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Ave Maris Stella 
 

Obraz namalowany w 1985 roku przez artystkę Li Mingmei 李明媚 z prowincji Shandong 
(Źródło: A Collection of Painting and Calligraphy solicited for charity in aid of the disabled, Beijing 1985, s. 6) 

  

  Witaj Gwiazdo morza, 
  Wielka Matko Boga, 
  Panno zawsze czysta, 
  Bramo niebios błoga. 

Daj wieść życie czyste, 
Drogę ściel bezpieczną, 
Widzieć daj Jezusa, 
Mieć z Nim radość wieczną. 
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Od redakcji------------------------------------------ 

Konfucjanizm, daoizm i buddyzm to „trzy religie tworzące 
jedność”. Chińczycy, opierając się na zasadzie ortopraksji – 
„postępowania, które sprawdza się w życiu” – często 
szukali takiej tradycji religijnej, która w danej chwili i sy-
tuacji najlepiej potrafiła odpowiedzieć na ich duchowe po-
trzeby. Rezultatem tych poszukiwań była  synkretyczna 
idea „trzech religii”, sumująca ich duchowe wartości, która 
stała się cechą charakterystyczną historii religii w Chinach. 
W tym numerze nasi Czytelnicy znajdą również artykuły 
o hierarchii Kościoła katolickiego w Chinach i jej trudno-
ściach związanych z administracyjnym podziałem wpro-
wadzonym przez rząd, a także o problematyce tłumaczeń 
tekstów chrześcijańskich na język chiński (zob.TEMATY). 

W języku chińskim słowo „kryzys” składa się ze zna-
ków „zagrożenie” (wei 危) i „możliwość/szansa” (ji 機). 
Znaki te wykorzystał w swojej przemowie kardynał Jan 
Tong Hon z Hongkongu, by pokazać, że trudna sytuacja 
Kościoła w tym regionie jest również wyzwaniem i szansą 
na nową ewangelizację (zob. DOKUMENTACJA).  

Wśród wielu zgromadzeń zajmujących się pracą misyjną 
w Chinach, ważną rolę odegrali salwatorianie. Ich dzia-
łalność zaowocowała wieloma nawróceniami w prowincji 
Fujian. Pierwsze katolickie tłumaczenie Pisma Świętego na 
język chiński zawdzięczamy o. Gabriele Allegra OFM, nie-
dawno ogłoszonemu błogosławionym. Ten „wychowawca 
i nauczyciel całego pokolenia kapłanów” widział w publi- 
kowaniu tekstów chrześcijańskich nowe drogi apostołowa-
nia, co wyraził w modlitwie: „Bądź pochwalony, Panie, 
przez naszą siostrę drukarnię”. W rubryce „Sylwetki my-
ślicieli chińskich” przedstawiamy postać Laozi, z którym 
związana jest idea dao – „uniwersalnej zasady kierującej 
wszechświatem” (zob. NOTATKI HISTORYCZNE).   

Biuletyn „Chiny dzisiaj” kończy niniejszym numerem 
siódmy rok swojego istnienia. Mamy nadzieję, że zawarte 
w nim artykuły i informacje pozwolą na lepsze zrozumienie 
życia religijnego w Chinach, a także sytuacji chrześcijań-
stwa i problemów Kościoła katolickiego w tym kraju. 
Dziękujemy naszym Czytelnikom za wsparcie naszego 
czasopisma. Zachęcamy jednocześnie do dalszej inten-
sywnej pomocy w jego rozpowszechnianiu, tak, aby trafiło 
do wszystkich zainteresowanych Chinami, zwłaszcza 
w aspekcie religijnym. Przypominamy, że dostępna jest 
wersja elektroniczna pisma (chinydzisiaj.ecclesia.org.pl). 

             PIOTR ADAMEK SVD 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 
Kronika * Notatki -------------------------------------- 
(sierpień – październik 2012)  
 
� Sierpień 2012: 41 tajwańskich misjonarzy 
-wolontariuszy w Suazi. Przez miesiąc na przełomie lipca 
i sierpnia 41 młodych ludzi z Tajwanu pomagało w szpitalu 
i schroniskach dla dzieci w małym państwie w południo-
wo-wschodniej Afryce. W projekcie uczestniczyli lekarze, 
pielęgniarki, studenci medycyny, pracownicy innych za-
wodów i młodzież; opiekunami dwóch grup byli ks. Xin 
Yinghong i s. Wu Huilu. Pięć lat temu do Suazi przyjechał 
z Tajwanu pierwszy lekarz. Za jego pośrednictwem lokalna 
organizacja Caritas, siostry zakonne, miejscowy biskup 
oraz Uniwersytet Medyczny z Tajpej wraz z diecezją Ta-
ichung (Taizhong) zorganizowali letnią misję. Jedna grupa 
wolontariuszy pomagała w szpitalu, który – mając zaledwie 
11 lekarzy – przyjmuje miesięcznie 8 000 pacjentów. 
W szpitalu występują braki żywności i sprzętu medycznego. 
W Suazi bardzo rozpowszechniona jest choroba AIDS, 
a wielu ludzi cierpi na złożone typy gruźlicy. W całym kraju 
jest jedynie dwóch okulistów/optyków. Druga grupa mi-
sjonarzy pomagała w prowadzonych przez salezjanów 
ośrodkach dla dzieci. Ośrodek Manzini to pięć schronisk dla 
ponad setki dzieci, natomiast sierociniec McCorkindale jest 
domem dla 38 dzieci. Studenci z Tajwanu poświęcili dzie-
ciom swój czas, prowadząc lekcje z języka angielskiego 
i przybliżając kulturę Tajwanu. Dla młodych ludzi przy-
byłych z kraju o wysokim standardzie życia i doskonałej 
opiece zdrowotnej, zetknięcie się z wielką biedą miesz-
kańców Suazi było doświadczeniem, które pozostawiło 
głęboki ślad w ich sercach. Każdego dnia młodzież miała 
okazję dzielić się doświadczeniem wiary przeżywanej 
w konkretnej służbie ubogim pod okiem towarzyszącego im 
ks. Xin Yinghong.      
 
� 2 sierpnia 2012: Raport o wolności religijnej. „Chiny 
znajdują się wśród ośmiu krajów budzących szczególną 
troskę”, jeśli chodzi o wolność religijną – stwierdza raport 
o wolności religijnej w różnych krajach świata za rok 2011, 
opublikowany przez Stany Zjednoczone (Urząd Państwa 
USA, Biuro ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy). 
Restrykcje wobec praktyk religijnych, zwłaszcza w Auto-
nomicznym Regionie Tybetu i innych rejonach tybetańskich, 
nasiliły niezadowolenie i gorycz, przyczyniając się do co 
najmniej 12 aktów samospalenia Tybetańczyków w roku 
2011. Raport przytacza też szereg „wrażliwych” rocznic, 
w czasie których represje i ograniczenia nasilały się jeszcze 
bardziej: 3. rocznica protestów i zamieszek w rejonie Ty-
betu (10 marca 2008), obchody Dnia Niepodległości (28 
marca), 90. rocznica założenia Komunistycznej Partii Chin 
(1 lipca 1921), urodziny Dalajlamy (6 lipca) oraz święto-
wanie 60. rocznicy „pokojowego wyzwolenia” Tybetu (19 
lipca 1951). Raport przypomina, że jedynie grupy przy-
należące do pięciu ustanowionych przez państwo religijnych 
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stowarzyszeń patriotycznych (stowarzyszenia patriotyczne 
buddystów, daoistów, wyznawców islamu, katolików 
i protestantów) mogą być oficjalnie zarejestrowane i le-
galnie sprawować kult. Wyznawcom buddyzmu tybetań-
skiego nie wolno czcić Dalajlamy; rząd utrudnia im też 
praktyki religijne. Nadal mają miejsce represje w stosunku 
do wyznawców islamu w Autonomicznym Ujgurskim Re-
gionie Xinjiang i innych częściach Chin. Kontynuowane są 
sankcje wobec protestanckich kościołów domowych, np. 
wspólnoty Shouwang w Pekinie (zob. „Chiny dzisiaj” 2011, 
nr 2-3, s. 16-17). Od członków KPCh wymaga się, by byli 
ateistami i nie angażowali się w działalność religijną. Na-
zajutrz po opublikowaniu raportu, państwowa agencja in-
formacyjna Xinhua skomentowała raport oświadczeniem, 
że „nie mają podstaw” stwierdzenia, iż „w roku 2011 
w Chinach w sposób zauważalny zmniejszył się szacunek 
rządu wobec wolności religijnej i jej ochrony”. Jednocze-
śnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hong Lei, 
stanowczo sprzeciwił się treści raportu, twierdząc, że 
„Chińczycy każdej grupy etnicznej cieszą się pełną wol-
nością religijną”. „USA winno porzucić uprzedzenia, 
przestać wykorzystywać kwestie religijne dla wtrącania się 
w wewnętrzne sprawy Chin oraz zaniechać posunięć, które 
szkodzą relacjom chińsko-amerykańskim, wzajemnemu 
zaufaniu i współpracy”. Hong Lei stwierdził, że „Chiń-
czycy sami potrafią najlepiej ocenić sytuację religii w swym 
kraju”. Kilku chińskich księży zakwestionowało powyższy 
komentarz, pytając: „Czy rzeczywiście Chińczycy sami 
najlepiej mogą ocenić sytuację? Czy wolno nam oceniać 
z głębi naszych serc, czy też tylko według czyjegoś ży-
czenia? Nie mamy prawa oceniać; w przeciwnym razie nie 
byłoby incydentu z bp. Ma” (zob. Chiny dzisiaj 2012 nr 2, 
s. 11-12 i 16). „Katolickie Stowarzyszenie Patriotyczne 
porzuciło swe pierwotne zadanie bycia pomostem między 
Kościołem a rządem” – powiedział jeden z chińskich księży. 
„W rzeczywistości stało się ono narzędziem kontrolowania 
Kościoła bez odsłaniania rzeczywistego sprawcy – władz 
rządowych”. Tzw. wolność religijna w Chinach istnieje 
jedynie w zakresie wyznaczonym przez rząd, „pozwalający 
wierzyć w ‘wyalienowany katolicyzm’, który nie jest 
zgodny z prawowitą wiarą katolicką. Czyż to można na-
zywać wolnością?”. Od lat doroczny raport USA o wolności 
religijnej spotyka się ze sprzeciwem rządu ChRL i oskar-
żaniem o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Chin. 
Obecnie, częściej niż w poprzednich latach, pojawiają się 
głosy zbieżne z opinią jednego z szanghajskich księży: 
„W przeszłości nie wyrażałem swej opinii na ten temat. 
Jednak po niedawnym incydencie, jaki miał miejsce w mej 
diecezji, myślę, że to, co napisali inni [USA], nie stało się 
bez przyczyny”.  
 
� 2-5 sierpnia 2012: Międzyreligijne spotkanie młodych 
na Tajwanie. Tajwańska Konferencja Religii i Pokoju 
(TKRP) zorganizowała w Hualian doroczne, trzynaste 
spotkanie młodych ludzi należących do różnych religii. 
„Głównym celem spotkania – powiedział Chen Caiqi, 

profesor jednej z największych uczelni Tajwanu i członek 
TKRP – jest umożliwienie młodym ludziom wzajemnego 
poznania, by unikać nieporozumień między religiami. Przez 
wspólne rozmowy i pracę młodzi ludzie umacniają praw-
dziwe przyjaźnie, które budują drogę do przyszłej współ-
pracy i wzajemnego ubogacania się”. Uczestnicy tego-
rocznego spotkania należą do dziesięciu różnych religii: 
buddyzmu, daoizmu, katolicyzmu, protestantyzmu, syn-
kretycznej religii Yiguandao i innych. W czasie spotkania 
wspominano zmarłego w 2010 r. jezuitę o. Alberta Pouleta 
Mathisa, który w 1994 r. założył TKRP. Dla Tajwańczy-
ków jest on symbolem dialogu międzyreligijnego. Obecnie 
przewodniczącym TKRP jest o. Paweł, pochodzący 
z Kongo młody ksawerianin, który przez długie lata stu-
diował i pracował razem z o. Albertem.    
 
� 4 sierpnia 2012: Święcenia kapłańskie jezuity na 
Tajwanie. „Nie bójcie się odpowiedzieć Panu, bo Jego plan 
dla was jest zawsze najlepszy” – wzywał młodych, którzy 
towarzyszyli mu w drodze do kapłaństwa, o. Pedro Chia 
Sze Siong SJ. O. Pedro przyjął 4 sierpnia święcenia ka-
płańskie z rąk abpa diecezji Tajpej, Jana Hung Shan Chuan 
SVD. W uroczystości wzięli udział kard. Paweł Shan SJ, 
nowy przełożony chińskiej prowincji jezuitów o. Jan Lee 
Hua, 50 jezuitów i księży diecezjalnych oraz 800 wiernych, 
głównie ludzi młodych. 5 sierpnia neoprezbiter odprawił 
Mszę Świętą prymicyjną w kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego.   
 
� 16 sierpnia 2012: Zaginięcie 5 mnichów tybetańskich. 
Podczas nocnego ataku na buddyjski klasztor Gyalrong 
Tsodun w okręgu Barkham (Ngaba, prow. Sichuan) służby 
bezpieczeństwa aresztowały 3 młodych mnichów: Lobsang 
Sangay (19 lat) oraz Yarphel i Namsay (obaj w wieku 18 lat). 
16 sierpnia zabrano dwóch kolejnych: Thupwang Tenzin 
(20 lat) i Asong (22 lata). Nic nie wiadomo o ich dalszym 
losie. Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji 
przekazało informacje, iż mnisi zostali aresztowani na 
podstawie podejrzenia, że mieli udział w ostatnich samo-
spaleniach, jakich dokonano w klasztorze Tsodun w marcu 
i sierpniu 2012 r. 13 sierpnia dwaj kolejni mnisi dokonali 
aktu samospalenia, jako formy protestu przeciw polityce 
Pekinu wobec Tybetu. Reakcją władz było wzmocnienie 
służb bezpieczeństwa i nasilenie kontroli wokół klasztoru 
Tsodun, który zamieszkuje ok. 300 mnichów. Ograniczono 
też swobodę poruszania się mnichów. Od marca 2012 roku 
ponad 40 Tybetańczyków, głównie mnichów i mniszek, 
wybrało tę formę przeciwstawienia się pekińskim rządom 
w Tybecie. Władze chińskie nie zgadzają się z opinią, że 
ograniczają autonomię Tybetu, wręcz przeciwnie: twierdzą, 
że dzięki udzieleniu temu autonomicznemu regionowi 
wsparcia, wyprowadziły go z wielkiego zacofania i ustroju 
pańszczyźnianego. W rzeczywistości rozporządzenia władz 
centralnych zabroniły nauczania języka tybetańskiego 
i tybetańskiej religii, i wprowadziły politykę rozwojową, 
która faworyzuje osiedlanie się Chińczyków Han wśród 
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Tybetańczyków; Chiny nie zaprzestały też ataków na kul-
turalne i intelektualne elity Tybetu. Pekin oskarża Dalaj-
lamę o wspieranie „terrorystów, przestępców i ludzi psy-
chicznie chorych”, podczas gdy duchowy przywódca Ty-
betańczyków nigdy nie zachęcał do tak skrajnej formy 
protestu, jaką jest samospalenie. Jednak podkreślał „od-
wagę” tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, będącą we-
dług Dalajlamy skutkiem trwającego w Tybecie „kulturo-
wego ludobójstwa”.      
 
