 

Według Dyrektorium Kościoła Katolickiego 

w Hongkongu z 2014 r. diecezja liczy 374 tys. miej-

scowych i 189 tys. zagranicznych katolików (w tym 147 

tys. Filipińczyków), 301 kapłanów, 18 stałych diakonów 

i 491 osób zakonnych. 

KATHARINA FEITH 

Chh 2014, nr 3, s. 150-151 

Tłumaczył O. JAN OCHLIŃSKI SVD 

 

●  ●  ● 

 

Letnia akademia chrześcijańskiej nauki społecznej 

dla chińskich teologów w Bad Honnef 

W dniach 18–29 sierpnia 2014 r. w Katolic-

ko-Społecznym Instytucie (KSI) archidiecezji Kolonii 

w Bad Honnef, odbyła się „1. Letnia akademia dla 

teologów i sióstr zakonnych z Chin. Chrześcijańska 

nauka społeczna w teorii i praktyce”. Organizatorami 

byli: China-Zentrum i KSI. W dwunastodniowym kursie 

uczestniczyło prawie 40 chińskich sióstr, kapłanów 

i seminarzystów, którzy studiują w różnych europejskich 

krajach. Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom 

wiedzy z zakresu chrześcijańskiej nauki społecznej 

i sposobu praktycznego jej zastosowania. W programie 

starano się łączyć teorię z praktyką i dostarczać impul-

sów dla przyszłej działalności uczestników w Chinach. 

Niemieccy i chińscy prelegenci i prelegentki wpro-

wadzali w różnorodną rzeczywistość społeczną i wska-

zywali na jej znaczenie dla chrześcijańskiej nauki 

społecznej. Nie należy rezygnować z podstawowych,  

tradycyjnych idei, ale trzeba je wciąż konfrontować 

z aktualnymi przemianami społecznymi. Jest to ważne 

zarówno w Europie, jak i w Chinach. Spektrum tematów 

obejmowało następujące zagadnienia: Europa i jej roz-

wój; osoba, społeczeństwo a dobro wspólne; gospodarka 

rynkowa jako model gospodarczy Niemiec; etyka 

a prawo; angażowanie się w pracę socjalną w Chinach – 

doświadczenia Kościoła katolickiego i współpraca 

z różnymi grupami społecznymi; młodzi katolicy 

w Chinach. Zajęcia miały m.in. formę warsztatów 

z chińskimi prelegentami, a także rozmów i odwiedzin 

w różnych organizacjach, co umożliwiało zobaczenie 

niektórych rozwiązań w praktyce. Uczestnicy akademii 

odwiedzili: Związek Przedsiębiorców Katolickich BKU, 

IN VIA – Katolickie Stowarzyszenie Socjalne Dziewcząt 

i Kobiet Köln e.V., projekty socjalne parafii św. Teodora 

i św. Elżbiety w Kolonii Vingst/Hohenberg i Steyler 

Bank (temat: etyczne lokaty pieniędzy). Program za-

kończono rozmowami z przedstawicielami katolickich 

dzieł charytatywnych i akcji pomocy, którzy przedstawili 

swoje projekty i konkretne możliwości współpracy 

z Chinami. Studenci gościli również w siedzibie Kon-

ferencji Biskupów Niemieckich w Bonn, jak też 

w China-Zentrum i Instytucie Monumenta Serica 

w Sankt Augustin. 

Wszyscy uczestnicy Letniej Akademii ocenili ją 

bardzo pozytywnie. Dzięki niej mocno uświadomili so-

bie istniejące problemy socjalne. W dyskusji zauważono, 

że niektóre kwestie są już w Chinach podejmowane, ale 

w wielu dziedzinach istnieje potrzeba podjęcia działań. 

Ostatecznie w wypowiedziach uczestników można było 

wyczuć uzasadnioną nadzieję, że w przyszłości niejedną 

inicjatywę będzie można urzeczywistnić w duchu 

chrześcijańskiej nauki społecznej. 

Finansowego wsparcia udzieliły letniej akademii: 

Misereor, archidiecezje Kolonii i Monachium-Freising, 

Missio Aachen, Fundacja Pax-Bank i Związek Diecezji 

Niemiec. 

KATHARINA FEITH 

Chh 2014, nr 3, s. 152 

Tłumaczył O. JAN OCHLIŃSKI SVD 

 

●  ●  ● 
 

Nowi prawosławni kapłani z Chin  

Prawosławie w Chinach świętuje pierwsze świecenia 

kapłańskie w najnowszej historii kraju. Na potrzebę 

nowych chińskich kapłanów prawosławnych do pracy 

duszpasterskiej wśród ok. 15-tysięcznej wspólnoty 

prawosławnych wiernych Rosyjski Kościół Prawo-

sławny wskazywał już dawno. Jednak rząd chiński 

zwlekał, mimo iż w ciągu ostatnich dziesięciu lat kil-

kunastu chińskich studentów ukończyło studia teolo-

giczne w Rosji. Ponieważ został już wyświęcony 

pierwszy chiński kapłan dla Hongkongu, pojawiła się 

nadzieja, że po wielu rozmowach z chińskim rządem 

w najbliższym czasie odbędą się również święcenia 

w ChRL. 

Przełom nastąpił po wizycie patriarchy moskiew-

skiego Cyryla w Chinach w maju 2013 r. (zob. „Chiny 

dzisiaj” 2013, nr 2, s. 16-18). Decydujące rozmowy 

odbyły się w lipcu 2014 r., kiedy oficjalna delegacja 

Państwowego Biura ds. Religii ChRL na czele z dy-

rektorem Wang Zuo’an przyjechała na zaproszenie pa-
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triarchy do Rosji. Już na początku wizyty, w Sankt Pe-

tersburgu, w czasie spotkania z metropolitą tego miasta 

13 lipca 2014 r. Wang podziękował Rosyjskiemu Ko-

ściołowi Prawosławnemu i administracji Petersburga za 

wsparcie i opiekę nad chińskim seminarzystą Aleksan-

drem Yu Shi, który ukończył studia teologiczne 

w tamtejszej Akademii Duchownej (wysłany w tym 

samym czasie do Moskwy inny chiński kleryk musiał 

przerwać naukę z powodów osobistych). 

 

 
 

Wang Zuo’an, dyrektor Państwowego Biura ds. Religii z wizytą 

u metropolity Sankt Petersburga. Zdjęcie mospat.ru 
 

Wang zaznaczył, że w przyszłości „oczywiście nie 

tylko jeden, lecz wielu chińskich seminarzystów” po-

winno być wysłanych do Rosji na studia. Wyraził też 

nadzieję na dalszą współpracę z rosyjskimi seminariami 

duchownymi w zakresie wykształcenia teologicznego 

i wspomniał, że w ciągu kolejnych dni w Moskwie bę-

dzie omawiany temat święceń diakonatu chińskiego 

seminarzysty. 

 

 
 

Pierwszy prawosławny kapłan pochodzący z Chin od czasów rewolucji 

kulturalnej, Anatoli Kung Cheung Ming. Zdjęcie: pravostok.ru 

Dzień później, 14 lipca, na spotkaniu z gubernatorem 

Sankt Petersburga Wang dodał, że w Moskwie będzie 

rozmawiał również o przygotowaniu kolejnych kapłanów 

dla odradzającego się Kościoła Prawosławnego w Chi-

nach. Faktyczne rozmowy z metropolitą Hilarionem 

i jego współpracownikami z Wydziału Stosunków Za-

granicznych Patriarchatu Moskiewskiego były prze-

prowadzone w dniu 16 lipca w Moskwie, dzień po 

spotkaniu Wang Zuo’an z patriarchą Moskwy Cyrylem, 

którego wizytę w Chinach i spotkanie (jako pierwszy 

przywódca religijny) z prezydentem Xi Jinping Wang 

nazwał „bardzo ważnym wydarzeniem, nie tylko w hi-

storii rosyjsko-chińskiej współpracy w sferze religijnej, 

ale również w całej historii stosunków rosyj-

sko-chińskich, w której Rosyjski Kościół Prawosławny 

odgrywa ważną rolę”. 

Dwa miesiące później, 27 września, w święto Pod-

wyższenia Krzyża Świętego podczas liturgii w kościele 

uniwersyteckim św. Jana Apostoła w Sankt Petersburgu, 

Aleksander Yu Shi został jako pierwszy Chińczyk od 

czasów rewolucji kulturalnej wyświęcony na diakona. 

 

 
 

Podczas święceń diakonatu Aleksandra Yu Shi (w środku) w Sankt 

Petersburgu. Zdjęcie: spda.ru 
 

Przed właściwą liturgią otrzymał według tradycji pra-

wosławnego Kościoła święcenia niższe lektoratu i sub-

diakonatu. Liturgię sprawował rektor Akademii 

Teologicznej, abp Peterhofu Ambroży, któremu towa-

rzyszyli inni kapłani Rosyjskiego i Fińskiego Kościoła 

Prawosławnego. Dwa chóry pod kierunkiem ks. Macieja 

Szarowa i s. Ksenii Kansziny zapewniły oprawę mu-

zyczną. Podczas liturgii modlono się za prześladowa-

nych chrześcijan na całym świecie, zwłaszcza cierpią- 

cych w Doniecku i Ługańsku. Na zakończenie nowo 

wyświęcony diakon został pobłogosławiony przez arcy-

biskupa i otrzymał Ewangelię i orarion. Już kilka dni 

później udał się on do Harbinu, gdzie 14 października 

w święto Matki Bożej Wspomożycielki (Pokrowskiej) 

poprowadził nabożeństwo do Matki Bożej. Dwa dni 

wcześniej w Harbinie za zgodą władz ks. Dmitrij Fe-

dorin z Władywostoku odprawił prawosławną liturgię 

dla ponad 50 wiernych i poprowadził modlitwę w pra-

wosławnej części cmentarza Huangshan za pogrzeba-

nych tam rosyjskich i chińskich wiernych prawosław- 

nych. Mija dokładnie 30 lat od czasu, kiedy w Harbinie 

ks. Grzegorz Zhu Shipu odprawił pierwszą w Chinach 

liturgię prawosławną po rewolucji kulturalnej. Ks. Grze- 
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gorz prowadził duszpasterstwo w tym mieście aż do 

swojej śmierci w 2000 r. Przez ostatnie czternaście lat 

wierni prawosławni byli pozbawieni kapłana. 

Poza nowym diakonem z ChRL na drodze do ka-

płaństwa są również dwaj inni seminarzyści z Hong-

kongu – Ambroży Lin i Anatoli Kung. Obaj należą do 

parafii św. Piotra i Pawła Rosyjskiego Kościoła Prawo-

sławnego w Hongkongu i biorą udział w programie 

studiów zaocznych dla studentów zagranicznych Wyż-

szego Seminarium Duchownego w Chabarowsku. Ma on 

na celu umożliwienie przede wszystkim seminarzystom 

z Azji Południowo-Wschodniej poznania języka rosyj-

skiego i prawosławnej kultury. 

 

 
 

Seminarzysta Ambroży Lin podczas święceń lektoratu. 

Zdjęcie: pravostok.ru 

 

6 października 2014 r. Ambroży i Anatoli otrzymali 

w kaplicy św. Innocentego Moskiewskiego w Chaba-

rowsku z rąk wicerektora seminarium bpa Efrema Pro-

sjanoka niższe święcenia lektoratu. Już 5 grudnia jeden 

z nich – Anatoli Kung Ming Cheung (Gong Changming 

龔長明) – został przez metropolitę Chabarowska Igna-

cego wyświęcony na diakona, a cztery dni później, 

9 grudnia – na kapłana. Anatoli jest przedsiębiorcą, 

urodził się w prowincji Jiangsu w 1969 r., od 1999 do 

2012 r. mieszkał w Moskwie i został w 2013 r. 

ochrzczony w Hongkongu. Po raz pierwszy w historii 

prawosławia święcenia kapłańskie otrzymał Chińczyk 

z Hongkongu, co oznacza ważny krok dla rozwoju lo-

kalnego Kościoła w tym mieście i otwiera dla prawo-

sławnych wiernych możliwość słuchania słowa Bożego 

w rodzimym kantońskim i mandaryńskim języku. Nowi 

chińscy kapłani prawosławni oczekiwani w ChRL 

wnieśliby niewątpliwie nową jakość w prawosławną 

obecność w Chinach i pomogliby nieco złagodzić pro-

blemy duszpasterstwa chińskich wiernych. 

PIOTR ADAMEK SVD 
 

Źródła: orthodox.cn (27.9; 7.10), pravostok.ru (7.10; 4.12; 9.12), 

spbda.ru (27.9), mitropolia.spb.ru (13.7), www.patriarchia.ru (14.7), 

mospat.ru (15.7; 14.10)                                                                                         

 

In memoriam     

Biskup Jan Chrzciciel Wang Jin 王荩 (1924–2014) 

23 września 2014 r. po długiej chorobie, w wieku 90 lat, 

zmarł bp Jan Chrzciciel Wang, biskup Yuci 榆次 w prow. 

Shanxi. Bp Wang urodził się 22 kwietnia 1924 r. 

w Taiyuan w rodzinie o długiej katolickiej tradycji. 

W 1935 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchow-

nego w Taiyuan, ale po 

japońskiej inwazji w 1937 

r. przez rok musiał prze-

bywać w domu rodzinnym. 

W 1943 r. rozpoczął studia 

w seminarium duchownym 

w Taiyuan, które konty-

nuował i ukończył w 1950 

r. w seminarium w Makau. 

Po roku praktyki pasto-

ralnej w Taiyuan 9 czer- 

wca 1951 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. 

Najpierw pracował w róż- 

nych parafiach i w seminarium jako kierownik studiów. 

Lata 1965–1985 spędził w więzieniu. Po uwolnieniu 

pracował w diecezji Yuci. W 1999 r. za zgodą Stolicy 

Apostolskiej został wyświęcony przez bpa Sylwestra Li 

Jiantang 李建唐 z Taiyuan na biskupa Yuci. Bp Wang 

szczególną troską otaczał powołania kapłańskie: od 2000 

r. wyświęcono 30 kapłanów. Ostatnich święceń, jeszcze 

9 lipca 2014 r., udzielił sam bp Wang, który już od 

pewnego czasu chorował i często przebywał w szpitalu.  

Requiem za śp. bpa Wang odprawiono 7 października 

w katedrze w Yuci, po czym pochowano go na cmen-

tarzu dla kapłanów diecezji Yuci we wsi Dongergou 洞

儿沟 (diecezja Taiyuan).   

 

Biskup Jan Chryzostom Lan Shi 兰石 (1925–2014)  

21 września 2014 r. w wieku 89 lat zmarł emerytowany 

biskup-koadiutor diecezji Sanyuan w prowincji Shaanxi, 

Lan Shi. Urodził się w 1925 r. w Tongyuan 通远, powiat 

Gaoling 高陵 (prow. Shaanxi), w rodzinie katolickiej. 

Mając 14 lat wstąpił do niższego seminarium, w  1954 r. 

został wyświęcony na kapłana i pracował najpierw jako 

proboszcz we wsi Xiushidu, Jingyang. W 1965 r. 

uwięziono go i do 1979 r. musiał przebywać w obozach 

pracy. Od 1980 r. znowu mógł pracować jako proboszcz 

w Xiushidu. Rzym mianował Lan Shi koadiutorem 

w Sanyuan. Święceń udzielił mu bp Zhang Wenbin 

z Weinan 28 listopada 2000 r. Diecezją zarządzał 

emerytowany już dzisiaj bp Zong Huaide. Od 2000 r. za 

diecezję odpowiada bp Han Yingjin. 
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Bp Lan szczególną troską 

otaczał młodzież, nie-

których doprowadził do 

kapłaństwa, a dziewczęta 

do stanu zakonnego. 

Jako miłośnik muzyki 

komponował pieśni li-

turgiczne. Pogrzeb odbył 

się 24 września w parafii 

Xiushidu. Uczestniczyło 

w nim kilku biskupów, 

40 księży, sióstr zakonnych i około 2 tys. wiernych. Lan 

Shi razem z bpem Zong Huaide i przedstawicielami 

Urzędów do spraw Religii prowincji Shaanxi odwiedził 

Niemcy w 1997 r. 

 

Biskup Jan Wu Shizhen 吴仕珍 (1921–2014) 

25 sierpnia w Nanchang po długiej chorobie w wieku 93 

lat zmarł bp Jan Wu Shizhen, emerytowany oficjalny 

biskup Jiangxi. Cierpiał m.in. na demencję. Wu Shizhen 

urodził się 19 stycznia 1921 r. w Fuzhou, w okręgu 

Linchuan, w prowincji Jiangxi, w tradycyjnie katolickiej 

rodzinie. W 1933 r. wstąpił do niższego seminarium. 

W latach 1942–1949 studiował filozofię i teologię, 6 li-

stopada 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie od ów-

czesnego bpa Yujiang, Williama Charlesa Quinn CM. 

Po święceniach Wu musiał wrócić do regionu, 

z którego pochodził i pracować w rolnictwie. Później 

zajmował się chińską medycyną i aż do lat osiemdzie-

siątych pracował w różnych szpitalach w okręgu Lin-

chuan. W 1982 r. powrócił do diecezji i udzielał się 

w pracy pastoralnej w różnych wspólnotach. 

W 1985 r. z pierwotnie pięciu różnych diecezji 

w prowincji Jiangxi decyzją władz państwowych została 

utworzona jedna diecezja Jiangxi. Dwa lata później ka-

płan Wu został wyświęcony na biskupa-koadiutora 

Jiangxi bez papieskiego mandatu. Po śmierci bpa Chen 

Duqing w roku 1990 (również nie uznanego przez Rzym), 

który właściwie był biskupem Ganzhou, jednak długo żył 

w Nanchang, został jego następcą. Według UCAN, 

w ostatnich latach bp Wu otrzymał jednak zatwierdzenie 

Rzymu jako biskup Nanchang. Obecnie diecezją kieruje 

bp Jan Chrzciciel Li Suguang. 

Według czasopisma „Sunday Examiner” bp Wu 

w roku 2000 uczestniczył w nielegalnych święceniach 

biskupich, a 3 maja 2006 r. był głównym celebransem 

podczas nielegalnych święceń biskupich bpa Józefa Liu 

Xinhong w Anhui. „Sunday Examiner” pisze dalej, że 

katolicy w Nanchang odnosili się do bpa Wu z nieuf-

nością i często szukali kontaktu z biskupem z podziemia 

– Tomaszem Zeng Jingmu – w Yujiang. Bp Wu 

w wywiadzie dla UCAN w roku 2008 informował, że 

obaj biskupi znali się od dziecka, razem wstąpili do 

niższego seminarium i byli dobrymi przyjaciółmi. Póź-

niej jednak z powodu różnicy poglądów nie utrzymywali 

ze sobą kontaktów. W podeszłym wieku spotkali się 

jednak znowu. 
 

 
 

Ogromnym życzeniem bpa Wu było pojednanie między 

oficjalną i podziemną wspólnotą w jego diecezji. Bi-

skupowi Wu ponadto bardzo leżała na sercu sprawa 

formacji seminarzystów i sióstr zakonnych. 

Bp Wu został pochowany 30 sierpnia 2014 r. w ka-

tedrze w Nanchang. 

 

KATHARINA FEITH 

„China heute” 2014, nr 3, s. 153-154 

Tłumaczył O. JAN OCHLIŃSKI SVD 
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Odpowiedź na zapytania ze strony niektórych 

wiernych w związku z problemem niszczenia 

kościołów i krzyży między innymi w ramach 

kampanii „Trzy reformy, jedno zburzenie” 

w prowincji Zhejiang 

 
Uwagi wstępne: Od stycznia 2014 r. w prowincji Zhe-

jiang, a zwłaszcza w Wenzhou 温州, w ramach operacji 

prowincjalnego rządu „Trzy reformy, jedno zburzenie” 

dochodziło do zdejmowania krzyży z kościołów i bu-

rzenia budynków kościelnych (zob. „Chiny Dzisiaj” 

2014, nr 2, s. 3-4 i 9). Poniższy tekst wyraża stanowi-

sko narodowych gremiów kierowniczych oficjalnego 

Kościoła protestanckiego Chin – Chińskiej Rady 

Chrześcijan i Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii. 

Chiński tekst oryginalny ukazał się pod tytułem: „Dui 

bufen xintu jiu Zhejiang, sheng ‘san gai yi chai’ zhong 

sheji jiaotang, shizijia deng wenti de dafu” 对部分信徒

就浙江省“三改一拆”中涉及教堂、十字架等问题的答复 

na stronie internetowej obydwu gremiów: www.ccctsp 

m.org/news/ccctspm/2014/512/14512370.html.  

Niedawno rząd prowincji Zhejiang w ramach prze-

prowadzania akcji „Trzy reformy, jedno zburzenie” 

(restrukturalizacja starych dzielnic mieszkalnych i fa-

brycznych oraz wiosek w miastach, jak też zburzenie 

budynków wzniesionych niezgodnie z prawem) przy-

czynił się do wyburzenia części protestanckich kościo-

łów i przynależnych do nich budowli, co do których 

istniało podejrzenie, że zostały wzniesione niezgodnie 

z prawem. Znaczna liczba wiernych na podstawie swo-

ich przekonań religijnych i z troski o pokojowe utrzy-

manie życia społecznego różnie – albo telefonicznie, 

albo listownie – zgłaszała pytania w tej kwestii. Po za-

sięgnięciu gruntownych informacji, obydwa narodowe 

gremia Kościoła protestanckiego sformułowały na ten 

temat następującą oficjalną odpowiedź:    
 

Po zapoznaniu się z tą sprawą, według naszego ro-

zeznania rząd prowincjalny w Zhejiang, przeprowadza-

jąc akcję „Trzy reformy, jedno zburzenie”, wziął na 

cel budowle w całej prowincji, zbudowane niezgodnie 

z prawem oraz z naruszeniem przepisów dotyczących 

zarządzania ziemią, a także miejskiego i krajowego 

planowania. Celem kampanii jest postęp w nowym ty-

pie urbanizacji, polepszenie obrazu miast i wsi oraz 

upiększenie otoczenia dzielnic mieszkaniowych. Ko-

ścioły i wierni we wszystkich miejscowościach powinni 

okazać zrozumienie oraz gotowość wsparcia tych do-

brych założeń.  

Podczas realizacji kampanii „Trzy reformy, jedno 

zburzenie” również na niektóre budowle kościelne 

prowincji Zhejiang padło podejrzenie, że zostały 

wzniesione z naruszeniem przepisów. Z tego powodu 

wspólnoty zostały wezwane, by je zburzyć albo doko-

nać odpowiednich zmian. Ufamy, że lokalne organy 

obydwu gremiów protestanckich oraz pastorzy i wierni 

miejscowych wspólnot okażą zrozumienie wobec po-

stępowania rządu we wprowadzeniu przepisów praw-

nych i zachowają się właściwie. Sami z siebie powinni 

odpowiedzialnie podchodzić do sprawy i tak szybko jak 

tylko jest to możliwe podjąć konieczne zmiany i uczy-

nić wszystko, aby w ramach tego, co zgodne z prawem 

i przepisami prawnymi, doprowadzić do skutecznego 

rozwiązania zaistniałych trudności tak, aby w społe-

czeństwie został zachowany dobry obraz patriotycznego 

i wiernego prawu Kościoła protestanckiego. Powinni 

również być otwarci na pouczenia oraz mieć świado-

mość, że należy wzmocnić działania zgodne z prawem. 

Równocześnie jednak prosimy odpowiednie władze, 

aby zasięgnęły opinii obydwu protestanckich gremiów 

i miejscowych wspólnot, zakładając, że przy przestrze-

ganiu praw przez prawowite kręgi religijne i zachowa-

nie szacunku wobec  religijnych uczuć wiernych, moż-

na zrealizować odpowiadające prawu stosowne 

zarządzenia. Nie chcemy być świadkami sytuacji, że na 

skutek wymuszonych decyzji zniszczenia obiektu sa-

kralnego, w niektórych miejscowościach miałaby 

ucierpieć społeczna harmonia.  

Ostatnio w całej prowincji Zhejiang dochodziło do 

zdejmowania z kościołów krzyży, lub do ich przeno-

szenia, co prowadziło do pojawienia się wśród ludzi 

wielkiego niepokoju. Wszystkim wiadomo, że krzyż 

jest ważnym symbolem chrześcijaństwa, który sam 

w sobie jednoczy prawdziwą i prostą wiarę jego wy-

znawców. Jesteśmy zdania, że jeśli [krzyż] nie prze-

kracza rozmiarów określonych w planie budowy i nie 

narusza bezpieczeństwa, a jest brutalnie zrywany albo 

przenoszony według czyjegoś uznania, to takie postę-



文 件  
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Stanowisko protestanckiego Kościoła  

w Chinach wobec burzenia kościołów  

i zdejmowania krzyży z kościołów  

w prowincji Zhejiang 
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powanie jest bardzo niestosowne i powinno zostać na-

tychmiast wstrzymane.      

Jesteśmy przekonani, że partia nie zmieni swojej 

polityki religijnej dotyczącej wolności wiary. Obydwa 

gremia narodowe Kościoła protestanckiego od dawna 

i nieprzerwanie są we wzmożonym kontakcie z odpo-

wiednimi osobami odpowiedzialnymi w rządzie za to, 

aby przekazywać dalej usprawiedliwione roszczenia 

wiernych i chronić prawowitych praw Kościoła. Rów-

nocześnie modlimy się do Boga za dotknięte tymi wy-

darzeniami wspólnoty kościelne oraz braci i siostry 

w wierze z Zhejiang. Niech Bóg da wam mądrość, 

abyście byli w stanie rozwiązać powstałe problemy 

właściwie i stosownie. Prosimy również Boga, aby 

Wasze zaufanie było trwałe, abyście mocno trwali 

w miłości Chrystusowej. 

 

Obydwa narodowe gremia protestanckiego Kościoła 

12 maja 2014 

 

 

Uwagi wstępne: Jednym z najbardziej znanych przy-

kładów niszczenia kościołów w prowincji Zhejiang jest 

zburzenie kościoła wspólnoty protestanckiej w Sanjiang 

28 kwietnia 2014 roku. Informowaliśmy o nim w po-

przednim numerze („Chiny dzisiaj” 2014, nr 2, s. 3-4). 

Zburzenie umotywowano brakiem pozwolenia na nie-

które fragmenty budowli i tym, że nie pasuje ona do 

architektury okolicy. Poniższy tekst jest reakcją pastora 

Chen Yilu, zarządzającego seminarium oficjalnego Ko-

ścioła protestanckiego w Nankinie (Nanjing Union 

Theological Seminary).  
 

Patrząc z perspektywy stanowczych działań przeciwko 

nielegalnym budowlom, można wprawdzie zrozumieć 

zachowanie się rządu z Zhejiang, ale problem niepra-

widłowych budowli jest obecny w całym Zhejiang. 

Stanowi on pozostałość promowanego kiedyś wzoru 

rozwoju: „stąpając po kamieniach przejść przez rzekę”, 

a więc odnaleźć swoją drogę, podejmując wiele prób. 

Problem ten może być rozwiązany tylko stopniowo. 

W tym jednakże przypadku rząd z Zhejiang stosuje po-

dejmowane pospiesznie i arbitralnie środki, które nie są 

zgodne z zasadami i znajomością nowoczesnego zarzą-

dzania. Zapewne wyrządzą one wewnętrzną szkodę, 

zaszkodzą wizerunkowi partii i rządu, jak również 

nadwyrężą zaufanie ludności względem partii i naruszą 

stabilność społeczną. Wszystko to nie jest warte podję-

tych wysiłków i jest przykładem chybionego zarządza-

nia.    

Rząd w Zhejiang używa, jak widać, ciężkich 

i twardych metod, aby opanować masowe zajścia. 

Przed konfliktami nie komunikował się i nie pertrakto-

wał z miejscowym Frontem Jedności Narodowej, 

z Biurem ds. Religii i religijnymi przedstawicielami, 

lecz samowolnie zastosował metody, które uważał za 

właściwe. Przejawia się w tym naiwność i uprzedzenie 

politycznych decydentów.     

Słyszy się, że rząd w Zhejiang wobec odpowie-

dzialnych za wspólnotę religijną i czuwających przed 

kościołem wiernych stosuje zarówno metody siłowe, 

jak i groźby. To rani ducha nowoczesnego prawa. Tego 

rodzaju postępowanie przypomina kneblowanie ust 

i bezwzględnie depcze prawa człowieka. Rząd mówi, 

że pragnie rozwiązać problem nielegalnych budowli, 

ale w rzeczywistości sam łamie ustalenia i prawa. Poza 

tym, skoro jego postępowanie jest odbierane przez lu-

dzi jako bezwzględne i grubiańskie, w żadnym przy-

padku nie wskazuje ono na znajomość nowoczesnego 

zarządzania. Mam nadzieję, że niedługo rząd centralny 

zainterweniuje, aby uniknąć dalszego pogarszania się 

sytuacji. Polityczni przywódcy w Zhejiang muszą zro-

zumieć, że wraz z zanikiem życiowej siły Kościoła 

w Sanjiang 三江 , chińskiemu smokowi trudno będzie 

przeżyć. 

W rozumieniu religii przez KPCh podkreśla się jej 

masowy charakter. Tego jednak lokalne władze w Zhe-

jiang najwidoczniej jeszcze sobie nie przyswoiły. Cza-

sami jeden dom, któremu grozi wywłaszczenie na cele 

publiczne, może być przyczyną konfliktu z władzami 

przez wiele lat, a tu uważa się, że zdjęcie krzyża bę-

dzie łatwym rozwiązaniem. W obecnej sytuacji, z jej 

eskalacją i zaistniałym patem, ujawnia się niedoskonała 

znajomość masowego charakteru religii. Przy czym 

partyjny „dokument nr 19” [1982] już przed wieloma 

laty przedstawił ten punkt i określił bardzo jasno, że 

problemy osób przynależących do dużych grup religij-

nych mają być rozwiązywane drogą rokowań.   

W tym przypadku nie chodzi o jakiś problem zwią-

zany z wiarą religijną, ale o problem praw i interesów 

masowego charakteru religii. Osoby wierzące Kościoła 

w Sanjiang strzegą swoich praw i interesów, przy czym 

obydwie strony w przeszłości popełniały błędy. Część 

budowli Kościoła została zbudowana nielegalnie, ale 

rząd milcząc, tolerował ten stan rzeczy. Tylko w ten 

sposób mogło dojść do dzisiejszej sytuacji. Nie można 

powiedzieć, że Kościół sam jest winien, ani też twier-

dzić, że rząd nie ponosi za to odpowiedzialności, skoro 

 

Usunięcie krzyża z kościoła w Sanjiang 

Rozważania ze współczesnej  

perspektywy zarządzania 
 

Chen Yilu 
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wtedy doszło do porozumienia z przedstawicielami rzą-

du. Przeciwnie, trzeba ten problem rozwiązać na dro-

dze rokowań, poszukując dróg najbardziej racjonalnych 

i prawnych, i w żadnym przypadku nie należy siłą bu-

rzyć tej części budowli.   