� 18-19 sierpnia 2012: Muzułmanie świętowali Rama-
dan i Święto Przerwania Postu. W prowincji  Qinghai oraz 
w Autonomicznych Regionach Xinjiang i Ningxia, podob-
nie jak w całym świecie islamskim, muzułmanie obchodzili 
jedno z najważniejszych dla nich świąt Święto Przerwania 
Postu, kończące obchody uroczystego miesiąca Ramadan.  
 

 
 

Muzułmanie gromadzący się na modlitwy południowe podczas 
Ramadanu. Linxia, prow. Gansu. Fot. W.K. 

 

W niektórych miejscach Autonomicznego Regionu Xinjiang 
(np. w Zonglang koło Kaszgaru), zamieszkałych w znacznej 
mierze przez wyznających islam Ujgurów, władze lokalne 
wydały rozporządzenia przypominające, że „zabrania się 
członkom Partii Komunistycznej, urzędnikom państwowym 
(także emerytowanym) oraz studentom udziału w religij-
nych obchodach Ramadanu”. Członkom partii i młodzieży 
poniżej 18 roku życia nie wolno też było przestrzegać 
tradycyjnego postu. Wstęp do meczetów był całkowicie 
zabroniony dla obcokrajowców, a muzułmanie pragnący 
brać udział w nabożeństwach byli zobowiązani do okazania 
dokumentu tożsamości potwierdzającego, że są mieszkań-

cami danej miejscowości. Publiczne zebrania po nabożeń-
stwach były również zakazane.  

Tymczasem ambasador Chin w Indonezji, Liu Jianchao, 
14 sierpnia zaprosił do swej rezydencji indonezyjskich 
dziennikarzy, którym powiedział, że „muzułmanie w Chi- 
nach mogą swobodnie praktykować swą religię. Obecnie 
mamy w Chinach 30 000 meczetów i 40 000 imamów”. 
Podobną opinię wyraził wiceminister spraw zagranicznych 
Zhai Jun. „[Chińscy muzułmanie] stanowią ważną część 
narodu chińskiego. Ich wierzenia religijne i tradycje kul-
turowe są w pełni szanowane” – stwierdził wiceminister 
podczas międzynarodowego kongresu „Chiny i świat mu-
zułmański: spotkanie kultur”, który odbył się w czerwcu 
2012 r. w Pekinie. Według danych raportu o ludności 
muzułmańskiej sporządzonego przez Pew Research Center, 
w Chinach w 2010 r. było 23 mln 300 tys. muzułmanów, 
należących w większości do 10 grup etnicznych, co stanowi 
1,8% populacji Państwa Środka.  
 
� 22 sierpnia 2012: Zmarł kard. Paweł Shan Kuo-hsi 
(Shan Guoxi 單國璽). W 2006 r. u kard. Pawła Shan SJ 
zdiagnozowano raka płuc i stwierdzono, że zostało mu od 
czterech do sześciu miesięcy życia. Pytany wtedy, czy boi 
się śmierci, odpowiadał: „Nie! Umieranie jest jak wpadanie 
w kochające ramiona Ojca”. Ostatnie lata swego 89-letniego 
życia kard. Shan wykorzystał na intensywne dzielenie się 
wiarą. Od listopada 2007 r. poprowadził 219 wykładów, 
lekcji i spotkań, w których świadczył o istocie i pięknie 
wiary katolickiej. Wśród otrzymywanych niezliczonych 
zaproszeń pierwszeństwo dawał spotkaniom z wykładow-
cami uniwersytetów, lekarzami, więźniami oraz członkami 
różnych grup religijnych. „W tych ostatnich latach obja-
śniałem wiarę katolicką niechrześcijanom o wiele częściej 
niż przez 60 lat w zakonie jezuitów” – tak komentował swe 
liczne spotkania z buddystami, daoistami i protestantami. 
Paweł Shan urodził się 3 grudnia 1923 w Puyang (dziś 
prow. Henan). 11 września 1946 r. wstąpił do Towarzystwa 
Jezusowego w Pekinie, gdzie po dwóch latach, 12 września 
1948, złożył pierwsze śluby zakonne. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 18 marca 1955 w Baguio na Filipinach. Studia na 
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w latach 
1959–1961 uwieńczył doktoratem z teologii duchowości. Po 
okresie pracy duszpasterskiej w Wietnamie, w roku 1976 
został mianowany wikariuszem apostolskim Tajpej. 15 li-
stopada 1979 r. otrzymał nominację na biskupa Hwalien 
(Hualian). 14 lutego 1980 r. przyjął sakrę biskupią i objął 
diecezję. 4 marca 1991 r. został mianowany biskupem 
diecezji Kaohsiung (Gaoxiong), którą objął 17 czerwca 
tegoż roku. Był generalnym sprawozdawcą Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Synodu Biskupów Azji w Rzymie 
(19.04–14.05.1998). Miał udział w zaproszeniu na obrady 
tego synodu dwóch biskupów z Chin kontynentalnych, 
którym rząd nie udzielił jednak pozwolenia na uczestni-
czenie w tym wydarzeniu. Dwa puste krzesła w auli sy-
nodalnej symbolizowały pamięć o tych hierarchach.  



CHINY DZISIAJ • VII (2012) NUMER 3-4 

INFORMACJE 

6 

W 1998 r. otrzymał nomina-
cję kardynalską, stając się 
piątym kardynałem naro- 
dowości chińskiej w historii 
Kościoła. Był członkiem 
Watykańskiej Komisji ds. 
Kościoła w Chinach, po- 
wołanej do istnienia przez 
papieża Benedykta XVI 
w 2007 r. W 2010 r. napisał 
„List kard. Pawła Shan do 
wszystkich Braci Biskupów”, 
wzywając do jedności i po- 
jednania w duchu wzajemne- 
go zrozumienia i braterstwa. 
Jego umiejętne angażowanie się w dialog międzyreligijny, 
wykorzystanie współczesnych mediów do celów ewange-
lizacyjnych, wsparcie, jakiego udzielał mniejszościom et-
nicznym, ludziom biednym i marginalizowanym, świadczą 
o wielkości Jego ducha. „Kardynał Shan był nie tylko 
osobistością religijną o wielkim miłosierdziu, lecz przede 
wszystkim osobą o niezmiernej wielkoduszności, pokoju 
i pogodzie ducha, które zawsze podziwiałem” – powiedział 
znany przywódca buddyjski Xing Yun 星雲 . Świadczy 
o tym również następujące wydarzenie. Kardynał pragnął 
udać się do Chin, do których od 1979 r. miał zakaz wstępu, 
by spotkać się w rodzinnej wiosce ze swą siostrą oraz od-
wiedzić szkolnego kolegę, 96-letniego bpa Szanghaju 
Alojzego Jin Luxian. Gdy w 2011 r. Wang Zuo’an, Dy-
rektor Państwowego Biura ds. Religii, oraz Liu Bainian, 
honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Patriotycznego 
Katolików Chińskich złożyli mu wizytę, obiecali udzielić 
stosownego pozwolenia. Jednak na krótko przed planowaną 
podróżą do Chin, w czerwcu 2011 r. poinformowano 
kardynała, iż program wizyty musi obejmować też przyjazd 
do Pekinu. Kardynał nie zgodził się na wizytę w Pekinie, 
wiedząc, iż mogłaby być niewłaściwie wykorzystana dla 
celów politycznych. Reakcją władz było cofnięcie pozwo-
lenia na wjazd do Chin. „Nie wiem, co bardziej podziwiać: 
mądrość jego osądu czy gotowość ofiary” – komentuje tę 
sytuację kard. Józef Zen – „Zawsze pozostanie on dla mnie 
mistrzem mądrości i wierności Kościołowi” – dodaje. Na 
wiadomość o śmierci kardynała przywódcy religijni 
i władze świeckie wystosowały listy kondolencyjne do 
Regionalnej Konferencji Biskupów Tajwanu. Katolicy 
Chin, Makao, Hongkongu i Tajwanu gromadzili się na 
mszach świętych sprawowanych za spokój Jego duszy. 
Pogrzeb odbył się 1 września 2012 r. Kardynałowie Józef 
Zen i Jan Tong przewodniczyli modlitwie licznie zgroma-
dzonych wiernych. Zgodnie z wolą zmarłego na jego na-
grobku ma być umieszczony napis: „Zrodzony w Chrys- 
tusie, żył w Chrystusie, zmarł w Chrystusie: zawsze należy 
do Chrystusa”, korespondujący z jego biskupim mottem: 
„Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie”. „W obliczu 
życia i śmierci kard. Shan okazał wielką umiejętność 
przewidywania, zamieniając trudny okres w życiu na 

możliwość służenia wszystkim” – powiedział o nim Wielki 
Mistrz Buddyjski Sheng Yan 聖嚴 . Sam kard. Paweł Shan, 
pytany o przyszłość Chin, twierdził: „Jesteśmy w Bożych 
rękach i wiemy z historii, że żadna dyktatura nie będzie 
trwać wiecznie!”. 
 
� 23 sierpnia 2012: Śmierć bpa Pawła Cheng 
Shih-kuang. Kilka godzin po śmierci kard. Pawła Shan, 
w szpitalu w Taichung (Taizhong) odszedł do wieczności 
97-letni emerytowany biskup Tainan. Urodził się w 1915 r. 
w prowincji Shanxi, w 1943 r. przyjął święcenia kapłańskie, 
a w 1960 został mianowany biskupem pomocniczym Tajpej. 
W latach 1966–1990 służył w diecezji Tainan jako biskup 
ordynariusz. Od przejścia na emeryturę w 1990 r., mieszkał 
w Taichung, korzystając z opieki Sióstr Misyjnych 
Opatrzności Bożej. Był najstarszym biskupem Tajwanu.  
 
23-26 sierpnia 2012: Konferencja na temat katolickich 
uniwersytetów w Azji. W kolegium sióstr urszulanek 
w Wenzao w diecezji Kaohsiung (Gaoxiong) na Tajwanie 
odbyła się dwudziesta coroczna Konferencja Stowarzysze-
nia Uniwersytetów i Kolegiów Południowo-Wschodniej 
i Wschodniej Azji (ASEACCU). Spotkanie koncentrowało 
się wokół tematu „Wkład katolickiej edukacji wyższej 
w rozwój współczesnego świata: od nauki służenia do so-
cjalnego przedsięwzięcia”. W konferencji uczestniczyło 
150 studentów i nauczycieli z 44 uniwersytetów katolickich 
z 9 krajów i regionów Azji. Arcybiskup diecezji Piotr Liu 
przewodniczył uroczystej Mszy Świętej na rozpoczęcie 
spotkania, podczas której chargé d'affaires nuncjatury 
apostolskiej na Tajwanie ks. Paul Russel odczytał po-
zdrowienie Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do 
uczestników konferencji. Papież zachęcał do ożywienia 
świadomości specyficznej misji uniwersytetów katolickich, 
jaką jest „prowadzenie ludzi do poznania Jezusa”. ASE-
ACCU skupia 70 instytucji i uniwersytetów katolickich 
w południowo-wschodniej Azji i na Dalekim Wschodzie. 
Podczas corocznej konferencji dyskutowane są kwestie 
ściśle związane z edukacją katolicką.      
 
� 27 sierpnia 2012: Film o kard. Celso Costatinim. Na 
stronie agencji UCAN (www.ucanews.com) zamieszczono 
film poświęcony postaci kard. Celso Costantiniego, 
pierwszego delegata apostolskiego w Chinach (1922–1933), 
mającego znaczący wpływ m.in. na dowartościowanie 
elementów rodzimej kultury w Kościele katolickim 
w Państwie Środka.  
 
� 1 września 2012: Nowy rok formacyjny w semina-
riach. 85 seminarzystów rozpoczęło w seminariach Chin 
kontynentalnych drogę przygotowania do kapłaństwa. 
W seminarium w Hebei naukę podjęło 26 nowych semi-
narzystów, w Shaanxi – 17, w Seminarium Narodowym i w 
Shenyang – po 13, w Jilin – 12, natomiast w Pekinie i Si-
chuan po dwóch. Seminaria w Shanxi i Zhongnan nie mają 
w tym roku nowych kandydatów. 
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Łącznie w chińskich seminariach przygotowuje się obecnie 
do kapłaństwa 486 seminarzystów. Wyższe Seminarium 
Duchowne w Szanghaju nie zostało dotychczas otwarte. Bp 
Alojzy Jin Luxian (96 lat) wydał oświadczenie, w którym 
stwierdził, że ze względu „na zaistniałą sytuację” zajęcia 
w seminarium zostają odwołane „aż do kolejnej informacji 
w tej sprawie”. Powodem takiej decyzji jest incydent 
związany z rezygnacją bp. Tadeusza Ma Daqin ze stano-
wiska w Stowarzyszeniu Patriotycznym, o której infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze (s. 11-12 i 16). Szang- 
hajskie wyższe seminarium, utworzone w 1982 r. i uznane 
przez władze, jest seminarium regionalnym, w którym 
przygotowują się do kapłaństwa kandydaci z Szanghaju oraz 
5 prowincji środkowo-wschodnich Chin: Anhui, Fujian, 
Jiangsu, Jiangxi i Zhejiang. W 1992 r. było w nim 120 
seminarzystów, dziś liczba spadła do najniższej w historii 
seminarium – 46. Również w drugim, niższym seminarium 
diecezji Szanghaj w Tailaiqiao, nie podjęto zajęć w zwy-
kłym terminie. Od lat w wyższych seminariach duchownych 
kształcą się również siostry zakonne, korzystając z wy-
kładów z zakresu teologii, duszpasterstwa i katechetyki. 
W tym roku tego rodzaju formację podjęło 213 sióstr za-
konnych, z czego aż 102 w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Shaanxi, które jako pierwsze zaczęło umoż-
liwiać siostrom edukację tego typu.  
 
� 8 września 2012: List biskupów Tajwanu na Rok 
Wiary. Biskupi siedmiu diecezji Tajwanu opublikowali 
wspólny list pasterski. Określają w nim wiarę, jako po-
wołanie i dar, który został ludziom powierzony. Zachęcają 
też do wspólnego rozważania Pisma Świętego i studiowania 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Komentując list bi-
skupów, ks. Ding Li-wei, przewodniczący rady duszpa-
sterskiej diecezji Hsinchu (Xinzhu), powiedział, że Rok 
Wiary jest „okazją, aby lepiej i głębiej zrozumieć treść 
naszej wiary” i uświadomić sobie źródła naszego zaanga-
żowania. „Kościół Tajwanu prowadzi wiele placówek 
edukacyjnych oraz organizacji humanitarnych i kultural-
nych. Chcemy bardziej otwarcie pokazywać, że owoce 
miłości pochodzą z wiary w Jezusa, tak, by każdy zdawał 
sobie z tego sprawę i byśmy sami nie redukowali naszej 
pracy do działalności filantropijnej”. Z okazji Roku Wiary 
Regionalna Konferencja Episkopatu Tajwanu zainauguro-

wała oficjalny portal internetowy. Oprócz dokumentów 
Stolicy Apostolskiej i Regionalnej Konferencji Episkopatu 
na temat Roku Wiary, strona zawiera wiadomości z Wa-
tykanu, artykuły poświęcone wyznaniu wiary oraz du-
chowości, świadectwa, a także linki do stron siedmiu die-
cezji Tajwanu oraz oficjalnej strony Roku Wiary otwartej 
przez Papieską Radę ds. Promocji Nowej Ewangelizacji.  
 
� 10 września 2012: Reedukacja księży i sióstr diecezji 
Szanghaj. 80 księży i 80 sióstr zakonnych z diecezji 
Szanghaj wzięło udział w obowiązkowym, 36-godzinnym 
kursie w Szanghajskim Instytucie Socjalizmu. 160 uczest-
ników podzielono na trzy grupy. Każda z nich musiała za-
liczyć zajęcia, które organizowano od 10 września do końca 
miesiąca. Wykłady miały na celu nauczenie „studentów” 
właściwego myślenia i działania w sferach dotyczących 
relacji państwo – religia, zasady niezależności Kościoła od 
Rzymu, a także zgodnego z wykładnią KPCh rozumienia 
pojęć religijnych, oraz zasad i regulacji. „To zrozumiałe, że 
to tzw. studium jest „odbiciem piłeczki” jako reakcja na 
konsekrację bpa Ma Daqin – powiedział jeden z uczestni-
ków szkolenia – Lekcje były bardzo surowe. Nikomu nie 
wolno było ich opuścić. Musieliśmy zdawać egzamin 
z praw i zasad dotyczących polityki religijnej, a na koniec 
napisać sprawozdanie o tym, czego się nauczyliśmy”. Na 
zajęciach byli obecni także pracownicy urzędów ds. religii 
z Szanghaju i rejonów, w których pracują księża i siostry 
uczestniczący w zajęciach. Uczestników poinformowano, 
że wyniki egzaminu końcowego zostaną przekazane do 
diecezji i będą punktem odniesienia w wyborze przyszłych 
miejsc pracy. Siostry, które poddano reedukacji, należą do 
zgromadzenia prezentek (Zgromadzenia Panien Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny). S. Agnieszka Liu, prze-
łożona generalna zgromadzenia, w lipcu 2012 r. została 
przez władze państwowe zwolniona z pełnionego urzędu. 
Obwiniono ją o odmowę napisania listu wzywającego sio-
stry do udziału w konsekracji bpa Ma.   
 
� 13 września 2012: Pekińsko-Dublińskie Kolegium 
Międzynarodowe w Pekinie. Kolegium Uniwersytetu 
w Dublinie (University College Dublin) i Pekińskie Kole-
gium Technologii założyły Pekińsko-Dublińskie Między-
narodowe Kolegium w Pekinie. Zgoda chińskiego ministra 
edukacji była ostatnim krokiem do wzajemnego uznania 
stopni akademickich, co oznacza, że absolwenci będą mieć 
wykształcenie uznane przez obie uczelnie. Stojący na czele 
projektu prof. Alan Keenan z Dublina wyraża nadzieję, że 
uczelnia rozrośnie się, poszerzając dostępne programy 
studiów o nauki ścisłe, inżynierię, zarządzanie i nauki 
humanistyczne. Pekińsko-Dublińskie Międzynarodowe 
Kolegium stwarza dla studentów z Irlandii możliwość po-
szerzania wiedzy o języku, kulturze i ekonomii Chin i jest 
środowiskiem sprzyjającym pracownikom naukowym, or-
ganizacjom handlowym i innym organizacjom zaintereso-
wanym relacjami z Chinami w dziedzinie edukacji, badań 
i handlu.  
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� 14 września 2012: Pożar kościoła w Xiantao. W parafii 
Caibang w mieście Xiantao 仙桃 (prowincja Hubei) został 
spalony kościół. Ks. Zhang i parafianie poinformowali 
o tym policję i złożyli skargę u odpowiednich władz lo-
kalnych. Spotkali się jednak z całkowitą obojętnością. „My, 
katolicy parafii Caibang mieliśmy ze wszystkimi dobre 
relacje, jesteśmy posłusznymi obywatelami, przestrzegamy 
praw państwa i wspieramy projekty rozwoju na każdym 
szczeblu administracji rządowej” – mówi ks. Zhang. Rok 
wcześniej okoliczni mieszkańcy zostali przeniesieni na 
nowe miejsca, a teren, na którym stał kościół, przejęli 
deweloperzy. „Oferowaliśmy pełną współpracę, byliśmy 
też gotowi przenieść kościół gdziekolwiek, aby umożliwić 
budowę strefy przemysłowej” – kontynuuje proboszcz. 
Ponieważ lokalni urzędnicy i pracownicy urzędu ds. roz-
biórki nie przedstawiali konkretnych planów, kościół po-
został jedyną budowlą na wspomnianym terenie. Spłonął 14 
września 2012 r. i według miejscowych mieszkańców wiele 
wskazuje, że pożar wzniecono celowo, aby się pozbyć 
„problemu”. W połowie października katolicy z Caibang 蔡
帮 oskarżyli lokalną władzę o zwłokę w postępowaniu. Ze 
świątyni korzystało ok. 800 wiernych. Kościół zbudowano 
w 1993 r. na miejsce starego, zniszczonego w 1954 r.  
 

 
 

Wnętrze spalonego kościoła w Caibang. Fot. www.ucanews 
 

� 8–15 września 2012: Święcenia kapłańskie na Taj-
wanie, w Suzhou i Jinan. 8 września, w święto Narodzenia 
NMP, diecezja Tajpej otrzymała nowego kapłana. Abp Jan 
Hung SVD udzielił święceń prezbiteratu o. Norbertowi 
Khonde Khonde. Neoprezbiter pochodzi z Kongo i należy 
do Zgromadzenia Misjonarzy z Scheut (CICM). Natomiast 
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, 
w diecezji Jinan miały miejsce święcenia diakonatu. 
W czasie uroczystości biskup miejsca ze wzruszeniem 
przeczytał błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI 
dla parafii, która tego dnia obchodziła również swoje pa-
rafialne święto. Z kolei w diecezji Suzhou (prow. Jiangsu) 
15 września ok. 2000 wiernych uczestniczyło w święce-
niach kapłańskich dwóch diakonów.  
 
� 17–23 września 2012: Tydzień Dzieł Miłosierdzia 
w Chinach. Państwowe Biuro ds. Religii (SARA) zaini-
cjowało pierwszy, ogólnopaństwowy Tydzień Dzieł Miło-

sierdzia. W opublikowanym w lutym 2012 r. dokumencie 
rząd zachęcał ugrupowania religijne do działalności cha-
rytatywnej. Ten swoisty Tydzień Miłosierdzia zainaugu-
rowano uroczystą ceremonią w mieście Wuhan, stolicy 
prowincji Hubei, która zgromadziła ok. 200 przedstawicieli 
uznanych przez rząd wspólnot buddystów, katolików, 
muzułmanów, protestantów oraz daoistów, a także przed-
stawicieli rządu i uczonych. W przesłaniu do zgromadzo-
nych, wicepremier Hui Liangyu zachęcał ugrupowania re-
ligijne do podejmowania działań charytatywnych w sposób 
długoterminowy i zinstytucjonalizowany, według standar-
dów określonych przez dokument wydany przez SARA 
wraz z pięcioma innymi ministerstwami w lutym 2012 r. 
Jednym z celów dokumentu było zapewnienie instytucjom 
religijnym traktowania na równi z innymi organizacjami 
społecznymi. Określa on także formy, zasady i preferencje, 
jakie winny być uwzględniane w działalności charytatywnej. 
17 września Biuro ds. Religii podało do informacji, że 
w Chinach jest prawie 5 500 ugrupowań religijnych, ok. 
130 000 miejsc działalności religijnej, 360 000 ducho-
wieństwa, a ponad 100 mln osób należy do różnych religii.     
 
� 18 września 2012: Film dokumentalny o przemocy 
w rodzinie na Tajwanie. Zgromadzenie Sióstr Dobrego 
Pasterza obecne od 1987 r. w diecezji Tajpej, założyło 
pozarządową organizację (NGO) Good Shepherd Social 
Welfare Services, mającą na celu pomoc kobietom i dzie-
ciom – ofiarom przemocy w rodzinie. Na Tajwanie w roku 
2008 zanotowano 75 438 przypadków przemocy w rodzinie; 
w kolejnym roku liczba ta wzrosła do 83 728, a w 2010 aż 
do 98 720. Wspomniana organizacja prowadzi na Tajwanie 
dom, w którym kobiety mogą znaleźć ochronę i wszech-
stronną pomoc – od powiadomienia policji o przemocy do 
prawnej ochrony ofiar. Pomoc jest oferowana także dzie-
ciom, które były świadkami przemocy ojca wobec matki. 
Film dokumentalny „Spokojne życie” („Ping’an hao rizi” 
平安好日子) ilustruje drogę sześciu kobiet i kilkorga dzieci 
od doświadczenia przemocy ku nowemu życiu, jakie zostało 
im zaoferowane dzięki ochronie zapewnionej przez 
wspomnianą organizację. Celem produkcji filmowej jest 
uwrażliwienie szerszej społeczności na bolesny problem 
przemocy w rodzinie oraz dodanie jego ofiarom odwagi, by 
skorzystały z oferowanej pomocy. Ze względu na ochronę 
osób występujących w dokumencie, film nie został udo-
stępniony w Internecie. Jego projekcje odbyły się we 
wrześniu w Kaohsiung i Tajpej. 
 
� 21 września 2012: List otwarty diecezji Hongkong do 
nowego rządu. Diecezja Hongkong opublikowała w dwóch 
lokalnych gazetach, chińsko- i anglojęzycznej, list otwarty, 
w którym wzywa nowo wybrany rząd i radę prawodawczą 
do wdrażania polityki bardziej sprawiedliwej i przyjaznej 
rodzinie. Jako sfery wymagające powtórnego przemyślenia 
przez rząd wskazuje: politykę ludnościową, mieszkaniową, 
zdrowotną, a także edukację i opiekę społeczną. Rosnące 
ubóstwo rodzi zatroskanie Kościoła. W oświadczeniu 
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stwierdza się, że obecnie ponad milion mieszkańców 
Hongkongu żyje poniżej granicy ubóstwa; są to zwłaszcza 
ludzie starsi. Diecezja zachęca rząd do współpracy z innymi 
grupami religijnymi oraz organizacjami pozarządowymi, 
aby budować sieć współpracy oraz gromadzić środki 
wspomagające ludzkie życie. „Sprawy społeczne są także 
sprawami Kościoła – powiedział o. Dominic Chan, wika-
riusz generalny diecezji. – Musimy wyrażać nasz punkt 
widzenia w konkretny sposób. Mamy nadzieję na otrzy-
manie pozytywnej odpowiedzi od rządu, tak, by zwykli 
ludzie mogli cieszyć się bardziej bezpiecznym życiem”.      
 
� 25 września 2012: Kampania promująca teologię 
chrześcijańską. Chińska Rada Chrześcijan (CCC) i prote-
stancki Narodowy Komitet Trzech Autonomii Patriotycz-
nego Ruchu w Chinach zapowiedziały kampanię promującą 
wymianę poglądów z dziedziny teologii. Podczas uroczy-
stości obwieszczającej kampanię wysłuchano 16 egzort oraz 
nagrodzono osoby zasłużone w dziedzinie teologii. Kam-
pania będzie prowadzona w latach 2013–2017. Jej celem 
jest promowanie wśród protestantów pozytywnej i po-
prawnej teologii odpowiadającej czasom współczesnym. 
Ma się ono dokonywać przez publikacje, dyskusje 
i ewangelizację. Według prezesa Gao Feng, kampania ma 
umocnić tożsamość pastorów i wiernych protestanckich, 
oraz pomóc osobom zaangażowanym w ewangelizację 
w znalezieniu w Biblii, w nauczaniu i tradycji Kościołów, 
zasad moralnych odpowiadających czasom współczesnym, 
„by zachęcić wierzących do wnoszenia większego wkładu 
w ekonomiczny rozwój państwa, harmonię społeczną 
i rozwój kultury”. Wang Zuo’an, dyrektor Państwowego 
Biura ds. Religii, podkreślił, że chrześcijaństwo winno 
odpowiadać socjalistycznemu społeczeństwu i przynaglił do 
podejmowania konkretnych wysiłków w celu promowania 
„chińskich cech” chrześcijaństwa w sferze polityki, wiary, 
prawa i społeczeństwa.   
 