Tymczasem mamy już do czynienia z kryzysem, 

w którym rząd stosuje rozwiązania siłowe, chcąc unik-

nąć eskalacji tej trudnej sytuacji. Liczni wierni zgro-

madzili się w kościele i zaprzysięgli strzec go nawet za 

cenę własnego życia. Kiedy jakaś sytuacja może do-

prowadzić do ofiar śmiertelnych, wtedy kryzys rze-

czywiście staje się poważny i należy uruchomić sztab 

kryzysowy, włącznie z rokowaniami i gwarancją niena-

ruszalności cielesnej i bezpieczeństwa życia. Najwi-

doczniej w działaniach rządu z Zhejiang nie było tej 

świadomości. Przeciwnie, doprowadza on do konfron-

tacji masy wiernych z siłami policyjnymi i wykorzystu-

je sprzęt do burzenia wielkich budowli. Taka sytuacja 

grozi wybuchem i bardzo niepokoi. Pod pewnym 

względem można powiedzieć, że gdyby rzeczywiście 

doszło do tragedii, to rząd ponosiłby za to odpowie-

dzialność.   

Na III Plenum 18. Kongresu Partyjnego w listopa-

dzie 2013 r. podkreślono, że relacje pomiędzy reformą, 

rozwojem i stabilnością muszą być bardzo wyważone. 

To oznacza, że pierwszeństwo musi mieć zawsze sta-

bilność. Przy postępowaniu w tych sprawach władze 

z Zhejiang nie sprostały w pełni tym dialektycznym za-

sadom. Kiedy jakiś rząd nie uwzględnia nienaruszalno-

ści cielesnej i bezpieczeństwa życia ludności, jego le-

galność staje się problematyczna, zwłaszcza, że to    

zachowanie nie odpowiada również zasadom komuni-

stycznej partii, według których należy „utworzyć jedną 

partię w interesie narodu i rządzić dla dobra narodu”. 

Mamy nadzieję, że obydwie strony lokalnego konfliktu 

zachowają powściągliwość, zapewniając w ten sposób 

wszystkim pokrzywdzonym bezpieczeństwo. Oczeku-

jemy, że dojdzie do szeregu rozmów celem uniknięcia 

obustronnej konfrontacji, dzięki czemu zaistniały kry-

zys niedługo zostanie przezwyciężony. Takie właśnie 

postępowanie odpowiada nowoczesnej nauce zarządza-

nia.   

W pierwszym momencie władzom z Zhejiang wy-

dawało się, że usunięcie przemocą krzyża z kościoła 

w Sanjiang, w połączeniu z wyburzeniem nielegalnych 

budowli jest wyizolowanym zajściem. Jednak inaczej 

niż to początkowo wyglądało sprawa ta stopniowo 

eskalowała i stała się wydarzeniem masowym, sprawą 

kryzysogenną, punktem zapalnym. Jeśli dalej będzie się 

rozwijać w ten sposób, może dojść do przelewu krwi, 

a sytuacja nabierze charakteru politycznego. Niestety, 

rząd z Zhejiang nie traktuje poważnie takiej możliwości 

i jest całkowicie nieprzygotowany do kompromisu i ak-

tywnej polityki informacyjnej. I to jest zdumiewające. 

Rzadko zdarza się, aby przedstawiciel władzy tak lek-

ceważył masowe konflikty. Jeśli sprawa dalej będzie 

miała taki przebieg, to w czasie świąt majowych może 

dojść do tego, że tysiące ludzi, którzy wspierają prote-

stujących, przyjdzie, aby zrobić sobie zdjęcie przy tym 

słynnym krzyżu. Doszłoby wtedy do prawdziwej eska-

lacji konfliktu.   

Przypadek zdjęcia krzyża z kościoła z Sanjiang przy 

użyciu siły można uznać za jeden z najpoważniejszych 

incydentów od powstania Chińskiej Republiki Ludowej, 

który doprowadził do konfrontacji pomiędzy rządem 

a religijnymi masami ludności. Poważnie nadwyrężyło 

to stosunki pomiędzy partią i ludem, rządem i narodem, 

oraz wyrządziło wielkie polityczne szkody.  

Zajście dotyczące kościoła w Sanjiang podniosło 

społeczne koszty zarządzania. Zazwyczaj władze nie 

wyburzają żadnych nielegalnych budowli, dopóki oby-

watele nie wniosą licznych skarg, gdyż powoduje to 

koszty. Już teraz miejscowe władze poniosły w związ-

ku z tą sprawą wielkie nakłady finansowe. Przy czym 

chodzi tu o ciężko zapracowane pieniądze podatników, 

których nie można już wykorzystać na projekty, służą-

ce państwu i narodowi. Miejscowy rząd roztrwonił już 

duże sumy państwowych pieniędzy. Patrząc z punktu 

widzenia zarządzania, zmarnował przez to środki fi-

nansowe, którymi dysponuje. Praworządny system 

wymaga, by organizatorzy i osoby odpowiedzialne za 

tę akcję, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. 

Incydent  w Sanjiang wyrządził wielką szkodę zna-

komitej tradycji miłości do ojczyzny i Kościoła oraz 

radom chrześcijańskim powiązanym z Ruchem Trzech 

Autonomii. Ponieważ miejscowa rada chrześcijańska 

nie mogła spełniać swojej funkcji, wielu wiernych od-

wróci się w przyszłości od rad chrześcijańskich i Ruchu 

Trzech Autonomii, skoro będą się one kojarzyć z nieu-

dolnością. Miejscowa rada chrześcijan w połączeniu 

z Ruchem Trzech Autonomii nie była w stanie porozu-

mieć się z rządem, ani pociągnąć za sobą wiernych. To 

naprawdę olbrzymia strata dla rad chrześcijańskich. 

W ten sposób nazwa „Sanjiang” stanie się odtąd sym-

bolem skrajnej sytuacji patowej, w której rządzą 

sztywne i brutalne metody. Nie może już być zwycięz-

ców. Jeśli teraz nie ogłosi się stanu kryzysowego, a or-

ganizatorzy i odpowiedzialni za ten stan w rządzie nie 

zostaną na czas pociągnięci do odpowiedzialności, aby 

uspokoić opinię publiczną, dojdzie do ogromnych strat 

pod względem politycznym, społecznym i finansowym.  

  

 „China heute” 2014, nr 2, s. 91-93. 

 Tłumaczył ANTONI KOSZORZ SVD 
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Wprowadzenie 

John C.H. Wu (Wu Ching-hsiung [Wu Jingxiong] 吳經

熊, 1899–1986) był prawnikiem, filozofem prawa, pe-

dagogiem życia religijnego oraz znanym konwertytą 

chińskim na wiarę chrześcijańską1. Napisał wiele arty-

kułów i książek na różne tematy, które dotyczyły prze-

de wszystkim prawa, filozofii i religii2. Przetłumaczył 

też Psalmy (1946)3 i Nowy Testament (1946)4 na kla-

                                                
1  Najpierw na protestantyzm (1917), a następnie na katolicyzm 

(1937). 
2  Zob. jego wybrane dzieła: Juridical Essays and Studies, Shang-

hai 1928 oraz 1933; Some Unpublished Letters of Justice Holmes, 

Shanghai 1935; The Art of Law and Other Essays Juridical and 

Literary, Shanghai 1936; Essays in Jurisprudence and Legal Phi-

losophy, Shanghai 1938 (1981); The Science of Love. A Study in 

the Teachings of Thérèse of Lisieux, Huntington, Indiana 1941 

oraz Hongkong 1941; Justice Holmes to Doctor Wu. An Intimate 

Correspondence 1921–1932, New York 1947; From Confucian-

ism to Catholicism, Huntington, Indiana 1949; Beyond East and 

West, New York 1951 (1952) oraz Taipei 1951; The Interior 

Carmel. The Threefold Way of Love, London 1954 oraz Taipei, 

Taiwan 1975; Fountain of Justice. A Study in Natural Law, New 

York 1955 (1959) oraz Taipei 1971; Justice Holmes. A New Es-

timate, Philadelphia 1957; Cases and Materials on Jurisprudence, 

St. Paul, Minnesota 1958; Chinese Humanism and Christian 

Spirituality, Jamaica, New York 1965; Sun Yat-sen. The Man 

and His Ideas, Taipei 1971; The Four Seasons of T’ang Poetry, 

Rutland, Vermont 1972; Zhongguo zhe hsuëh (Zhongguo zhexue 

中國哲學 [Chinese philosophy]), Taipei, Taiwan 1974; The Gold-

en Age of Zen, Taipei, Taiwan 1975 oraz New York 1996; Tao 

Teh Ching (Daodejing 道德經;), New York 1961 oraz [Dao teh 

jing], New York 1997 i Boston 2003; Chinese Legal and Politi-

cal Philosophy, w: The Chinese Mind. Essentials of Chinese Phi-

losophy and Culture, ed. Charles A. Moore, Honolulu 

1967, s. 213-237. 
3  Dostępne w Internecie, zob. http://jesus.tw/Psalms [dostęp: 

20.08.2013]. 
4  Dostępne w Internecie, zob. http://jesus.tw/New_Testament [do-

stęp: 20.08.2013]. 

syczny język chiński. W całym życiu przyświecała mu 

idea osiągnięcia stanu i sfery ponad Wschodem i Za-

chodem. Tutaj chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, 

co owo ponad Wschodem i Zachodem znaczyło dla nie-

go konkretnie.  

 

 
 

Zdjęcie: johnchwu.wordpress.com 
 

Na początku swojej autobiografii, John Wu przed-

stawił swoje credo w następujący sposób:  

 

Jest to [tzn. tradycje Chin: konfucjanizm, dao-

izm i buddyzm] wyraz wspaniałej ludzkiej postawy, 

ale chrześcijaństwo jest boskie. Błędem jest uważać 

chrześcijaństwo za związane z Zachodem. Zachód mo-

że być chrześcijański (bardzo bym pragnął, żeby jak 

najbardziej nim był), ale chrześcijaństwo nie jest za-

chodnie. Jest ponad Wschodem i Zachodem, jest po-

nad tym, co stare i nowe. Jest starsze niż stare i now-

sze niż nowe. Jest mi bliższe niż konfucjanizm, taoizm 

i buddyzm, w kręgu których się urodziłem. I jestem 

im wdzięczny, gdyż to one były pedagogami, którzy 

mnie zawiedli do Chrystusa. Chrystus stanowi harmo-

nię mego życia. Dzięki tej harmonii mogę cieszyć się, 

że urodziłem się żółty, wykształcenie zaś otrzymałem 

człowieka białego (PWZ, 17)5.  

 

Na zakończenie swojej duchowej autobiografii John 

Wu pisze: 

 

Nasza pielgrzymka nie jest więc skierowana ani na 

wschód, ani na zachód, ale do wewnątrz, i to właśnie 

nazywam poruszaniem się ponad Wschodem i Zacho-

dem. Nie należy nazywać chrześcijaństwa „zachod-

nim”. Chrześcijaństwo jest uniwersalne. W rzeczywi-

stości Zachód ma wiele do nauczenia się od Wschodu, 

                                                
5  Stosowany skrót: PWZ dotyczy książki: John Ching-Hsiung Wu, 

Ponad Wschodem i Zachodem, przekł. Irena Doleżal-Nowicka, 

Warszawa 1994. Podane liczby oznaczają numer strony.  
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ponieważ ogólnie biorąc Wschód poszedł da-

lej w swym naturalnym życiu wewnętrznym niż Za-

chód w swym nadnaturalnym życiu wewnętrznym 

(PWZ, 269). 

 

W przytoczonych fragmentach możemy uchwycić sed-

no życia i główny rys duchowości Johna Wu. Jego 

myśl jest oparta na wielu przeciwstawieniach, np. 

Wschodu Zachodowi, chrześcijaństwa (katolicyzmu) 

chińskim religiom (daoizmowi, buddyzmowi i konfu-

cjanizmowi), tego, co ludzkie, temu, co boskie, tego, 

co naturalne, temu, co nadnaturalne i wreszcie tego, co 

stare, temu, co nowe. W wypowiedziach tych mamy do 

czynienia z jasnym wyborem i argumentacją: boskość 

przewyższa ludzkość, uniwersalność przekracza to, co 

partykularne, a wewnętrzne życie człowieka (tzn. jego 

duchowość) przekracza różnice pomiędzy Wschodem 

i Zachodem. „Nasza pielgrzymka”6 – to u Johna Wu 

podstawowa metafora dla zrozumienia życia ludzkiego, 

albo może nawet lepiej – ludzkiej duszy7.  

Życie ludzkie jako wędrówka to metafora, zgodnie 

z którą egzystencja ludzka może być postrzegana jako 

celowa podróż przez kolejne etapy życia: od poczęcia 

do narodzin, od narodzin do dzieciństwa, poprzez lata 

nauki i młodość, a następnie dorosłość, wybór partnera 

życiowego lub życia samotnego, doświadczenie macie-

rzyństwa/ojcostwa i osiągnięcie odpowiedniej pozycji 

aż po śmierć. Dla Johna Wu życie jako pielgrzymka to 

                                                
6  Chodzi tu zatem o typ człowieka w stylu „homo viator”, tzn. 

wędrowca, ustawicznie zdążającego do pełni człowieczeństwa, 

które związane jest z nieustanym poszukiwaniem Boga i uczest-

niczeniem w trudach codziennego życia (por. Gabriel Marcel, 

Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. Piotr Lubicz, 

Warszawa 1984 [oryginał francuski: 1945]). Zob. sformułowania 

Johna Wu: „Nie będę tu wdawał się w szczegóły, ponieważ nie 

piszę autobiografii, lecz dzieje mej duchowej pielgrzymki” 

(PWZ, 95); „A teraz pozwolę sobie streścić dzieje mojej prawni-

czej pielgrzymki” (PWZ, 99); „Teraz, kiedy zbliżam się do kre-

su mojej duchowej wędrówki, muszę opowiedzieć dość szczegó-

łowo o religiach panujących w Chinach, bowiem tworzą one 

moje moralne i religijne tło i dlatego są istotną częścią rozwoju 

mego duchowego życia” (PWZ, 117); „Wędrowanie ma swoje 

plusy, których główną zaletą jest świadomość, że jesteś tylko 

wędrowcem na ziemi. Twoja żona, dzieci, przyjaciele są tylko 

twoimi przypadkowymi znajomymi. Twoje ciało czy osobowość 

to coś, co posiadasz przypadkowo. Jesteś gościem w świecie bez 

gospodarza. Bowiem wszyscy ludzie, których spotykasz, są tak 

samo gośćmi jak ty” (PWZ, 237).  
7  Chodzi tu m.in. o następujące wypowiedzi: „…moja wia-

ra w chrześcijaństwo osłabła, zachowałem jednak słabą wia-

rę w Boga i nieśmiertelność duszy” (PWZ, 89). „Sądzę, że jest 

to wnikliwa ocena mojej duszy” (PWZ, 135); „Takie było obli-

cze duszy chińskiej, nim zakorzeniły się w niej wpływy Zacho-

du” (PWZ, 151); „Bardzo to szlachetna koncepcja Boga, ale czy 

rzeczywiście wróciłem do Niego? Nie, w mym sercu nie dokona-

ła się istotna zmiana, dusza nie zaznała prawdziwego pokoju” 

(PWZ, 163); „Ale dusze nasze są nieśmiertelne” (PWZ, 

204). W Ponad Wschodem i Zachodem jest jeszcze wiele innych 

wypowiedzi tego rodzaju.  

wędrówka, to podróż ze świętym celem i jeszcze święt-

szym miejscem jego ukończenia, bo tam czeka na nas 

nikt inny jak tylko Bóg: „No cóż, nikt nie staje się 

świętym i nie idzie do nieba wyłącznie z powodu mą-

drości, moim zaś jedynym celem jest uświęcenie i wi-

zja zbawienia [w oryginale angielskim: the Beatific Vi-

sion8]” (PWZ, 250).  

John Wu w swojej wędrówce życiowej znalazł 

„most z nieba na ziemię”, którym jest Jezus Chrystus: 

 

Bóg dawno temu przerzucił żywy i ratujący życie most 

z nieba na ziemię, ale człowiek zlekceważył boski 

most za wszelką cenę próbując wybudować własny 

most z ziemi do nieba! Człowiek ma zbyt wiele sprytu, 

a zbyt mało mądrości! Jak można sięgnąć do nieskoń-

czoności skończonymi środkami? (PWZ, 68). 
 

Ten „most z nieba na ziemię” pozwala nam my-

śleć o „drabinie Jakuba”, którą patriarcha Jakub wi-

dział we śnie. Drabina ta sięgała nieba, a po drabinie 

schodzili w dół i wchodzili w górę aniołowie. Na 

szczycie drabiny Jakub ujrzał Boga Jahwe. Miej-

sce, w którym Jakub miał to widzenie nazwał Betel 

(zob. Rdz 28,10-22). W Ewangelii świętego Jana wy-

stępuje wyraźne odniesienie do snu Jakuba. Ukazana 

jest postać Jezusa Chrystusa, który sam siebie nazywa 

imieniem Syna człowieczego: „Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów 

Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowie-

czego” (J 1,51).  

Motyw drabiny z ziemi do nieba symbolizującej 

Jezusa Chrystusa, powrócił u Johna Wu w jego auto-

biografii: 
Czułem w sobie przeraźliwą otchłań nicości, którą tyl-

ko Bóg mógł wypełnić, a ja nie znalazłem Boga. Nie 

znalazłem Boga, ponieważ odsunąłem się od Chrystusa, 

jedynego Boskiego Mostu, jaki Bóg zbudował między 

niebem i ziemią. Ponieważ odszedłem od Chrystusa, 

moja wiara w Boga szybko gasła, a wraz z nią wia-

ra w nieśmiertelność duszy (PWZ, 175).  

 

1. Dlaczego trzeba poruszać się w kierunku ponad 

Wschodem i Zachodem? 

Francis J. Sheed we Wstępie do Ponad Wschodem i Za-

chodem określił osobowość Johna Wu w następujący 

sposób: 

                                                
8  Zwrot ten pochodzi z łac. visio beatifica. Po polsku tłumaczy się 

go jako „wizja uszczęśliwiająca”. W  teologii chrześcijańskiej to 

pojęcie oznacza ostateczne bezpośrednie samoudzielanie się Boga 

poszczególnym osobom. Visio beatifica ma miejsce wtedy, gdy 

dana osoba, będąc członkiem odkupionej ludzkości w obcowaniu 

świętych, osiąga doskonałe zbawienie, czyli niebo. Określenie 

„wizja” podkreśla też intelektualny wymiar tego zbawczego 

doświadczenia, obejmującego całościowe ludzkie przeżycie roz-

koszy, szczęścia płynącego z widzenia Boga ostatecznie twarzą 

w twarz, a nie tylko w niedoskonały sposób przez wiarę tutaj na 

ziemi (zob. 1 Kor 13,11-12). 
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I dlatego dla nas, ludzi należących do świata zachod-

niego, tak wielkie znaczenie ma ten człowiek i jego 

książka. Jest on bowiem jednocześnie bez reszty kato-

licki i bez reszty chiński, tak katolicki, iż można by 

sądzić, że wiele pokoleń ludzi wierzących złożyło się 

na jego osobowość; tak chiński, iż można by sądzić, 

że wniósł do Kościoła nietknięte całe swoje dziedzic-

two rasowe i kulturowe; a przy tym oba te elementy są 

tak ze sobą zespolone, że świadczy to о jakimś nie-

zwykłym powinowactwie tej rasy i tej religii, jeśli bo-

wiem przedstawiciel tej rasy może tak szybko i w tak 

cudowny sposób „zadomowić się” w tej religii, to... . 

Tak więc jest nie tylko w pełni katolikiem i w pełni 

Chińczykiem, ale też w pełni sobą. O tym, jak jest so-

bą, nie muszę mówić, świadczy o tym ta książka 

(PZW, 10).  
 

 

 
 

Zdjęcie: johnchwu.wordpress.com  
 

To potrójne doświadczenie osobowości Johna Wu, jako 

tego, który jest bez reszty katolicki, bez reszty chiń-

ski i pozostaje w pełni sobą (tzn. jest pełen egzysten-

cjalnego autentyzmu)9, świadczy o tym, iż był on osobą 

nieprzeciętną i wywierał głębokie wrażenie na ludziach, 

którzy go spotykali. Tutaj będziemy się koncentrować 

na jego autobiografii. Przypomnijmy sobie jeszcze raz 

jego dwa kluczowe zdania: „Nasza pielgrzymka nie jest 

więc skierowana ani na wschód, ani na zachód, ale do 

wewnątrz, i to właśnie nazywam poruszaniem się po-

nad Wschodem i Zachodem” (PWZ, 269) oraz „moim 

                                                
9  Zob. Frederick J. Streng, Three approaches to authentic exist-

ence: Christian, Confucian, and Buddhist, „Philosophy East and 

West” 1982, Vol. 32, No. 4, s. 371-392; zob. http://buddhism. 
lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-PHIL/streng2.htm [dostęp: 23.08. 

2013]. 

zaś jedynym celem jest uświęcenie i wizja zbawienia 

[‘wizja uszczęśliwiająca’]” (PWZ, 250).  

John Wu skupiał się przede wszystkim na we-

wnętrznym, duchowym charakterze ludzkiej piel-

grzymki. A zatem centrum człowieczeństwa stanowiła 

dla niego duchowość, życie wewnętrzne człowieka, a w 

gruncie rzeczy – mistyczny charakter egzystencji ludz-

kiej. Zresztą on sam był mistykiem, a opisywał 

to w ten sposób: 

 

Co do mnie, jestem nie przejmującym się troskami mi-

stykiem i fale czasu prawie mnie nie dotykają. Nawet 

w najczarniejszych dniach mego życia czułem tak 

mocno tryskającą w moim sercu tajemną radość, że 

często przypominały mi się wspaniałe słowa  świętego 

Pawła: „Niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, 

lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, 

jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, 

którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,9-

10) (PWZ, 52). 

 

Tak, John Wu był także nauczycielem chrześcijańskie-

go mistycyzmu:  

 

Ja osobiście dla specjalnych powodów najlepiej lubię 

dwa psalmy: pierwszy to psalm 23 о Dobrym Pasterzu, 

który ukazał mi trzy etapy wewnętrznego życia. Moje 

wykłady o chrześcijańskim mistycyzmie na wydziale 

religii Uniwersytetu Hawajskiego10 oparte były na tym 

właśnie psalmie. Pierwszy etap, traktujący o życiu 

wewnętrznym, który teologowie nazywają drogą 

oczyszczającą albo wiekiem początkujących, symboli-

zują następujące wersy:  

 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 

orzeźwia moją duszę. 

Drugi etap, zwany na ogół drogą oświecającą albo 

wiekiem biegłości, symbolizują następujące wersy:  

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swe imię. 

Chociażbym chodził ciemną doliną, 

zła się nie ulęknę, bo Ту jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja łaska  

są tym, co mnie pociesza. 

Trzeci etap, który jest etapem jednoczącym albo wie-

kiem doskonałości, symbolizują następujące wersy:  

Stół dla mnie zastawiasz 

wobec mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem; 

mój kielich jest przeobfity. 

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

                                                
10  W czerwcu 1949 r. John Wu został profesorem wizytującym na 

Uniwersytecie na Hawajach, gdzie napisał swoją autobiografię 

Ponad Wschodem i Zachodem. 
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i zamieszkam w domu Pańskim 

po najdłuższe czasy (Ps 23) (PWZ, 235)11. 

 

Nauka o trzech stopniach (etapach, drogach) chrześci-

jańskiego życia duchowego12 posiada bardzo długą hi-

storię.13 Dla nas interesujący jest fakt, iż John Wu daje 

świadectwo tego mistycznego doświadczenia w swoim 

życiu. Te trzy stopnie, tzn. oczyszczający, oświecający 

i jednoczący, ukazują postęp duszy ludzkiej w nadprzy-

rodzonym życiu łaski podczas jej wędrówki w tym 

świecie. Dla Johna Wu życie ludzkie na tej ziemi jawi 

się jako odpowiedź na „obezwładniającą” łaskę Bożą 

                                                
11  O tej potrójnej drodze chrześcijańskiego życia duchowego mówił 

John Wu już wcześniej: „Od kiedy stałem się katolikiem, cała 

mądrość Wschodu jest wodą na mój młyn. Znakomicie ujął to 

psalmista: ‘W Twoim świetle zobaczymy Światło’ (PZW, 146). 

Sądzę, że przede wszystkim znaczy to, że w świetle Ojca roz-

poznamy Syna, Światło świata. Ale w innym sensie może to też 

oznaczać, że w świetle Boga możemy postrzegać wszystkie świa-

tła, zarówno naturalne, jak i moralne. Żeby to zilustrować, kiedy 

czytam w buddyjskim klasyku: ‘Unikaj zła, miłuj wszelkie dobro 

i zachowaj czysty umysł. Oto nauka Buddy’ – powiadam sobie: 

‘Jakież to podobne do trzech dróg chrześcijańskiego życia du-

chowego: oczyszczającej, oświecającej i jednoczącej!’. Kiedy 

czytam, jaki był program nauczania Konfucjusza: ‘Najpierw po-

przez poezję obudź zainteresowanie swych uczniów mądrością; 

potem utwierdź ich charakter poprzez stosowanie przez nich za-

sad moralnych; wreszcie zharmonizuj ich osobowość za pomocą 

muzyki’ – przypomina mi to psalm о Dobrym Pasterzu. Sfery są 

tak oddalone od siebie jak niebo i ziemia, ale poszczególne etapy 

są bardzo podobne, dla tej prostej przyczyny, że nawet łaska 

działa na psychologiczny i naturalny aparat człowieka. Co się ty-

czy mądrości Wschodu i mądrości chrześcijańskiej, Bóg dał me-

mu umysłowi organiczną zdolność łączenia przejrzystych róż-

nic”. 
12  W tradycji mistycznej proces życia mistycznego rozumiano też 

jako trzy odmienne drogi: drogę (nagłego) oczyszczenia, drogę 

oschłości oraz drogę spokoju i ciszy. Ponadto mówiono o trzech 

stopniach zjednoczenia mistycznego, tzn. zjednoczenie niedosko-

nałe (jako modlitwa odpocznienia), zaręczyny duchowe i zjedno-

czenie przekształcające. Wyróżniano też etap początkujący, etap 

rozpoczęcia życia mistycznego i etap zjednoczenia mistycznego. 

Trzeba podkreślić, że te wszystkie podziały, jakie są nam znane, 

zależą od konkretnego spotkania chrześcijanina z Bogiem. Mi-

styka w chrześcijaństwie to droga duchowa człowieka do osią-

gnięcia – poprzez wiarę – bezpośredniego spotkania z Bogiem 

już w życiu doczesnym oraz samo spotkanie z Bogiem, będące 

zwieńczeniem tej drogi, jako zjednoczenie mistyczne (łac. unio 

mystica). Mistyka w chrześcijaństwie to doświadczenie duchowe 

tajemniczego działania łaski otrzymanej we chrzcie, które pro-

wadzi do wejścia w obecność Boga i jedności z Nim. Doświad-

czenie to urzeczywistnia się na mocy darów Ducha Świętego 

i cnót teologalnych, przede wszystkim wewnętrznie, „na dnie 

duszy”. Zob. Marek Chmielewski, Mistyka, w: Leksykon du-

chowości katolickiej, red. tenże, Lublin – Kraków 2002, s. 536-

542. 
13  Pseudo-Dionizy Areopagita, wczesnochrześcijański autor pism 

teologicznych Corpus Dionysiacum (przed 532), dzieli proces 

uświęcenia na trzy drogi: droga oczyszczająca, oświecają-

ca i jednocząca. Św. Tomasz, w nawiązaniu do św. Augustyna, 

rozszerza etapy miłości na całą sytuację duchową chrześcijanina, 

nauczając o początkujących, postępujących i doskonałych 

etapach w życiu duchowym. 

(zob. PZW rozdz. 4: „Powrót syna marnotrawne-

go”, s. 176-193), a najgłębszy jego sens można by 

sformułować następująco: Chrześcijanin rodzi się 

w tym świecie i żyje tutaj jakiś czas, ale nie jest z tego 

świata. Tak, jak to powiedział sam Jezus w Ewangelii 

wg św. Jana: „Oni [tzn. uczniowie Jezusa] nie są ze 

świata, jak i Ja nie jestem ze świata” (J 17,16). Praw-

dziwymi skarbami chrześcijanina są łaska, bliska łącz-

ność z Bogiem oraz to, co pomaga nam i ożywia w nas 

nadprzyrodzone życie. A naprawdę złe jest to, co osła-

bia czy też zabija życie duchowe, a my nazywamy to 

grzechem.  

 Można powiedzieć, iż ideał życia chrześcijańskiego, 

według Johna Wu, wyraźnie widoczny też w jego wła-

snym doświadczeniu, to ruch w „kierunku ponad 

Wschodem i Zachodem” jako wzrastanie w chrześci-

jańskiej duchowości, która przekracza przestrzenno-

geograficzne oraz historyczno-kulturowe ograniczenia 

egzystencji ludzkiej. W tym kontekście pragniemy za-

cytować motywację Johna Wu do napisania omawianej 

książki:  

 

Napisać autobiografię czy książkę będącą spowiedzią, 

kiedy jest się jeszcze dzieckiem – bo ostatecznie życie 

zaczyna się po pięćdziesiątce – jest, powiedzmy sobie, 

przedsięwzięciem co najmniej ryzykownym. Nigdy nie 

rozpocząłbym pisania tej książki, gdyby nie ustawicz-

ny nacisk moich przyjaciół, zwłaszcza mego drogiego 

spowiednika ojca Nicholasa Maestrini, który modlił się 

o to ponad dziesięć lat. Inni duchowni, w tym również 

ojciec Pasquale d’Elie14 i ojciec F. Legrand, też mnie 

do tego namawiali. Kierowali się może tym przekona-

niem, że złapanie i oswojenie jednego smoka może 

doprowadzić do złapania i oswojenia pozostałych smo-

ków. Oczywiście wiedzieli oni równie dobrze, jak ja, 

że wszystko zależy od łaski Bożej, byli jednak zdania, 

że dzieje mego nawrócenia mogą rzucić pewne światło 

na duchową fizjonomię moich rodaków i dać misjona-

rzom wskazówki, jak do nich podejść. Ponadto, po-

nieważ byłem najgorszym z marnotrawnych synów, 

mój powrót do Ojca uwypukla niezwykle wyraźnie ła-

ski od Niego otrzymane (PWZ, 276-277). 

 

Zatem John Wu był dla swoich zachodnich przyja-

ciół i misjonarzy smokiem z chińską fizjonomią du-

chową, którego złapała i oswoiła łaska Boża. Wszyscy 

jesteśmy świadomi różnicy pomiędzy chrześcijań-

skim a chińskim rozumieniem smoka. Smok chiński, 

long 龍, jest stworem z chińskiej mitologii, przedsta-

wianym zazwyczaj jako długie, wężopodobne stworze-

nie z wielkimi szponami. Long, od dawna silnie zako-

rzeniony w folklorze i sztuce Chin, jest symbolem 

                                                
14  Właściwie d’Elia. To słynny włoski jezuita (1890–1963), histo-

ryk misji jezuickiej w Chinach i wydawca pism Matteo Ricciego 

„Fonti Ricciane”.  
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mocy przynoszącej szczęście. Personifikuje też element 

yang 陽 (w odróżnieniu od yin 陰15), jego domena to 

pogoda, postrzegany jako władca deszczu i wody. Nie 

tylko cesarz chiński, ale też wielu Chińczyków uważa 

siebie do dziś za „potomków smoka” 16 . Natomiast 

w tradycji chrześcijańskiej smok pojawia się jako sym-

bol szatana. Tutaj interesuje nas fizjonomia duchowa 

chińskiej duszy.  

 

W sercu każdego Chińczyka kryje się tajemna duma, 

którą stopić może tylko ogień miłości, nigdy zaś nie 

usunie jej chirurgiczna operacja. Chińczyka można źle 

traktować, można go powalić na kolana, ale nigdy ta-

kimi metodami nie zdobędzie się jego serca. Wręcz 

przeciwnie, choć rzucisz go na kolana, jego serce bę-

dzie się zawsze buntować. Jeśli jednak podejdziesz do 

niego uprzejmie, jest zbyt wrażliwy, żeby wykorzystać 

twoją uprzejmość i wspaniałomyślność. Musimy pa-

miętać, że należy on do starego narodu bogate-

go w doświadczenia i mądrość życiową. Uczynisz go 

pokornym czyniąc go wspaniałomyślnym, a osiągniesz 

to, jeśli sam będziesz wspaniałomyślny (PWZ, 270). 

 

Czym charakteryzuje się chińska dusza? John Wu od-

krywa w niej jej monastyczny wymiar: 

 

Dla duszy chińskiej jednym z największych uroków 

Kościoła katolickiego jest tradycja monastyczna. Chiń-

czycy, ogólnie rzecz biorąc, są przywiązani do świata 

doczesnego, ale żywią tajemny podziw dla tych, któ-

rzy bohatersko poświęcili wszystkie ziemskie przy-

jemności i związki, by się zjednoczyć z Bogiem. 

W głębi serca Chińczycy wiedzą, że zaszczyty i bo-

gactwa wkrótce przeminą bez śladu i dlatego podzi-

wiają tych, którzy się wyrzekają tego, co przejściowe, 

by wytrwale dążyć do tego, co wieczne. Dlatego też, 

choć żyję w świecie, sercem jestem z tymi, którzy ży-

ją w klasztorach (PWZ, 271). 

 

Inną charakterystyką duszy chińskiej jest jej synkre-

tyzm, który – według Johna Wu – obejmuje też ducha 

tolerancji: 

 

Naród chiński ma umysł synkretyczny. Ludzie róż-

nych wyznań czy religii nie mają do siebie nawzajem 

żadnych uprzedzeń. I dlatego, jeśli katolik chce żyć 

wedle zasad swojej religii, wszyscy Chińczycy będą 

go szanować. Prezydent Czang Kaj-szek, metody-

sta, z całym zapałem współpracował ze mną podczas 

przekładu psalmów i Nowego Testamentu. Historia 

Chin zna wiele pięknych przyjaźni między ludźmi wy-

znającymi całkowicie odmienną wiarę (PWZ, 272). 

 

Co natomiast można by uznać za najbardziej charakte-

rystyczną cechę chińskiej duszy? John Wu tak odpo-

wiada na to interesujące pytanie: 

                                                
15  Zob. przypis 19. 
16  Zob. Jeremy Roberts, Chinese Mythology A to Z, New York 

2004, s. 31.  

Może najbardziej charakterystyczną cechą chińskiej 

duszy jest pewna wesołość, wypływająca spontanicznie 

z wewnętrznej harmonii. Chińczyk będący w dobrej 

kondycji, jest w harmonii ze wszechświatem. Rytm je-

go życia jest w doskonałej zgodzie z rytmem kosmicz-

nym albo raczej oba te rytmy łączą się w jeden wspól-

ny. Czy jest on konfucjanistą, buddystą, czy taoistą 

poczucie jedności ze wszechświatem tworzy jakby 

niewyrażone podglebie jego duszy. To uczucie jest 

wyraźną estetyczną intuicją wykraczającą poza słowa 

i obrazy (PWZ, 272). 
 

John Wu również zadał sobie następujące pytanie: 

 

[…] Со jest jednak najbardziej podstawową cechą du-

cha chińskiego? Moim zdaniem jest to połączenie tego 

co abstrakcyjne z konkretem, tego co uniwersalne 

z tym co szczegółowe, najwyższej nieziemskości 

z wielką przyziemnością, idealizmu transcendentalne-

go z rzeczową praktycznością. To połączenie nie jest 

kwestią teoretycznej syntezy, ale sprawą osobistego 

doświadczenia (PWZ, 143). 
 

Dla lepszego zrozumienia chińskiej duszy, konieczne 

jest przytoczenie następującego opisu: 

 

Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że w du-

szy chińskiej jedna cecha góruje nad wszystkimi, a jest 

nią poczucie wdzięczności. Już sama instytucja „kultu 

przodków” (jest to błędny termin, ponieważ w rze-

czywistości chodzi tylko о pamięć о własnych przod-

kach) oparta jest na uczuciu wdzięczności wobec źró-

dła naszego fizycznego istnienia. To uczucie 

wdzięczności łatwo może być przeniesione na właści-

we miejsce, tzn. na nasze stosunki z Bogiem, Ojcem 

całej ludzkości, Żywym Źródłem wszystkiego co fi-

zyczne i duchowe. Kiedy Chińczyk się nawraca, jest 

rzeczą naturalną, że wdzięczność stanowi dominującą 

nutę jego duchowości. Sądzę, że tak właśnie jest 

w moim przypadku (PWZ, 65-266). 

 

W porównaniu z chrześcijaństwem John Wu miał kry-

tyczny głos na temat kultury chińskiej, jak to możemy 

zauważyć w poniższym tekście: 

 

Jednak nie można zaprzeczyć, że bez światła Objawie-

nia Chińczykowi groziłoby, że stanie się fatalistą; po-

dobnie gdyby człowiek Zachodu zapomniał о swoim 

chrześcijaństwie, groziłby mu aktywizm (PWZ, 267). 
 

W ten sposób John Wu powtarza swoje głębokie prze-

konanie duchowe: 

 

Nie należy nazywać chrześcijaństwa „zachodnim”. 

Chrześcijaństwo jest uniwersalne. W rzeczywistości 

Zachód ma wiele do nauczenia się od Wschodu, po-

nieważ, ogólnie rzecz biorąc, Wschód poszedł dalej 

w swym naturalnym życiu wewnętrznym niż Zachód 

w swym nadnaturalnym życiu wewnętrznym (PWZ, 

269). 
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Życie Johna Wu było nieustannym dążeniem do 

wspólnoty z Bogiem oraz do świadomego odczuwania 

w codzienności Jego obecności jako Ostatecznej Rze-

czywistości albo jako Ostatecznej Prawdy Duchowej. 

Taki sposób życia charakteryzuje mistyka.  

Zanim przejdziemy do pogłębionego spojrzenia 

komparatywnego pomiędzy Zachodem (tutaj również 

mamy na myśli chrześcijaństwo) a Wschodem (Chiny), 

zacytujemy bardzo interesującą wypowiedź Johna Wu: 
 

[...] Jednak Chińczyk lubi nie tyle „bezruch”, co ra-

czej wolne tempo życia. Każda chwila pośpiechu wy-

trąca go z równowagi. I w tym znowu jestem najbar-

dziej chiński ze wszystkich Chińczyków („I am 

a Chinese of the Chinese”)17 (PWZ, 270). 
 

Zatem John Wu jako „najbardziej chiński ze wszyst-

kich Chińczyków” bardzo cierpiał ze względu na róż-

nice i napięcia pomiędzy Chinami i Zachodem. Swoją 

wiarę w jedność rodzaju ludzkiego wyraził w ten spo-

sób: 

 

Ludzkość jest jedna mimo granic dzielących narody 

i różnic w kolorze skóry. Różnice pomiędzy rasami 

zależą od skóry, lecz jedność ludzkości kryje się 

w głębi serca serc (PWZ, 172). 

 

„W głębi serca”, w duchowym wymiarze człowieka, 

w ludzkim życiu wewnętrznym widział John Wu kieru-

nek ku poruszaniu się „ponad Wschodem i Zachodem”: 

 

Ewolucja muzyki od melodii do harmonii symbolizuje 

rozwój ludzkiego społeczeństwa i rozwój wewnętrzne-

go życia człowieka. Ale najbardziej bolesne momenty 

są wtedy, kiedy melodia już pierzchła, a harmonii 

jeszcze nie ma, ponieważ w tych momentach mamy 

tylko dysonanse, które nie są ani melodyjne, ani har-

moniczne. To tłumaczy dlaczego w okresach przej-

ściowych „łagodnie nastawieni” filozofowie tak często 

pragną wrócić do natury, tęskniąc jak gdyby za utra-

coną melodią (PWZ, 171). 

 

W krótkiej części „Wschód i Zachód” (Ponad Wscho-

dem a Zachodem, rozdz. 14: „Zawiłe rozmyślanie”), 

John Wu napisał: 

 

Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że ogólnie 

biorąc Wschód ma więcej cech kobiecych, a Zachód 

męskich. Nadzieja na przyszłość zależy od ich połą-

czenia się, a sezon łączenia par już się zaczął (PWZ, 

172). 
 

                                                
17  W tym miejscu John Wu przypomina słowa św. Pawła z Listu do 

Filipian, którymi opisuje on swoje żydowskie dziedzictwo: 

„Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny 

mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej: ob-

rzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, 

Hebrajczyk z Hebrajczyków...” (Flp 3,4-6). Wyróżnienie po-

chodzi od autora artykułu. 

Opisywanie kontrastu między kulturami za pomocą 

ludzkich cech biologicznych – tzn. kobiecości oraz mę-

skości – jest czymś bardzo interesującym18. Główne ce-

chy charakteryzujące kobiecość to łagodność, empatia 

oraz wrażliwość. Cechy przypisywane mężczyźnie to 

odwaga, a nawet zuchwałość oraz stanowczość. Cechy, 

które łączymy z męskością i kobiecością, zależą oczy-

wiście od czasu, miejsca i kontekstu kulturowego, co 

wiąże się z wieloma społecznymi czynnikami. Dla Joh-

na Wu takie rozróżnienie miało na pewno powiązanie 

z polaryzacją pomiędzy yin 陰 oraz yang 陽.19   

 Tutaj chciałbym przytoczyć intrygujący fragment 

z Ponad Wschodem i Zachodem, który ukazuje feno-

men „poszukiwania Matki” w życiu Johna Wu: 

 

Przez całe życie szukałem Matki i wreszcie znalazłem 

ją w Kościele katolickim, i to w potrójnym sensie. Bóg 

jest moją Matką, Kościół jest moją Matką i Najświęt-

sza Maryja Panna jest moją Matką; a te wszystkie trzy 

Matki połączyły się w jedno Macierzyństwo, w któ-

rym jestem, żyję i poruszam się  (PWZ, 192)20. 

Jednym z uroków Kościoła katolickiego jest to, że 

ten kobiecy element osobowości Jezusa jest instytucjo-

nalnie reprezentowany w osobie Najświętszej Panny. 

To istotnie Prawdziwy Kościół, ponieważ w pełni 

ucieleśnia osobowość swego Założyciela (PWZ, 193). 
 

W rozdziale trzecim, który zatytułowany jest: „Moja 

mała matka” (s. 27-31), John Wu zaczyna narrację 

w następujący sposób: 

 

Bóg dał mi dwie matki, jedną, która mnie urodziła, 

i drugą, która mnie wychowała. Tę, która mnie zro-

                                                
18  Zob. „Femininity”, „Masculinity”, and „Androgyny”. A Modern 

Philosophical Discussion, ed. Mary Vetterling-Braggin, Little-

field 1982. Porównaj też słowa Johna Wu, które są 

powtórzeniem stwierdzenia księdza Hernandeza o św. Teresie 

z Avili: „[…] He [i.e., the Holy Spirit] raised Teresa of Avila, 

a woman who was a man. Nor is it for nothing that his time He 

has raised ‘a baby who is an old man’” (John Wu, Science of Lo-

ve, s. 34-35). To ostatnie określenie: „Dziecko, które jest sta-

rym/dojrzałym człowiekiem” odnosiło się do św. Teresy z Li-

sieux. 
19  Koncepcja yin i yang to starożytna myśl filozofii chińskiej. 

Omawia ona dwie przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które 

działają od początku istnienia kosmosu, a odnaleźć je można 

wszędzie. Yang (pierwotnie najczęściej interpretowane jako „na-

słonecznione miejsce” oraz „światło słoneczne”) oznacza energię 

i aktywność, skierowanie na zewnątrz, symbolizuje męskość oraz 

liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo oraz dusza hun 魂. 

Yin (pierwotnie najczęściej interpretowane jako „zacienione 

miejsce” oraz „zachmurzenie” i „zaciemnienie”) oznacza bier-

ność, uległość, skierowanie do wewnątrz, symbolizuje kobiecość 

oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc oraz dusza po 魄. Zob. 

Roger T. Ames, „Yin and Yang”, w: Encyclopedia of Chinese 

Philosophy, ed. Antonio S. Cua, London 2002, s. 846-847. 
20  Por. Dzieje Apostolskie 17,28: „Bo w nim żyjemy, poruszamy 

się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: 

Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (Biblia Tysiąclecia). 
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dziła, będę tu nazywał moją „małą” matką, tę drugą, 

która mnie wychowała – „dużą” matką. 
 

Jego „mała” matka umarła, kiedy miał 4 lata. A takie 

słowa napisał o swojej „dużej” matce: 

 

Niełatwo mi pisać о mojej dużej matce. Jeśli mnie 

spytają, kto ze wszystkich istot ludzkich jest mi naj-

droższy, odpowiem bez cienia wahania, że moja duża 

matka. Nigdy o nikim nie śniłem tak często jak o niej. 

Nigdy niczyjej pamięci nie opłakałem tak rzewnymi 

łzami jak jej (PWZ, 31). 
 

Nikt z nas nie musi być psychologiem, żeby sobie wy-

obrazić traumatyczny wpływ śmierci jednego z rodzi-

ców na dziecko, szczególnie zaś doświadczenie śmierci 

matki na jego dalsze życie 21 . Taka utrata w sposób 

trwały oddziałuje na rozwój osobowości, poczucie bez-

pieczeństwa oraz relacje z innymi osobami, które pozo-

stały w rodzinie, czy są poza nią. Ponadto małe dzieci, 

jak to było w przypadku Johna Wu, są w takiej sytuacji 

bardziej narażone na depresyjne zaburzenia22. W mo-

mencie śmierci swojej „dużej” matki John Wu był na-

stolatkiem, miał „już” 15 lat. Chcemy zatem tutaj pod-

kreślić, iż jego „poszukiwanie Matki” ma „Sitz im 

Leben” (z niem. dosł. „siedlisko życiowe”)23, tzn. jest 

głęboko zakorzenione w jego życiu. 

 Powróćmy jednak do jego przemyśleń dotyczących 

komparatystyki pomiędzy Wschodem (Chinami) a Za-

chodem (Stany Zjednoczone i Europa): 

 

Zarówno Chiny, jak i Zachód szukają szczęścia, ale 

ich metody są całkowicie odmienne. Ogólnie rzecz 

biorąc my staramy się ograniczyć nasze pragnienia, 

podczas gdy ludzie Zachodu starają się spotęgować 

środki, by je zaspokoić (PWZ, 172). 

 

Czasami porównywanie kultur przez Johna Wu czynio-

ne jest z dużą dozą humoru: 
 

Różnica pomiędzy Wschodem i Zachodem to różnica 

pomiędzy herbatą i kawą. А jednak nie brak entuzja-

stów herbaty wśród ludzi Zachodu (PWZ, 172). 
 

Niekiedy jednak jego wypowiedzi odznaczają się wiel-

ką powagą zabarwioną nutą pesymizmu: 
 

Cała cywilizacja jest chorobą i tyle jest różnych rodza-

jów cywilizacji, ile jest rodzajów chorób. Chińska cy-

                                                
21  Zob. Maxine Harris, The Loss That is Forever: The Lifelong Im-

pact of the Early Death of a Mother or Father, New York 1995 

oraz „Utrata bliskiej osoby w dzieciństwie”, w: „Źródło 

depresji: dzieciństwo?”, http://zenforest.wordpress.com/2008/ 

12/15/zrodlo-depresji-dziecinstwo/ [dostęp: 22.08.2014]. 
22  Victoria H. Raveis, Karolynn Siegel, Daniel Karus, Children's 

Psychological Distress Following the Death of a Parent, „Jour-

nal of Youth and Adolescence” April 1999, Vol. 28, No. 2, 

s. 165-180. 
23  To pojęcie pochodzi z dziedziny studiów biblijnych i krytyki bi-

blijnej, w których oznacza kontekst życiowy tłumaczący powsta-

nie oraz wykorzystywanie danego fragmentu Biblii. 

wilizacja to beri-beri24, zachodnia to choroba coraz to 

inna25 – dawniej była to gruźlica, teraz tyfus. Chińska 

cywilizacja jest muzeum, zachodnia cyrkiem, hinduska 

cmentarzem. Do muzeum chodzimy z ciekawości, do 

cyrku, żeby przeżyć mocne wrażenia, a na cmentarz, 

żeby pomedytować (PWZ, 173). 

 

Różnicę między kulturami Wchodu i Zachodu wyraził 

w ten sposób: 

 

Ludzie Zachodu są poważnie dowcipni, a my jesteśmy 

dowcipnie poważni. О ile oni są lepiej obeznani z tym, 

jakie to nieszczęście być śmiesznym, to my jesteśmy 

lepiej obeznani z tym, jak śmiesznie jest być nieszczę-

snym (PWZ, 174). 
 

Życie Johna Wu było wielką próbą „poruszania się po-

nad Wschód i Zachód”, transcendowania kultur 

Wschodu i Zachodu. Z wielkim uznaniem potwierdzo-

no tę zdolność, wprawdzie najpierw odnosząc się do 

jego stylu tłumaczeń Pisma Świętego (Nowego Testa-

mentu): 

 

Dr Wu posługując się klasycznymi zwrotami oraz 

idiomami, dał klucz do żywej syntezy Wschodu i Za-

chodu, syntezy, która jak szata bez szwu czy kawałki 

węgla stopiły się w jednym ogniu Bożej Miłości (PWZ, 

250). 
 

Tymi słowy Pierre-Célestin Lou Tseng-Tsiang (Lu 

Zhengxiang 陸徵祥 , 1871–1949) 26  – chiński polityk, 

dyplomata, a w późniejszym okresie mnich benedyk-

tyński – dał w 1948 r. Nihil Obstat dla jego tłumacze-

nia Nowego Testamentu. Wypowiedź ta znalazła się 

                                                
24  Beri-beri (chiń. jiaoqibing 脚氣病) to choroba, która jest skrajną 

formą hipowitaminozy spowodowaną niedoborem witaminy B1. 

W przeszłości choroba beri-beri występowała u ludzi, którzy 

odżywiali się wyłącznie białym, łuskanym ryżem. W czasach 

dzisiejszych występuje bardzo rzadko. Zob. Mała encyklopedia 

medycyny PWN, Piotr Kostrzewski i Janusz Ziółkowski, War-

szawa 1999, s. 93. 
25  Fraza „wandering sickness” może też być rozumiana jako sama 

choroba: „According to the Pima Indian healing system, disor-

ders believed to occur because of impurities wandering into 

and throughout the body”. Wayne B. Jonas, Mosby's Diction-

ary of Complementary and Alternative Medicine, Amsterdam 

2005; http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/wandering 

+sickness [dostęp: 22.08.2014]. 
26  Urodził się on w Szanghaju, w rodzinie protestanckiego kateche-

ty. Był ambasadorem Chin w Holandii i Rosji. W 1911 r. prze-

szedł na katolicyzm. Po powrocie do Chin piastował od 1912 r. 

z  przerwami do 1920 r. urząd ministra spraw zagranicznych. 

W latach 1912 oraz 1915–1916 pełnił także funkcję premiera 

Republiki Chińskiej. W 1926, po śmierci swojej żony Belgijki, 

którą poślubił w roku 1899, wycofał się z życia publicznego 

i  rok później wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. An- 

drzeja w Loppem koło Brugii. Przybrał imię zakonne Pierre-

Célestin. Zob. Nicholas M. Keegan, From Chancery to Cloister: 

the Chinese Diplomat who became a Benedictine Monk, „Diplo-

macy & Statecraft” 1999, Vol. 10, Iss. 1, s. 172-185. 
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w liście Pierre-Célestina Lou Tseng-Tsiang do prałata 

Lokuang (Luo Guang 羅光, 1911–2004)27. 

Interesującym pytaniem dla nas musi być teraz: Ja-

kimi środkami dysponował John Wu, ażeby zrealizo-

wać swój program życia „ponad Wschodem i Zacho-

dem”? Lektura omawianej autobiografii oraz inne jego 

dzieła jednoznacznie mówią nam o potrójnej „drabi-

nie”, która nie tylko stanowi pomost pomiędzy kultu-

rami Wschodu i Zachodu, ale prowadzi przede wszyst-

kim człowieka w kierunku wertykalnym – jak „drabina 

Jakuba” – ku Transcendencji, ale poprzez wędrówkę, 

pielgrzymkę „do wewnątrz” (PZW, 269). Są to: 

1) „drabina” wiary chrześcijańskiej, 2) „drabina” przy-

jaźni ludzkiej oraz miłości ludzkiej i boskiej oraz 3) 

„drabina” prawa naturalnego. O tym też będzie mowa 

w następnej części mojego przyczynku „Ponad Wscho-

dem i Zachodem – O jaki ideał człowieczeństwa cho-

dziło Johnowi Wu (1899–1986)?”. 

 

Ideały życia 

 

Wszechświat widzieć w kwiecie28, 

wieczność w upływie godzin, 

wspaniałość nieba w codziennej szarości, 

Jednię w kolorowym mnóstwie. 

 

Pojąć szczęście w obowiązku, 

piękno bez dobroci to odłóg. 

W pokoju żyć w czynie i odpoczynku, 

radość kosztować w obeldze. 

 

W bliźnim rozpoznać Chrystusa, 

krzepić się bólem tworzenia. 

Odurzonym i trzeźwym się nazywać 

- w głębi być człowiekiem, 

człowiekiem do ostateczności. 

 

 

                                                
27  Stanislaus Lokuang to były arcybiskup archidiecezji Tajpej na 

Tajwanie oraz długoletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Fu 

Jen. W czasie kontaktów z Pierre-Célestin Lou Tseng-Tsiang 

studiował filozofię i teologię w Rzymie na Papieskim Uniwer-

sytecie Urbaniana oraz Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. 
28  Wiersz zaczerpnięty z: John Ching-hsiung Wu, O radości, prze-

kład i opracowanie Roman Malek SVD, Warszawa 1991, s. 80. 

 

Istotną dziedziną sztuki chińskiej jest muzyka, która 

w nie mniejszym stopniu niż sztuki wizualne, jest prze-

sycona myślą kosmologiczną. W nauczaniu sześciu tra-

dycyjnych sztuk starożytnych Chin (liuyi 六藝), do któ-

rych należały: rytuały (li 禮 ), muzyka (yue 樂 ), 

strzelanie z łuku (she 射), powożenie rydwanem (yu 禦), 

pismo/kaligrafia (shu 書) i nauka liczb (shu 數), rytuały 

i muzyka zajmowały ważne miejsce. Rytuały pomagały 

posługiwać się rozróżnieniami pomiędzy ludźmi we-

dług ich rangi i wieku, natomiast muzyka jednoczyła 

wszystkich, którzy jej słuchali29. Rytuał odnosi się do 

ziemi, muzyka – do niebios. Nie przetrwała do naszych 

czasów klasyczna Księga muzyki (Yuejing 樂經), ale 

istnieje wiele starożytnych tekstów, w których pojawia-

ją się informacje o magicznych cechach muzyki i jej 

nadzwyczajnej mocy. Konfucjusz grał na cytrze i był 

żarliwym miłośnikiem muzyki do tego stopnia, że 

w obliczu muzyki wszystko inne nie miało dla niego 

smaku: 

Przebywając w księstwie Ts’i mistrz zaznajamiał się 

z muzyką Szao. Przez trzy miesiące nie czuł nawet 

smaku mięsiw. Powiedział wtedy: nie sądziłem, iż 

muzyka ta osiągnęła taką doskonałość30. 

Z tej odległej epoki nie zachowały się żadne fragmenty 

utworów muzycznych, a pierwsze zapisy tekstu mu-

zycznego na cytrę (qin 琴) i lutnię (pipa 琵琶) datuje 

się kolejno na VI i X w. po Chr.31. Odkrycia archeolo-

giczne ostatnich dziesięcioleci przyniosły obfite żniwo 

w postaci instrumentów muzycznych, z których najstar-

sze są datowane na neolit (różne gwizdki i okaryny, 

pochodzące z kultury Hemudu [Hemudu wenhua 河姆渡

文化], z obszaru dzisiejszej prowincji Zhejiang). Naj-

więcej zaskakujących instrumentów pochodzi z epoki 

Walczących Królestw, m.in. kurant z sześćdziesięcio-

                                                
29  Georges Goormaghtigh, Musique chinoise, w: Aperçu de la civi-

lisation chinoise. Les dossiers du Grand Ricci, Paris 2003, 

s. 575. 
30  Dialogi konfucjańskie 7,13. 
31  Curt Sachs, Historia instrumentów muzycznych, tłum. Stanisław 

Olędzki, [wyd. 2], Kraków 1989, s. 165 nn. Por. Weronika 

Dzieran, Tradycyjne chińskie instrumenty muzyczne, w: Dariusz 

Klejnowski-Różycki, Chińskie katechezy, Warszawa – Zabrze 

2012, s. 61nn. 

 
 

Sztuka chińska (9) 

 

Muzyka 
 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
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ma pięcioma dzwonami datowany na ok. 433 r. przed 

Chr., który ma tę właściwość, że wydaje dwie różne 

wysokości dźwięków na każdy dzwon, zależnie od 

miejsca uderzenia. Znaleziony został w grobowcu mar-

grafa Yi 乙 z Zeng 曾 w Leigudun 擂鼓墩 w Hubei32. 

Tradycyjne instrumentoznawstwo chińskie podzieli-

ło bogactwo instrumentów na osiem kategorii, według 

głównego materiału wibrującego, z jakiego wydobywa 

się dźwięk33: 

1. Qing 磬  kamień (shi 石 ) dla litofonów lub 

„dźwięczących  płyt”; 

2. Zhong 鐘 metal (jin 金) dla dzwonów; 

3. Qin 琴 i 瑟 se jedwab (si 絲) dla strun, jak np. 

w cytrach; 

4. Xiao 蕭  i chi 篪  bambus (zhu 竹) dla instru-

mentów dętych, takich jak flety proste 

i poprzeczne; 

5. Zhu 柷 drewno (mu 木) dla perkusyjnych idiofo-

nów, jak „dźwięczące pudełka”; 

6. Gu 鼓  skóra zwierzęca (ge 革 ) dla perkusji 

i membrafonów jak tamburyna; 

7. Sheng 笙 i yu 竽 tykwa (pao 匏) dla organów 

ustnych; 

8. Xun 壎/塤 ziemia/glina (tu 土) dla okaryny. 

Ta klasyfikacja sięga początków pierwszego tysiąclecia 

przed Chr. i jest świadectwem zainteresowania Chiń-

czyków kolorystyką brzmieniową i subtelnościami 

dźwiękowymi w ich muzyce. 

W Chinach istniała bogata tradycja utworów in-

strumentalnych solowych na cytrę, na flet, na lutnię, na 

instrument smyczkowy (skrzypce chińskie: erhu 二胡) 

itd., utworów zespołowych na instrumenty dęte i per-

kusyjne, utworów na instrumenty strunowe i dęte itd. 

Obok tego istniała wielka różnorodność muzyki wokal-

nej świeckiej i religijnej od kołysanki do opery, po-

przez śpiewy przy pracy, psalmodie poetyckie i litur-

giczne oraz liczne lokalne śpiewane bajki. 

Terminologia muzyczna zawiera w sobie słowa bar-

dzo stare. Np. słowo he 咊 oznacza „strojenie” instru-

mentów o stałej wysokości dźwięków (dzwony, litofo-

ny albo fletnia pana, którą wciąż można rozpoznać 

w lewej części dawnego znaku he 龢). Słowo to służy 

także do wyrażenia idei harmonii i znalazło swoje od-

zwierciedlenie w chińskiej myśli polityczno-

filozoficznej34. Innym przykładem jest termin yun 韻 

oznaczający „rezonans”. Yun zawiera w sobie idee 

                                                
32  Georges Goormaghtigh, Musique chinoise, dz. cyt. 
33 Por. www.ethnomusicologie.net/reperestheoriques.htm [dostęp: 

1.11.2014]. 
34  Por. Dariusz Klejnowski-Różycki, 中国的神学。Teologia chiń-

ska. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, Opole 2012, 

s. 275 nn. 

harmonijnego współbrzmienia i przyjął znaczenie spe-

cyficzne dla innych form ekspresji artystycznej, takich 

jak poezja, kaligrafia i malarstwo. Termin ten jest tłu-

maczony też jako „rytm” i stał się jednym 

z fundamentalnych kryteriów estetyki literatów35. 