� 27 września 2012: 600-lecie góry Wudang. Góra 
Wudang 武当 w prowincji Hubei to ważne dla wyznawców 
daoizmu miejsce kultu. Kompleks stojących na niej bu-
dynków obejmuje liczne pałace i świątynie, reprezentujące 
style architektoniczne z czasów dynastii Yuan, Ming i Qing. 
We wrześniu i październiku z okazji jubileuszu w pobliskim 
mieście Shiyan zorganizowano różne wydarzenia kulturalne 
i ekonomiczne, m.in. wystawę malarstwa oraz konferencję 
poświęconą sztuce walki taiji. Według Tian Chengzhong, 
deputowanego zarządcy prowincji Hubei, działania te 
promują tradycyjną kulturę chińską, rozwijają lokalną tu-
rystykę i wspierają otwarcie się na świat. Uroczysta gala 
z okazji 600-lecia odbyła się 27 września. W tym samym 
dniu świętowano zakończenie renowacji największego 
budynku kompleksu – pałacu Yuxu. Zabudowania tao-
istycznej góry Wudang w 1994 r. zostały wpisane na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.  
 

 
 

Daoistyczna świątynia na górze Wudang 
Fot. www.filmapia.com 

 

� 4–9 października 2012: Były premier Tajwanu 
z prywatną wizytą w Chinach. Najstarszy członek Po-
stępowej Partii Demokratycznej (PPD) popierającej nieza-
leżność Tajwanu i były premier Frank Hsieh (Xie Changting
謝長廷 ) odwiedził Chiny. Choć wizyta miała charakter 
prywatny, gość był przyjmowany z honorami. Krótko po 
przybyciu, Frank Hsieh udał się na wyspę Dongshan, by 
oddać cześć przodkom. Umieścił w świątyni swoich 
przodków napis, a członkom rodu, z którego się wywodzi, 
podarował tajwańską herbatę oraz napisaną przez siebie 
książkę o Tajwanie. „«Zgoda na to, że się nie zgadzamy» nie 
wystarcza, by właściwie radzić sobie z wyzwaniami na-
szych czasów” – stwierdził Hsieh, lapidarnie ujmując re-
lacje między Tajwanem a Pekinem. „Obie strony powinny 
się wzajemnie tolerować, stawiać czoła problemom, oraz 
rozwiązywać i przezwyciężać trudności” – powiedział 
Hsieh w rozmowie z dyrektorem Tajwańskiego Instytutu 
Badawczego Liu Guoshen i jego poprzednikiem Chen 
Kongli na Uniwersytecie w Xiamen. „Tajwan i Chiny 
powinny wzmocnić relacje na polu edukacji i kultury”. 
Zgadzając się z nim, Chen Kongli sugerował, by tajwańskie 
uczelnie otworzyły szerzej swe podwoje dla studentów 
z Chin, co sprzyjałoby zarówno podniesieniu poziomu 
edukacji, jak też lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i za-
ufaniu. W prowadzonych rozmowach Hsieh proponował 
zastąpienie tzw. „milczącej zgody” z 1992 r. „zgodą kon-
stytucji”. Chodzi o stworzenie pewnych zrębów porozu-
mienia między rządzącymi i opozycyjnymi partiami Taj-
wanu w kwestiach dotyczących demokracji, praw człowieka 
i innych zagadnień określonych w konstytucjach, nawet jeśli 
istnieją różnice zdań co do szczegółów. Konstytucja Taj-
wanu mówi o „jednych Chinach”, rozumianych jako Re-
publika Chińska (ROC) – tak brzmi oficjalna nazwa państwa 
– nie uznając władz Pekinu. Analitycy twierdzą, że choć 
wizyta Hsieh otwiera drzwi do dalszych rozmów, propo-
nowany przez niego scenariusz uda się zrealizować jedynie 
wtedy, gdy poglądy Hsieh znajdą poparcie w jego partii 
i staną się wytycznymi dla kontaktów pomiędzy obiema 
stronami Cieśniny Tajwańskiej. Przewodniczący PPD Su 
Tseng-chang i była wiceprzewodnicząca Tai Ing-wen 
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podkreślali, że Hsieh w czasie prywatnej wizyty nie wy-
stępuje jako reprezentant partii. Kilku innych członków 
PPD kwestionowało propozycję Hsieh. Zwracając uwagę 
na to, że PPD nigdy nie była w konflikcie z chińskimi 
komunistami, Hsieh wyraził nadzieję, że wizyta przyczyni 
się do polepszenia stosunków i pogłębienia wzajemnego 
zaufania między Tajwanem a Chinami kontynentalnymi.  
 
� 5 października 2012: Tybet papierkiem lakmusowym 
polityki Pekinu. Tybetański premier na wygnaniu Lobsang 
Sangay wyraził gotowość podjęcia dialogu z władzami Chin. 
„Jesteśmy gotowi zaangażować się w dialog z rządem 
chińskim zawsze i w każdym miejscu. Dopóki jednak nie 
nastąpi zmiana rządu, nie oczekujemy zmiany jego stosunku 
do Tybetu” – powiedział Sangay.  
 

 
 

Lobsang Sangay. Fot. BBC News US & Canada 
 

Według tybetańskiego premiera to nie relacje z Hongkon-
giem, Makao czy Tajwanem, ale stosunek do Tybetu jest 
papierkiem lakmusowym polityki władzy Chin. „Jeśli Ty-
betańczycy uzyskają autonomię, będzie ona znakiem, że 
przywódcy Chin i ludność Han zaakceptowali różnorod-
ność”. Grupa etniczna Han stanowi ok. 92-93% ludności 
Chin. Chcąc „zachować stabilność” w politycznie wraż-
liwych rejonach zamieszkiwanych przez mniejsze grupy 
etniczne, rząd stosuje politykę osiedlania wśród nich lud-
ności Han. Podobny proces ma miejsce w Tybecie, przy 
czym – z racji trudnych warunków życia – osiedleńcy 
otrzymują tam dodatkowe finansowe wsparcie od rządu. 
Chiny sprawują władzę w Tybecie od roku 1951, kiedy do 
rejonu wkroczyły oddziały wojsk komunistycznych i ogło-
siły „pokojowe wyzwolenie” Tybetu. Duchowy przywódca 
Tybetańczyków na wygnaniu Dalajlama, laureat pokojowej 
Nagrody Nobla, jest uznawany przez rząd Chin za sepa-
ratystę. Rząd chiński nie ufa jego zapewnieniom, iż chce 
jedynie większej autonomii dla swej ojczyzny. We wrześniu 
tego roku Tybetańczycy żyjący na wygnaniu spotkali się 
w Dharamsala na północy Indii, by podjąć dyskusję nad 
tegoroczną falą samospaleń i znaleźć nowe sposoby pozy-
skiwania poparcia.       
    
� 6 października 2012: Konsekracja nowego kościoła 
w Wenzhou. W wigilię święta Matki Bożej Różańcowej 
w Wenzhou 温州 konsekrowano kościół ku jej czci. „Nowy 

kościół nie powstał na pokaz, ale jest przypomnieniem 
o ewangelizacji i życiu wiarą, zwłaszcza w perspektywie 
Roku Wiary” – powiedział bp diecezji Wenzhou Zhu Wei 
Fang do ok. 4 000 zebranych wiernych. Celebrację roz-
poczęła procesja. Kościół stoi w historycznym centrum 
Wenzhou w dzielnicy Pingyang, w tym samym miejscu, 
w którym w 1918 r. zbudowano pierwszy kościół. Ponie-
waż poprzednia budowla była już bardzo zniszczona, ka-
tolicy Wenzhou rozpoczęli w sierpniu 2009 r. budowę 
nowej świątyni. Kompleks budynków do których, oprócz 
kościoła, należy centrum pastoralne i mieszkanie kapłana, 
obejmuje teren 2 000 m². Zbudowany w stylu gotyckim 
kościół może pomieścić 800 wiernych.  
 
� 11 października 2012: Listy pasterskie na Rok Wiary. 
W ramach przygotowań do Roku Wiary wielu biskupów 
skierowało listy pasterskie do wiernych swych diecezji. Bp 
diecezji Fengxiang 凤翔 (prow. Shaanxi) Łukasz Li w ob-
szernym liście „Refleksja o wierze na Rok Wiary” po-
dejmuje takie zagadnienia, jak: kryzys wiary we współ-
czesnym świecie, wiara i rozum, wiara i przesądy, obja-
wienie Boże, przekaz objawienia, Pismo Święte, Tradycja 
i Magisterium Kościoła, żywi świadkowie wiary (święci, 
zwłaszcza męczennicy), listy „współczesnych apostołów” 
(według biskupa są nimi wszystkie dokumenty Magisterium 
Kościoła i Ojca Świętego). Z kolei biskup diecezji Handan 
邯郸 (prow. Hebei) Yang Xiangtai w liście zatytułowanym 
„Twoja wiara cię ocaliła” zachęca, by rozpoznać powołanie, 
jakim zostaliśmy obdarzeni, pogłębiać refleksję nad życiem 
wiary i zaangażować się w wielką, powierzoną nam misję. 
Oprócz kapłanów i rodzin, bp Yang zwraca się też do sióstr 
zakonnych, zachęcając, by naśladowały trzy „kobiety 
wiary”: Maryję, św. Teresę z Lisieux oraz bł. Matkę Teresę 
z Kalkuty. Biskup diecezji Zhengding Juliusz Jia Zhiguo 
również rozpatruje Rok Wiary w odniesieniu do kapłanów 
i rodziny; podejmuje też zagadnienie przeżywania niedzieli. 
Ostrzega wiernych, by „nie pozwolili, aby ich oczy były 
zaćmione pożądaniem dóbr materialnych, które nigdy nie 
zaspokoją duchowego pragnienia”. Zachęca, by raczej 
prosić: „Panie, spraw, abym przejrzał!” (Łk 18,41). Bp Jia 
zapowiada diecezjalne sympozjum poświęcone Soborowi 
Watykańskiemu II oraz Katechizmowi Kościoła Katolic-
kiego i zachęca kapłanów do organizowania w parafiach 
spotkań na ten temat. Dla studentów i profesorów akade-
mickich, a także dla uczniów szkół średnich oraz osób 
świeckich angażujących się w życie parafialne jest orga-
nizowany test sprawdzający znajomość czterech konstytucji 
Soboru Watykańskiego II. Z kolei biskup diecezji Gu-
angzhou Gan Junren porównuje proces przekazywania 
wiary do sztafety: „Przejęliśmy wiarę od naszych ojców 
w wierze i mamy obowiązek przekazać ją dalej, we wła-
ściwy sposób i szybko. W tym celu wszyscy bracia i siostry 
winni iść za nauczaniem papieża”. Na tę drogę biskup 
przyzywa wstawiennictwo Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji. 
„Pan mój i Bóg mój” (J 20,28) – brzmi tytuł listu paster-
skiego bpa Sylwestra Li z diecezji Taiyuan i biskupa ko-
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adiutora Pawła Meng. Biskupi zachęcają wiernych do 
udziału w wydarzeniach związanych z Rokiem Wiary oraz 
do ponownego odkrycia wiary i wyboru Jezusa jako 
przewodnika w życiu. Biskup diecezji Xuanhua obrał jako 
motto listu słowa „Nie bój się, wierz tylko!”. Za ważne 
środki pomocne w dobrym przeżyciu Roku Wiary uważa 
Eucharystię i modlitwę różańcową. Wskazuje wiernym na 
Dziewicę Maryję jako doskonały wzór życia wiarą. Biskup 
pisze: „Mimo zewnętrznych przyczyn, które uniemożli-
wiają pasterzowi diecezji bycie z powierzonym mu ludem, 
jego ojcowskie serce jest zawsze z wami, modli się za was 
i składa za was ofiary. Przynagla on was, byście dobrze 
przeżyli Rok Wiary”.  
 
� 11 października 2012: Rozpoczęcie Roku Wiary 
w Chinach. Uroczyste celebracje eucharystyczne na roz-
poczęcie Roku Wiary, okolicznościowe sympozja, semi-
naria i kursy, pielgrzymki, wydarzenia kulturalne, akcje 
ewangelizacyjne i charytatywne – to tylko niektóre z ini-
cjatyw podejmowanych przez pasterzy i wiernych Kościoła 
katolickiego w Chinach w związku z ogłoszeniem przez 
papieża Benedykta XVI Roku Wiary. W diecezji Xianxian 
献县 w prowincji Hebei utworzono w związku z obchodami 
specjalną komisję, której przewodzi bp Józef Li Liangui. 
Opracowano szczegółowe kalendarium, w którym – oprócz 
uroczystej celebracji otwarcia, przeżywanej w jedności 
z Kościołem powszechnym 11 października – znalazły się 
takie wydarzenia, jak: kursy formacji kapłanów i sióstr 
zakonnych, kongres członków katolickich stowarzyszeń 
diecezji (15–23 marca), uroczyste obchody święta 56 mę-
czenników z diecezji Xianxian (20 lipca), Diecezjalny 
Kongres Młodych (17 sierpnia) i związany ze Światowym 
Dniem Misyjnym (19–20 października) – Kongres 
o Ewangelizacji. Kalendarium kończy się uroczystym za-
mknięciem Roku Wiary 23 listopada.  
 