Muzyka, według starożytnych Chińczyków, rodzi 

się w sercu człowieka i jest związana z radością. Znak 

określający muzykę i radość jest tożsamy: 樂 , choć 

odmiennie realizowany fonetycznie: jako muzykę wy-

mawia się go yue i jako radość – le. Wszystko to, co 

porusza duszę, ujawnia się w dźwiękach i odwrotnie: 

wszystko, co brzmi, oddziałuje na duszę, ciało i pra-

gnienia człowieka. Dlatego też dobra muzyka, muzyka 

człowieka szlachetnego, miała być łagodna, delikatna, 

utrzymywać jednolity nastrój, a jednocześnie pełna ży-

cia i poruszająca (pełna qi 氣)36. 

Curt Sachs, wybitny muzykolog niemiecki, chcąc 

ukazać wręcz kosmiczną rolę, jaką odgrywała muzyka 

w chińskim świecie, w swym dziele poświęconym mu-

zyce starożytnej, przywołuje następującą legendę. 

Mistrz muzyczny Wen z kraju Czeng towarzyszył 

wielkiemu mistrzowi Hiang w jego podróży. Przez 

trzy lata dotykał strun, ale nie wychodziła mu żadna 

melodia. W końcu mistrz Hiang powiedział: „Wracaj 

lepiej do domu”. Mistrz Wen położył cytrę, westchnął 

i rzekł: „Rzecz nie w tym, że ja nie mogę wydobyć 

żadnej melodii. To, co tkwi w mych myślach, nie 

dotyczy strun, to, do czego dążę, to nie dźwięki. 

Dopóki nie odczuję tego w moim sercu, nie będę mógł 

wyrazić tego na instrumencie, dlatego nie śmiem 

poruszyć ręką i dotknąć strun. Daj mi jednak chwilkę 

czasu i potem przeegzaminuj mnie”. Po chwili pojawił 

się znów przed mistrzem Hiang, który zapytał: „I co 

z twoją umiejętnością?”. Mistrz Wen odpowiedział: 

„Osiągnąłem ją, proszę, sprawdź moją grę”. Była to 

wiosna, a kiedy szarpnął strunę szang i jako 

towarzyszenie odezwał się ósmy półton, zerwał się 

chłodny wiatr, a drzewa i krzewy wydały owoce. 

Zrobiła się jesień. Szarpnął strunę küe i odpowiedział 

drugim półtonem; zerwał się wtedy lekki, ciepły 

wietrzyk, a krzewy i drzewa rozwinęły cały swój 

przepych. Zapanowało lato. Szarpnął strunę jü i to- 

warzyszył jej jedenastym półtonem, wtedy słońce 

zaczęło palić, a lód od razu stopniał. W końcu zagrał 

na strunie kung i połączył jej dźwięk z pozostałymi 

czterema strunami. Wtedy zaszemrały miłe wietrzyki, 

nadciągnęły obłoki szczęścia, spadła słodka rosa, 

a źródła wytrysnęły z całą siłą” 37. 

                                                
35  Le Grand Ricci numérique. Dictionnaire encyclopédique de la 

langue chinoise, vol. 1, Paris 2010, nr 3149. 
36  Odnośnie qi 氣 zob. Dariusz Klejnowski-Różycki, Sztuka chiń-

ska. „Duch” – qi 氣, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 3, s. 30-31. 
37  Curt Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, tłum. Zofia Che-

chlińska, [wyd. 2], Warszawa 1988, s. 109-110. 
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W wielu kulturach starożytnych istniało przekonanie 

o magicznej mocy muzyki, pokonującej prawa natury. 

Jednak mit chiński jest głębszy: siłę tę posiada nie 

dźwięk muzyki jako taki, ale serce, które wyraża się 

w formie muzycznej poprzez dźwięk. Dlatego też, po-

dobnie jak w sztukach wizualnych, kształcenie się 

w umiejętnościach muzycznych jest związane z kształ-

towaniem serca. 

Czasami zachodni widzowie kina chińskiego widząc 

sceny, gdy natura jest pokonywana przez dźwięk arty-

sty lub sztukę walki, albo przez inne formy sztuki, re-

dukują znaczenie takich widowisk jedynie do elementu 

baśniowego. Tymczasem jest to przekaz pewnej ko-

smologii, filozoficznej wizji świata, w którym upo-

rządkowane, wyćwiczone serce, jest w stanie „przeno-

sić góry”. 

Muzyka chińska cechuje się odmiennością w sto-

sunku do muzyki europejskiej jeśli chodzi o nadawanie 

znaczenia kosmologicznego melodii i dźwiękowi. 

W starożytnych Chinach emocja znacznie silniej ema-

nuje z pojedynczych dźwięków niż ze zwrotów melo-

dycznych. Znaczenie kosmologiczne nadawano po-

szczególnym dźwiękom, a nie, jak na Zachodzie, 

modelom melodycznym czy skalom. Muzyka chińska 

odnosiła się do idei Wielkiej Jedni tai yi 太一, jako za-

sady, będącej u podstaw wszelkich bytów. Jednocząca 

moc muzyki, swego rodzaju kontemplacja dźwięku, 

w pewien sposób harmonizowała z tą ideą38. 

Podstawową skalą w starożytnych Chinach była 

pentatonika. Poszczególne dźwięki, jak i instrumenty, 

były podporządkowane pięciu elementom-żywiołom 

(wu xing 五行). Instrumenty muzyczne odgrywały waż-

ne znaczenie również w życiu elit. Podłużna cytra – 

guqin 古琴 bądź guzheng 古筝, powinna się znajdować 

w pracowni każdego uczonego, nawet jeśli nie umiał na 

niej grać. Kontemplacja dźwięku cytry ukazywała jego 

związek z sercem. 

Piękno leży nie tyle w następstwie dźwięków, co 

w poszczególnych dźwiękach samych w sobie… Każdy 

dźwięk jest jednostką samą w sobie, obliczoną na 

wywołanie w umyśle słuchacza specjalnej reakcji. 

Ponieważ barwa ma największe znaczenie, istnieje 

bardzo dużo możliwości modyfikowania brzmienia 

tego samego dźwięku. Aby zrozumieć i ocenić tę 

muzykę, ucho musi nauczyć się rozróżniać subtelne 

niuanse. Ten sam dźwięk posiada odmienną barwę, 

jeśli jest zagrany na innej strunie; brzmienie tej samej 

struny zmienia się zależnie od tego, czy jest szarpana 

palcem wskazującym, czy palcem środkowym prawej 

ręki. Technika, dzięki której te zmiany brzmienia są 

przeprowadzane, jest niezwykle skomplikowana; samo 

                                                
38  Zhang Dainian, Key Concepts in Chinese Philosophy, Yale 2002, 

s. 103 nn. 

tylko vibrato posiada aż dwadzieścia sześć odmian. 

Wrażenie wywoływane przez dany dźwięk jest inne, 

jeśli po tym dźwięku następuje inny dźwięk. Powstaje 

w ten sposób nieodparty, nieuchwytny nastrój, 

atmosfera, narzucająca słuchaczowi uczucia inspiro- 

wane przez kompozytora39. 

Być może właśnie w takiej koncepcji filozoficznej mu-

zyki, gdzie o pięknie i jej istocie stanowi nie tyle 

współbrzmienie różnych dźwięków, co jakość dźwięku 

samego w sobie, możemy znaleźć odpowiedź na pyta-

nie, dlaczego muzyka chińska nie dążyła do wielkich 

form orkiestrowych, z rozbudowaną obsadą różnych 

instrumentów. W takiej koncepcji estetycznej, pocho-

dzącej ze świata muzyki, ujawnia się także inna kon-

cepcja harmonii. Na Zachodzie będzie ona akcentowała 

zgodne współbrzmienie różnych dźwięków, a w Chi-

nach podobieństwo jednego dźwięku do tego, co leży 

u podstaw wszelkiego bytu, do Wielkiej Jedni i współ-

brzmienia serca z ową ideą, co znajdzie swą ekspresję 

w dźwięku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39  Curt Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, dz. cyt., s. 111, cyt. 

za Robert H. van Gulik, The Lore of the Chinese Lute, Tokyo 

1940, s. 1 nn. 

9. Europejskie 

Katolickie Kolokwium Chińskie ECCC 
 

„Wyzwania Ewangelizacji – Chiny i Europa” 
 

Konstancin-Jeziorna, 10–13 września 2015 
 

Zapraszamy 

 przedstawicieli instytucji w Europie zajmujących 

się tym tematem  

 osoby zainteresowane Chinami i Kościołem 

w Chinach  

 osoby zaangażowane na tym polu 
 

Podjęte będą takie tematy jak: 

- rozumienie pojęcia ewangelizacji z chińskiej i europej-

skiej perspektywy; 

- najnowsze tendencje rozwojowe w Kościele w Chi-

nach, jeśli chodzi o ewangelizację;  

- relacje między służbą Kościoła a potęgą państwa oraz 

jej wpływ na dzieło ewangelizacji; 

- doświadczenia ewangelizacji i świadectwa, i inne.  
Konferencja będzie prowadzona w jęz. angielskim i chińskim. 
 

Kolokwium jest organizowane przez China-Zentrum i Stowa-

rzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ 

 

www.sinicum.pl 

eccc2015@sinicum.pl 

+48 723 630 814 
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Uwagi wstępne: „Źródła” to nowa rubryka, w której bę-

dziemy prezentować wybrane materiały źródłowe związa-

ne z historią chrześcijaństwa w Chinach. Według legendy 

chrześcijaństwo wprowadził do Chin św. Tomasz Apostoł. 

Nie istnieją jednak żadne źródła na ten temat, a sama le-

genda powstała, według najnowszych badań, w In-

diach w VI w. i została przypomniana przez późniejszych 

misjonarzy w Chinach1. Chrześcijaństwo, w jego nesto-

riańskiej formie, przybyło do Chin w VII w. Mamy z tego 

okresu źródła trzech rodzajów: 1. kamienna stela z Xi’an 

datowana na rok 781; manuskrypty znalezione w grotach 

koło Dunhuang datowane na VII–VIII w. (m.in. Su-

tra o Jezusie–Mesjaszu, Dyskusja o monoteizmie i Hymn 

ku czci Trójcy św.)2, oraz trzy edykty cesarskie zapisane 

w oficjalnych kronikach z dynastii Tang3. Według tych 

źródeł w 635 r. dotarł do miasta Chang’an – ówczesnej 

stolicy Chin – mnich Aluoben. Przybył on prawdopodob-

nie z Persji Jedwabnym Szlakiem wraz z grupą misjonarzy 

(21 według inskrypcji). Pozwolono mu zbudować klasztor 

i rozpocząć pracę misyjną. W ciągu następnych 200 lat do 

Chin przybywały kolejne grupy misjonarzy i powstawały 

nowe wspólnoty, m.in. w Luoyang, Dunhuang, Cheng-

du i w Kantonie. Nie istnieją jednak żadne dane o liczbie 

chrześcijan. Dobre relacje z dynastią Tang skończyły się 

w 845 r., kiedy edykt cesarski zmusił wszystkich misjona-

rzy/mnichów do porzucenia klasztorów. Wszystko wska-

zuje na to, że chrześcijaństwo w Chinach w IX w. zanikło 

na kilkaset lat i utrzymało się jedynie poza granicami ów-

czesnych Chin, m.in. w Turkiestanie.  

                                                
1  Jürgen Tubach, Der Apostel Thomas in China: Die Herkunft einer 

Tradition, „Zeitschrift für Kirchengeschichte“ 108 (1997), s. 58-
74. 

2  Wejście do jaskini zostało zapieczętowane w roku 1036. 
3  Edykt 638 zezwalający na rozkrzewianie chrześcijaństwa i budo-

wę kościoła w Xi’an; edykt 745 nakazujący zmianę nazwy 
wszystkich „Bosi-si” (perskich klasztorów) na „Da Qin si”; edykt 
845 zakazujący wszystkich cudzoziemskich religii, skierowany 
zwłaszcza przeciwko buddyzmowi. 

Poniżej prezentujemy tekst i tłumaczenie inskrypcji 

zapisanej na kamiennej steli z Xi’an. W końcowej czę-

ści z imionami mnichów na steli pojawiają się inskrypcje 

w języku syriackim. W niniejszym tłumaczeniu zostały 

one pominięte. Stela z Xi’an jest jednym z pierw-

szych i najważniejszych źródeł o chrześcijaństwie w Chi-

nach. W NOTATKACH HISTORYCZNYCH prezentujemy 

szerszy opis obelisku. Poniżej, w nawiasach zostały poda-

ne dopowiedzenia lub uściślenia, mające służyć lepszemu 

zrozumieniu tekstu (PA). 

 

 
 

Wierzchołek steli z Xi’an. Zdjęcie: Małgorzata Adamek 

 

[Tytuł na wierzchołku steli] 

 

大秦景教流行中國碑 
Dàqín Jǐngjiào liúxíng Zhōngguó bēi 

Pomnik Krzewienia w Chinach Religii Światłości 

z Daqin (Rzymu/Zachodu)4 
 

[Tytuły po prawej stronie] 

 

景教流行中國碑頌并序 

Jǐngjiào liúxíng Zhōngguó bēi sòng bìng xù 

Oda i prolog o krzewieniu w Chinach Religii Światłości 

大秦寺僧景淨述 

Dàqín sì sēng Jǐng Jìng shù 

Opisany przez Jing Jing, mnicha świątyni Da Qin 

 

[Pierwsza część tekstu, doktrynalna] 
 

粵若常然真寂，先先而無元， 

窅然靈虗，後後而妙有。 

惣玄摳而造化，妙衆聖以元尊者， 

其唯 我三一妙身无元真主阿羅訶歟？ 
Yuè ruò cháng rán zhēn jì, xiān xiān ér wú yuán, 

yǎo rán líng xū, hòu hòu ér miào yǒu. 

Zǒng xuán kōu ér zàohuà, 

                                                
4  Niniejsze polskie tłumaczenie chińskiego tekstu porównywa-

łem z fragmentami tłumaczeń na język angielski oraz francuski. 

Fragmenty tłumaczeń angielskich można odnaleźć w: Steve 

Eskildsen, Christology and Soteriology in the Chinese Nestorian 

Texts, w: The Chinese Face of Jesus Christ, vol. 1, ed. Roman 

Malek, s. 181-218, a francuskich w: Jean Charbonnier, Histoire 

des chrétiens de Chine, Paris 2002, s. 15 nn. 

 



原 文  

 Źródła 



 

 
 

Stela z Xi’an 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
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miào zhòng shèng yǐ yuán zūn zhě, 

qí wéi wǒ sānyī miào shēn wú yuán Zhēnzhǔ Āluóhē yú? 

Zaprawdę istnieje byt prawdziwy i niezmienny, 

niestworzony, będący początkiem początków, niepojęty 

i niewidzialny. Tajemniczo istniejący od zawsze i na 

zawsze, zawierający źródło ukryte od początku, stwa-

rzający i rozwijający wszystkie rzeczy.  

Przewyższając wszystkich mędrców jest jedynym nie-

stworzonym Panem świata. Czyż taki nie jest nasz Bóg 

Aloha: Troista Jedność, tajemnicza istota niezrodzo-

na i prawdziwy Pan? 
 

判十字以㝎四方，皷元風而生二氣。 
Pàn shízì yǐ dìng sìfāng, gǔ yuán fēng ér shēng èr qì. 

Zakreślając krzyż, wytyczył cztery strony świata. 

Wprawił w ruch pierwotne tchnienie, 

wytworzył dwie zasady natury [dwa qì]. 
 

暗空易而天地開，日月運而晝夜作。 
Àn kōng yì ér tiāndì kāi, rì yuè yùn ér zhòuyè zuò. 

Przekształcił ciemną pustkę: pojawiły się niebo 

i ziemia, słońce i księżyc zaczęły się obracać, 

powstały dzień i noc. 
 

匠成厏物，然立初人。別賜良和，令鎮化海。 
Jiàng chéng zhǎ wù, rán lì chū rén. 

Bié cì liánghé, lìng zhèn huà hǎi. 

Wtedy stworzył wszystkie rzeczy, 

a następnie postawił tam [tzn. stworzył]5 pierwszego 

człowieka i dał mu władzę 

nad oceanem i wszystkimi stworzeniami. 
 

渾元之性，虗而不盈。素蕩之心，夲無希嗜。 
Hún yuán zhī xìng, xū ér bù yíng. 

Sù dàng zhī xīn, tāo wú xī shì. 

Pierwotna natura człowieka była czysta 

i pozbawiona wszelkiego egoizmu 

i [jeszcze niczym] nie wypełniona. 

Jego duch [serce] był wolny 

od nieuporządkowanej żądzy 
 

洎乎娑殫施妄，鈿飾純精。 
Jì hū Suōdān shī wàng, tián shì chún jīng. 

Ale gdy Szatan użył swych piekielnych sztuczek 

przeciw niemu (człowiekowi), 

czystość jego (natury) została zbrukana. 
 

閒平大扵此是之中，隟冥同於彼非之內。 

是以三百六十五種，肩随結轍。 
Xián píng dà yú cǐ shì zhī zhōng, 

xì míng tóng yú bǐ fēi zhī nèi. 

Shì yǐ sānbǎi liùshíwǔ zhǒng, jiān suí jié zhé. 

W konsekwencji 365 [duchowych bytów] różnych 

nasion błędu rozpleniło się  

                                                
5  W tłumaczeniu użyto nawiasów okrągłych dla wyjaśnień, nawia-

sów kwadratowych dla słów dopisanych przez tłumacza w celu 

lepszego zrozumienia tekstu. 

i pozostawiło głębokie bruzdy. 

Starali się utworzyć sieć praw, 

aby pochwycić niewinnych. 
 

𥪰6織法羅，或𢫾物以託宗，或空有以淪二， 

或禱祀以邀福，或伐善以矯人。 
Jìng zhī fǎ luó, huò zhǐ wù yǐ tuō zōng, huò kōng yǒu yǐ lún 

èr, huò dǎo sì yǐ yāo fú, huò fá shàn yǐ jiǎo rén. 

Niektórzy wskazywali na rzeczy naturalne udając, 

że są prawymi przedmiotami kultu, inni na (ideę) 

nieistnienia (dosł. pustki) i istnienia7, jeszcze inni 

starali się o błogosławieństwo (szczęście lub sukces) 

poprzez modlitwy i ofiary, inni znowu chełpili się 

własną dobrocią i gardzili innymi. 
 

智慮營營，恩情役役。茫然無得，煎迫轉燒， 

積昧亡途，久迷休復。 
Zhì lǜ yíng yíng, ēnqíng yì yì. Mángrán wú dé, 

jiān pò zhuǎn shāo, jī mèi wáng tú, jiǔ mí xiū fù. 

Myśli człowieka zaciemniły się 

w beznadziejnym pomieszaniu. 

Zaślepiony człowiek utonął w ciemnościach. 

Długo błądząc poza drogą, 

był niezdolny, by powrócić do swego domu. 
 

於是 我三一分身㬌尊 

弥施訶戢隱真威，同人出代。 
Yúshì wǒ Sānyī fēnshēn jìng zūn  

Míshīhē jí yǐn zhēn wēi, tóngrén chū dài. 

Tymczasem jedna z osób [dosł. sobowtór, awatar] 

naszej Trójcy, Mesjasz, który jest Świetlistym Panem 

Świata, ukazał swój prawdziwy majestat  

i ukazał się na ziemi jako człowiek. 
 

神天宣慶，室女誕聖於大秦。 
Shén tiān xuān qìng, shì nǚ dàn shèng yú Dàqín. 

Aniołowie8 zwiastowali Dobrą Nowinę: 

Dziewica porodziła Świętego w Daqin. 
 

㬌宿告祥，波斯覩耀以来貢， 

圓卄四聖有說之舊法，理家國扵大猷。 
Jìng xiǔ gào xiáng, Bōsī dǔ yào yǐlái gòng,  

yuán niàn sìshèng yǒu shuō zhī jiù fǎ, lǐ jiā guó yú dà yóu. 

Świecąca gwiazda oznajmiała błogosławione 

wydarzenie. Persowie zobaczyli jej blask i przybyli 

z darami. Wypełnił stare Prawo spisane przez 

dwudziestu czterech mędrców9, nauczał on (Mesjasz) 

jak rządzić królestwem i rodziną, 

naśladując wielkość jego planu. 
 

設 三一浄風無言之新教，陶良用於正信。 
Shè Sānyī Jìngfēng wúyán zhī xīnjiào, 

táo liáng yòng yú zhèngxìn.  

                                                
6  Jìng 𥪰 – walka, konkurs. 
7  Krytyka buddyjskiej idei pustki. 
8  Shén tiān 神天 - aniołowie, dosł. duchy niebiańskie. 
9  Liczba Mędrców odnosi się do nazw ksiąg Starego Testamentu. 
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Przekazując przez Czysty Wiatr (Ducha Świętego), 

inną osobę Trójcy, swą nową, niewysłowioną naukę, 

dał człowiekowi zdolność do czynienia dobra poprzez 

prawdziwą wiarę. 
 

制八境之度，鍊塵成真。 
Zhì bā jìng zhī dù, liàn chén chéng zhēn. 

Ustanowił osiem cnót, oczyścił naturę ludzką z pyłu 

i wezwał do doskonałości. 
 

啟三常之門，開生滅死。 
Qǐ sān cháng zhī mén, kāi shēngmiè sǐ. 

Otworzył szeroko drzwi Trzech Bram (cnót) 

i wprowadził życie, a zniszczył śmierć. 
 

懸㬌日以破暗府，魔妄於是乎悉摧。 

棹慈航以登明宮，含靈扵是乎既濟。 
Xuán jìng rì yǐ pò àn fǔ, mó wàng yúshì hū xī cuī. Zhào cí 

háng yǐ dēng míng gōng, hán líng yú shì hu jì jì. 

Zawieszając lśniące słońce, 

on oświecił przebywających w ciemnościach. 

Tak wszystkie sztuczki demona zostały przechytrzone. 

Chwytając wiosła w łodzi miłosierdzia, 

wzniósł się do pałacu światłości, 

zbierając wszystkie istoty rozumne porwane przez nurt. 
 

能事斯畢，亭午昇真。 
Néng shì sī bì, tíng wǔ shēng zhēn.  

Gdy wypełnił swe potężne dzieło, powrócił w samo 

południe do swego pierwotnego położenia (Nieba). 
 

經留廿七部，張元化以發靈開。 
Jīng liú niàn qī bù, zhāng yuánhuà yǐ fā líng kāi. 

Zachowało się dwadzieścia siedem wzorcowych tomów 

jego sutr10. Szeroko rozciągnęły się wielkie środki 

przemiany, a zapieczętowane drzwi błogosławionego 

życia zostały otwarte. 
 

法浴水風，滌浮華而潔虗白。 
Fǎ yù shuǐ fēng, dí fúhuá ér jié xū bái. 

Jego Prawo to zanurzenie w wodzie (chrzest) 

i w Wietrze (Duchu Świętym),  

obmywające z próżnych urojeń i oczyszczające ludzi, 

aby mogła zakrólować biel ich natury. 
 

印持十字，融四照以合無抅。 
Yìn chí shízì, róng sì zhào yǐ hé wú jū. 

Jego ministrowie noszą krzyż jak pieczęć. Podróżują 

w cztery strony świata i zbierają zabłąkanych. 
 

擊木震仁惠之音，東礼趣生榮之路。 
Jī mù zhèn rén huì zhī yīn, dōng lǐ qù shēng róng zhī lù. 

Uderzając w drewno oznajmiają dobrą nowinę miłości 

(humanitarności, życzliwości). 

Zwracają się ku Wschodowi podczas swych ceremonii, 

przemierzają drogę życia i chwały. 
 

存鬚所以有外行，削頂所以無內情。 

                                                
10  Liczba Ksiąg Nowego Testamentu. 

Cún xū suǒyǐ yǒu wàiháng, xiāo dǐng suǒyǐ wú nèiqíng. 

Pozwalają rosnąć brodom na znak ich publicznej posłu-

gi, ale golą czubek głowy (tonsura), aby pamiętać, 

że nie mają egoistycznych pragnień. 
 

不畜臧獲，均貴賤於人。 
Bù chù zāng huò, jūn guìjiàn yú rén. 

Nie mają niewolników, ani kobiet, ani mężczyzn. 

Traktują wszystkich ludzi równo i nie czynią różnic 

między [przełożonymi i podwładnymi]. 
 

不聚貨財，示罄遺於我。 
Bù jù huò cái, shì qìng yí yú wǒ. 

Nie gromadzą ani skarbów, ani bogactw, ale rozdają 

wszystko, co posiadają, dając przykład innym. 
 

齋以伏識而成，戒以靜慎為固。 
Zhāi yǐ fú shi ér chéng, jiè yǐ jìng shèn wèi gù. 

Poszczą, aby utrzymać umysł w dyscyplinie. 

Praktykują czuwania w milczeniu i są czujni, 

aby zachowywać przykazania.  

 

七時礼讚，大庇存亡。七日一薦，洗心反素。 
Qī shí lǐzàn, dà bì cúnwáng.  

Qī rì yī jiàn, xǐxīn fǎn sù. 

Gromadzą się siedem razy na dzień, 

aby adorować i oddawać chwałę. 

Modlą się za żywych i za zmarłych.  

Raz na siedem dni mają bezkrwawą ofiarę. 

Oczyszczają swe serca i odzyskują czystość. 
 

真常之道，妙而難名，㓛用昭彰，強稱㬌11教。 
Zhēn cháng zhī dào, miào ér nán míng,  

gān yòng zhāozhāng, qiáng chēng jìng jiào. 

Ta Droga (Dao) czysta i niezmienna jest tajemnicza, 

trudna do nazwania, ale jej chwała 

jaśnieje takim blaskiem w naszych staraniach 

i nazywamy ją Religią Światłości. 
 

惟道非聖不弘，聖非道不大。 

道聖符契，天下文明。 
Wéi dào fēi shèng bù hóng, shèng fēidào bù dà. Dào shèng fú 

qì, tiānxià wénmíng. 

Droga (Dao) nie rozprzestrzeniłaby się, 

gdyby nie było świętych (mędrców), 

a święci (mędrcy) nie byliby tak wielcy, 

gdyby nie Droga (Dao). 

Odkąd święci (mędrcy) i Droga (Dao) 

są zjednoczeni jak dwie połówki, 

odtąd świat jest cywilizowany i oświecony. 

 

 

 

                                                
11  Jìng 㬌 to tyle, co „światło słoneczne, promienie słoneczne”; 

jìng jiào 㬌教 to „Religia Światłości”, którą nazywa się zazwy-

czaj jǐng jiào 景教. Wynika z tego, iż jìng 㬌 (na 4. tonie) oraz 

jǐng 景 (na 3. tonie) musiały być wtedy synonimami. 
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[Druga część, historyczna, 

dzieje chrześcijaństwa w Chinach] 
 

太宗文皇帝，光華啓運，明聖臨人，大秦國有上德

曰阿羅末，占青雲而載真經，望風律以馳艱險。 
Tàizōng wén huángdì, Guānghuá qǐ yùn, Míng shèng lín rén, 

Dàqín guóyǒu shàng dé yuē ā luó mò, 

Zhàn qīngyún ér zài zhēn jīng, Wàngfēng lǜ yǐ chí jiānxiǎn. 

Taizong12, doskonały cesarz, rozpoczął w chwale 

i splendorze swe wspaniałe królowanie. 

Rządził swym ludem mądrze i pokazał się jako 

jaśniejący mędrzec. Pewien człowiek wielkiej cnoty 

zwany Alopen z królestwa Daqin, 

zbadawszy znaki błękitnego nieba, 

zdecydował się przynieść księgi prawdy. 

Obserwując kierunek wiatrów kroczył swą drogą 

pośród trudów i niebezpieczeństw. 
 

貞觀九祀，至扵長安。帝使宰臣房公玄齡， 

惣仗西郊，賔迎入內。 
Zhēnguān jiǔ sì, zhì yú Cháng'ān. 

Dì shǐ zǎi chén Fáng gōng Xuánlíng, 

Zǒng zhàng xī jiāo, bīn yíng rù nèi. 

W ten sposób przybył do Chang’an dziewiątego roku 

ery Zhenguan (635). Cesarz posłał swego ministra 

księcia Fang Xuanling ze strażą na przedmieścia 

zachodnie, aby przyjąć gościa 

i przyprowadzić do pałacu. 
 

翻𦀰書殿，問道禁闈。深知正真，特令傳授。 
Fān jīng shū diàn, wèn dào jìn wéi. 

Shēn zhī zhèng zhēn, tè lìng chuánshòu. 

Święte Księgi zostały przetłumaczone w bibliotece 

cesarskiej. Jego wysokość badał Drogę w zakazanym 

apartamencie. Będąc głęboko przekonanym o jej 

prawdzie, wydał dyrektywy, aby ją rozpowszechniać. 
 

貞觀十有二年秋七月，詔曰︰ 

「道無常名，聖無常體，随方設教，密濟群生」。 
Zhēnguàn shí yǒu èr niánqiū qī yuè, 

zhào yuē: „Dào wúcháng míng, 

shèng wúcháng tǐ, suí fāng shè jiào, mì jì qúnshēng”. 

Dwunastego roku ery Zhenguan (638), siódmego 

miesiąca jesieni, dekret cesarski mówił: „Dao nie ma 

stałej nazwy, mędrzec (święty) nie ma stałego ciała 

(miejsca). Nauczanie ma znaleźć każde miejsce, 

lud ma osiągnąć tajemnicę życia”. 
 

大秦國大德阿羅夲，逺将𦀰像，来獻上亰， 

詳其教旨，玄妙無為，觀其元宗，生成立要。 
Dàqín guó dà dé Āluótāo, yuǎn jiāng jīng xiàng, 

lái xiàn shàng jīng, xiáng qí jiào zhǐ, 
xuánmiào13 wúwéi14, guān qí yuán zōng, shēng chénglì yào. 

                                                
12  Władał w latach 627-649. 
13  Miào 妙 – stopień wyższy od dobrze, wyśmienicie. 
14  Wúwéi 無為, tajemnicza bezczynność. Por. Laozi, 8. Jest to daoi-

styczny ideał mędrca: nie działanie, ale życie zgodnie z naturą. 

Czcigodny Alopen z królestwa Daqin, 

który przyniósł Pisma i ikony, 

przybył z bardzo daleka 

i przedstawił je w naszej stolicy. 

Zbadawszy dokładnie naturę jego nauczania 

uznajemy ją za doskonale czystą i wolną od żądz. 

Zobaczywszy główne jej treści stwierdzamy, 

że zawiera to, co jest ważne w życiu. 
 

詞無繁說，理有忘筌，濟物利人，宜行天下。 
Cí wú fán shuō, lǐ yǒu wàng quán, jì wù lì rén, 

yí xíng tiānxià. 