 
 

Zasadniczymi elementami wszystkich tych wydarzeń są: 
wiara, świadectwo i ewangelizacja. W parafiach będą 
przeprowadzone kursy katechizmu oraz spotkania po-
święcone dzieleniu się doświadczeniem wiary; księża 
i siostry zakonne są zaproszeni do zgłębiania dokumentów 
Vaticanum II, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Listu 

apostolskiego Porta fidei i przekazywania ich treści wier-
nym. Z okazji Roku Wiary zostanie opublikowana książka 
dedykowana 56 męczennikom pochodzącym z diecezji 
Xianxian. W czasie Mszy św. 11 października, której 
przewodniczył biskup Józef Li Liangui, przedstawiono 
program obchodów wraz z listem biskupa. We Mszy św. 
wzięło udział ponad 1000 wiernych. Z kolei Eucharystię na 
rozpoczęcie Roku Wiary w diecezji Taiyuan 太原  cele-
brował biskup pomocniczy Paweł Meng w otoczeniu 50 
kapłanów i ok. 2000 wiernych. W czasie uroczystości od-
czytano historię pięciu męczenników XX w. pochodzących 
z diecezji, prosząc jednocześnie, aby ich wstawiennictwo 
umacniało wiarę współczesnych, czyniąc ich jej świadkami. 
Inauguracji Roku Wiary w diecezji Xi’an 西安, w której 
wzięło udział ok. 700 wiernych, przewodniczył bp miejsca 
Antoni Dang. Z kolei przyjęcie sakramentu bierzmowania 
przez 445 osoby dorosłe zapoczątkowało Rok Wiary w die- 
cezji Haimen 海门 (prow. Jiangsu). Natomiast w diecezji 
Harbin, po celebracji pod przewodnictwem administratora 
apostolskiego, odbyło się sympozjum związane z Rokiem 
Wiary. Diecezja przygotowała wiele okolicznościowych 
materiałów, które zawierają m.in. wszystkie dokumenty 
Stolicy Apostolskiej nt. Roku Wiary tak, aby wierni mogli 
w tym szczególnym czasie pogłębiać i umacniać wiarę oraz 
promować ewangelizację, a przez Eucharystię i spotkanie 
z Jezusem otwierać „podwoje wiary”. Diecezje Nanchong 
南充 (prow. Sichuan), Baoding 保定 (prow. Hebei) i wiele 
innych również uroczyście rozpoczęły Rok Wiary. W ce-
lebracjach inauguracyjnych podkreślano łączność z Ojcem 
Świętym i  Kościołem powszechnym. Dzięki linkom 
umieszczonym na diecezjalnych portalach użytkownicy 
Internetu mogli uczestniczyć w bezpośredniej transmisji 
watykańskich uroczystości. Parafianie z Pingyang 平阳 
(prow. Henan) przygotowywali się do Roku Wiary przez 
pielgrzymkę do sanktuarium Krzyża Świętego w dniach 2–4 
października. W diecezji Taizhou 泰州 (prow. Zhejiang) 
przygotowaniem były trwające od 1 do 6 października re-
kolekcje. Natomiast wierni z Huangshi 黄石 (prow. Hubei) 
w związku z Rokiem Wiary podjęli gesty miłosierdzia: 
odwiedzanie ludzi starszych, osób przebywających 
w szpitalach oraz domów dziecka.   
 
� 11 października 2012: Mo Yan laureatem Literackiej 
Nagrody Nobla. Mo Yan (dosł. „bez słów”) to pseudonim 
pisarza, który urodził się w 1955 r. jako Guan Moye. 
Szwedzka Akademia nagrodziła pisarza za „halucynacyjny 
realizm”, który „łączy w sobie ludowe opowiadania, hi-
storię i czasy współczesne”. Tłumacz powieści Mo Yan na 
język angielski, Amerykanin Howard Goldblatt, opisuje 
tegorocznego noblistę jako spokojnego i zadumanego sa-
mouka. „Jest on bardzo zainteresowany chińskim społe-
czeństwem, w jego dobrych i złych formach”. „Podobnie 
jak każdy piszący w Chinach, zna zasady, a te są wystar-
czająco elastyczne, by mógł pisać o czymkolwiek chce, 
byleby tylko nie dotykać trzech T: Tybetu, Tajwanu 
i Tiananmen”.  
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Po ogłoszeniu Mo Yan laureatem nagrody, oprócz opinii 
chwalących jego twórczość, pojawiły się też głosy kryty-
kujące jego silne powiązania z partią komunistyczną oraz 
udział w inicjatywie 100 pisarzy i artystów upamiętniają-
cych mowy Mao Zedonga w Yanan w 1942 r. Zbiór 
przemówień Mao ukształtował literaturę chińską we 
wczesnym okresie rządów komunistycznych. Pisarze upa-
miętnili to wydarzenie, ręcznie przepisując słowa chiń-
skiego przywódcy. Broniąc swej decyzji, Mo Yan powie-
dział: „Nagroda jest zwycięstwem ze względu na twórczość 
literacką, a nie poprawność polityczną; to, co piszę, prze-
kracza politykę… Piszę w Chinach pod rządami przywód-
ców Partii Komunistycznej. Jednak moje dzieła nie mogą 
być ograniczane przez partie polityczne”. Wśród powieści 
Mo Yan są m.in.: Klan czerwonego sorgo, Szczęście na raty, 
Czosnkowe ballady, Eksplozje i inne historie, Życie i śmierć 
mnie nudzą, czy Kraina wódki. Ta ostatnia została już 
przetłumaczona na język polski.     
 
� 12 października 2012: Jubileuszowy koncert i sym-
pozjum poświęcone o. Wincentemu Lebbe CM. W ramach 
świętowania 100-lecia istnienia diecezji Tianjin (zob. 
„Chiny dzisiaj” 2012, nr 1, s. 5-6) w Teatrze Wielkim 
w Tianjin zorganizowano ponad trzygodzinny koncert 
pieśni i muzyki religijnej, wykonywanej przez księży, sio-
stry zakonne i osoby świeckie. W koncercie uczestniczyło 
około tysiąca osób. Na koncert, wystawę o 100-leciu die-
cezji, seminarium o malarstwie religijnym i inne wyda-
rzenia jubileuszowe byli zaproszeni także niekatolicy. 
Jednym z celów trzeciego etapu świętowania (li-
piec–wrzesień) była bowiem ewangelizacja. W drugim 
tygodniu października odbyło się sympozjum poświęcone 
postaci belgijskiego lazarysty, misjonarza w Chinach 
o. Wincentego Lebbe CM (Lei Mingyuan 雷 鳴 遠 

1877–1940). O. Lebbe przybył do Chin w 1901 r. i miał 
duży wpływ na kształtowanie się katolicyzmu w Chinach 
w pierwszej połowie XX w. Był wikariuszem generalnym 
diecezji Tianjin. Należał do ruchu, który postulował re-
zygnację Kościoła z protekcji potęg kolonialnych i do-
puszczanie rodzimego kleru do wyższych funkcji w hie-
rarchii kościelnej. Jego rady przyczyniły się do wydania 
przez papieża Benedykta XV encykliki misyjnej Maximum 
illud w 1919 r., w którym podkreślona została waga 
kształcenia rodzimych księży. W myśl tego dokumentu 

Ojciec Święty Pius XI konsekrował sześciu pierwszych 
chińskich biskupów w 1926 r. W 1915 r. o. Lebbe rozpo-
czął wydawanie pierwszej chińskiej gazety katolickiej 
„Yishi Bao” (Gazeta opieki społecznej), znanej z dokład-
nego i trafnego przekazywania informacji, która rozpo-
wszechniła się zwłaszcza w północnych Chinach. Ks. 
Franciszek Li, dziekan Seminarium Katolickiego w pro-
wincji Shaanxi powiedział, że słowa i dzieła o. Lebbe są 
dzisiaj bardzo aktualne i przypominają, że w przekazywaniu 
wiary i rozwoju społecznym najważniejsi są ludzie. 
Wskazał też na problemy moralne w Chinach, które – mimo 
podnoszącego się poziomu życia – pogłębiły się na prze-
strzeni ostatnich lat. „Istnieje pilna potrzeba, by Kościół 
katolicki poszerzał swój wpływ na społeczeństwo i podnosił 
poziom etyki, wznosząc obyczaje na wyższy poziom mo-
ralny”. W sympozjum wzięło udział ok. 100 osób.   
 
� 14 października 2012: Prośba o wybaczenie za zabicie 
misjonarzy. 9 października 1937 r. w Zhengding 正定 

(prow. Hebei) w czasie trwania wojny chińsko-japońskiej 
holenderski biskup Frans Schraven (Wen Zhihe 文志和

1873–1937) poniósł wraz z 8 towarzyszami śmierć mę-
czeńską z rąk żołnierzy japońskich. Bezpośrednią przy-
czyną męczeństwa była odmowa wydania ok. 200 kobiet 
i dziewcząt żołnierzom. Dotąd władze Japonii nie prze-
prosiły narodu chińskiego za okrutne cierpienia zadane mu 
w czasie wojny japońsko-chińskiej. Tym większego zna-
czenia nabiera fakt, że w dniach upamiętniających 75. 
rocznicę męczeństwa bpa Schraven i jego towarzyszy, ja-
poński ksiądz Masakutu Fukamuzi, w imieniu przewodni-
czącego Konferencji Biskupów Japonii abpa Leo Jun Ike-
naga SJ, poprosił o przebaczenie za ten czyn. 14 paździer-
nika w kościele holenderskiej miejscowości Broekhuize-
nvorst, w czasie uroczystej Mszy św. ks. Fukamuzi od-
czytał list, w którym abp Leo Jun Ikenaga prosi o posza-
nowanie ludzkiej godności i przeprasza za okrucieństwa, 
jakie Japończycy wyrządzili Chińczykom w minionych 
czasach. 
 

 
 

Bp Frans Schraven (1873–1937) 
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Sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów abp Savio 
Hon Tai Fai, który był głównym celebransem Mszy św., 
poprosił, by w odpowiedzi na przejmujący list ks. Fukamuzi 
przekazał znak Chrystusowego pokoju, jakiego doświad-
czali uczestnicy uroczystości, siostrom i braciom w Japonii. 
Wśród grupy ośmiu męczenników pochodzących z Holandii, 
Polski, Słowacji, Austrii i Francji, było 6 lazarystów, 
1 trapista i 1 wierny świecki. Przedstawiciele wymienio-
nych krajów brali również udział w uroczystości, będącej 
wymownym znakiem przebaczenia i pojednania. Abp Savio 
Hon w homilii mówił o „SMS-ie”, który otrzymujemy od 
męczenników – SMS oznacza: sługa – misjonarz – święty. 
Dziękował też Kościołowi w Europie, zwłaszcza w Holandii, 
za posyłanie do Chin przez wieki licznych misjonarzy. 
W Chinach pracowało ok. 100 kapłanów narodowości ho-
lenderskiej ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy (lazary-
stów), z których czterech zostało zabitych, wielu zmarło 
w młodym wieku, a inni spędzili długie lata w więzieniach 
i obozach pracy. Arcybiskup pobłogosławił również im-
ponujących rozmiarów dzieło sztuki (12 na 3,5 m), uka-
zujące sceny z życia bpa Schraven i jego towarzyszy. Dzieło, 
nad którego projektem i wykonaniem czuwał artysta re-
demptorysta o. Jan Haen, zostało namalowane przy pomocy 
stu wolontariuszy. Zdobi ono ściany kaplicy, w której 
centralne miejsce zajmują groby męczenników. Po południu 
profesor uniwersytetu w Tilburgu Erik Borgman wygłosił 
wykład poświęcony bp. Schravenowi. 13 października, 
w dzień urodzin bp. Schravena, zaprezentowano dwie po-
zycje książkowe: czterojęzyczny komiks autorstwa znanego 
belgijskiego twórcy Geerta de Suttera, przedstawiający hi-
storię męczenników pod tytułem „List z Chin. Historia 
żywej wiary o zdumiewającej aktualności” oraz album 
„Nad moim zmarłym ciałem”, do którego fotografie wy-
konał Jef Hendricks, a komentarze napisał ks. Jan Haen 
CSSR.  
 
� 15 października 2012: Minęło 100 dni tzw. „reko-
lekcji” bpa Ma Daqin. Od konsekracji biskupiej 7 lipca 
w Szanghaju bp Tadeusz Ma Daqin 马达钦  przebywa 
w seminarium w Sheshan bez możliwości sprawowania 
biskupiej posługi. W blogu, którego pisanie biskup mógł 
ponownie podjąć 16 lipca, opisuje on swe obecne życie: 
„Patrząc na minione 100 dni, codziennie poświęcałem czas 
na refleksję, modlitwy, czytanie i piłem herbatę. Choć tego 
rodzaju życie wydaje się niezmiernie monotonne, Bóg 
zawsze przygotowuje jakieś „miłe chwile”, by mnie po-
cieszyć”. Dalej bp Ma opisuje humorystyczne sytuacje, 
takie jak nocną „walkę” ze stonogą. Po kilku godzinach od 
zamieszczenia w Internecie, na tekst odpowiedziało już ok. 
70 katolików, wyrażając swą solidarność i wsparcie dla 
więzionego biskupa oraz nadzieję, że wkrótce będzie razem 
z nimi.     
 
� 18 października 2012: Chińscy muzułmanie piel-
grzymują do Mekki. Między końcem września a 18 paź-
dziernika 13 800 wyznawców islamu z Chin udało się na 

pielgrzymkę zorganizowaną przez Chińskie Stowarzyszenie 
Muzułmańskie. Zatwierdzanie imamów prowadzących 
pielgrzymki, szkolenia przygotowujące uczestników do 
wyprawy, organizacja 82 lotów czarterowych do Medyny 
z różnych miast w Chinach, fachowa obsługa medyczna – to 
niektóre z usług zapewnionych przez stowarzyszenie. 
W 1989 r., gdy po raz pierwszy organizowano pielgrzymki 
do Medyny, wzięło w nich udział 1000 muzułmanów z Chin 
– powiedział Guo Chengzhen, wiceprezes stowarzyszenia. 
Obecnie, dzięki wyższym dochodom, więcej osób może 
spełnić swoje marzenie. Lot z Lanzhou w prowincji Gansu 
do Medyny w Arabii Saudyjskiej trwa 10 godzin. W Me-
dynie pielgrzymi zwiedzają Meczet Proroka. Następnie 
podejmują 38-dniową pielgrzymkę – hadżdż – do oddalonej 
o 427 km Mekki.  
 
21 października 2012: 70 lat tajwańsko–watykańskich 
stosunków dyplomatycznych. Relacje między Republiką 
Chińską (ROC) i Watykanem często były trudne – stwier-
dził chargé d'affaires nuncjatury apostolskiej na Tajwanie 
ks. Paul Russel podczas uroczystości upamiętniającej na-
wiązanie stosunków dyplomatycznych między tymi pań-
stwami. Wyzwania „nie były związane z zasadniczą naturą 
czy to Republiki Chińskiej czy to Stolicy Apostolskiej, 
pochodziły raczej od sił zewnętrznych” – powiedział, 
w zawoalowany sposób nawiązując do Chin kontynental-
nych. W katedrze Niepokalanego Poczęcia w Tajpej na 
Mszy Świętej, której przewodniczył abp Jan Hung Shan 
Chuan, przewodniczący Regionalnej Konferencji Episko-
patu Tajwanu, zebrało się ok. 30 księży, 300 wiernych 
i dwóch przedstawicieli władz. Watykan jest jedynym pań-
stwem w Europie utrzymujących stosunki dyplomatyczne 
z Tajwanem, czemu sprzeciwia się rząd w Pekinie. Vanessa 
Shih, tajwańska wiceminister spraw zagranicznych, po-
wiedziała, że pośród globalnego politycznego i ekono-
micznego zamieszania ostatnich 70 lat „relacje między ROC 
i Stolicą Apostolską pozostawały trwałe, oparte na wspól-
nym zaangażowaniu w sprawy pokoju na świecie i dobro-
bytu ludzkości”. Watykan wniósł duży wkład w edukację, 
opiekę medyczną i opieką społeczną – dodała wiceminister. 
 