Jego język jest wolny od zawiłych sformułowań. 

Ich zasady są [tak proste] jak ryby nie znające sieci15. 

Ta doktryna jest zbawienna dla każdego stworzenia 

i korzystna dla wszystkich ludzi. 
 

所司即於亰義寧坊造大秦寺一所，度僧廿一人。 
Suǒsī jí yú jīng Yìníng fāng zào Dàqín sì yī suǒ, 

dù sēng niàn yī rén. 

Zatem ma być rozprzestrzeniana w całym imperium, 

a odpowiednie władze zbudują w dzielnicy Yining, sto-

licy Daqin, świątynię prowadzoną przez 21 kapłanów. 
 

宗周德喪，青駕西昇。 
Zōng zhōu dé sàng, qīng jià xi shēng. 

Kiedy cnota sławnego domu Zhou została przyćmiona, 

jeździec na lazurowym wole skierował się na Zachód. 
 

巨唐道光，㬌風東扇。 
Jù Táng dàoguāng, Jìng fēng dōng shàn. 

Ale Droga na nowo ukazała swój blask, gdy wielka 

dynastia Tang zaczęła panować, gdy podmuch Religii 

Światłości powiał ku Wschodowi. 
 

旋令有司將帝寫真轉摸寺壁。 
Xuán lìng yǒusī jiāng dì xiězhēn zhuǎn mō sì bì. 

Następnie zostało przez władze złożone zamówienie 

wykonania prawdziwego portretu cesarza, 

by zawisł na ścianie świątyni. 
 

天姿汎彩，英朗㬌門。聖迹騰祥，永輝法界。 
Tiān zī fàn cǎi, yīng lǎng jìng mén. 

Shèng jī téng xiáng, yǒng huī fǎjiè. 

Z portretu promieniował na znakomite portale 

olśniewający blask niebiańskiego oblicza. 

Święte rysy wytwarzały szczęśliwy wpływ i rzucały 

blask stałej świetności na święte granice miasta. 
 

案《西域圖記》及漢魏史策︰大秦國， 

南統珊瑚之海，北極衆寶之山； 

西望仙境花林，東接長風弱水； 

                                                
15  Lub: „Ich zasady są tak proste, że przetrwają jak ryby, które 

ominęły sieć”. Jest to interesujące porównanie, związane z pro-

stotą, wolnością i siłą przetrwania, odniesione do ryb uwolnio-

nych z bambusowych sieci, co wyraża słowo quán 筌. Sieć mo-

gła też służyć na króliki. Por. Le Grand Ricci numérique. 

Dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise, vol. 1, Paris 

2010, nr 3032. 
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Àn „Xīyù tújì” jí Hàn Wèi shǐcè: 

Dàqín guó, nán tǒng shānhú zhī hǎi, 

běijí zhòng bǎo zhī shān; xī wàng xiānjìng huā lín, 

dōng jiē cháng fēng ruò shuǐ; 

Zgodnie ze sławnymi „Pamiątkami Zachodnich 

Prowincji” i historycznymi księgami dynastii Han 

i Wei, królestwo Daqin dociera na południe do Morza 

Koralowego, na północy łączy się z górami wielu kosz-

towności, na zachodzie rozciąga się w kierunku granicy 

Nieśmiertelnych i Kwiecistych Lasów, na wschodzie 

leży otwarte na gwałtowne wiatry i nieżeglowne morza. 
 

其土出火𦀸布、返䰟香、明月珠、夜光璧； 

俗無寇盜，人有樂康。 
Qí tǔ chūhuǒ mào bù, fǎn hún xiāng, míngyuè zhū, 

yèguāng bì; sú wú kòu dào, rén yǒu lè kāng. 

Kraj wytwarza ubrania chroniące przed ogniem, 

przywracające do życia kadzidła, perły o blasku 

księżyca i połyskujące nocą klejnoty. 

Rozbójnicy i rabusie są nieznani, 

a ludzie cieszą się szczęściem i pokojem. 
 

法非㬌不行，主非德不立。 
Fǎ fēi jìng bùxíng, zhǔ fēi dé bù lì. 

Obowiązują jedynie znamienite prawa, a do suwerennej 

władzy zostają podnoszeni jedynie cnotliwi. 
 

土宇廣濶，文物昌明。  
Tǔ yǔ guǎng kuò, wénwù chāngmíng. 

Ziemia jest szeroka i obszerna, 

a jej literatura16 jest zrozumiała i jasna. 
 

髙宗大帝，克恭纘祖，潤色真宗； 

而扵諸州各置㬌寺，仍崇阿羅夲為鎮國大法主。 
Gāozōng dàdì, kè gōng zuǎn zǔ, rùnsè zhēnzōng; 

ér yú zhū zhōu gè zhì jìng sì, 

réng chóng Āluótāo wèi zhèn guó dàfǎ zhǔ. 

Cesarz Gaozong z szacunkiem zastąpił swego przodka 

i był jeszcze bardziej dobroczynny dla instytucji 

prawdy. Sprawił, że powstały w każdej prowincji 

wspaniałe świątynie, a Alopena podniósł do godności 

wielkiego stróża doktryny państwa. 
 

法流十道，國冨元休；寺滿百城，家殷㬌福。 
Fǎ liú shí dào, guó fù yuán xiū; 

Sì mǎn bǎi chéng, jiā yīn jìng fú. 

Nauka ta (prawo) przenikała przez wszystkie drogi 

(zasady) państwa, które się bogaciło i obfitowało 

w pokój. Każde miasto było pełne świątyń, 

a rodziny [w całym państwie] 

cieszyły się blaskiem i szczęściem. 
 

聖曆年，釋子用壯，騰口於東周。先天末， 

下士大笑，訕謗於西鎬。 
Shèng lì nián, Shìzǐ yòng zhuàng, téng kǒu yú dōngzhōu. 

Xiāntiān mò, xiàshì dà xiào, shàn bàng yú xī hào. 

                                                
16  Wen 文 to literatura, ale także synonim kultury. 

W roku Shengli (699) przejęli władzę buddyści, 

podnieśli głos we wschodniej metropolii, na końcu 

roku Xiantian (713) niektórzy prości chłopi w zachod- 

niej stolicy rozpowszechnili kpiny i oszczerstwa. 
 

有若僧首羅含，大德及烈，並金方貴緒， 

物外髙僧，共振玄網，俱維絶紐。 
Yǒuruò sēng shǒu Luóhán, dà dé Jíliè, bìng jīnfāng guì xù, 

wù wài gāosēng, gòngzhèn xuán wǎng, jù wéi jué niǔ. 

W tym czasie był opatem Luohan i wielce cnotliwy 

Jilie oraz inni szlacheckiego stanu ze złotych regionów, 

kapłani o wzniosłych umysłach, którzy porzucili 

wszelkie doczesne interesy, w jedności trzymali się 

wielkich zasad i zachowywali je do końca. 
 

玄宗至道皇帝，令寧國等五王，親臨福宇， 

建立壇場。法棟暫橈而更崇，道石時傾而復正。 
Xuánzōng zhì dào huángdì, lìng Níngguó děng wǔ wáng, 

qīnlín fú yǔ, jiànlì tán17 chǎng. Fǎ dòng zàn ráo ér gèng 

chóng, dào shí shí qīng ér fù zhèng. 

Najwyższy cesarz Xuanzong zachęcany przez księcia 

z Ning i pięciu innych książąt, osobiście odwiedził 

szczęśliwą budowlę, ustanowił miejsce kultu, 

przywrócił konsekrowane belki, które tymczasowo 

zostały zwalone i wzniósł święte kamienie, 

które na pewien czas zostały zbezczeszczone. 
 

天寶初，令大将軍髙力士，送五聖寫真， 

寺內安置；賜絹百疋，奉慶睿圖。 
Tiānbǎo chū, lìng dà jiàng jūn Gāo Lìshì, 

sòng wǔ shèng xiězhēn, sì nèi ānzhì; 

cì juàn bǎi pǐ, fèng qìng ruì tú. 

Na początku roku Tianbao (742) zostało przekazane po-

lecenie generałowi Gao Lishi, aby wysłać pięć świętych 

obrazów i umieścić je w świątyni. 

Sto sztuk jedwabiu towarzyszyło owemu darowi 

oraz mapy odległych krain. 
 

龍髯雖逺，弓劒可攀；日角舒光，天顏咫尺。 
Lóng rán suī yuǎn, gōng jiàn kě pān; 

rì jiǎo shū guāng, tiān yán zhǐchǐ. 

Chociaż broda smoka była odległa, 

to ich łuki i miecze były w zasięgu ręki; 

gdy słoneczne rogi posłały swe promienie 

wtedy niebiańskie oblicze zdawało się być blisko18. 
 

三載，大秦國有僧佶和，瞻星向化，望日朝尊。 
Sān zài, Dàqín guó yǒu sēng Jí Hé, 

zhān xīng xiàng huà, wàng rìcháo zūn. 

Trzy lata później (w roku 744) kapłan Ji He 

z królestwa Daqin, patrząc w kierunku gwiazdy [Chin], 

został pociągnięty przemieniającym blaskiem, 

obserwując słońce [tj. cesarza], przyszedł na dwór 

z godnymi kosztownościami. 
                                                
17  Mandala, ołtarz, może też chodzić o świątynię. 
18  Choć cesarz jest daleko, to jego moc jest wszędzie. Tak jak 

światło słońca, oblicze cesarza jest blisko.  
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詔僧羅含、僧普論等一七人， 

與大德佶和，於興慶宮修㓛19德。 
Zhào sēng Luóhán, sēng Pǔ Lùn děng yīqī rén, 

yǔ dà dé Jí Hé, yú xìng qìng gōng xiū gōngdé. 

Cesarz rozkazał kapłanowi Lohan, kapłanowi Pu Lun 

i innym, w sumie siedemnastu, wraz z wielce 

cnotliwym Ji He, odnowienie pałacu cesarskiego. 
 

於是天題寺牓20，額戴龍書；寶裝璀翠，灼爍丹霞； 

睿扎宏空，騰淩激日。 
Yúshì tiān tí sì bǎng, é dài lóng shū; bǎo zhuāng cuǐ cuì, 

zhuó shuò dān xiá; ruì zhā hóng kōng, téng líng jī rì. 

Sam cesarz ułożył wiersze na boki świątyni 

oraz ustawiono tablice, na których widnieją cesarskie 

inskrypcje. Nagromadzone kamienie emitują blask, 

a ich ulotna świetlistość prześcigała rubinowe chmury. 

Napisy mądrości zawieszone w pustce 

wystrzeliwały naprzód promienie odbite w słońcu. 
 

寵賚比南山峻極，沛澤與東海齊深。 
Chǒng lài bǐ nánshān jùn jí, pèi zé yǔ dōnghǎi qí shēn. 

Szczodre prezenty przekroczyły wysokość 

południowego wzgórza; 

łaski rozdane były głębokie jak wschodnie morze. 
 

道無不可，所可可名；聖無不作，所作可述。 
Dào wú bùkě, suǒ kěkě míng; 

shèng wú bùzuò, suǒzuò kě shù. 

Nic nie jest poza zasięgiem prawej zasady (dào), 

a to, co jest dopuszczalne, może zostać określone, 

nic nie jest poza możliwościami świętego człowieka, 

i to, co jest możliwe do zrealizowania, może być 

zrobione [później]. 

 

肅宗文明皇帝，於靈武等五郡，重立㬌21寺。 

元善資而福祚開，大慶臨而皇業建。 
Sùzōng wénmíng huángdì, yú Língwǔ děng wǔ jùn, 

zhòng lì jìng sì. 

Yuán shàn zī ér fú zuò kāi, dàqìng lín ér huáng yè jiàn. 

Znakomity i oświecony cesarz Suzong  

przebudował znakomite świątynie w Lingwu 

i w pięciu innych miejscach, 

przywrócił wygląd świątyń. 

Przyznał im wielkie przywileje, a radość powiększała 

się, hojność się utwierdzała, a państwo się umacniało. 
 

代宗文武皇帝，恢張聖運，從事無為。 
Dàizōng wénwǔ huángdì, 

huī zhāng shèngyùn, cóngshì wúwéi.  

Utalentowany wojskowy cesarz Daizong kontynuował 

świętą sukcesję i czcił ukryte zasady natury; 
 

每於降誕之辰，錫天香以告成㓛， 

頒御饌以光㬌衆。 

                                                
19  Wariant gōng 功. 
20  Wariant bǎng 榜. 
21  Jǐng 景 – wygląd. 

měi yú jiàngdàn zhī chén, xī tiānxiāng yǐ gào chénggōng, 

bān yù zhuàn yǐ guāng jìng zhòng. 

zawsze na dzień wcielenia darował niebiańskie kadzidło 

i nakazywał spełniać posługi, rozdawał cesarskie jadło, 

aby chwałą napełniło się Znamienite Zgromadzenie22. 
 

且𠃵23以美利，故能廣生。聖以體元，故能亭毒。 
Qiě qián yǐ měi lì, gù néng guǎng shēng. 

Shèng yǐ tǐ yuán, gù néng tíng dú. 

Niebo jest hojne w rozdawnictwie błogosławieństw, 

przy czym korzyści z życia są przedłużone; 

święty człowiek uosabia pierwotną zasadę cnoty, 

dlatego też jest on w stanie przeciwdziałać szkodliwym 

wpływom. 
 

我建中聖神文武皇帝，披八政以黜陟幽明， 

闡九疇以惟新㬌命。 

化通玄理，祝無愧心。 
Wǒ Jiànzhōng shèng shén wénwǔ huángdì, 

pī bā zhèng yǐ chù zhì yōumíng, 

chǎn jiǔ chóu yǐ wéixīn jìng mìng. 

Huà tōng xuánlǐ, zhù wúkuì xīn. 

Nasz święty, mądry i utalentowany cesarz wojskowy 

Jianzhong powołał osiem gałęzi rządowych, 

aby awansować mądrych i degradować tępych, 

wyjaśniał dziewięć dziedzin, za pomocą których 

odnowił znamienite dekrety. Jego przemieniający 

wpływ przenikał najbardziej zawiłe zasady, a otwartość 

jego serca wyróżniała jego nabożność [cnotę]. 
 

至扵方大而虗，專靜而恕，廣慈救衆苦， 

善貸被羣生者，我修行之大猷，汲引之階漸也。 
Zhì yú fāng dà ér xū, zhuān jìng ér shù, 

guǎng cí jiù zhòng kǔ, shàn dài bèi qún shēng zhě, 

wǒ xiūxíng zhī dà yóu, jíyǐn zhī jiē jiàn yě. 

Tak więc przez prawidłowe poszerzanie czystości 

naszych zasad i w niezawodnej sympatii z innymi, 

przez rozszerzanie współczucia ratującego tłum 

od nędzy, gdy błogosławieństwo rozchodziło się na 

wszystkich wokoło, kultywowanie naszej doktryny 

zyskało solidne podstawy, a jej wpływy 

stopniowo były rozszerzane. 
 

若使風雨時，天下靜，人能理， 

物能清，存能昌，歿能樂， 
Ruò shǐ fēngyǔ shí, tiānxià jìng, rén néng lǐ, 
wù néng qīng, cún néng chāng, mò néng lè, 

Jeśli wiatry i deszcze występują w porę, 

świat będzie odpoczywał, 

ludzie będą się kierować zasadą, 

rzeczy [życia codziennego] będą czyste, 

żyjący będą cieszyć się wygodą, 

a zmarli rozradują się; 
 

                                                
22  Być może nazwa ta jest równoważnikiem Kościoła zebranego na 

Eucharystii. 
23  Qián 乾 (w innym znaczeniu wymawia się ten znak gān). 
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念生響應，情發目誠者，我㬌力能事之㓛用也。 
niàn shēng xiǎngyìng, qíng fā mù chéng zhě, 

wǒ jìng lì néng shì zhī gōng yòng yě. 

myśl zrodzi odpowiednią odpowiedź, 

uczucia będą wolne, a oczy szczere; 

taki jest chwalebny stan, nad osiągnięciem którego 

pracujemy, my z Religii Światłości. 
 

大施主金紫光祿大夫、同朔方節度副使、 

試殿中監、賜紫袈裟僧伊斯，和而好惠， 

聞道勤行。逺自王舍之城，聿来中夏， 

術髙三代，藝博十全。 
Dà shīzhǔ jīn zǐguāng lù dàfū, tóng shuòfāng jiédù fù shǐ,  
shì diànzhōng jiān, cì zǐ jiāshā sēng Yīsī, 

hé ér hǎo huì, wén dào qínxíng. 

Yuǎn zì Wángshě zhī chéng, yù lái zhōng xià, 

shù gāo sāndài, yì bó shí quán. 

Nasz wielki dobroczyńca, cesarski zaufany mnich Yisi 

w fioletowej sutannie, tytularny wielki polityk z Domu 

Przyjęć, wtórnie związany z wojskiem, pełnomocnik 

rządowy dla regionu północnego i nadzorca Pałacu 

Egzaminów, był naturalnie łagodny 

i zarządzał z wdziękiem; jego umysł był podatny 

na zdrową doktrynę, był sumienny w działaniu, 

z dalekiego miasta Wangshe (Rajagriha) 

przybył odwiedzić Chiny; 

jego zasady bardziej wzniosłe niż trzech dynastii, 

jego praktyka była doskonała w każdym wymiarze. 
 

始効節於丹庭，乃策名於王帳。 
Shǐ xiào jié yú dān tíng, nǎi cè míng yú wáng zhàng. 

Najpierw zabrał się do obowiązków związanych 

z pałacem, ostatecznie jego nazwisko zapisało się 

w dziedzinie militarnej. 
 

中書令汾陽郡王郭公子儀， 

初惣戎於朔方也，肅宗俾之從邁。 
Zhōng shū lìng Fényáng jùn wáng guō Gōng Zǐyí, 

chūzǒng róng yú shuòfāng yě, Sùzōng bǐ zhī cóng mài. 

Gdy drugi wiceminister książę (z) Fenyang Guo Ziyi 

jako pierwszy prowadził walki w regionie północnym, 

cesarz Suzong uczynił go (Yisi) swym asystentem 

w podróżach. 
 

雖見親於卧內，不自異於行間。 

為公爪牙，作軍耳目。 
Suī jiàn qīn yú wò nèi, bù zì yì yú hángjiān. 

wèi gōng zhǎoyá, zuò jūn ěrmù. 

Chociaż był prywatnym szambelanem, 

nie czynił żadnej różnicy w marszu, 

był jak pazury i zęby księcia, 

a w sprawach militarnych był mu jak uszy i oczy. 
 

能散祿賜，不積於家。 

獻臨恩之頗黎，布辞憩之金罽。 
Néng sàn lù cì, bù jī yú jiā. 

Xiàn lín ēn zhī pō lí, bù cí qì zhī jīn jì. 

Rozdawał przyznane mu bogactwa, 

nie gromadził skarbów na swój prywatny użytek, 

złożył w ofierze biżuterię, którą otrzymał z cesarskiej 

przychylności. Rozwinął złoty dywan pobożności, 
 

或仍其舊寺，或重廣法堂。 
Huò réng qí jiù sì, huò zhòngguǎng fǎtáng. 

teraz on naprawił stare klasztory, 

niebawem zwiększył on liczbę świątyń, 
 

崇飾廊宇，如翬斯飛。 
Chóng shì láng yǔ, rú huī sī fēi. 

on dbał i ozdabiał różne gmachy, 

aż przypominały upierzenie bażanta w jego locie. 
 

更効㬌門，依仁施利，每嵗集四寺僧徒， 

虔事精供，俻諸五旬。 
Gèng xiào jìng mén, yī rénshī lì, měi suì jí sì sì sēngtú, 

qián shì jīng gōng, bèi zhū wǔ xún. 

A ponadto uprawiając dyscyplinę Religii Światłości, 

rozdał swoje bogactwa w czynach życzliwości24, 

każdego roku gromadził ubogich z czterech świątyń 

na święte nabożeństwo i pełen szacunku 

i zaangażowania zajmował się nimi przez pięćdziesiąt 

dni w oczyszczeniu i przygotowaniach. 
 

餧者来而飰之，寒者来而衣之， 

病者療而起之，死者葬而安之。 
Wèi zhě lái ér fàn zhī, hán zhě lái ér yī zhī, 

bìng zhě liáo ér qǐ zhī, sǐzhě zàng ér ānzhī. 

Głodni przychodzili i zostawali nakarmieni, 

Cierpiący z zimna (nadzy) przychodzili i zostawali 

odziani, chorymi się opiekowano, a oni wracali 

do zdrowia, zmarłych grzebano w pokoju. 
 

清節達娑，未聞斯美。白衣㬌士，今見其人。 
Qīng jié dá suō, wèi wén sī měi. 

Báiyī jìng shì, jīnjiàn qí rén. 

Nawet wśród najczystszych i ascetycznych buddystów 

nie słyszano o takich doskonałościach, 

odziani na biało członkowie Znamienitego 

Zgromadzenia. 
 

願刻洪碑，以揚休烈。 
Yuàn kè hóng bēi, yǐ yáng xiū liè. 

Pragniemy wyryć dużą tablicę, aby opisać 

ich wielkoduszne czyny. 

 

[Trzecia część, oda] 
 

詞曰︰  

真主元元，湛寂常然。㩲輿匠化，起地立天。 
Cí yuē: Zhēnzhǔ yuán yuán, 

zhàn jì cháng rán. Quán yú jiàng huà, qǐ dì lì tiān. 

Rzekli:25 Prawdziwy Pan jest bez pochodzenia, 

                                                
24  Kultywując konfucjańską cnotę ren. 
25  Poniższy fragment ma szczególnie poetycki charakter ody 

w formie czteroznakowych, rytmicznych wersów. 
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głęboki, niewidzialny i niezmienny. 

Z mocą i zdolnością doskonalenia i przekształcania, 

wzniósł ziemię i utwierdził niebiosa. 
 

分身出代，救度無邊。 
Fēnshēn chū dài, jiùdù wúbiān. 

Podzielony w naturze26, przyszedł na świat, 

aby zbawić27 i pomóc bezgranicznie. 
 

日昇暗滅，咸證真玄。 
Rì shēng àn miè, xián zhèng zhēn xuán. 

Słońce wzeszło, a ciemności zostały rozwiane, 

wszystkie świadectwa odnosiły się do prawdziwego 

oryginału [tajemnice zostały odsłonięte]. 
 

赫赫文皇，道冠前王；乗時撥乱，𠃵廓坤張。 
Hèhè wén huáng, dào guān qián wáng; 

chéng shí bō luàn, qián kuò kūn zhāng. 

Chwalebny, olśniewający i znakomity cesarz, 

który przejął zasady poprzednich monarchów, 

korzystając z okoliczności stłumił niepokoje, 

niebo rozpostarło się, a ziemia się poszerzyła. 
 

明明㬌教，言歸我唐。翻經建寺， 

存歿舟航；百福偕作，萬邦之康。 
Míngmíng jìngjiào, yán guī wǒ Táng. 

Fān jīng jiàn sì, cún mò zhōuháng; 

bǎi fú xié zuò, wàn bāng zhī kāng. 

Kiedy czysta i jasna Religia Światłości 

została wprowadzona do naszej dynastii Tang, 

pisma zostały przetłumaczone, a świątynie zbudowane, 

a prom28 łączący żyjących i zmarłych został wprawiony 

w ruch. Spływał każdy rodzaj błogosławieństwa 

i każde królestwo mogło cieszyć się pokojem. 
 

髙宗纂祖，更築精宇，和宮敞朗，遍滿中土。 
Gāozōng zuǎn zǔ, gèng zhú jīng yǔ, 

hé gōng chǎng lǎng, biàn mǎn zhōng tǔ. 

Gdy Gaozong udał się do przodków, 

odbudował gmach czystości, 

pałace zgody obszerne i lekkie, 

obejmujące ziemię wzdłuż i wszerz. 
 

真道宣明，式封法主；人有樂康，物無灾苦。 
Zhēndào xuānmíng, shì fēng fǎ zhǔ; 

rén yǒu lè kāng, wù wú zāi kǔ. 

Prawdziwa doktryna została jasno oznajmiona, 

                                                
26  Słowo fēnshēn 分身  tłumaczę tu jako „natura”, oddając teolo-

giczne znaczenie, a wcześniej tłumaczę je jako „osoba”, także 

odwołując się do teologicznego sensu. Jednak bliższe byłoby 

tłumaczenie jako „sobowtór”, czy „awatar”, albo nawet „inkar-

nacja”. Awatar w hinduizmie (huàshēn 化身) oznacza wcielenie, 

inkarnacja bóstwa; współcześnie jest tłumaczony jako sobowtór 

(niem. Doppelgänger). 
27  Jiùdù 救度 : terminologia buddyjska i daoistyczna: pomóc lu-

dziom wyjść poza świat doczesny, tzn. przekroczyć wszelkie 

cierpienie i trudności. Jiù 救 oznacza „uratować”, „zaoszczę-

dzić”, „zbawić”. 
28  Zhōuháng 舟航 dosł. statek: tzn. pomoc. 

odpowiedzialni za świątynię zostali wyznaczeni 

(powołani) we właściwej formie (wyświęceni), 

lud cieszył się szczęściem i pokojem, 

a inne istoty wyzbyły się nieszczęścia i cierpienia. 
 

玄宗啓聖，克修真正；御牓揚輝，天書蔚映。 
Xuánzōng qǐ shèng, kè xiū zhēnzhèng; 

yù bǎng yáng huī, tiān shū wèi yìng. 

Gdy Xuanzong rozpoczął swą świętą działalność 

sam uprawiał prawdę i prawość, 

jego cesarskie tablice rozbłysły blaskiem  

a niebiańskie pisma niezmiennie odbijały ich splendor. 
 

皇圖璀璨，率土髙敬；庶績咸熙，人賴其慶。 
Huáng tú cuǐcàn, shuài tǔ gāo jìng; 

shù jī xián xī, rén lài qí qìng. 

Cesarskie włości były bogate i luksusowe, 

a cała ziemia oddawała im hołd, 

przedsiębiorczość kwitła, a lud cieszył się dobrobytem. 
 

肅宗来復，天威引駕；聖日舒晶，祥風掃夜。 
Sùzōng lái fù, tiān wēi yǐn jià; 

shèng rì shū jīng, xiáng fēng sǎo yè. 

Gdy przyszedł Suzong rozpoczął na nowo, 

a niebiańska godność znaczyła cesarskie ruchy. 

Święty jak czystość blasku księżyca 

roznosił szczęście jak nocne wichury. 
 

祚歸皇室，祆29氛永謝； 

止沸㝎塵，造我區夏。 
Zuò guī huángshì, xiān fēn yǒng xiè; 

zhǐ fèi dìng chén, zào wǒ qū xià. 

Szczęście zwróciło się w kierunku domu cesarskiego, 

a wpływy Ormuzda oddaliły się. 

Wzburzenia ustały, a powstania zostały stłumione, 

a zatem nasza dynastia została utwierdzona. 
 

代宗孝義，德合天地；開貸生成，物資美利。 
Dàizōng xiàoyì, dé hé tiāndì; 

kāi dài shēngchéng, wùzī měi lì. 

Synowska sprawiedliwość Daizong 

połączyła w cnocie niebo z ziemią. 

Gościnnie nasycił żyjących, 

a z mienia uczynił środek niesienia ratunku. 
 

香以報㓛，仁以作施；暘谷来威，月窟畢萃。 
Xiāng yǐ bào gōng, rén yǐ zuò shī; 

yáng gǔ lái wēi, yuè kū bì cuì. 

Kadzidłem nagradzał zasłużonych, 

przez humanitarność rezygnował ze swych należności. 

                                                
29  Xiān 祆, najprawdopodobniej chodzi o Ormuzda lub Ahura Maz-

da (dosł. Pan Mądry, Pan Wszystkowiedzący; staroperski: Ahu-

ramazda, średnioperski: Ohrmazd, Ormuzd, Hormuzd, 

Ohrmizd) – najwyższe bóstwo w religiach irańskich: mazdaizmie 

i zaratusztrianizmie. Bóg stworzyciel, walczący stale ze Złym 

Duchem Arymanem. Stwórca świata i ładu w kosmosie i praw 

nim rządzących, uosobienie ładu i absolutnej mądrości. Jego 

symbolem jest oczyszczający ogień. Wyobrażany był w postaci 

uskrzydlonej tarczy słonecznej. 
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Słońce30 dolinę odziało w prestiż, 

księżyc w grocie dopełnił rękodzieła. 
 

建中統極，聿修明德；武肅四溟，文清萬域。 
Jiànzhōng tǒng jí, yù xiūmíng dé; 

wǔ sù sì míng, wénqīng wàn yù. 

Jianzhong zaczął rozwijać cywilizację inteligencji 

i cnoty. Jego wojskowa czujność rozpostarta na cztery 

morza, a jego czystość ogarniała wszystkie ziemie. 
 

燭臨人隱，鏡觀物色；六合昭蘇，百蠻取則。 
Zhú lín rén yǐn, jìng guān wùsè; 

liùhé zhāo sū, bǎi mán qǔ zé. 

Jego światło przenikało tajemnice ludzi, 

a różnorodność spraw przeglądała się w nim 

jak w zwierciadle. 

On rozpostarł ożywiający wpływ na cały świat, 

a wszystkie obce narody wzięły go za przykład. 
 

道惟廣兮應惟宻，強名言兮演三一； 
Dào wéi guǎng xī yīng wéi mì, 

qiáng míngyán xī yǎn Sānyī; 

Prawdziwa doktryna (Droga) jakże jest rozległa! 

Odpowiedzieć można w minutę, ale jak trudno ją na-

zwać, aby objaśnić Troistą Jedność (Trójcę Świętą). 
 

主能作兮臣能述，建豊碑兮頌元吉。 
zhǔ néng zuò xī chén néng shù, jiàn lǐ bēi xī sòng yuánjí. 

Władca ma moc działania, gdy ministrowie przekazują 

dalej. Wznosimy ten szlachetny pomnik na cześć wiel-

kiego szczęścia. 
 

大唐建中二年嵗在作噩太蔟月七日大耀森文日建

立，時法主僧寧恕知東方之㬌衆也。 
Dà Táng Jiànzhōng èr nián suì zài zuò è tài cù yuè qī rì dà 

yào sēn wén rì jiànlì, 

shí fǎ zhǔ sēng níng shù zhī dōngfāng zhī jìng zhòng yě. 

Niniejsza stela zostaje wzniesiona w drugim roku 

panowania Jianzhong z dynastii Tang [781 r.] siódmego 

dnia pierwszego miesiąca, w niedzielę [siódmy dzień]. 

W tym czasie wyświęcony [na biskupa] mnich Ningshu 

był znany we wspólnocie Kongregacji Znakomitych 

na Wschodzie (Religii Światłości). 
 

朝議郎前行台州司士參軍呂秀巖書 助撿挍試太常卿

賜紫袈裟寺主僧業利。 
Cháo yì láng qián xíng Táizhōu sī shì cānjūn Lǚ Xiùyán shū  

zhù jiǎn jiào shì tài cháng qīng cì zǐ jiāshā sì zhǔsēng Yèlì. 

Zapisane przez Lü Xiuyan’a, Sekretarza Rady, dawniej 

Wojskowego Kuratora dla Taizhou, jako asystent eg-

zaminacyjny służył wysoki urzędnik państwowy [do 

sprawy rytuału], który otrzymał od cesarza fioletową 

sutannę – opat klasztoru – Yeli. 

 

                                                
30  Dosł. yang 陽 (w opozycji do yin 陰), etym. oświetlona strona 

wzgórza, odnosi się do dwóch podstawowych sił w kosmologii 

chińskiej. 

[Czwarta część, imiona mnichów] 
 

撿挍建立碑僧行通僧靈寶 
Jiǎn jiào jiànlì bēi sēng Xíngtōng sēng Língbǎo 

Dogląd nad budową steli mieli 

Mnich Xingtong, mnich Lingbao 
 

[Po lewej stronie w pierwszej linii] 
 

大德曜輪 
Dà dé yào lún  

Wielce czcigodny krąg 

僧日進僧遙越僧廣德僧和吉 
Sēng Rìjìn sēng Yáoyuè sēng Guǎngdé sēng Héjí 

Mnich Rijin, mnich Yaoyue, 

Mnich Guangde, mnich Heji, 
 

僧惠明僧寶達僧拂林僧福壽 
Sēng Huìmíng sēng Bǎodá sēng Fúlín sēng Fúshòu 

Mnich Huiming, mnich Baoda, 

Mnich Fulin, mnich Fushou 
 

[Po lewej stronie w drugiej linii] 
 

僧崇敬僧延和僧惠通 
Sēng Chóngjìng sēng Yánhé sēng Huìtōng 

Mnich Chongjing, mnich Yanhe, mnich Huitong 
 

[Po lewej stronie w trzeciej linii] 
 

僧乾祐僧元一僧敬德僧利見 
Sēng Qiányòu sēng Yuányī sēng Jìngdé sēng Lìjiàn 

Mnich Ganyou, mnich Yuanyi, 

Mnich Jingde, mnich Lijian, 
 

僧玄真僧仁惠僧曜源僧昭德 
Sēng Xuánzhēn sēng Rénhuì sēng Yàoyuán sēng Zhāodé 

Mnich Xuanzhen, mnich Renhui, 

Mnich Yaoyuan, mnich Zhaode, 
 

僧文明僧文貞僧居信僧來威 
Sēng Wénmíng sēng Wénzhēn sēng Jūxìn sēng Láiwēi 

Mnich Wenming, mnich Wenzhen, 

Mnich Juxin, mnich Laiwei 
 

[Po lewej stronie w czwartej linii] 
 

僧敬真僧還淳僧靈壽僧靈德 
Sēng Jìngzhēn sēng Huánchún sēng Língshòu sēng Língdé 

Mnich Jingzhen, mnich Huanchun, 

Mnich Lingshou, mnich Lingde, 
 

僧英德僧沖和僧凝虛僧普濟 
Sēng Yīngdé sēng Chōnghé sēng Níngxū sēng Pǔjì 

Mnich Yingde, mnich Chonghe, 

Mnich Ningxu, mnich Puji, 
 

僧聞順僧光濟僧守一 
Sēng Wénshùn sēng Guāngjì sēng Shǒuyī 

Mnich Wenshun, mnich Guangji, mnich Shouyi 
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[Po prawej stronie w pierwszej linii] 

老宿耶俱摩 Lǎo sù Yéjùmó 

Przewielebny Yejumo 
 

僧景通僧玄覽僧審慎僧法源 
Sēng Jǐngtōng sēng Xuánlǎn sēng Shěnshèn sēng Fǎyuán 

Mnich Jingtong, mnich Xuanlan, 

Mnich Shenshen, mnich Fayuan, 
 

僧立本僧和明僧光正僧內澄 
Sēng Lìběn sēng Hémíng sēng Guāngzhèng sēng Nèichéng 

Mnich Liben, mnich Heming, 

Mnich Guangzheng, mnich Neicheng 
 

[Po prawej stronie w drugiej linii] 
 

僧崇德僧太和僧景福僧和光 
Sēng Chóngdé sēng Tàihé sēng Jǐngfú sēng Héguāng 

Mnich Chongde, mnich Taihe, 

Mnich Jingfu, mnich Heguang, 
 

 

僧至德僧奉真僧元宗僧利用 
Sēng Zhìdé sēng Fèngzhēn sēng Yuánzōng sēng Lìyòng 

Mnich Zhide, mnich Fengzhen, 

Mnich Yuanzong, mnich Liyong, 
 

僧玄德僧義濟僧志堅 
Sēng Xuándé sēng Yìjì sēng Zhìjiān 

Mnich Xuande, mnich Yiji, mnich Zhijian, 
 

僧保國僧明一 
Sēng Bǎoguó sēng Míngyī 

Mnich Baoguo, mnich Mingyi 
 

[Po prawej stronie w trzeciej linii] 
 

僧廣德僧去甚僧德建 
Sēng Guǎngdé sēng Qùshèn sēng Déjiàn 

Mnich Guangde, mnich Qushen, mnich Dejian. 

 

 
 

Dolny fragment kopii steli: napisy w języku 
chińskim i syryjskim. Zdjęcie: Piotr Adamek, Monumenta Serica 

 

 

 
 

12 VI 2015 

Konferencja naukowa na UKSW 
9.30 – 12.30 – prelekcje: 

Bp Jerzy Mazur SVD 

Kard. Fernando Filoni 

Abp Henryk Hoser SAC 

Bp Jan Piotrowski 

Od 14.00 Panel dyskusyjny 

„Odnowić zapał misyjny”  

18.00 – Msza św. w katedrze św. 

Floriana pod przew. abp. Celestino 

Migliore, Nuncjusza Apostolskiego  

 
13 VI 2015 

Dziecięca stacja kongresowa: 

Warszawa „Torwar”,  

ul. Łazienkowska 6A 

od 9.30 do 14.30 

Młodzieżowa stacja kongresowa: 

Bazylika Najśw. Serca Pana Jezusa 

Od 10.00 – 21.30  

Stacja Kongresowa Dorosłych: 

Warszawa, Plac Grzybowski,  

Kościół Wszystkich Świętych 

Od 8.30 – 21.30 

 
14 VI 2015 

Niedziela Kongresowa  

w archidiecezjach i diecezjach 

 

www.misje.pl/kongres-misyjny 
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O początku chrześcijaństwa w Chinach zwykło się my-

śleć w kontekście działań podjętych przez Matteo Ric-

ciego i misji jezuitów z XVI i XVII w.1. Zasługi owych 

misjonarzy są nie do przecenienia, a ich dzieło trwa do 

dzisiaj. Potrafili oni dokonać wyjątkowej inkulturacji, 

która bardzo głęboko stopiła się z konfucjańskim sys-

temem filozoficzno-etycznym, co było ewenementem na 

skalę światową. Franciszkanie chętnie eksponują 

wcześniejsze misje w Chinach z XIII w., związa-

ne z postacią Jana z Montecorvino (1247–1328), który 

miał być pierwszym katolickim misjonarzem w Chinach, 

a na pewno był pierwszym arcybiskupem Pekinu. 

Tymczasem warto przypomnieć, że chrześcijaństwo 

dotarło do Chin o wiele wcześniej, bo na początku VII w., 

co należy wiązać z misją Alopena Abrahama2. Z tamtych 

czasów pochodzi jedno z pierwszych źródeł spisa-

nych w języku chińskim, prezentujące chrześcijań-

stwo i rozwijający się Kościół. Jest nim stela z Xi’an, 

której pełny tekst z próbą polskiego tłumaczenia poda-

jemy w dziale ŹRÓDŁA. Misja Alopena zapoczątkowała 

tworzenie chrześcijańskich struktur kościelnych w ca- 

łych Chinach, dokonując równie, a może nawet bardziej 

interesującego zabiegu inkulturacyjnego niż za czasów 

Ricciego. Chrześcijanie nestoriańscy, posługujący się 

rytem syryjskim, doprowadzili do stopienia się chrze-

ścijańskiej terminologii z typowo chińskimi pojęciami 

daoistycznymi i buddyjskimi w sposób niezwykle prosty 

i naturalny. Niestety, ich dzieło nie miało swojej kon-

tynuacji i zostało zapomniane. W badaniach nad teologią 

                                                
1  Felix Alfred Plattner, Gdy Europa szukała Azji, tłum. Antoni 

Starzeński, Mieczysław Bednarz, Kraków 1975. 
2  Można spotkać różną pisownię w opracowaniach: Aleben, Alu-

oben, Olopen, Olopan, Olopuen, Āluóběn 阿罗本. 

chińską ich dorobek jest istotny, ponieważ ukazuje 

pierwsze próby oddania terminologii dogmatycznej za 

pomocą kategorii filozoficzno-religijno-językowych ist-

niejących w świecie chińskim3. 

 

1. Opis steli nestoriańskiej 

Stela z Xi’an jest kamienną tablicą z inskrypcją z czasów 

dynastii Tang (618–907), mającą 197 cm wysokości, 

ustawioną na rzeźbionych żółwiach. W całości monu-

ment ma 279 cm wysokości, 92,5 cm szerokości u gó-

ry i 102 cm szerokości na dole. Na wierzchołku 

wygrawerowany jest 

tekst tytularny: Dà- 

qín Jǐngjiào liúxíng 

Zhōngguó bēi 大秦景

教流行中國碑 , czyli: 

Pomnik Krzewienia 

w  Chinach Religii 

Światłości4. 

Stela odkryta zo-

stała przez chińskich 

robotników w 1623 r. 

w okolicy dzisiejszego 

Xi’an w Chinach, stąd 

jej potoczna nazwa. 

Jest to czarna, wa-

pienna  płyta, na któ-

rej w 781 r. wyryty 

został chiński tekst 

edyktu tolerancyjnego 

cesarza Taizong z 638 r. Informuje on o pojawieniu się 

nestoriańskiej misji Alopena w Chang’an, ówczesnej 

stolicy Chin. Część tekstu zapisana jest w syryjskim, 

liturgicznym języku Kościoła nestoriańskiego. Stela zo-

stała ustawiona około 781 r. w miejscu dawnego klasz-

toru nestoriańskiego. Według napisu na steli, autorem 

tekstu był pochodzący z terytorium obecnego Afgani-

stanu mnich Jingjing 景淨. Jego imię znaczy „Czysty 

religii światła”. Jest on identyfikowany z Adamem, 

którego imię pojawia się na steli w języku syryjskim. 

U góry steli wyryto krzyż wyrastający z kwiatu lotosu 

(symbol buddyjski), a po bokach chmury i perły (sym-

bole daoistyczne). Stela, wraz z tekstem, w którym 

terminologia chrześcijańska przeplata się z daoistyczną, 

buddyjską i konfucjańską, stanowi dowód, że po półtora 

wieku od czasu przybycia do Chin, nestorianizm stał się 

                                                
3  Jingjiao. The Church of the East in China and Central Asia, eds. 

Roman Malek, Peter Hofrichter, Sankt Augustin 2006. Jest to 

praca (703 strony) w całości poświęcona tematowi chrześcijaństwa 

nestoriańskiego w Chinach i pierwszych wysiłków teologicz-

no-organizacyjnych Kościoła.  
4  Zdjęcie steli: P. Henri Havret SJ, La stèle chrétienne de Si-Ngan- 

fou, Chang-Haï 1895, strona tytułowa. 
 

 
 

Pierwsze pojęcia teologiczne 

w języku chińskim 

na nestoriańskiej steli z Xi’an 
 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
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elementem chińskiego synkretyzmu religijnego. Samo 

chrześcijaństwo jest na steli określane jako Dàqín jǐng 

jiào 大秦景教 , czyli „religia światła z Daqin (Rzy-

mu/Zachodu)”5. 

Pierwszym Europejczykiem, który miał okazję 

obejrzeć stelę, był w 1625 lub 1626 r. jezuicki misjonarz 

Nicolas Trigault, który streścił tekst i zapisał go w języku 

łacińskim. Pełnego przekładu dokonał w 1652 r. polski 

jezuita Michał Boym 6 . Treść steli wywołała wielkie 

poruszenie w Europie, gdzie uznano ją za jezuickie 

fałszerstwo. Zarzuty o nieautentyczności steli wysuwali 

m.in. Voltaire, Teofil Spitzel, orientalista Georg Horn, 

czy dominikanin Domingo Navarette. Obecnie auten-

tyczność steli nie budzi żadnych wątpliwości7. Oryginał 

steli jest obecnie przechowywany w muzeum Beilin 

(Lesie Stel) w Xi’an, a jej kopię wystawiono przy Pa-

godzie Daqin8. 

Pomimo że znaczenie tekstu nestoriańskiej ste-

li z Xi’an jest wyjątkowe, to jednak trudno znaleźć ca-

łościowe opracowania na jego temat. W języku polskim 

pierwszy przekład inskrypcji opublikowano dopie-

ro w ostatnim czasie9. W językach europejskich tłuma-

czenia pojawiły się wcześniej, choć było ich 

niewiele10, a obecne najczęściej dotyczą jedynie bardziej 

interesujących fragmentów. Nawet w kilkutomowym 

dziele pod red. Romana Malka The Chinese Face of 

Jesus Christ znajdziemy angielskie tłumaczenie jedynie 

                                                
5  Gunner B. Mikkelsen, „Quickly Guide me to the Peace of the Pure 

Land”: Christology and Buddhist Terminology in the Chinese 

Manichaean Hymn Scroll, w: The Chinese Face of Jesus Christ, 

ed. Roman Malek, vol. 1, Sankt Augustin 2002, s. 219-242. 
6  Jan Konior 高仁安, Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa – Matteo 

Ricci SJ i Michał Boym SJ, w: 中国的基督论。  Chrystologia 

chińska. Teologia i Kościół w kontekście chińskim, red. Dariusz 

Klejnowski-Różycki 柯達理, Opole 2008, s. 133-155. 
7  Steve Eskildsen, Christology and Soteriology in the Chinese 

Nestorian Texts, w: The Chinese Face of Jesus Christ, dz. 

cyt., s. 181-218. 
8  Jean Charbonnier, Histoire des chrétiens de Chine, Paris 

2002, s. 15 nn.  
9  Tomasz Szyszka, Chińskie Oblicza Jezusa Chrystusa. Wystawa 

autorstwa o. Romana Malka SVD. Inskrypcja steli „nestoriańskiej” 

z Xi’an, „Nurt SVD” 2014, nr 1, s. 87-121. 
10  Henri Havret SJ, La stèle chrétienne de Si Ngan-fou, Parts 1-3. 

Pełny tekst w j. francuskim: część 1: „Variétés sinologiques”, nr 

7, Chang-hai [Shanghai]: Imprimerie de la Mission catholique 

1895; część 2: „Variétés sinologiques”, nr 12; Chang-hai 

[Shanghai] impr. de la Mission catholique 1897; część 3: „Variétés 

sinologiques”, nr 20; Chang-hai [Shanghai]: Imprimerie de la 

Mission catholique 1902.  Paul Carus, Alexander Wylie, Frits V. 

Holm, The Nestorian Monument: An Ancient Record of Christi-

anity in China, with Special Reference to the expedition of Frits V. 

Holm, Chicago 1909; Xu Longfei, Die nestorianische Stele in 

Xi’an. Begegnung von Christentum und chinesischer Kultur, Bonn 

2004. 

jednej czwartej oryginalnego tekstu11. Jean Charbonnier 

w sposób interesujący zajmuje się tylko tymi fragmen-

tami, na podstawie których opisuje początki Kościo-

ła w Chinach12. Badaczem, który w sposób najpełniejszy 

zbadał dokumenty nestoriańskie w Chinach jest Japoń-

czyk Yoshiro Saeki13. 

 

2. Oryginalny tekst chiński i tłumaczenie polskie 

Stela nestoriańska z Xi’an zawiera 1780 chińskich 

znaków i kilkadziesiąt syryjskich. Tekst można podzielić 

na cztery części. Pierwsza część jest doktrynalna: za 

pomocą kategorii daoistycznych i buddyjskich próbuje 

opisać, czym jest religia chrześcijańska. Druga część jest 

historyczna i dokumentuje dzieje chrześcijaństwa w Chi- 

nach na przestrzeni 150 lat. Jest to część najobszerniejsza, 

będąca w swej treści wysławianiem kolejnych cesarzy 

sprzyjających chrześcijaństwu, hołdem składanym mi-

sjonarzom i dobrodziejom Kościoła. Trzecia część ma 

charakter poetyckiej ody, odznacza się kunsztowną 

strukturą czteroznakową, w innej formie powtarza treści 

z części drugiej. Czwarta część to podpisy – dokumen-

tacja imion autorów tekstu steli, tych, którzy ją grawe-

rowali, tworzyli, oraz znaczących osób w ówczesnym 

Kościele chińskim. Występuje również szereg imion 

mnichów-kapłanów, będącymi ówczesnymi misjona-

rzami. Tekst na steli zapisany jest w dawnej konwen-

cji: z góry na dół, z prawej strony w kierunku lewej. 

Niektóre ze znaków nie występują już we współczesnej 

chińszczyźnie. 

Jest to tekst starożytny, posługujący się zwrotami 

sugestywnymi i lakonicznymi14, świadomie nawiązujący 

do stylu wypowiedzi daoistycznych, podobnych do stylu 

Laozi 老子 albo Zhuangzi 莊子. Część będąca poetycką 

odą, swymi sformułowaniami przypomina „Księgę 

Drogi i Cnoty” Dao de jing 道德經. I tak jak znajdziemy 

diametralnie różne, niepodobne do siebie tłumaczenia 

tekstu Laozi, tak może, a nawet powinno być z tekstem 

steli z Xi’an. Stare klasyczne teksty chińskie są pisa-

ne z dbałością o maksymalną zwięzłość znaków, stosują 

jedynie esencjonalne znaczenie, a czasem jedynie su-

gerują owo znaczenie. Mało w którym języku tak mocno 

dochodzi do głosu prawda, że tłumaczenie jest inter-

pretacją tekstu oryginalnego, jak ma to miejsce z tek-

                                                
11  Roman Malek, The Chinese Face of Jesus Christ, 

dz. cyt., s. 352-357. Jingjiao. The Church of the East in China…, 

dz. cyt. 
12  Jean Charbonnier, Histoire des chrétiens de Chine, 

dz. cyt., s. 11-21. 
13  Peter Yoshiro Saeki, The Nestorian Monument in China, London 

1916; tenże, The Nestorian Documents and Relics in China, Tokyo 

19371, 19512. 
14  Dariusz Klejnowski-Różycki, Uwarunkowania filozofii i religij-

ności chińskiej, w: Chińskie katechezy, red. tenże, Warszawa – 

Zabrze 2012, s. 260 nn. 
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stami chińskimi, zwłaszcza starożytnymi. O problemie 

związanym z tłumaczeniami chińskich tekstów pisałem 

więcej w pracy 中国的神学. Teologia chińska. Uwa-

runkowania kulturowe pojęć trynitarnych15, dlatego za-

interesowanych odsyłam do tego tekstu, aby go tutaj nie 

powtarzać. Adresując swą wypowiedź do Chińczyków, 

jej redaktorzy posługują się formą poetycką, charakte-

rystyczną dla filozoficznych traktatów swej epoki16. 

 

Filozofowie chińscy byli przyzwyczajeni do 

wypowiadania się w formie aforyzmów, sentencji, 

metafor, obrazów. Te aforyzmy muszą być krót- 

kie i wewnętrznie niepowiązane. 

Brak precyzji wypowiedzi chińskich filozofów idzie 

w parze z ich sugestywnością. Sugestywność jest istotną 

cechą wypowiedzi i kultury chińskiej, a zwłaszcza 

sztuki17. Czym bardziej wypowiedź jest prozaiczna, tym 

mniej poetycka, czym precyzyjniejsza – tym mniej 

sugestywna. Sztuka chińska jest niezwykle sugestywna: 

w poezji nawet ważniejsze jest niejednokrotnie to, 

czego się nie mówi niż to, co się mówi. Sugestywność 

„Dialogów konfucjańskich” czy „Laozi” sprawia, że są 

atrakcyjne. „Przełożenie” tej sugestywności na 

„prozę”, wytłumaczenie, pozbawiłoby te wypowiedzi 

ich wielorakich odcieni znaczeniowych, głębi, 

sprowadziłoby je do poziomu kiczu. 

Sugestywność wynika wprost z natury języka 

chińskiego. Ową sugestywność bardzo trudno 

przetłumaczyć na inne języki. Sam język chiński jest 

„tworzywem nieskończonych znaczeń”. Gdy staro- 

żytnych filozofów chińskich czyta się w przekładzie, to 

traci się tę sugestywność, znaczy to jednocześnie, że 

traci się bardzo wiele. Przekład jest interpretacją, 

przekazuje jedną myśl, a oryginał zawiera ich wiele18. 

 

Przekład tekstu steli z Xi’an, zamieszczony w rubryce 

ŹRÓDŁA jest właśnie taki: pozbawiony sugestywności, 

jest jedną z możliwych interpretacji, stworzoną przede 

wszystkim na użytek teologii (a nie literatury czy sino-

logii). Nie pretenduje do tego, żeby być literacko naj-

lepszym, ale pragnie ukazać problem teologiczny 

pierwszych istotnych sformułowań doktrynalnych. […] 
 

3. Wnioski interpretacyjne i treści teologiczne 
Tekst nestoriańskiej steli z Xi’an stanowi jed-

ną z pierwszych prób zapisu chrześcijańskiego orę-

                                                
15  Dariusz Klejnowski-Różycki, 中国的神学。 Teologia chińska. 

Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, Opole 2012. 
16  O sposobie wypowiedzi filozofów chińskich więcej pisze Feng 

Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, przekł. Michał Za-

grodzki, Warszawa 2001, s. 14 nn. 
17  François Jullien, Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i es-

tetyce Chin, tłum. Beata Szymańska, Anna Śpiewak, Kraków 

2006; tenże, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sen-

su w Chinach i Grecji, tłum. Maciej Falski, Kraków 2006. 
18  Dariusz Klejnowski-Różycki 柯達理 , Uwarunkowania filozofii 

i religijności chińskiej, dz. cyt., s. 260-261. 

dzia w kulturze niezwykle odmiennej od tej, w jakiej 

chrześcijaństwo się zrodziło. Tekst ten stanowi nie tylko 

podstawę do studiów podstawowych pojęć teologii 

chińskiej, ale także wskazuje na ogromne możliwości 

inkulturacyjne chrześcijaństwa. 

Pierwsza część tekstu nestoriańskiej steli z Xi’an ma 

charakter wybitnie doktrynalny. Po raz pierwszy w pi-

sanym języku chińskim oddano istotne dla chrześcijań-

stwa pojęcia teologiczne. Owe pierwsze wysiłki 

chińskich chrześcijan są istotne w badaniach nad 

chrześcijaństwem w Państwie Środka. Problem zapisu 

danego pojęcia teologicznego w języku chińskim jest 

związany z możliwością wyboru konkretnych konotacji, 

z jakimi będzie się wiązało dane pojęcie. Jost O. 

Zetzsche, wybitny tłumacz i sinolog z Oregonu, zwraca 

uwagę na pierwsze próby przetłumaczenia imienia Jezus 

na język chiński, kiedy to chrześcijańscy mnisi korzystali 

z pomocy mnichów buddyjskich. Buddyjscy mnisi jed-

nak, widząc w chrześcijaństwie pewną konkurencję, 

tłumaczyli tak, aby w pewien sposób zdyskredytować 

chrześcijaństwo. Np. słowo „Jezus” można oddać za 

pomocą kilkudziesięciu różnych znaków zawierających – 

pomimo fonetycznego podobieństwa – odmienne treści19. 

Znak jest jednak obrazem jakiegoś przedmiotu, zjawiska, 

sytuacji. Język pisany ewoluował do coraz bardziej 

abstrakcyjnych form, jednak i dzisiaj możemy dostrzec 

znaczenia pojawiające się w obrazie znaku. Poniżej 

przedstawiam to na kilku wybranych przykładach, 

przytaczanych przez Jost O. Zetzschego20: 

 移鼠 Yíshǔ – znak przedstawia biegające myszy; 

 夷數 Yíshù – znak przedstawia barbarzyńcę i numer; 

 耶穌  Yēsū – znak przedstawia ucho, obwarowane 

miasto, ziarno zboża, połów (ryb), ideę ożywiania, 

zmartwychwstawania. 

Równie zaskakujące mogą być próby fonetycznego od-

dania słowa „Mesjasz”, którym przyporządkowano 

znaki o konkretnych zakresach znaczeniowych, wyni-

kających z obrazów zawartych w chińskich znakach21: 

 彌施訶  míshīhē (wypełniać + nakładać + winić) 

występuje na steli z Xi’an, wskazuje na korzenie 

syryjskiej fonetyki; 

 彌師訶 míshīhē (wypełniać + dzielić + winić); 

 彌尸訶 míshīhē (wypełniać + zwłoki + winić); 

 迷詩所 míshīsuǒ (entuzjasta–rozentuzjazmowany + 

poezja + przez). 

Interesujące staje się zatem jak sobie poradzili pierwsi 

chrześcijanie z zapisem podstawowego wykładu do-

                                                
19  Jost O. Zetzsche, Indigenizing the „Name Above All Names”: 

Chinese translations of Jesus Christ, w: The Chinese Face of Jesus 

Christ, dz. cyt., s. 141-155. 
20  Tamże, s. 144. 
21  Tamże, s. 145. 
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gmatycznego w języku chińskim. Nie tylko jakimi 

znakami oddali podstawowe pojęcia teologiczne, ale 

także jakie treści akcentowali, a jakie zostały pominięte. 

Od strony historycznej stela z Xi’an jest niezwykłym 

świadectwem rozwoju pierwotnego Kościoła, rozmachu, 

z jakim działał, przychylności władców, dużej liczby 

mnichów. W niniejszym artykule zostaną wyekspono-

wane niektóre interesujące kwestie teologiczne. 
 

3.1. Bóg 

Chcąc nazwać Boga, w tekście steli użyto określenia 真

主 Zhēnzhǔ „Prawdziwy Pan”, a także posłużono się 

imieniem Boga Āluóhē 阿羅訶 (w buddyzmie to „Arhat”). 

To określenie świadczy o syryjskich korzeniach autorów 

tekstu, którzy próbują fonetycznie oddać nazwę 

Bóg, w syryjskim Allah/Aloha Āluóhē 阿羅訶 . Język 

syryjski jest językiem semickim, bliskim arabskie-

mu i hebrajskiemu, stąd też słowo „Bóg Jedyny” brzmi 

„Allah”, arabskie هللا (może być wymawiane Ałłah). 

Odpowiednikiem hebrajskim jest „Elohim”. 

 

3.2. Trójca Święta 
 

Wǒ Sānyī miào shēn wúyuán Zhēnzhǔ Āluóhē yú 
我三一妙身无元真主阿羅訶歟？ 

Czyż taki nie jest nasz Bóg Aloha: Troista Jedność, 

tajemnicza osoba niezrodzona i prawdziwy Pan? 

 

wǒ Sānyī 我三一 to pierwsze chińskie zapisane określenie 

na Trójcę Świętą. Składa się z wyrazów: ja + trzy + 

jeden. Stanowią one swoisty neologizm, gdzie wǒ 我 „ja” 

mogłoby oznaczać także „mój, moja”, albo skrótowo 

„nasza”. Owo wǒ 我  występuje także w kolejnym 

miejscu: 
 

yúshì wǒ Sānyī fēngshēng jìngzūn 
於是 我三一分身㬌尊 

Tymczasem jeden awatar (osoba) naszej Trójcy… 

 

„Troista Jedność” (Sānyī 三一) jest zatem określana jako 

„Nasza Trójca” (wǒ Sānyī 我三一). Jak się wydaje, owo 

„nasza” nie wskazuje jedynie na znaczenie dzierżawcze, 

ale na specyfikę owej „Troistej Jedności”, której zna-

czenia sama nazwa nie wyczerpuje. Samo wǒ 我 – „ja” 

może wskazywać tutaj na głęboką tożsamość jedynej 

troistości, która jakoś stanowi jedno „ja”. Być może jest 

to sposób starotestamentalnego zapisu „Jestem, który 

Jestem”, owego „Jedynego, istniejącego w sposób ko-

nieczny Ja”. 

Słowo Trójca pojawia się także w kontekście Ducha 

Świętego: 

 

shè Sānyī jìnfēng wúyán zhī xīnjiào  
設 三一浄風無言之新教 

Przekazując przez Ducha Świętego („Czysty 

Wiatr”), inną osobę Trójcy, swą nową, niewy- 

słowioną naukę, … 

Interesujące także wydaje się połączenie Trójcy i Drogi 

Dào 道: 

 

Dào wéi guăng xī yìng wéi mì, qìang míngyán xī yăn 

Sānyī 

道惟廣兮應惟宻，強名言兮演三一 

Prawdziwa doktryna (Droga) jakże jest rozległa! Jej 

odpowiedzi są znikome. Jak trudno ją nazwać, aby 

objaśnić „Troistą Jedność”. 

 

Tekst zapowiada trudność, niemożliwość wyjaśnienia 

dogmatu o Trójcy Świętej, tak jak trudno objaśnić, czym 

jest Dào 道. 

 

3.3. Mesjasz 

Chrystus jest przede wszystkim ukazany jako nauczyciel 

mądrości, który zniszczył śmierć i sprawił, że rozkwitło 

życie. Przedstawianie Jezusa jako mędrca (shèng 聖) jest 

charakterystyczne dla całego konfucjańskiego świata, nie 

tylko Chin, ale całej Azji Wschodniej22. Tekst steli nie 

używa słowa „Jezus” ani „Chrystus”, ale ze słowem 

„Mesjasz” wiąże wszystko, co przypisuje się Jezusowi 

Chrystusowi jako drugiej osobie/awatarowi Trójcy. On 

jest „Świetlistym Panem Świata”, stąd „Religia Świa-

tłości” jest z Nim związana. On ukazał się na ziemi jako 

człowiek, jest Świętym/Mędrcem, którego porodziła 

Dziewica w Daqin (stąd też religia z Daqin). Me-

sjasz w tekście jest ukazany przede wszystkim jako 

mędrzec, który nauczał jak rządzić królestwem i rodziną, 

czyli jak sprawować władzę. Pojawia się wtedy, gdy 

człowiek utonął w ciemnościach, zszedł z drogi Dào 道, 

był niezdolny powrócić do swego domu. Mesjasz jawi 

się zatem jako ten, który naucza jak wejść z powrotem na 

drogę Dào 道 . On nauczał o cnotach. Był ideałem 

chińskiego mędrca, który łączył w sobie uwewnętrznioną 

mądrość i uzewnętrznioną królewskość. 