� 22 października 2012: Film o Adamie Schall von Bell. 
„Adam Schall von Bell w cesarskiej służbie” – brzmi tytuł 
dwuczęściowego, opartego na faktach, filmu produkcji 
Kuangchi Program Service. Film ilustruje długie i drama-
tyczne życie XVII-wiecznego niemieckiego jezuity i na-
ukowca w Chinach. Choć sam nie nawrócił żadnego cesarza, 
jego „twórcze budowanie mostów” było bardzo pomocne 
w procesie zakładania Kościoła katolickiego w Państwie 
Środka.   
 
� Październik 2012: Przygotowania do zmiany władzy 
w Chinach. 8 listopada br. rozpocznie się 18. Kongres 
KPCh, podczas którego zostaną wyłonione nowe władze 
państwowe. Przewiduje się, że w piątym pokoleniu władz 
‘nowych Chin’ funkcję I sekretarza partii, a tym samym 
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prezydenturę, obejmie Xi Jinping, natomiast stanowisko 
premiera przejmie Li Keqiang. Liczba członków Stałego 
Komitetu zostanie zmniejszona z 9 do 7. Dotychczasowy 
rząd przygotowuje również poprawki do konstytucji, m.in. 
usunięcie wspominania „myśli Mao Zedonga” oraz 
wprowadzenie innych „ważnych teorii”. W kongresie 
weźmie udział 2000 delegatów z całego kraju. W miarę 
zbliżania się tego wydarzenia nasilają się kontrole mające 
zagwarantować bezpieczeństwo. Zhou Yongkang, odpo-
wiedzialny za siły bezpieczeństwa członek Biura Politycz-
nego powiedział: „Musimy trzeźwo zdawać sobie sprawę 
z tego, że istnieją różne czynniki, które mogą prowadzić do 
dysharmonii, braku bezpieczeństwa i chwiejności, stwa-
rzając ryzyko i wyzwania dla bezpiecznej pracy kongresu 
Partii”. Biorąc pod uwagę to ostrzeżenie, władze prowincji 
Hubei nakazały 60 000 funkcjonariuszy lokalnej policji, by 
w dniach od 20 października do 20 listopada nie korzystali 
z urlopu.    
    
� 22 października 2012: Oświadczenie Biura ds. Religii. 
Państwowe Biuro ds. Religii (SARA) wydało komunikat 
wzywający lokalne władze do „zdecydowanego zakazu” 
jakiejkolwiek działalności dochodowej związanej z dzia-
łalnością religijną. W oświadczeniu stwierdza się, że nie-
które władze lokalne, przedsiębiorstwa i osoby indywidu-
alne posługują się religią jako narzędziem do czerpania 
zysków poprzez budowę nowych miejsc kultu, „wypoży-
czanie” fałszywych mnichów bądź księży do prowadzenia 
nielegalnej działalności religijnej, gromadzenia darowizn 
oraz zmuszanie turystów do ofiar pieniężnych. „Tego ro-
dzaju praktyki psują wizerunek kręgów religijnych 
i szkodzą ich interesom, ranią uczucia wierzących i łamią 
prawa turystów” – głosi dokument. Oświadczenie stwierdza, 
że posługi religijne mogą być sprawowane wyłącznie przez 
odpowiednie, wykwalifikowane i zarejestrowane w orga-
nach administracji państwowej ds. religii duchowieństwo. 
Należy dokładnie sprawdzić zarejestrowane miejsca reli-
gijne, by wykluczyć nadużycia. Nie zezwala się na pro-
wadzenie działalności religijnej i przyjmowanie darowizn 
organizacjom, które nie są legalnie zarejestrowane; nie 
zezwala się na organizowanie działalności religijnej 
w niezarejestrowanych miejscach. Władze zapowiedziały 
zbadanie przypadków fałszywych duchownych prowadzą-
cych nabożeństwa, przejęcie nielegalnych zysków i ukara-
nie nadużyć.  
 
� 29 października 2012: Walne Zebranie Stowarzysze-
nia Sinicum im. Michała Boyma SJ. „Prawda i miłość jako 
dwa filary naszej działalności na rzecz Kościoła katolic-
kiego w Chinach” – brzmiał tytuł impulsu przedstawionego 
na początek spotkania przez o. Zbigniewa Wesołowskiego 
SVD z Instytutu Monumenta Serica w Sankt Augustin. 
O. Zenon Styś OFM, z kolei, przybliżył postać nowego 
franciszkańskiego błogosławionego – o. Gabriele Allegry, 
tłumacza całego Pisma Świętego na język chiński. Podczas 
zebrania zaprezentowano logo stowarzyszenia i poinfor-

mowano o pomyślnie zakończonym procesie rejestracji 
stowarzyszenia i nabyciu przez nie osobowości prawnej. 
Prezes stowarzyszenia o. Antoni Koszorz SVD poinfor-
mował, iż decyzją zarządu dzień 24 maja, który jest Dniem 
Modlitwy za Kościół w Chinach, został ustanowiony 
świętem patronalnym stowarzyszenia. Sprawozdanie z ro- 
cznej działalności stowarzyszenia unaoczniło zebranym 
różne działania podejmowane przez członków, takie jak: 
współorganizowanie kształcenia i formacji sióstr i semi-
narzystów z Chin w Polsce; umożliwianie Chińczykom 
udziału w rekolekcjach oazowych w Polsce i w Chinach; 
prowadzenie wykładów, prelekcji, katechez o tematyce 
chińskiej, ze zwróceniem uwagi na religie w Chinach oraz 
na sytuację Kościoła katolickiego w tym kraju; organizo-
wanie happeningu ‘mejd in Czajna’; udział w różnego ro-
dzaju wydarzeniach kulturalnych, służących wzajemnej 
promocji kultury. Podejmowane działania były szczególnie 
zintensyfikowane w okolicy Dnia Modlitwy za Kościół 
w Chinach (24 maja), który wyznacza czasową oś działań 
Sinicum. Członkowie stowarzyszenia przewodniczyli oko-
licznościowym mszom świętym oraz nabożeństwom za 
Chiny i tamtejszy Kościół, przekazywali informacje zwią-
zane z ideą 24 maja w mediach i na wykładach prowa-
dzonych w różnych miastach Polski. Uczestnicy zebrania 
z aplauzem przyjęli propozycję nadania honorowego 
członkostwa o. prof. dr hab. Romanowi Malkowi SVD, 
założycielowi kwartalnika „Chiny dzisiaj” i spiritus movens 
grupy osób zaangażowanych w pomoc Kościołowi w Chi-
nach na polskim gruncie, z której wyrosło Stowarzyszenie 
Sinicum im. Michała Boyma SJ. Do stowarzyszenia przyjęto 
jako członków zwyczajnych dwóch specjalistów z dziedziny 
sinologii: o. dr Piotra Adamka SVD, dyrektora Instytutu 
Monumenta Serica w Sankt Augustin oraz o. dr Zbigniewa 
Wesołowskiego SVD, redaktora naczelnego czasopisma 
sinologicznego „Monumenta Serica. Journal of Oriental 
Studies”. Spotkanie zakończono mszą świętą w intencjach 
Kościoła katolickiego w Chinach, o dar wiary dla licznych 
mieszkańców Państwa Środka, którzy nie znają jeszcze 
Chrystusa, oraz w intencjach Stowarzyszenia Sinicum.  
 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 
 
 

Źródła: (sierpień – październik): UCAN, Asianews, Agenzia Fides, 
Hong Kong Sunday Examiner, Vatican Information Service, Vatican 
Insider, www.state.gov, SkyNews–Australia 4.08., Foreign Policy 
18-19.08, The Jakarta Post 18-19.08, IANS 18-19.08., The Irish 
Times 13.09, Xinhua 27.09., Taipei Times 4-9.10, SCMP 4.08., 
4-9.10, Washington Post 11.10, Mgsr. Schraven Foundation press 
release 14.10, China Daily Online 18.10, źródła prywatne.    
 
 
 
 

Beatyfikacja o. Gabriele Marii Allegry OFM 
 

29 września 2012 w Acireale na Sycylii we Włoszech kard. 
Angelo Amato dokonał beatyfikacji o. Gabriele Marii Al-
legry (Lei Yongming 雷永明, 1907-1976), tłumacza całego 
Pisma świętego na język chiński [zob. NOTATKI HISTO-

RYCZNE, s. 42]. Wydarzenie to jest wielkim darem dla ca-
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łego Kościoła Powszechnego, a szczególnie dla Zakonu 
Braci Mniejszych. Bezpośrednie przygotowanie do uro-
czystości beatyfikacyjnej rozpoczęło się procesją maryjną 
28 września 2012. Obraz „Madonny della Ravanusa” 
z rodzinnej miejscowości o. Allegry został uroczyście 
wniesiony do franciszkańskiego kościoła San Biagio 
w Acireale, gdzie spoczywają doczesne szczątki nowego 
błogosławionego. Ojciec Gabriele był szczególnym czci-
cielem „Madonny della Ravanusa”. Po krótkiej modlitwie, 
procesja z obrazem Matki Bożej ruszyła na plac przykate-
dralny, gdzie o godzinie 21.00 rozpoczęło się modlitewne 
czuwanie, któremu przewodniczył o. José Rodríguez 
Carballo, Generał Zakonu Braci Mniejszych.  
 

 
 

Kard. Józef Zen i Generał Zakonu Franciszkanów  
(z prawej) podczas uroczystości 

 

W modlitewnym czuwaniu uczestniczył emerytowany ar-
cybiskup Hongkongu, kard. Joseph Zen Ze-Kiun, ordyna-
riusz diecezji Acireale, bp Antonino Raspanti, liczne du-
chowieństwo, grupa wiernych z Hongkongu, oraz rzesze 
wiernych z Acireale i z całej Sycylii. 

Następnego dnia 29 września odbyły się uroczystości 
beatyfikacyjne, którym przewodniczył kard. Angelo Amato, 
Prefekt Kongregacji do spraw Świętych. Mszę Świętą 
koncelebrowali kardynałowie: Joseph Zen Ze-Kiun, Sa-
lvatore de Gorgi, Paolo Romeo; o. José Rodríguez Carballo, 
Generał Zakonu Braci Mniejszych, 25 biskupów, wśród 
nich bp Savio Hon Tai-Fai – Sekretarz Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary i bp Mariano Crociata – Sekretarz Epi-
skopatu Włoch. Szczególnym momentem uroczystości było 
odczytanie dekretu beatyfikacyjnego papieża Benedykta 
XVI, w którym Ojciec Święty nazwał nowego błogosła-
wionego „pokornym uczniem Bożej Mądrości, wiernym 
apostołem Pisma Świętego i gorliwym misjonarzem ziemi 
Dalekiego Wschodu”.  

Sylwetkę błogosławionego Allegry przedstawił w swo- 
jej homilii kard. Angelo Amato mówiąc, że już od wczesnej 
młodości o. Gabriele wyróżniał się wielkimi zdolnościami 
intelektualnymi. Posiadał dar wyjątkowej pamięci. Miał 
rozległą wiedzę tak w dziedzinach świeckich jak i w kwe-
stiach teologicznych. Był wykwintnym mówcą.  

 
 

Odsłonięcie obrazu beatyfikacyjnego 
 

Tym wszystkim cechom towarzyszyła ogromna pokora 
franciszkańska. Kardynał Amato podkreślił, że Gabriele 
Maria Allegra był przede wszystkim świętym, heroicznym 
świadkiem Ewangelii Chrystusa oraz człowiekiem głębokiej, 
niezachwianej wiary. Z wiary zrodziła się myśl przetłu-
maczenia Pisma Świętego na język chiński. W końcowej 
części swojej homilii kardynał Amato powiedział, że bło-
gosławiony Allegra uczy nas  umiłowania Pisma Świętego, 
zachęca do częstego czytania Pisma Świętego i do wyra-
żania treści tam zawartych codziennym naszym życiem. 
Uczy nas szukania w  Ewangelii Chrystusa naszej tożsa-
mości, kształtowania naszego „bycia ochrzczonymi” tak, 
abyśmy stali się solą ziemi i światłem świata, zdolnymi do 
heroizmu i  świętości.      