Słowo „Mesjasz” (彌施訶 Míshīhē) tekst steli oddaje 

za pomocą znaków oznaczających kolejno: wypełniać + 

nakładać + winić. 

 

Yúshì wǒ Sānyī fēngshēng jìngzūn mí shī hējí yìn 

zhēnwēi tóngrén chūdài 
 

於是 我三一分身㬌尊弥施訶戢隱真威，同人出代。 

Tymczasem jedna z osób [dosł. sobowtór, awatar] 

naszej Trójcy, Mesjasz, który jest Świetlistym 

Panem Świata, ukazał swój prawdziwy majestat 

i ukazał się na ziemi jako człowiek. 
 

 

 

 

                                                
22  Jonathan Tan Yun-ka, Jesus, the Crucified and Risen Sage. Con-

structing a Contemporary Confucian Christology, w: The Chinese 

Face of Jesus Christ, ed. Roman Malek, Vol. 3b, Sankt Augustin 

2002, s. 1481-1513. 
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3.4. Duch Święty 

Duch Święty został określony słowem „wiatr” feng 風. 

Jest to pierwsze chińskie zapisane określenie na Ducha 

Świętego. 

 

shè Sānyī jìnfēng wúyán zhī xīnjiào,  

táo liáng yòng yú wū zhèng xìn  
設 三一浄風無言之新教，陶良用於正信。 

Przekazując przez Ducha Świętego („Czysty 

Wiatr”), inną osobę Trójcy, swą nową, niewy- 

słowioną naukę, dał człowiekowi zdolność do 

czynienia dobra poprzez prawdziwą wiarę. 

  

Fēng 風 to wiatr, bryza. Obraz znaku wskazuje na owada, 

który rodzi się przez tchnienie (z fonetycznym kompo-

nentem niezmierzonego placu). Oznacza zwyczaje, 

praktykę, styl, przyzwyczajenie, modę, reputację, 

tchnienie 23 . Późniejsze teksty odeszły od tego ujęcia 

Ducha Świętego określając Go Shèngshén 聖神 (katoli-

cyzm) i Shènglíng 聖靈 (protestantyzm). 

 

3.5. Krzyż 

Krzyż jest pierwszym zwracającym na siebie uwagę  

symbolem w kompozycji omawianej steli. Znajduje 

się w górnej części tablicy, umieszczony w kwiecie lo-

tosu w chmurach. Takie graficzne przedstawienie stanie 

się charakterystycznym symbolem chrześcijaństwa 

azjatyckiego, które wyraża się w filozofii buddyjskiej 

czy daoistycznej. W tekście słowo „krzyż” oddano 

znakiem liczby dziesięć (shí 十)24, które w tekście ne-

storiańskim raz przyjmuje znaczenie liczby dziesięć, 

innym razem oznacza krzyż. Znak ten może też oznaczać 

dużą ilość, długość czasu albo też stan osiągnięcia 

pewnego szczytu. Chociaż w tekście steli jest mo-

wa o krzyżu, to jednak nie ma mowy o ukrzyżowaniu 

Chrystusa i jego zmartwychwstaniu. 
 

„Zakreślając krzyż wytyczył cztery strony świata”. 

„Jego ministrowie noszą krzyż jak pieczęć”. 

 

Krzyż w tekście steli wyraża wszechogarniającą moc 

Boga, dosięgającego wszystko (cztery strony świata). 

Krzyż, noszony jako pieczęć przez ministrów Chrystusa, 

oznacza bardziej ich wpływ na cztery strony świata, 

powszechność zbawienia bez rozróżnienia na rasy czy 

status społeczny, aniżeli narzędzie kaźni. Cześć, jaką na 

Wschodzie oddaje się chwalebnemu Pantokratorowi, 

miesza się z duchowymi wysiłkami czystości we-

wnętrznej, charakterystycznymi dla tradycji buddyjskich, 

dominujących w tamtej epoce. Wyrażenia zawar-

te w tekście były w VIII w. powszechnie używane we 

wszystkich ośrodkach religijnych, które wyznaczały 

                                                
23  Rick Harbaugh, 中文字譜 [Zhōngwén zì pǔ], Chinese Characters. 

A Genealogy and Dictionary, Yale 1998, 47-4. 
24  Dariusz Klejnowski-Różycki, Krzyż w Chinach, „Kateche-

ta” R. 56 (2012), nr 2, s. 63-66. 

jedwabny szlak od Bliskiego Wschodu aż po odległą 

stolicę dynastii Tang, jaką był Chang’an, aktualnie 

Xi’an. 
 

3.6. Chrzest 

Tekst mówi o chrzcie jako kąpieli-zanurzeniu w wo-

dzie i Duchu (fǎ yù shuǐ feng 法浴水風, dosł.: regu-

ła/prawo – kąpiel – woda – wiatr [duch]). 

 

Jego Prawo to zanurzenie w wodzie (chrzest) i w 

Wietrze (Duchu), obmywające z próżnych urojeń 

i oczyszczające ludzi, aby mogła zakrólować biel ich 

natury. 

 

Jest to pierwsze chińskie określenie chrztu, które jest 

regułą/prawem chrześcijan, wiąże chrzest z Duchem 

Świętym i konieczną kąpielą w wodzie. Jest czymś, co 

oczyszcza od „próżnych urojeń”, czyli wprowa-

dza w realność, rzeczywistość i odsłania prawdziwą 

naturę ludzi (biel/czystość ich natury). 

 

3.7. Eucharystia  

W tekście jest mowa o „ofierze bezkrwawej”, którą 

składają chrześcijanie siódmego dnia. 
 

qī rì yī jiàn 七日一薦 

Raz na siedem dni mają bezkrwawą ofiarę. 

 

Można by przetłumaczyć także: „raz na siedem dni 

wznoszą kielich”. 

W różny sposób można było oddać owo określenie na 

ofiarę chrześcijan, ale nestoriańscy chrześcijanie wybrali 

znak 薦 jiàn. Znak ten oznacza: pastwiska, słomiane, 

skręcane maty, miot (zwierząt), ofiarować, przedstawiać, 

sprawować ofiarę dla ducha, ofiara, dary ofiarne, pasza, 

polecać, rekomendować, pocieszający, pocieszenie, od 

nowa, po raz kolejny, kilka razy, wielokrotnie, piołun, 

przemieścić, rzeźnik, stawać na drodze (zagradzać, 

korkować), mata słomiana, na której kładzie się 

przedmioty, zbierać, gromadzić, jednoczyć25. 

W obrazie znaku 薦 jiàn znajdziemy u góry trawę 

spożywaną przez narysowane na dole mityczne zwie-

rzę o nazwie jiān 廌26 (dziś: xièzhì 獬豸), podobne do 

zwierzęcia o głowie przypominającej głowę jele-

nia z ciałem bestii z pazurami europejskiego jednorożca. 

Czasem przedstawiane jak jednorogi smok z pazurami, 

hybryda lwa i smoka. Wierzono, iż jako wszechwiedzące 

posiada zdolność odróżniania prawdy od fałszu, zła od 

dobra, zalet od wad27. 

                                                
25  Le Grand Ricci numérique. Dictionnaire encyclopédique de la 

langue chinoise, vol. 1, Paris 2010, nr 1581. 
26  Rick Harbaugh, 中文字譜, Chinese Characters…, dz. cyt., 179-6. 
27  W czasach chińskiej dynastii Ming i Qing urzędnicy państwowi 

nosili ubrania i nakrycia głowy z wyszywanymi wizerunkami 

xiezhi jako symbolu prawdy i sprawiedliwości. Najwcześniejsze 

wzmianki o xiezhi rzekomo mają pochodzić z czasów legendarnego 
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Znak ten odnajdziemy także w takich sformułowa-

niach, jak: jiànhé 薦盒 – chińskie naczynie rytualne, 

najczęściej drewniane, na konsekrowane wino stawiane 

na ołtarzu czy kadzielnicy. Stosowane w świątyniach, na 

pomnikach przodków lub na ołtarzach domowych, ro-

dzinnych, zazwyczaj było bogato rzeźbione, zdobione. 

Drugi znak tego wyrazu ukazuje ołtarz, wskazuje bar-

dziej na miejsce, na którym kładzie się owo święte na-

czynie. Kolejnym wyrazem, w którym znajdziemy ów 

znak jest jiànchuí 薦椎  – sacrum vertebrale, kość 

krzyżowa, stąd znak jiàn 薦  będzie przyjmował zna-

czenia: krzyżowy, sakralny, a znak 椎 określa kręgosłup 

(wymawiany jednak: zhuī). 

Znak jiàn 薦  jest pierwszym chińskim zapisem 

określającym misterium Eucharystii, dzisiaj najczęściej 

nazywanym przez katolików gǎn’ēnjì 感恩祭 (wdzięcz-

ność + ofiara) albo Shèngtǐ 聖體 (święte ciało; ciało 

Chrystusa), czasem łączonym ze sformułowaniem 

shèngshì 聖事: sakrament (sakrament Eucharystii); pro- 

testanci mówią o shèngcānlǐ 聖餐禮 (święty + posiłek + 

ceremonia), tzn. o ceremonii świętego posiłku. Można 

podziwiać inwencję, jaką wykazali się chińscy nesto-

rianie, określając po raz pierwszy Eucharystię znakiem 

oznaczającym naczynie na konsekrowane wino przy 

oddawaniu czci przodkom. 
 

3.8. Szatan  

Określenie szatana (Suōdān 娑殫) zostało oddane fone-

tycznie za pomocą znaków chińskich, których treść może 

budzić zdziwienie28. Pierwszy znak 娑 suō ukazuje ko-

bietę (na dole) zmienną jak przemieszczający się pia-

sek i oznacza taniec29. Drugi znak 殫 dān jest złożony: 

przywołuje po lewej obraz zmierzchu, półksiężyca 

(księżyca zaciemnionego)30, chorych kości, piekła31. Po 

prawej stronie usta, krzyk, opróżnioną szuflę, łopatę32. 

Znak ten w całości głównie oznacza: opróżnić do końca, 

zużyć zupełnie. Ponieważ w przebiegu historii Chin 

używano znaków zamiennie bez żadnych albo 

                                                                           
władcy Chin o imieniu Shun (2258–2208 przed Chr.), który we-

dług tradycji wprowadził w życie pierwszy kodeks praw-

ny w kraju. W starożytnej mitologii chińskiej xiezhi towarzyszył 

bogowi sprawiedliwości Gao Yao, nazywanemu też Ting- 

jian, w rozstrzyganiu trudnych sporów prawnych, w których 

xiezhi nieomylnie wskazywał kłamcę lub winnego, przebijając go 

swoim rogiem. 
28  Dariusz Klejnowski-Różycki, 中国的神学。 Teologia chińska…, dz. 

cyt., s. 47 nn. 
29  Rick Harbaugh, 中 文 字 譜 , Chinese Characters…, dz. cyt., 

s. 29-17. 
30  Tamże, 72-1. 
31  Tamże, 133-12. 
32  Tamże, 136-2. 

też z różnymi kluczami33, znak ten mógł też znaczyć: 

cały (dān 單 ), czynić chorym, uśmiercać, popaść 

w chorobę (dān 癉), a także strach (dān 憚). 

 

3.9. Osoba jako awatar. Wpływy buddyjskie 

Awatar jest to słowo oznaczające zstąpienie, zejście, 

inkarnację. Używane jest w hinduizmie na określenie 

wcielenia (inkarnacji) bóstwa, które zstępuje z nieba na 

ziemię w postaci śmiertelnej – ludzkiej, zwierzęcej lub 

hybrydalnej, w celu przywrócenia ładu na ziemi 

(dharma). Ze względu na brak pojęcia osoby pierwsi 

chrześcijanie w Chinach odwołali się do terminologii 

buddyjskiej pochodzącej z hinduizmu. Słowo fēnshēn 分

身  można przetłumaczyć jako awatar; współcześnie 

tłumaczone jest jako sobowtór (niem. Doppelgänger). 
 

Yúshì wǒ Sānyī fēnshēn jìngzūn Míshīhējí yǐn zhēnwēi 

tóngrén chūdài 
於是 我三一分身㬌尊弥施訶戢隱真威，同人出代。 

Tymczasem jeden awatar naszej Trójcy, 

Mesjasz, który jest Świetlistym Panem Świata, 

ukazał swój prawdziwy majestat i ukazał się na ziemi 

jako człowiek. 

 

Terminologia buddyjska ujawnia się w wielu fragmen-

tach: Mesjasz jako Świetlisty Pan Świata, Awa-

tar/sobowtór fēnshēn 分身  (ale nie: huàshēn 化身34), 

który ustanowił regułę ośmiu cnót, oczyścił naturę 

ludzką z pyłu, wezwał do doskonałości, otworzył sze-

roko Trzy Bramy (cnoty), w łodzi miłosierdzia wzniósł 

się do pałacu światłości, zabierając wszystkie istoty 

rozumne. Istnieje wiele obrazów wprost zaczerpniętych 

z tradycji buddyjskiej mahajany Czystej Krainy (jìngtǔ 凈
土 ). Podążając za tą szkołą przyjmuje się, że dusze 

przekraczają ocean cierpienia, aby oczekiwać raju Za-

chodu, Czystej Krainy, gdzie króluje Amitabha, Budda 

Nieograniczonego Światła. 

Należy podkreślić jednak, że słownictwo dotyczące 

kwestii osoby nie jest do końca określone w niniejszym 

tekście, ponieważ gdy jest mowa o Duchu Świętym, inny 

znak sugeruje termin osoby. Wydaje się, że tekst ten, ze 

względu na związek z teatrem, jest bliższy śródziem-

nomorskiej wrażliwości (persona). 
 

shè Sānyī jìngfēng wúyán zhī xīnjiào 
設 三一浄風無言之新教 

Przekazując przez Ducha Świętego („Czysty 

Wiatr”), inną osobę Trójcy, swą nową, niewy- 

słowioną naukę… 

                                                
33 Klucze to elementy znaków chińskich, według których układane są 

słowniki pisma chińskiego. Po chińsku nazywają się bùshǒu 部首, 

czyli „nagłówki części” (słownika). 
34  Huàshēn 化身 to chińskie słowo (z buddyzmu) na określenie in-

karnacji w religiach dharmicznych. Oznacza ono jedno z wcieleń 

przyjmowanych przez żywą istotę (duszę) w cyklu samsary. 
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Co prawda znak jìng 浄 przetłumaczyłem jako „inną 

osobę Trójcy”, to jednak trzeba zauważyć ograniczenia 

takiego tłumaczenia. Znak jìng 浄  (we współczesnej 

chińszczyźnie 淨) znaczy czysty, kompletny. Składa się 

z klucza wody i fonetycznego znaku ciągnącej, szar-

piącej ręki, wyrażającej spór, kłótnię, walkę. 

Znak jìng 浄 , za pomocą którego został oddany 

związek między Trójcą Sānyī 三一 a Wiatrem/Duchem 

Świętym fēng 風, oznacza: czystość, jasność, niezużycie, 

niepokalaność, oczyszczenie, całkowicie rozebrany, 

nagi, pusty, czyniący miejsce, czysty dochód, korzyść, 

cenę, zysk, niezmieszany, całościowo, jedynie, cichy, 

spokojny. Oznacza także w terminologii tradycyjnego 

teatru chińskiego trzecią z czterech kategorii ról: jest to 

rola jìngxì 淨戲 (osoba męska z obliczem mocno uma-

lowanym, której wygląd w jaskrawych kolorach wyraża 

żywotność i władzę, moc uczuć i działania)35. 

Na podstawie obu terminów dotyczących Dru-

giej i Trzeciej Hipostazy Trójcy należy stwierdzić, że 

słowo, które można przetłumaczyć jako „osoba”, jest 

odmiennie wyrażone dla każdej z osób, bardziej pod-

kreślając ich odmienność niż podobieństwo w aspekcie 

„bycia osobą”. 

Dzisiejsze chińskie określenie Trójcy to Sānwèiyītǐ 三
位一體 , oznacza trzy osoby (dosł. pozycje, miejsca 

zajmowane przez osoby ludzkie) w jednej substancji 

(naturze Bożej)36. Znak tǐ 體 jest piktogramem złożonym 

z kości gǔ 骨 oraz rytualnej wazy ofiarnej lǐ 豊 z za-

wartością qū 曲  drewna w naczyniu pod pokrywą 37. 

Znaczenia tego znaku to: ciało, kształt, forma, jednostka, 

byt, styl, system, substancja, esencja, teoria (w odróż-

nieniu od praktyki). 

 

3.10. Cnota. Wpływy konfucjańskie 

Istnieje w tekście dużo treści aretologicznych, co jest 

charakterystyczne dla kontekstu cywilizacji chiń-

skiej i ideałów konfucjańskich. 

Z podobnymi zabiegami spotkamy się także w su-

trach chrześcijańskich, jak np. w Sutrze Jezusa Mesjasza 

(Xùtīng míshīsuǒ jīng 序聽迷詩所經). Chińskie transli-

teracje dotyczą także jednego lub dwóch słów pocho-

dzenia sanskryckiego, np. swastyka38 i dasa39. Istnieje 

również perskie słowo oznaczające niedzielę. 

                                                
35  Le Grand Ricci…, dz. cyt., nr 1698. 
36  Rick Harbaugh, 中文字譜, Chinese Characters…, dz. cyt., 39-28. 

37  Tamże, 70-87. 
38  Nazwa swastika pochodzi z sanskrytu i oznacza „przynoszący 

szczęście” (swasti – „powodzenie, pomyślność”, od su – „dobry” 

i asti – „jest”, -ka – sufiks rzeczownikowy). W Chinach znak 

swastyki 卍 pojawił się ok. 2000 lat temu, wraz ze sprowadzeniem 

buddyzmu z Indii. Za czasów dynastii Tang, z woli jedynej 

w historii Chin kobiety-cesarza Wu Zetian znak ten trafił do 

chińskiego pisma wraz z wymową „wan”, zapożyczoną od znaku 

萬 (dosł. dziesięć tysięcy). Dziesięć tysięcy jest w Chinach sym-

W tekście z Xi’an czytamy o Mesjaszu, który przez 

Ducha Świętego: 
 

Zhì bā jìng zhī dù, liàn chén chéng zhēn. 

Qǐ sān cháng zhī mén, kāi shēngmiè sǐ. 
 

制八境之度，鍊塵成真。 

啟三常之門，開生滅死。 

Ustanowił osiem cnót/zaleceń, oczyścił naturę 

ludzką z pyłu i wezwał do doskonałości. Otworzył 

szeroko drzwi Trzech Bram (cnót) i wprowadził 

życie, a zniszczył śmierć. 

Interesujący jest akcent położony nie na to, że Mesjasz 

„wprowadził życie, a zniszczył śmierć” przez swoją 

mękę, śmierć i zmartwychwstanie (o czym nie ma mowy 

w tekście), ale przez wprowadzenie nauki o cnotach 

i wezwanie do doskonałości. Zarysowuje się tu charak-

terystyczny aż do dzisiaj rys myśli chińskiej, związanej 

z ideałem człowieczeństwa, rozumianego jako zdoby-

wanie cnót. Osiem cnót/reguł może być związanych 

z ośmioma błogosławieństwami albo też cnotami będą-

cymi przeciwieństwem ośmiu wad (okton logismoi). 

Trzy Bramy, jak się wydaje, to wiara, nadzieja i miłość. 

 
3.11. Święty = mędrzec 

Słowo „święty” jest tożsame ze słowem „mędrzec” 

shèng 聖, które można także przetłumaczyć jako „pro-

rok”. Tekst steli niejako „chrzci” chińskie słowo wy-

rażające pewien ideał człowieczeństwa, różnie 

definiowany przez konfucjanizm, daoizm czy buddyzm. 

Z rysunku znaku, czyli na gruncie samej etymologii, 

można zauważyć, że ten znak jest złożony z trzech 

mniejszych znaków: ěr 耳 ucho oraz fonetyczne: chéng 

呈 (uczyć, nauczać, pokazywać, wyjaśniać), które jest 

także złożone z: kǒu 口 usta i wáng 王 król (według 

Harbaugha jest to starożytne cheng obrazujące człowieka 

jako żołnierza, stojącego na ziemi, oznacza „dobry”)40. 

Shèng 聖 zatem to ktoś, kto słucha, przemawia, zawiera 

w sobie ideę nauczania i królewskości. A znak króla 

wáng 王 oznacza kogoś, kto łączy niebo z ziemią. Dla-

tego też znak shèng 聖 bardzo dobrze ilustruje ideę bi-

blijnego proroka, jako kogoś, kto słuchając nieba, 

przekazuje ustami ziemi polecenia z góry. 

                                                                           
bolem pełni, kompletności, a znaczenie znaku 卍 to „pomyślne 

zgromadzenie dziesięciu tysięcy cnót” (吉祥萬德之所集). Mnich 

Xuanzang, jeden z najważniejszych chińskich tłumaczy literatury 

buddyjskiej w epoce Tang, tłumaczył znaczenie swastyki terminem 

德 (cnota). Z tej epoki pochodzi także stela z Xi’an, która używa 

tego samego terminu na pojęcie cnoty. Wolfram Eberhard, Sym-

bole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, tłum. 

Renata Darda, Kraków 2007, s. 244. 
39  W tekście występuje słowo 達娑 dásuō, które dziś pisze się: 達薩 

dásà, oznaczające „sługę”, „niewolnika”, a w sensie religijnym 

szczególnie oddaną nabożność. 
40  Rick Harbaugh, 中文字譜, Chinese Characters…, dz. cyt., 70-36; 

70-42; 70-45. 
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W tekście steli z Xi’an „nośnikami” chrześcijaństwa 

są owi shèng 聖 święci/mędrcy. Bez nich chrześcijań-

stwo nie rozprzestrzeniałoby się. W tekście liczba po-

jedyncza czy mnoga nie ma większego znaczenia, chodzi 

o samą idęe: 

 

Wéi Dào fēi shèng bù hóng, shèng fēi Dào bù dà. 

Dào shèng fú qì, tiān xià wén míng. 
惟道非聖不弘，聖非道不大。道聖符契，天下文明。 

Droga (Dao) nie rozprzestrzeniłaby się, gdyby nie 

było świętych, a święci nie byliby tak wielcy, gdyby 

 nie Droga (Dao). Odkąd święci i Droga (Dao) są 

 zjednoczeni jak dwie połówki, odtąd świat jest 

 cywilizowany i oświecony. 
 

Każdy w jakimś stopniu ucieleśnia cnoty, zwłaszcza 

cnotę humanitarności, ale mędrzec shèngrén 聖人 aktu-

alizuje ją w sposób pełny, stając się wzorem postępo-

wania dla przyszłych adeptów trudnej sztuki moralnego 

rozwoju, stąd często tłumaczy się shèngrén 聖人 jako 

„święty”. W tradycji chińskiej racja tej świętości jest 

inna niż w chrześcijaństwie: nie polega na więzi z Bo-

giem, uczestnictwie w życiu Bożym, ale na moralnym 

wysiłku zdobywania cnót, przez co człowiek staje się 

wzorem dla innych. Tylko w tym aspekcie shèngrén jest 

podobny do chrześcijańskich świętych41. 

Przetłumaczenie tego fragmentu z użyciem liczby 

pojedynczej może posiadać dodatkowe konotacje chry-

stologiczne. Jedynym Świętym jest Jezus Chrystus, 

Przedwieczny Logos, który w kulturze chińskiej może 

być utożsamiany z Dao. W Jezusie Chrystusie – Jedynym 

Świętym – nastąpiło doskonałe zjednoczenie z Dao, „jak 

dwie połówki”. Być może w tym fragmencie można 

odnaleźć echa sporów monofizyckich związanych 

z dwiema naturami Chrystusa. Syryjscy mnisi byli 

monofizytami. 

 

3.12.  Doktryna jako 道 Dào. Wpływy daoistyczne 

Doktrynę chrześcijańską nazwano po prostu Drogą – 

Dào 道, co w powyższym tłumaczeniu zostało najczę-

ściej oddane słowem „doktryna” lub „Droga”. Chrze-

ścijaństwo nazwano „Religią Światłości”. Autorzy tekstu 

steli wprost identyfikują Dào 道 z chrześcijaństwem: 
  

Zhēn cháng zhī Dào, miào ér nán míng, 

gōng yòng zhāo zhāng, qiáng chēng jìngjiào. 

真常之道，妙而難名，㓛用昭彰，強稱㬌教。 

Ta Droga (Dao) czysta i niezmienna 

jest tajemnicza, trudna do nazwania, 

ale jej chwała jaśnieje takim blaskiem w naszych 

staraniach i nazywamy ją Religią Światłości. 
 

                                                
41  Dariusz Klejnowski-Różycki, „Święty” w kulturze chińskiej, 

„Ethos” R. 27 (2014), nr 1(105), s. 115 nn. 

Tekst nestoriański wprost polemizuje z klasycznym 

tekstem daoistycznym Dàodèjīng 道德經 Laozi42. Po-

czątek dekretu cesarskiego jest modyfikacją daoistycz-

nego przesłania „Księgi Drogi i cnoty”: 

 

Dào kě dào, fēicháng dào. 

Míng kě míng, fēicháng míng. 
道可道，非常道。名可名，非常名。 

Dao, które może być nazwane, 

nie jest wiecznym Dao. 

Nazwa, która może być nadana, 

nie jest wieczną nazwą. 

 

Cesarz Taizong w swym dekrecie z 638 r. pisze tak: 

 

Dào wú cháng míng, Shèng wú cháng tǐ, 
Suí fāng shè jiào, Mì jì qúnshēng. 
道無常名，聖無常體，随方設教，密濟群生。 

Dao nie ma stałej nazwy. 

Mędrzec/święty nie ma stałej przestrzeni/terytorium 

Nauczanie ma znaleźć każdą przestrzeń, 

Lud ma osiągnąć (przejść przez) tajemnicę życia. 

 

Chociaż Dào 道 jest nieuchwytne, nieopisane, tajemnicze, 

to jednak ma sobie znaleźć miejsce wszędzie w cesar-

stwie, ponieważ zawiera tajemnicę życia. Cesarz dobry 

dla swojego ludu pragnie, by wszyscy tej tajemnicy życia 

doświadczyli, a jej nośnikami są święci, którzy mają 

pełną swobodę rozprzestrzeniania się. Nauka/doktryna/ 

Dào 道, identyfikowana w tym tekście z nauczaniem 

chrześcijan, ma być przyjęta wszędzie. 

Ewidentne nawiązanie do tradycji daoistycznej 

i konfucjańskiej zawiera końcówka dekretu cesarskiego: 
 

Zōng zhōu dé sàng, Qīng jià xi shēng. 

Jù Táng dàoguāng, Jìng fēng dōng shàn. 
宗周德喪，青駕西昇。 

巨唐道光，㬌風東扇。 

Kiedy cnota sławnego domu Zhou została 

przyćmiona, jeździec na lazurowym wołu skierował 

się na Zachód. Ale Droga na nowo ukazała swój 

blask, gdy wielka dynastia Tang zaczęła panować, 

gdy wiatr Religii Światłości powiał ku Wschodowi. 

 

Złoty wiek dynastii Zhou był wysławiany przez Konfu-

cjusza: jest to mit doskonałej harmonii między nie-

bem a ziemią. Sposób życia ludzi na ziemi odbywał się 

według zasad Niebios, a państwo jaśniało blaskiem. 

Zachodnia dynastia Zhou panowała w latach 1046–770 r. 

przed Chr. Szkoła konfucjańska próbowała bezskutecz-

nie przywrócić ów starożytny, wyidealizowany porządek 

poprzez zachowanie rytuałów i moralność dobrze upo-

rządkowanych relacji międzyludzkich. 

Lazurowy jeździec (czasem „czarny jeździec”) 

przywołuje inną wielką szkołę mądrości chińskiej, tę 

                                                
42  Laozi. Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, tłum. Anna Iwona 

Wójcik, Kraków 2006, s. 26. 
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związaną z Laozi. Legenda mówi, że na początku VII w. 

przed Chr. Laozi, mając 160 lat, opuścił dwór Luoyang, 

który grzązł w dekadenckich obyczajach. Wsiadłszy na 

rydwan ciągnięty przez czarnego woła przekroczył 

przełęcz Hangu, która otwiera wielkie przestrzenie 

Zachodu. Na prośbę Yinxi, stróża przełęczy, zostawił 

mu testament duchowy w postaci 5000 znaków, Daode 

jing, zachowany w Louguantai. Wyciągając wnioski 

z braków moralności konfucjańskiej, Mistrz Dao pró-

bował powrócić w zupełnej prostocie do ożywiających 

źródeł wszechświata, ponad skostniałymi podziałami. 

Kult Laozi rozwijał się w pierwszych wiekach po Chr. 

i przybrał formę religii daoistycznej. Władcy dynastii 

Tang postrzegali Laozi jako swego przodka. Kapłan 

Jingjing pisze w tekście steli z Xi’an, że rydwan Laozi 

oddalił się na Zachód, a Religia Światłości właśnie 

stamtąd przyszła. Tekst metaforycznie sugeruje, że 

chrześcijaństwo jest nowym wcieleniem Dào 道. Stąd też 

cała doktryna chrześcijaństwa w tekście steli jest pre-

zentowana jako Dào 道. Sama struktura tekstu, odno-

sząca się na początku do Księgi Rodzaju, jest mocno 

oparta na daoistycznej wizji świata. Bóg jest „począt-

kiem początków”, Dào 道 wszechświata, czystą jedno-

ścią, niepodzielnością; wprawił w ruch pierwotne 

tchnienie i wytworzył drugie principium, zasadę. Jednak 

ta doktryna jest wprost odniesiona do tradycji biblij-

nej i soborowej: jedna Trójca, tajemnicza, niezrodzona. 

Zaakcentowany został temat oddzielenia światła od 

ciemności, najprawdopodobniej pod wpływem perskiej 

tradycji religijnej. Persowie widząc blask gwiazdy 

przybyli oddać cześć wcielonemu Bogu poprzez złożenie 

Mu darów. 

 

3.13. Hierarchia 

Ministrowie Mesjasza, owi shèng 聖, uderzając w drew- 

niany dzwon, oznajmiają dobrą nowinę na czele z kon-

fucjańską cnotą humanitarności rén 仁 . Drewniany 

dzwon jest charakterystyczny dla mnichów buddyjskich, 

stąd dowiadujemy się, że mnisi chrześcijańscy przejęli 

buddyjską tradycję. Pojawiają się także inne elementy 

zrozumiałe w kontekście chińskim, jak broda, tonsura, 

wyrzeczenia i asceza życia43. W tekście steli czytamy: 
 

Yìn chí shízì, Róng sì zhào yǐ hé wú jū. Jī mù zhèn rén 

huì zhī yīn, dōng lǐ qù shēng róng zhī lù. Cún xū suǒyǐ 
yǒu wàiháng, xuē dǐng suǒyǐ wú nèiqíng. 
印持十字，融四照以合無抅。 

擊木震仁惠之音，東礼趣生榮之路。 

存鬚所以有外行，削頂所以無內情。 

Jego ministrowie noszą krzyż jak pieczęć. Podróżują 

w cztery strony świata i zbierają zabłąkanych. 

                                                
43  Light from the East. A Symposium on the Oriental Orthodox and 

Assyrian Churches, ed. Henry Hill, Toronto 1988, s. 108-109. 

Uderzając w drewno oznajmiają dobrą nowinę 

miłości (humanitarności, życzliwości). Zwracają się 

ku Wschodowi podczas swych ceremonii, wędrują 

drogą życia i chwały. Pozwalają rosnąć brodom na 

znak ich publicznej posługi, ale golą czubek głowy 

(tonsura), aby pamiętać, że nie mają egoistycznych 

pragnień. 

 

Golenie głowy jest także zrozumiałe w mniszej tradycji 

buddyjskiej, jako wyraz odejścia od świata, ascezy, 

ogołocenia. 

Spotykamy także dwa razy tekst mówiący o fiole-

towej sutannie, co znaczy, że mamy do czynienia ze 

strukturą zhierarchizowaną. Wśród chrześcijan są nie 

tylko wierni i mnisi, ale także biskupi. 
 

* * * 
 

Jeden z pierwszych chrześcijańskich tekstów utrwalony 

w znakach chińskich, znany jako stela z Xi’an, jest 

istotny dla badań nad inkulturacją doktryny chrześci-

jańskiej w świecie mentalności bardzo odmiennej od 

europejskiej czy semickiej. Pierwsze istotne terminy 

teologiczne, za pomocą których zostały oddane pojęcia 

doktrynalne, stanowią ważne świadectwo wrażliwości 

teologicznej pierwszych chrześcijan. Pominięcie pew-

nych tematów z jednej strony (śmierć i zmartwych-

wstanie Chrystusa), a wyakcentowanie innych (cnoty, 

kwestia związków i poparcie władzy cesarskiej), ukazuje 

cechy mentalności chińskiej do dzisiaj odgrywające rolę 

w uprawianiu teologii i głoszeniu Jezusa Chrystu-

sa w Państwie Środka. Tekst steli, ze względu na swą 

symboliczność, jest nieocenionym źródłem dla dalszych 

badań historycznych, dogmatycznych, międzyreligij-

nych i ekumenicznych. 

Omawiany tekst ma wartość nie tylko historycz-

no-teologiczną, ale także może być wykorzysta-

ny w duszpasterstwie. Przy dużym wpływie azjatyckich 

koncepcji kosmologicznych i antropologicznych na za-

chodnią cywilizację, przy wzmożonej czujności i lęku 

egzorcystów, warto pamiętać, że chrześcijanie chińscy 

podjęli próbę „ochrzczenia” i ukazania chrześcijań-

skiego oblicza takich pojęć jak: dao (tao), awatar, feng 

(shuǐ fēng) i in. Próby ukazania chrześcijaństwa w ka-

tegoriach chińskich przez pierwszych chrześci-

jan w Państwie Środka, niejako wytyczają drogi 

wysiłków inkulturacyjnych, które mogą być wzorcowe 

także dla innych kultur. 

 
Tekst chiński i tłumaczenie polskie sprawdzała i korygowa-

ła s. Franciszka Wang Xiuyue, siostra zakonna z Chin, mgr 

teologii UPJPII w Krakowie. 
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Xunzi 荀子 („Mistrz Xun”, też nazywany Xun 荀=孫

Qing 卿, imię: Kuang 况) żył pomiędzy 310–220 przed 

Chr. Jest – obok Konfucjusza i Mencjusza – trzecim 

wielkim architektem myśli konfucjańskiej, choć nie tej 

ortodoksyjnej, ponieważ w odróżnieniu od nich obu 

głosił, iż natura ludzka jest zła. Zaoferował jednak ob-

szerniejszą i merytorycznie głębszą obronę konfucja-

nizmu aniżeli Mencjusz. Jego wersja konfucjanizmu 

obejmuje etykę, metafizykę, filozofię polityczną, filo-

zofię języka oraz rozbudowaną filozofię wychowania.  

 

 
 

Pochodził z państwa Zhao 趙. Lata jego młodości 

owiane są tajemnicą. W wieku około 50 lat przeniósł się 

do Qi 齊, gdzie studiował i uczył wraz z innymi myśli-

cielami tego okresu w słynnej akademii Jixia 稷下44. Na 

skutek intryg musiał stamtąd wyemigrować do Chu 楚, 

gdzie prawdopodobnie zmarł. Przebywał też w państwie 

Qin 秦, które uważał za politycznie najlepiej zorgani-

zowane, co później sprawdziło się w roku 221 przed Chr., 

kiedy to Qin Shi Huangdi 秦始皇帝, pierwszy cesarz 

dynastii Qin, zjednoczył militarnie całe Chiny. Xunzi 

powrócił na krótki okres do swojej ojczyzny 

Zhao45. W sumie pracował jako doradca króla i pierw-

                                                
44  Jixia xuegong 稷下學宮 (dosł. „Akademia pod bramą Ji”, tzn. 

zachodnią bramą boga plonów/prosa) to najsłynniejsza uczel-

nia w Chinach w Okresie Walczących Królestw (Zhanguo shidai 

戰國時代, 480–221 przed Chr.). Znajdowała się w stolicy państwa 

Chu Linzi 臨淄 (obecnie prowincja Shandong). 
45  Jego życiorys jest zapisany w Shiji 史記 (Zapiski historyka lub 

Zapiski historyczne; rozdział 74: „Mengzi Xun Qing” 孟子荀卿, 

biografia [liezhuan 列傳] 14). 

szego ministra państwa Qi oraz dwóch królów państwa 

Qin. Ponadto był też lokalnym sędzią w państwie Chu 

oraz ministrem-doradcą w państwie swoich narodzin 

Zhao. Doświadczenia jego pracy na pewno wpłynęły na 

jego styl pisarski, który przyjął formę zarówno perswazji 

politycznej, jak i argumentacji filozoficznych w odnie-

sieniu do moralności, dyplomacji i organizacji społe-

czeństwa. Pozostawił po sobie dzieło zatytułowane jego 

imieniem Xunzi, napisane w formie traktatów filozo-

ficznych, a składające się z 32 rozdziałów46. 

W rozdziale „O Niebie” (Tianlun pian 天論篇 ) 

znajduje się słynne zdanie Xunzi: „Niebo ma swoje 

przemiany związane z czterema porami roku (tzn. 

wiosną, latem, jesienią i zimą), ziemia posiada swoje 

ukryte bogactwa (zasoby), a człowiek posiada zdolność 

zarządzania (swoimi i społecznymi sprawami). Tutaj 

leży też możliwość współpracy (człowie-

ka/ludzkości) z niebem i ziemią”47. Zatem Xunzi nau-

czał, iż każda z „trzech potęg” (sancai 三 才 48 ) 

wszechświata: niebo (tian 天), ziemia (di 地) i człowiek 

(ren 人 ), mają swoje własne, konkretne powołanie. 

W myślach Xunzi zaskakuje jego racjonalizm. Dlatego 

też u niego można pisać słowa „niebo” i „ziemia” z małej 

litery. Powołaniem człowieka jest wykorzystywanie tego, 

co daje mu niebo i ziemia celem tworzenia kultury, oraz 

– indywidualnie – wychowanie siebie samego na po-

rządnego i pożytecznego człowieka: każdy człowiek 

może zostać mędrcem49. Niebo to dla Xunzi nieosobo-

                                                
46  Niestety, nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia tego dzieła. Zna-

nego tłumaczenia na j. niemiecki dokonał werbista Hermann 

Köster, Hsün-tzu, Kaldenkirchen 1967; w j. angielskim bardziej 

znane to: Homer Dubs (tłum.), The Works of Hsüntze, London 

1927; John Knoblock (tłum.), Xunzi. A Translation and Study of 

the Complete Works, Vol. 1–3, Stanford, CA 1988–1994; Burton 

Watson (tłum.), Xunzi. Basic Writings, New York 2003. 
47  Tłumaczenie własne:「天有其時，地有其財，人有其治，夫是之謂能

參。」 Zob. „Chinese Text Project”, „Xunzi”, http://ctext.org/ 

xunzi/tian-lun/zh [dostęp: 19.03.2014]. 
48  Spekulacje na temat „trzech potęg” albo „trzech sił” należą do 

tradycyjnej myśli chińskiej, którą można już odnaleźć w dziele 

Yijing (Księga przemian). To jeden z najstarszych klasycznych 

tekstów chińskich, reprezentujących rdzennie chińską kosmologię 

i filozofię. 
49  „Xing’e pian” 性惡 篇  („O tym, iż natura ludzka jest zła” 

23:17-18): „Człowiek z ulicy może stać się Yu (to legendarny 

założyciel dynastii Xia, idealny władca, wzór pracowitości, 

usłużności i pobożności, którego największym wyczynem była 

regulacja rzek dokonana poprzez budowę systemu kanałów 

i grobli, chroniącego Chiny od katastrofalnej powodzi). Dlaczego 

tak mówię? Oto moja odpowiedź: To, dlaczego Yu stał się właśnie 

Yu, to dlatego, iż potrafił on wcielić (w swoim życiu) renyi (cnoty 

człowieczeństwa i powinności) oraz fazheng (zasady prawne 

i poprawności). To znaczy chcę powiedzieć, iż ren- yi i fazheng 

jest czymś, o czym można wiedzieć oraz co można wprowadzić 

w życie. Zatem człowiek z ulicy ma zdolność do tego, żeby 

wiedzieć o istocie renyi i fazheng oraz posiada odpowiednie wa-

runki do tego, żeby je wcielać w życie. Zatem nauka, iż człowiek 

z ulicy może stać się Yu, jest samo przez się zrozumiała (Tłu-

 
Sylwetki myślicieli chińskich (9) 

 
 

Xunzi 
 

Zbigniew Wesołowski SVD 
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wy i bezstronny ład przyrody (dzisiaj dodalibyśmy: 

oparty przede wszystkim na zależnościach przyczyno-

wo-skutkowych). Był przekonany, iż człowiek może być 

„kowalem swego losu”, mimo iż nie mógł zaprzeczać 

istnieniu „twardych” faktów naturalnych, które my 

wiążemy z niebem, jak np. powodzie, nieurodzaj czy też 

inne klęski naturalne. Zdaje się, iż rozumiał, że niebo 

jest odpowiedzialne za to, jak się rzeczy mają (dziedzina 

faktów), ale nie jakie powinny one być (dziedzina 

ludzkich wartości). Zatem niebo i ziemia powinny być 

uważane za moralnie neutralne50. 

Od kataklizmów natury bardziej bał się Xunzi klęsk, 

które pochodzą od człowieka. Według niego człowiek 

jest zły z natury i rodzi się z wrodzonym pragnieniem 

korzyści i przyjemności zmysłowych. W odpowiedzi na 

bodźce zewnętrzne, uczucia człowieka ujawniają się jako 

żądze, a ich zaspokajanie ma charakter z gruntu rzeczy 

egoistyczny i antyspołeczny. Tylko wychowanie i kul-

tura mogą uczynić go wartościowym. Tutaj chciał 

szczególnie obalić pogląd Mencjusza, że natura ludzka 

jest dobra. Zwalczał również nauki uczniów Mozi (mo-

tistów, moistów), tzn. zwolenników doktryn społecz-

nego egalitaryzmu jako przekonania, iż podstawą 

sprawiedliwego ładu społecznego jest zasada przyro-

dzonej równości wszystkich ludzi, powszechnej miłości 

(jian’ai 兼愛), „dosłownej” religijności (wiara w ist-

nienie różnorakich bogów i duchów, zjawisk nadprzy-

rodzonych i przepowiedni)51. Według niego były one nie 

tylko naiwne, lecz także niebezpieczne dla stabilności 

życia społecznego. Jego zdaniem wielką rolę w życiu 

społeczności ludzkiej odgrywa li 禮 – formy i reguły 

postępowania międzyludzkiego (też rozumiane jako ry-

                                                                           
maczenie własne: 「塗之人可以為禹。」曷謂也？曰：凡禹之所以為

禹者，以其為仁義法正也。然則仁義法正有可知可能之理。然而塗之

人也，皆有可以知仁義法正之質，皆有可以能仁義法正之具，然則其

可以為禹明矣。」). Zob. „Chinese Text Project”, „Xunzi”, 

http://ctext.org/xunzi/xing-e [dostęp: 21.03.2014]. Ciekawe, iż 

Mengzi miał podobny pogląd: „każdy człowiek może stać się Yao 

albo Shun” (podobnie jak Yu – to wielcy herosi kultury chińskiej) 

(「人皆可以為堯舜」),http://ctext.org/mengzi/gaozi-ii [dostęp: 

21.03.2014]. 
50  Tutaj różni się Xunzi od Konfucjusza i Mencjusza oraz innych 

konfucjanistów, którzy reprezentowali tzw. panmoralizm. Według 

tego poglądu Niebo było absolutną siłą moralną we wszechświecie, 

która karała za zło i wynagradzała za dobro. A zatem musiała 

istnieć absolutna odpowiedniość odpłaty pomiędzy moral-

no-wewnętrznym życiem człowieka, a działaniami świata natury 

oraz sytuacjami istniejącymi pomiędzy ludźmi. Rodzi się tutaj 

pytanie o mechanizm tej odpłaty (retrybucji): czy oznacza to, że 

każda katastrofa naturalna, każde tak – można by rzec − okrutne 

działanie natury miało swoje źródło w łamaniu porządku nie-

biańskiego przez niemoralne postępowanie człowieka? Tym, który 

był ostatecznie odpowiedzialny za wszystko, co znajduje się pod 

niebem, był cesarz chiński, czyli Syn Niebios. Zdaje się, że dy-

lemat ten pozostaje nierozwiązanym problemem konfucjanistów 

oraz rzeczywiście słabym punktem samego konfucjanizmu. 
51  Motistom nie można jednak odmówić posiadania idei monoteizmu. 

tuały, obrzędy, ceremonie, etykieta i konwencje spo-

łeczne). Właśnie li zapewnia kontrolę, wychowanie oraz 

pielęgnację „złej” ludzkiej natury. Muzykę (yue 樂 ) 

traktował również jako ważne narzędzie wychowania. 

W propagowaniu liyue – muzyki i rytuałów – jako in-

strumentów socjalizacji człowieka, był z gruntu konfu-

cjański. Jak inni konfucjaniści kładł nacisk na ceremonie 

pogrzebowe i ofiary składane przede wszystkim 

przodkom52. 

Uczniami Xunzi byli Han Fei 韓非53 i Li Si 李斯54. Na 

bazie jego poglądów stworzyli oni doktrynę legizmu, 

która zakładała konieczność stosowania systemu na-

gród i kar oraz wymuszała na ludziach pożądane za-

chowania społeczne. Wraz z ponownym rozkwitem 

myśli konfucjańskiej za dynastii Han (206 przed Chr. – 

220 po Chr.) jego interpretacja li stała się obowiązująca, 

mimo iż nie reprezentował ortodoksyjnie konfucjań-

skiego poglądu na naturę ludzką. Wiele jego myśli 

przepisano do późniejszej księgi kanonicznej Liji 禮記 

(Zapiski o obyczajach)55. Xunzi rozwinął też teorię ję-

zyka oraz elementy teorii logicznej, które wykorzystał do 

krytyki późniejszych motistów56 i Szkoły Nazw (mingjia 

名家)57. 

 

 
 

                                                
52  Kult przodków należy do stałych i żywotnych elementów historii 

religii i religijności chińskiej. W czasie dynastii Shang istniał już 

bardzo szczegółowo opracowany rytuał oddawania czci przodkom 

oraz odpowiednie kalendarium praktyk religijnych. Ta postawa 

religijna oparta jest na wierze w życie pozagrobowe przodków, ich 

wpływ na życie ziemskie oraz możliwość komunikowania 

się z nimi poprzez określone rytuały. Celem takich rytuałów jest 

zazwyczaj oddawanie zmarłym czci, dbanie o ich dobre samo-

poczucie w życiu pozagrobowym (np. poprzez składanie 

ofiar), a także zwracanie się do nich o radę, błogosławieństwo lub 

protekcję. 
53  Han Fei (ok. 280–233 przed Chr.) – chiński polityk oraz ostat-

ni i najwybitniejszy teoretyk szkoły legistów. Honorowo nazy-

wany Han Feizi 韓非子, tzn. „Mistrz Han Fei”. Jego myśli zostaną 

przedstawione w kwartalniku „Chiny Dzisiaj” w jednych z na-

stępnych numerów. 
54  Li Si (ok. 280–208 przed Chr.) to wielki polityk chiński, kanclerz 

w państwie Qin od 246 r. przed Chr. Po zjednoczeniu przez nie 

Chin w 221 r. przed Chr., kanclerz na dworze Qin Shi Huang-

di, a po jego śmierci w 210 r. przed Chr., kanclerz na dworze 

drugiego cesarza, Qin Er Shi. W 208 przed Chr. został zgładzony 

na skutek intrygi politycznej. Jako polityk Li Si był architektem 

militarnego sukcesu państwa Qin oraz unifikacji przeprowadzonej 

w cesarstwie chińskim przy użyciu – niestety – despotycz-

nych i okrutnych metod. Znany jest też jako reformator pisma 

chińskiego i kaligraf. 
55  Dzieło też tłumaczone jako „Księga rytuałów”, „Księga obycza-

jów” albo  „Zapiski o etykiecie”. Księga ta zaliczana jest do 

Pięcioksięgu konfucjańskiego (wujing 五經). 
56  Zob. Mozi, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 1, s. 47-48. 
57  Zob. Hui Shi, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 4, s. 47-48. 
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Jan Konior SJ, Ambasador chińskiego cesarza. Michał 

Boym SJ (1612–1659). Misjonarz Dalekiego Wschodu, 

Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów, War-

szawa 2013, 84 ss. 

 

Niniejszy tom jest kontynu-

acją serii pt. Misjonarze, 

którzy tworzyli historię. 

Wraz z tą publikacją seria 

w ciekawy sposób zatoczyła 

krąg, powracając po latach 

wydawniczego niebytu (po-

przedni tom ukazał się 19 

lat temu!) do umiłowanego 

dla jezuitów pola działalno-

ści misyjnej – do Chin. 

Tym bowiem, który stał się 

niejako patronem i wy-

znacznikiem standardów ca-

łej serii był Matteo Ricci, 

pierwszy jezuita, jaki otrzymał zgodę na osiedlenie się 

w samym centrum Państwa Środka, w cesarskim Pekinie. 

Jego biografia, spisana przez Ernsta Strümera z podtytu-

łem Dotrzeć do tronu smoka, stała się w 1984 r. zacząt-

kiem serii, która z czasem rozrosła się i objęła misjonarzy 

prowadzących działalność ewangelizacyjną na wszystkich 

kontynentach. 

 Książka Jana Koniora przenosi czytelników ponownie 

do Chin, ukazując osobę polskiego jezuity, lwowianina 

Michała Boyma – misjonarza jednocześnie znanego i nie-

znanego współczesnym czytelnikom. Znanego z tego 

względu, że z nielicznego grona polskich jezuitów, jacy 

otrzymali przywilej krzewienia wiary Chrystusowej 

w Chinach, o Boymie pisano najwięcej i najczęściej – 

zwłaszcza w ostatnich latach, gdy dobrze rozumianą pro-

mocją jego dzieła zajmuje się m.in. Edward Kajdański1. 

[…] O. Jan Konior, sinolog, wieloletni badacz historii mi-

sji jezuickich w Chinach oraz dialogu międzycywilizacyj-

nego, jaki od stuleci toczy się pomiędzy Europą i Pań-

stwem Środka, ma w swym dorobku wiele publikacji 

naukowych, książek i artykułów, w których Michał Boym 

pojawiał się sporadycznie. Tym razem jezuita ze Lwowa 

                                                
1  Edward Kajdański jest autorem m.in. następujących książek: Mi-

chał Boym – ostatni wysłannik dynastii Ming, Wydawnictwo Po-

lonia, Warszawa 1988; Michał Boym – Ambasador Państwa 

Środka, Książka i Wiedza, Warszawa 1999. 

 

stał się postacią centralną książki o. Koniora, by zająć na-

leżne sobie miejsce w gronie polskich podróżników, od-

krywców, botaników, farmakologów, kartografów, etno-

grafów, historyków i sinologów. W każdej bowiem z tych 

dziedzin Michał Boym położył wielkie zasługi. 

 Płynące z charakteru serii ograniczenia rozmiaru 

książki wymusiły na autorze pewną skrótowość, czy ra-

czej treściwość przedstawienia. Niemniej czytelnik znaj-

dzie w niej rzetelnie opracowaną biografię Michała Boyma, 

w której szczególnie rozbudowane zostały wątki jego pra-

cy naukowej oraz opis obfitującego w dramatyczne zda-

rzenia poselstwa, jakiego Polak podjął się na życzenie 

chińskiej cesarzowej Heleny. Zadanie dostarczenia papie-

żowi listów, pisanych przez cesarzową na żółtym jedwa-

biu, oraz wystosowanych przez Ojca Świętego odpowiedzi 

zajęło Boymowi 9 lat. W tym czasie przeżył potajemną 

ucieczkę z Goa wbrew zakazom portugalskich władz mia-

sta, wielomiesięczną wędrówkę szlakami południowej Azji, 

wystąpienie przed senatem Republiki Weneckiej w stroju 

chińskiego mandaryna, długotrwałe zabiegi o audiencję 

w Watykanie, posłuchanie u papieża, morderczą podróż 

morską na Daleki Wschód, daremne próby dotarcia na 

dwór ostatniego władcy z dynastii Ming. Wszystkie te fak-

ty opisane zostały na kartach książki Ambasador chińskie-

go cesarza wraz ze szczegółowo nakreślonym tłem wyda-

rzeń, okolicznościami najazdu mandżurskiego, historią 

upadku dynastii Ming, polityką Portugalii i Towarzystwa 

Jezusowego, które próbowały zachować status quo mimo 

zmieniających się realiów. […] 

 Z bogatej twórczości Michała Boyma autor książki 

bliższemu oglądowi poddał tylko trzy utwory – te, które 

ukazały się drukiem jeszcze za życia Polaka, czyli Brevis 

Relatio, Flora Sinensis oraz napisane przez Atanazego 

Kirchera monumentalne dzieło China illustrata, bazujące 

w wielu miejscach na informacjach i pismach przekaza-

nych przez Boyma. […] Popularno-naukowy charakter 

książki o. Koniora nie pozwala na wyczerpanie tematu. 

Ma ona przede wszystkim zachęcić czytelników do jego 

zgłębienia, do sięgnięcia po szczegółowe opracowania, 

czemu służy zamieszczona na końcu książki wybrana bi-

bliografia. 

 We współczesnej dobie, gdy oczy całego świata zwra-

cają się ponownie w stronę Państwa Środka, a i w naszym 

kraju język chiński coraz śmielej wkracza do szkół a na-

wet przedszkoli, niewątpliwie warto przypomnieć sobie 

Polaka, który Chinom poświęcił najpierw wiele młodzień-

czych lat, a następnie swe dorosłe życie, wierny do same-

go końca idei włączenia Chińczyków do rodziny narodów 

chrześcijańskich. O. Konior, współbrat zakonny Michała 

Boyma i tak jak on znawca Państwa Środka, przekazuje 

czytelnikowi wiedzę o tym intrygującym misjonarzu, ufny, 

że zgodnie ze starożytnym chińskim przysłowiem przed-

stawienie dzieł jego przeszłości sprawi, iż Boym stanie się 

przewodnikiem w przedsięwzięciach w przyszłości. 
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Jan Konior SJ, Apostoł Serca Jezusowego w Chinach. 

Andrzej Rudomina SJ (1595-1631), Verbinum – 

Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2014, 100 

ss. 

  

Wydawana przez 

Verbinum od 30 lat 

seria Misjonarze, któ- 

rzy tworzyli historię 

powiększyła się w mi- 

nionym roku o kolejną 

pozycję, ponownie 

przenosząc czytelników 

do Państwa Środka – 

tym razem śladami 

polsko-litewskiego je- 

zuity Andrzeja Rudo- 

miny. Autorem naj- 

nowszego tomu serii 

jest Jan Konior SJ, 

który tym razem skupił się na osobie swego współbrata 

sprzed czterech stuleci – Andrzeja Rudominy, 

realizującego ignacjański ideał apostolski w Chinach. 

Był to pierwszy spośród polskich jezuitów, 

przebywający i pracujący na stałe w cesarstwie 

chińskim, a przy tym z ich grona „najbardziej 

świątobliwy, pomimo tak młodego wieku i jakże 

krótkiego pobytu w Państwie Środka” (s. 77). Tym 

bardziej więc może dziwić brak w dotychczasowej 

literaturze monograficznego opracowania jego 

życiorysu i tym cenniejsza wydaje się próba zapełnienia 

tej luki, której efektem jest książka Apostoł Serca 

Jezusowego w Chinach. Andrzej Rudomina SJ (1595–

1631). Składa się ona z jedenastu rozdziałów 

poprzedzonych wstępem, a uzupełnionych o aneks 

zawierający listy Rudominy w tłumaczeniu na język 

polski (s. 79-90) oraz o zestawienie najważniejszych 

wydarzeń z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce 

(s. 92-93). Taki dobór dodatków spójny jest 

z przyświecającą Autorowi całościową koncepcją 

książki, w której postać misjonarza ukazana została na 

szerokim tle jezuickiej formacji duchowej, inte- 

lektualnej i misyjnej, rzutującej bezpośrednio na 

życiowe wybory Andrzeja Rudominy. Może bowiem 

budzić zaskoczenie współczesnego czytelnika fakt, że 

pochodzący ze starego szlacheckiego rodu, 

wykształcony na uczelniach w Wilnie, Moguncji 

i Louvain, młody i zamożny człowiek, któremu 

koneksje rodzinne gwarantowały karierę polityczną, 

w dniu swego ślubu porzucił narzeczoną i całą rodzinę, 

by wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, gdyż 

„zapragnął być ubogi, skromny, oddany we wszystkim 

Bogu, dla Jego chwały” (s. 28). Niemniej taką właśnie 

decyzję podjął Andrzej Rudomina, by służyć Bogu pod 

sztandarem krzyża. Ona zaprowadziła go do Chin, 

gdzie swą gorliwością i ofiarnością w pracy 

duszpasterskiej zyskał powszechną miłość i szacunek 

Chińczyków, choć dane było mu ją pełnić przez 

zaledwie 5 lat, nim wycieńczony chorobą zmarł 

5 września 1631 roku. 

Poszukując źródeł wyborów Andrzeja Rudominy, 

o. Konior przygląda się uważnie jego formacji 

duchowo-intelektualnej. Przyczynę starań o misję 

dalekowschodnią upatruje nie tyle w objawionym śnie, 

ukazującym młodemu jezuicie świat dźwigany na 

ramionach ojców z Towarzystwa Jezusowego, któremu 

na wschodzie brakowało podparcia (co według 

niektórych biografów miało zaważyć na wyborze 

Rudominy, s. 42-44), lecz w Ćwiczeniach  duchownych 

świętego Ignacego z Loyoli, medytacjach, studiach 

i lekturze Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, gdzie 

poświęcony misjom rozdział 7 stanowi część 

najważniejszą (s. 47). Z pewnością pragnienie wyjazdu 

do Indii i Chin nie było dla Rudominy kwestią 

chwilowego impulsu, lecz zostało przez niego 

wielokrotnie przeanalizowane, o czym świadczą rów- 

nież argumenty użyte w korespondencji z generałem 

zakonu Mutio Vitelleschim, odpowiedzialnym za 

wyrażenie zgody na podjęcie tej misji. Argumenty Ru- 

dominy były na tyle silne, że generał skierował go na 

Daleki Wschód pomimo usilnych próśb rektora 

jezuickiego kolegium w Krakowie, Mikołaja Łeczyc- 

kiego, o zatrzymanie Rudominy na Litwie, gdzie 

„takich zdolnych jezuitów jest mało” (s. 54), toteż 

mógłby on tam zdziałać więcej dobrego i łatwiej 

„zawojować ludzkie sympatie niż w Indiach” (s. 54). 

Książka Jana Koniora SJ nie tylko zbiera 

dotychczasowe ustalenia badaczy pochylających się nad 

postacią Andrzeja Rudominy, ale także je weryfikuje, 

uzupełnia i poszerza, biorąc za podstawę archiwalia 

i materiały źródłowe ze zbiorów archiwów rzymskich, 

polskich i litewskich, z których wiele nie doczekało się 

dotychczas opracowania. Tym samym lektura Apostoła 

Serca Jezusowego w Chinach pozwala czytelnikowi 

wyrobić sobie całościowy, spójny i wiarygodny obraz 

życia i misjonarskiego trudu, jaki Andrzej Rudomina 

podjął z pełnym oddaniem w Państwie Środka. 

Niewielka, zgodnie z założeniami serii, objętość 

książki, mimo że wymusza pewną skrótowość 

w prezentacji niektórych zagadnień, sprzyja zwięzłości 

narracji, czyniąc to opracowanie pozycją w równym 

stopniu naukową i erudycyjną, co popularną, 

przystępną dla każdego czytelnika zainteresowanego 

historią misji oraz dialogu cywilizacji Wschodu 

i Zachodu. 

 
MONIKA MIAZEK-MĘCZYŃSKA 


	1_strona_tytulowa_2014_3_4
	2_strona2_2014_3_4
	3_Informacje_2014_3_4_kolor
	4_dokumentacja_2014_3_4
	5_Tematy_2014_3_4
	6_Zrodla_2014_3_4_kolor
	Notatki_historyczne_2014_3_4_kolor
	8_Notatki_bibl_2014_3_4