     MAREK WACH OFM 
 
 
Ośrodek Latinitas Sinica w Pekinie 
 

15 czerwca 2012 roku w Pekinie został uroczyście otwarty 
Ośrodek Latinitas Sinica. Ceremonia odbyła się na Pekiń-
skim Uniwersytecie Języków Obcych, ponieważ Ośrodek 
jest afiliowany przy Państwowym Centrum Badawczym 
Sinologii Zagranicznej, będącym częścią tego uniwersytetu. 
Z okazji otwarcia Ośrodka krótkie referaty wygłosili re-
prezentanci uniwersytetu: prof. Carlo Poeta z Wydziału 
Kultury Ambasady Włoch, prof. Zhang Xiping i prof. 
Michele Ferrero. Z kolei prof. Peng Xiaoyu z Uniwersytetu 
Pekińskiego w sposób humorystyczny przypomniał, że 
nauka łaciny na uniwersytetach pozostawia jeszcze wiele do 
życzenia. Większość studentów ma tylko bardzo powierz-
chowną znajomość tego języka i nie potrafi pracować 
z  tekstami łacińskimi, nawet po dwóch semestrach nauki. 
 Kierownik i inicjator Ośrodka prof. Michele Ferrero – 
od 2009 nauczyciel łaciny na Pekińskim Uniwersytecie 
Języków Obcych – już w czerwcu 2011 roku zorganizował 
konferencję na temat nauczania łaciny na chińskich uni-
wersytetach. Natomiast obecnie powstał Ośrodek, którego 
celem jest szerzenie znajomości kultury języka łacińskiego. 
W Ośrodku pracują dr Zhang Xiping (dyrektor Państwo-
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wego Centrum Badawczego Sinologii Zagranicznej), prof. 
Michele Ferrero, dr Luo Ying (pierwsza nauczycielka ła-
ciny na uniwersytecie) i dr Zhang Mingming. 
 Zadania Ośrodka Latinitas Sinica są następujące: 
wspieranie nauki łaciny w Chinach i studiów w zakresie 
kultury języka łacińskiego; zintensyfikowanie badań si-
no-latynistyki (chodzi tu przede wszystkim o tłumaczenia 
chińskich klasyków XVII i XVIII wieku na język łaciński); 
wspieranie studiów nad wczesnymi tłumaczeniami z języka 
łacińskiego na chiński (dotyczy przede wszystkim prze-
kładów Biblii i tekstów liturgicznych); zainicjowanie roz-
powszechniania informacji o instytucjach i możliwościach 
studiów w tej dziedzinie. Planowane jest również wyda-
wanie rocznika – „Journal of Latin Studies in China”. 
 Na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych prowa-
dzone jest nauczanie i badania nad 90 językami świata. 
Ponieważ języki zachodnie są ściśle związane z łaciną, nie 
powinno na uniwersytecie zabraknąć ośrodka języka ła-
cińskiego – podkreślał prof. Zhang Xiping w swoim entu-
zjastycznym wykładzie. Dla zrozumienia pierwszych stuleci 
badań sinologicznych, niezbędne jest przeanalizowanie 
tłumaczeń z języka chińskiego na łacinę i z łaciny na język 
chiński. Nauka łaciny na Pekińskim Uniwersytecie Języków 
Obcych ma stosunkowo krótką historię. W 2008 roku po raz 
pierwszy zaproponowano kurs łaciny, a już od 2009 roku 
prof. Michele Ferrero został zatrudniony jako wykładowca. 
Od 2011 uczelnia oferuje również kursy wakacyjne, 
w  których ostatnio uczestniczyło 170 studentów (już 
w  ciągu pierwszego dnia przez Internet na kurs zgłosiło się 
400 osób, ale ze względów praktycznych tylko część za-
interesowanych mogła zostać przyjęta). Podobnie na Uni-
wersytecie Ludowym w Pekinie w semestrze letnim było 
220 studentów uczących się łaciny na trzech kursach. 
 W połączeniu z otwarciem Ośrodka Latinitas Sinica, 
w godzinach popołudniowych odbyła się konferencja na 
temat: Tłumaczenia Biblii w okresie dynastii Ming i Qing. 
Głównymi referentkami były doktorantki z Państwowego 
Centrum Badawczego Sinologii Zagranicznej. Wang 
Shuofeng przedstawiła sylwetkę misjonarza jezuity ks. 
Louisa Antoine’a de Poirota (1735–1813), który działał 
w Chinach w latach 1770–1813 i przetłumaczył prawie całą 
Biblię na język chiński. Zhu Qing opisała pracę ks. Jeana 
Basseta (1662–1707) – misjonarza z Paryskiego Zgroma-
dzenia Misji Zagranicznych, który jeszcze przed ks. Po-
irotem w latach 1702–1707 przetłumaczył wiele fragmen-
tów Nowego Testamentu na język chiński. Manuskrypt jego 
tłumaczenia trafił do rąk słynnego protestanckiego misjo-
narza działającego w Chinach – Roberta Morrisona, który 
na początku XIX w. dokonał własnego przekładu, posłu-
gując się w dużej mierze manuskryptem Basseta. 
W  związku z tym, inna doktorantka Liu Meihua przed-
stawiła tłumaczenie Biblii sporządzone przez Roberta 
Morrisona. Ostatnia z referentek, Kang Taiyi, przeanali-
zowała Biblię Joshua Marshmana, który w 1799 roku 
przybył do Serampore w Indiach, a w 1819 wydał tłuma-
czenie Biblii na język chiński. Następnym krokiem w pra-

cach badawczych będzie porównanie wymienionych tłu-
maczeń Biblii z tekstami, na których zostały oparte, przede 
wszystkim z tekstem łacińskim Vulgata Clementina oraz 
z  angielską Biblią Króla Jakuba (King James Bible). Należy 
podkreślić, że wszystkie doktorantki posiadają dobrą zna-
jomość języka łacińskiego.  
 Po referatach doktorantek głos zabrali obecni na spo-
tkaniu eksperci. Znajdowali się wśród nich: prof. Sun 
Shangyang, znany ze studiów nad Pawłem Xu Guangqi 
i innymi chińskimi chrześcijanami, dr Zhuo Xinping 
z wydziału religioznawstwa Chińskiej Akademii Nauk 
Społecznych, oraz dr Huang Ximu (Simon S.M. Wong) – 
doradca do spraw tłumaczeń Zjednoczonego Towarzystwa 
Biblijnego z Hongkongu. 
 Można tylko podziwiać energię i wytrwałość dyrektora 
i organizatora wielu projektów prof. Zhang Xiping, 
wspierającego studia nad wczesnymi tłumaczeniami Biblii 
na język chiński. Profesjonalne studia nad historią chrze-
ścijaństwa w Chinach są prowadzone obecnie nie przez 
instytucje kościelne i chrześcijańskie, ale przez niekościelne 
ośrodki badawcze i przez studentów, którzy w większości 
nie są chrześcijanami. Być może z tego powodu językowe 
studia nad wczesnymi tłumaczeniami Biblii nie osiągną 
teologicznej głębi, ale niewątpliwie stanowić będą ważny 
fundament do dalszych analiz. Budzą one również nadzieję, 
że dzięki poznaniu tego, jak bardzo wczesne katolickie 
i  protestanckie tłumaczenia Biblii są ze sobą spokrewnione, 
wzrośnie w Chinach świadomość ekumeniczna. (L.L.)  
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Uwagi wstępne: Jak informowaliśmy w poprzednim nu-
merze (s. 10) kardynał Jan Tong Hon z Hongkongu był 
jednym z trzech przewodniczących Synodu Biskupów, 
który odbył się w dniach 7–28 października 2012 r. na 
Watykanie pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przeka-
zywania wiary chrześcijańskiej”. Na pierwszej sesji Syno-
du kard. Tong przedstawił zaangażowanie wiernych 
w ewangelizację na terenie Chin i podkreślił ogromną 
wartość świadectwa katolików świeckich. Tekst przemo-
wy przetłumaczył PIOTR RUDZIŃSKI. 
 
Drogi Ojcze Święty, 
W imieniu Ojców Synodalnych i uczestników synodu 
chciałbym Cię, Ojcze Święty, serdecznie powitać i wy-
razić głęboką wdzięczność za zaproszenie nas na to 
Zgromadzenie Synodu Biskupów. „Nowa ewangeliza-
cja dla rozkrzewiania wiary chrześcijańskiej” jest rze-
czywiście pilnym tematem, gdyż wielu ludzi na świecie 
nadal nie zna naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wielu 
ochrzczonych przestało praktykować swoją wiarę. 
Pięćdziesiąt lat temu Sobór Watykański II zachęcał nas, 
abyśmy wypłynęli na głębię (Łk 5,4). Dzisiaj, w po-
dobny sposób, musimy postawić sobie za wzór wspól-
notę pierwotnego Kościoła (Dz 2,42-47). Członkowie 
tej wspólnoty posiadali trzy przymioty, które mogą być 
wyrażone za pomocą trzech greckich słów: didache, 
koinonia oraz diakonia. Didache oznacza doktrynę, 
która odnosi się nie tylko do teorii, ale przede wszyst-
kim do osobistego przyjęcia wcielonego, ukrzyżowane-
go oraz zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Koino-

nia oznacza łączność duchową na różnych poziomach: 
najpierw z Bogiem, potem ze wszystkimi członkami 
Kościoła, a następnie ze wszystkimi ludźmi na świecie, 
w szczególności z ubogimi. Diakonia oznacza służbę. 
Jezus poucza nas, że nie polega ona na tym, aby nam 
służono, lecz abyśmy służyli bliźnim, składając nawet 

całkowity dar z siebie, prowadzący do krzyża (por. Mt 
20,28). 
 Wymienione przymioty można odnaleźć we wspól-
notach Hongkongu, Makao oraz na terenie Chin konty-
nentalnych. Gdy Hongkong powrócił do Chin w 1997 
roku, wiele rodzin stanęło wobec kryzysu, którego źró-
dłem był strach przed komunistycznym reżimem. W ję-
zyku chińskim słowo „kryzys” składa się z dwóch zna-
ków: „zagrożenie” oraz „możliwość”. Dlatego też 
doświadczając poczucia zagubienia, nawet niepraktyku-
jący katolicy zwrócili się do Kościoła, aby otrzymać 
duchową pomoc. Wielu wiernych brało udział w kate-
chezach oraz w kursach biblijnych i teologicznych, by 
pogłębić swoją wiarę oraz stać się ewangelizatorami. 
Dzisiaj w naszej diecezji mamy ponad tysiąc dobrze 
wykształconych katechetów, którzy pracują jako wo-
lontariusze. W tym roku ponad trzy tysiące dorosłych 
otrzymało chrzest w czasie Wigilii Paschalnej. Nasza 
sąsiednia diecezja Makao podjęła podobne wysiłki i w 
ostatnich latach także odnotowała wzrost liczby osób 
przyjmujących sakrament chrztu świętego. W północ-
nej części Chin, ksiądz pracujący w jednej z wiejskich 
parafii podzielił się ze mną swoim doświadczeniem 
ewangelizacyjnym. Po intensywnej modlitwie zdecy-
dował, aby podzielić parafian na dwie grupy. Każdej 
z nich przydzielił inne zadanie. Osoby nowo ochrzczo-
ne miały za zadanie przyprowadzić na katechezę swo-
ich przyjaciół, znajomych oraz krewnych niebędących 
katolikami. Natomiast katolicy należący do Kościoła od 
wielu lat, otrzymali jako zadanie nauczyć nowo przy-
byłych katechumenów katechizmu. W trakcie trwania 
katechez ksiądz modlił się żarliwie w kościele. Zaowo-
cowało to tym, że każdego roku ponad tysiąc osób 
przyjmowało chrzest.  
 Spośród trzech przymiotów didache, koinonia i dia-

konia obecnych w pierwotnym Kościele, odzwiercie-
dlonych w przytoczonych wcześniej świadectwach, di-

dache wydaje mi się najważniejsza, ponieważ Bóg 
działa przez nas jako przez swoich świadków. Dzisiaj, 
stając w obliczu kultury materializmu obecnej w świe-
cie oraz istniejącego w Kościele problemu nieprakty-
kowania wiary przez wielu katolików, musimy być żar-
liwymi świadkami wiary. Musimy także zwrócić uwagę 
na młodzież, o czym Wasza Świątobliwość często nam 
przypomina w słowach: „Pozwólcie młodym ludziom 
ewangelizować młodzież”. Boży plan zbawienia jest 
wspaniały i jestem pewien, że z wiarą, nadzieją i miło-
ścią uda nam się zrealizować naszą misję ewangeliza-
cyjną.  

Drogi Ojcze Święty, czcigodni Ojcowie Synodalni 
i jego uczestnicy, bardzo dziękuję za uwagę i cieszę się, 
że będę mógł usłyszeć również wasze świadectwa wia-
ry.  
 

        
文文文文    件件件件        
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Ewangelizacja  

jest wyzwaniem i szansą  
 

kard. Jan Tong Hon 
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Uwagi wstępne: Na Synodzie Biskupów 23 października 
2012 r. sekretarz generalny Synodu Nikola Eterovic od-
czytał list bpa Łukasza Li Jingfeng z diecezji Fengxiang 
w prowincji Shaanxi, będący świadectwem wiary i wyra-
żający głos chińskiego Kościoła. 90-letni biskup Li, po-
dobnie jak inni chińscy biskupi, nie mógł uczestniczyć 
w Synodzie. Poniżej publikujemy list Ojców Synodu wy-
słany w odpowiedzi do biskupa Li.  
 
Wasza Ekscelencjo, 
Z wielką przyjemnością Ojcowie Synodalni uczestni-
czący w XIII Zwyczajnym Synodzie Biskupów na te-
mat „Nowa ewangelizacja dla przekazywania wiary 
chrześcijańskiej” przyjęli list Jego Ekscelencji, w któ-
rym wyraził pragnienie, by na Synodzie był również 
usłyszany głos z Chińskiej Republiki Ludowej. Chociaż 
wśród Ojców Synodalnych są też biskupi pochodzący 
z Hongkongu i Tajwanu, doceniamy w sposób szcze-
gólny ten gest. Synod z zadowoleniem, dziękując Bogu, 
przyjął informacje o tym, że chińscy wierni zachowują 
wiarę, pobożność i szczerość wobec Świętej Matki Ko-
ścioła. Wiemy, że cierpienia, modlitwy i radość bycia 
chrześcijaninem w Chinach są doceniane przez Boga 
i dodają odwagi chrześcijanom na całym świecie. 

W niedzielę, 7 października, podczas uroczystej li-
turgii eucharystycznej Ojciec Święty otworzył XIII 
Zgromadzenie Synodalne upamiętniające 50. rocznicę 
rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz początek 
Roku Wiary, który zakończy się uroczystością Chry-
stusa Króla 2013 roku. Mimo iż Ksiądz Biskup i inni 
biskupi katoliccy z Chin nie mogli zabrać głosu na Sy-
nodzie, uważamy Was za obecnych duchowo wśród nas. 
Prosimy wszystkich biskupów, kapłanów i wiernych 
tego wielkiego Narodu, by z wielkodusznością i zaan-
gażowaniem przeżywali Rok Wiary. Zalecamy, by 
w szczególny sposób wzięli sobie do serca ewangeliza-
cję narodu chińskiego i re-ewangelizację tych, którzy 
zobojętnieli w wierze lub ją utracili.  

Synod Biskupów ponawia wobec Księdza Biskupa 
i całego Kościoła w Chinach życzenia wszelkiego dobra 
w nadziei, że w przyszłości biskupi pochodzący z wa-
szego szlachetnego Narodu będą mogli uczestniczyć 
w pracach synodalnych. Ojciec Święty Benedykt XVI 
przesyła specjalne błogosławieństwo Waszej Ekscelen-
cji, kapłanom i wiernym waszej diecezji, a także całe-
mu umiłowanemu Kościołowi w Chinach.  

 

Uwagi wstępne: Zamieszczona poniżej modlitwa – wy-
znanie wiary – znajduje się w katedrze w Xi’an. Autorem 
jest Paweł Xu Guangqi 徐光启 (1562–1633), urzędnik ce-
sarski nawrócony na chrześcijaństwo przez misjonarza 
Matteo Ricci. Xu Guangqi stara się w prostych słowach 
wyrazić istotę swojej wiary oraz zachwyt nad jej wspania-
łością. Boleśnie odczuwa fakt, iż nie wie, w jaki sposób 
przekazać zdumiewające prawdy wiary swoim współcze-
snym. Jego mistrz, jezuita Matteo Ricci, przekazał mu 
w sposób zrozumiały wielkie prawdy wiary, on sam jed-
nak nie jest w stanie głosić je innym, nie posiadając ani 
słownika, ani Biblii, ani katechizmu w języku chińskim. 
Xu próbuje, tak jak potrafi, wyrazić treści, które sam zro-
zumiał. Trudno mu jednak oddać pojęcia zupełnie dla nie-
go nowe, takie jak „stworzenie” czy „wcielenie”. Znane 
mu słownictwo jest niewystarczające. Nie znajduje na 
przykład odpowiedniego słowa na określenie „wieczność”. 
Kiedy Xu Guangqi próbuje tłumaczyć teksty chrześcijań-
skie, znajduje się poniekąd w sytuacji kogoś, kto w dzi-
siejszym czasie próbowałby tłumaczyć treści z zakresu in-
formatyki przy pomocy dziewiętnastowiecznego słow- 
nictwa. Słów takich jak „Bóg” czy „Jezus” nie chce uży-
wać z respektu przed transcendencją Boga. Także termin 
„syn nieba” – określenie cesarza – z tego samego powodu 
nie jest w tekście wymieniany. Tekst modlitwy opracowa-
ny przez O. PIERRE JEANNE MEP ukazał się w czasopiśmie 
„Missions Étrangères de Paris” 2012, nr 474, s. 37. Na 
język polski przetłumaczył SŁAWOMIR RAKUS SVD. 
 
Władca, który stworzył ziemię i wszechświat, cały ro-
dzaj ludzki i królestwo zwierząt. Nie ma On początku 
w przeszłości, a Jego przyszłość nie będzie miała końca. 
Istnieje On wszędzie: z prawej i lewej strony, z przodu 
i z tyłu, na dole i na górze, i nie ma takiego miejsca, 
w którym byłby nieobecny. On jest ponad wszelkim 
stworzeniem i nic, co jest stworzeniem, nie może się 
z Nim równać. Nie ma On postaci i żaden obraz nie 
jest w stanie Go przedstawić. Można Go było jednak 
poznać, kiedy przybył na świat. Przez swoje święte 
uczynki okazał swą nieogarnioną miłość do wszelkiego 
stworzenia. W swojej sprawiedliwości wynagradza do-
bro i karze zło. Nie ma nic wyższego ponad Niego. Je-
go słowo i Jego prawda są bezgraniczne. 

 

Pochwała Wszechmogącego  
Wyznanie wiary z katedry w Xi’an 

 

Xu Guangqi 
 

 

Cierpienia chińskich chrześcijan dodają 

odwagi chrześcijanom na całym świecie  
 

List Synodu Biskupów  
do biskupa diecezji Fengxiang 
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Wprowadzenie 
W języku chińskim nie ma dokładnego odpowiednika 
naszego terminu „religia”. Obecnie używane słowo to 
zongjiao 宗教 (dosł. „pouczenia przodków”), które – 
jak wiele innych współczesnych terminów – przejęte 
zostało z języka japońskiego. To właśnie Japończycy, 
wcześniej od Chińczyków, w ten sposób przetłumaczyli 
europejski termin „religia”. W tradycyjnych Chinach 
mówiło się z jednej strony o „nauce” (xue 學 , np. 
Foxue 佛學 „nauka buddyjska, buddyzm”) – w sensie 
wzniosłego studium, które obejmowało także praktycz-
no-moralne samodoskonalenie, a z drugiej o „doktry-
nie” (jiao 教, np. Fojiao 佛教 „buddyzm, religia bud-
dyjska, religia Buddy”) – w sensie pewnej agitacji, tj. 
pozyskiwania zwolenników.  
 Klasycznym pojęciem na określenie grupy przed-
stawicieli konkretnych idei religijno-filozoficznych by-
ło jia 家 – w węższym, pierwotnym znaczeniu „rodzi-
na”, a w szerszym „szkoła” (np. rujia 儒家 – „szkoła 
konfucjańska, konfucjanizm”; daojia 道家  – „szkoła 
dao”, czyli filozoficzny daoizm; Mojia 墨家 – „szkoła 
Mozi”, czyli motizm lub moizm). Z tradycji starochiń-
skiej pochodzi termin zong 宗, którego używano pier-
wotnie na oznaczenie świątyni przodka, porządku ro-
dowego, oraz stosunku do przodków i tradycji. Później 
stał się on również terminem buddyjskim. Pojęciem 
wyrażającym najpełniej religijność chińską jest dao 道  
(dosł. „droga”). Wskazuje ono na mistyczny nurt reli-
gijności chińskiej, zakorzenionej w światopoglądzie 
monistycznym. Polega ona na wierze w zasadę imma-
nentno-transcendentną („wszechkosmiczno-antropologi-
czną drogę”), która przenika zarówno cały kosmos, jak 
i całą naturę ziemi oraz ludzkie życie. 
 Zanim postaramy się zrozumieć i zinterpretować 
formułę „trzy religie (trzy nauki) tworzą jedność”, 

chcielibyśmy ukazać charakterystyczne cechy religijno-
ści chińskiej.  Z perspektywy historii religii w Chinach 
można by się pokusić o pewne uogólnienia, podsumo-
wujące niektóre specyficzne cechy religijności chiń-
skiej1: 
1. najgłębiej zakorzenionym w religijności chińskiej 
kultem, który do dzisiaj zajmuje znaczące miejsce, jest 
kult przodków2; 
2. religijność chińska opiera się bardziej na ortopraksji 
(dosłownie: „słusznym postępowaniu”, tutaj w sensie: 
„postępowania, które sprawdza się w życiu”), niż na 
ortodoksji („prawowierności”, „dogmatycznie popraw-
nemu sformułowaniu treści własnej religii”). Religij-
ność i religijne doświadczenie muszą być powiązane 
z życiem codziennym, tzn. w przekonaniu Chińczyków 
przynosić konkretne efekty i takież korzyści (życiowy 
pragmatyzm). Religijność nie jest regulowana ani przez 
duchowieństwo (kler, kapłanów), ani przez dogmaty. 
Dla większości Chińczyków religia zdaje się być czymś 
w rodzaju instynktu, podobnie jak pożywienie, miesz-
kanie i ubiór w sposób naturalny należą do życia co-
dziennego człowieka. Wynika to ze specyficznego trak-
towania życia ludzkiego, w którym poprzez lojalność 
i nabożny szacunek wobec przodków, przynależność do 
rodziny, własny wysiłek, i świadomość obecności wie-
lu duchów, a może nawet Najwyższej Istoty (w kla-
sycznych Chinach zwanej Tian 天 – Niebo), Chińczyk 
chce zapewnić swojej rodzinie szczęście, które rozumie 
przede wszystkim jako bogactwo (dobrobyt) i długo-
wieczność. Taka postawa pozostawia niewiele miejsca 
na teologiczną refleksję czy dysputy. Nawet w dao-
izmie religijnym mamy raczej do czynienia z opisami 
doświadczeń religijnych niż z teologią; 
3. synkretyczna postawa religijna wypływająca z wyżej 
przedstawionej postawy ortopraksji. Wszystko, co mo-
że przynieść konkretne efekty, korzyści, a co nie doty-
ka korzeni własnej duchowości i religijności, może być 
zasymilowane i przyjęte w celu pomnażania energii ży-
ciowej. Dlatego też historia religii Chin dostarcza wielu 

                                                 
1  Zob. Zbigniew Wesołowski, Religijność u podstaw tradycji chiń-

skiej i społeczeństwa, w: Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody 

społeczności chińskich, red. naukowa Ewa Zajdler, Warszawa 
2011, s. 87-89. Tekst ten został tutaj przytoczony prawie do-
słownie. 

2  Kult przodków należy do stałych i żywotnych elementów historii 
religii i religijności chińskiej. W czasie dynastii Shang (od 1600 
do 1046 r. przed Chr.) istniał już bardzo szczegółowo opraco-
wany rytuał oddawania czci przodkom oraz odpowiednie kalen-
darium 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 rytuałów jest zazwyczaj oddawanie 
czci zmarłym, dbanie o ich dobre samopoczucie w życiu poza-
grobowym (np. poprzez składanie ofiar), a także zwracanie się 
do nich o radę, błogosławieństwo lub protekcję. 
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przykładów synkretyzmu. Historia Chin jest świadkiem 
stapiania się daoizmu z buddyzmem i z wierzeniami lu-
dowymi, a należy wspomnieć, że i buddyzm chiński 
(politeistyczny) właściwie bardzo różni się od „kla-
sycznego” buddyzmu indyjskiego (ateistycznego). 
Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że chodzi 
o dwie różne religie. Z kolei inne obce religie, które 
podkreślają swoją ortodoksję, jak np. chrześcijaństwo 
czy islam, w Chinach szybko osiągają granice swojej 
adaptacji, akomodacji czy inkulturacji; 
4. tendencja do psychologizowania treści religii. Chiń-
czycy rozumieją religię przede wszystkim jako właści-
wość psychiki ludzkiej, która daje człowiekowi pocie-
chę w utrapieniu, światło w zagubieniu oraz siłę do 
pokonania wielu trudności życiowych. Tym samym, 
brak tu odniesienia do jakiejkolwiek pozapsychicznej 
Transcendencji. Problem prawdy religijnej nie pojawia 
się, bo jej prawdziwość mierzy się jej skutecznością 
(przewaga ortopraksji nad ortodoksją); 
5. obecność politycznego wymiaru religijności, tzn. po-
lityki religijnej. Konfucjańska ortodoksja zakładała, iż 
konfucjanizm zawiera pełnię prawdy, która w konfron-
tacji z innymi tradycjami duchowymi w Chinach, taki-
mi jak np. rodzimy daoizm, starochińskie religijne  
kulty ludowe (uznawane przez konfucjanistów w więk- 
szości za zabobon), czy też wobec przybyłego z Indii 
buddyzmu (nie wspominając o chrześcijaństwie) ukazu-
je jej wyższość i oczywistą rację bytu. Właściwie moż-
na tu mówić szerzej o pewnego rodzaju sinocentryzmie, 
który w konfrontacji z innymi kulturami, np. z zachod- 
nią (która z kolei jest nośnikiem europocentryzmu), 
zawsze będzie podkreślał specyfikę kultury chińskiej, 
czego przykładem w obecnych czasach jest chociażby 
mówienie o „socjalizmie z chińską specyfiką” (juyou 

Zhongguo tese de shehuizhuyi 具有中國特色的社會主義). 
Oznacza to, że w gruncie rzeczy, świadomie lub nie, 
podkreśla się fakt, iż kultura chińska posiada „pełnię 
prawdy” życia ludzkiego, która jest widoczna szcze-
gólnie w jej specyficznych cechach. 

 

Idea „trzech religii tworzących jedność”  
Już na podstawie wyżej wymienionych charaktery-
stycznych cech religijności chińskiej można by powie-
dzieć, iż idea, że „trzy religie tworzą jedność” (san 

jiao heyi三教合一)3 ma do czynienia przede wszystkim 
z postawami ortopraksji i synkretyzmu oraz ze społecz-
no-politycznym klimatem życia religijnego w Chinach. 
Przez „trzy religie” lub „trzy nauki” (san jiao) rozu-
mie się trzy wielkie duchowe tradycje Chin, tzn. kon-

                                                 
3  Od czasów dynastii Song (960–1279) i Ming (1368–1644) wyra-

żano ją również zwrotem „trzy religie są jednością” (san jiao yi 

三教一) lub „trzy religie płyną jednym nurtem” (san jiao he liu

三教合流). 

fucjanizm (rujiao 儒教4 – „nauki lub nauczanie uczo-
nych) 5, daoizm (daojia 道家  – „daoizm filozoficzny” 
lub daojiao 道教 – „daoizm religijny”) i buddyzm (Shi

釋 – naukę Śākyamuniego, Fojiao 佛教 – „nauki lub 
nauczanie Buddy” lub Foxue 佛學 – „nauki Buddy”). 
Choć buddyzm pierwotnie pochodzi z Indii, to jednak 
buddyzm chiński (Han chuan Fojiao漢傳佛教) stanowi 
wśród duchowych tradycji Chin zjawisko wyjątkowe, 
już z tej racji, że nie traktuje się go jako „religii obcej” 
(czego do dziś nie można powiedzieć o chrześ-
cijaństwie). Oznacza to, że w swojej liczącej prawie 
dwa tysiące lat historii w Chinach, buddyzm uległ da-
leko idącej sinizacji. Co do początków buddyzmu 
w tym kraju istnieją różne przekazy. Wedle jednego 
buddyzm pojawił się tam już w III w. przed Chr. Inne 
źródła mówią o przybyciu buddyzmu do Chin 
w czasach potężnego władcy – cesarza Wu (Han Wudi
漢武帝 , 156–87 przed Chr.). Jego wysłannik Zhang 
Qian 張騫 (195–114 przed Chr.) odbył podróż na Za-
chód, po czym powrócił do Chin w 126 r. przed Chr. 
Wtedy to Chiny miały po raz pierwszy dowiedzieć się 
o buddyzmie. Informacje te zdają się być mało praw-
dopodobne, bowiem cesarze chińscy, tacy jak Pierwszy 
Cesarz Qin Shi Huangdi 秦始皇帝, byli jeszcze legista-
mi6, pragnęli biurokratycznego państwa i mieli kseno-
fobiczne nastawienie do wszystkiego co obce. W myśl 

                                                 
4  Znak jiao 教 stosuje się jako sufiks tworzący nazwę doktryn reli-

gijnych, np. Tianzhujiao 天主教 – „katolicyzm”, Jidujiao 基督教 
– „protestantyzm”, Fojiao 佛教 – „buddyzm”, Daojiao 道教 – 
„religijny daoizm”. 

5  Pierwszymi, którzy zlatynizowali chińskie imię Konfucjusza 
(Kong fuzi 孔夫子: Mistrz Kong) byli jezuici w XVII wieku. 
W ten sposób jego imię stało się na Zachodzie uosobieniem sta-
rochińskiej tradycji etyczno-społecznej – konfucjanizmu, nazy-
wanej w Chinach rujiao 儒教, rujia 儒家 albo ruxue 儒學. Obec-
nie najbardziej rozpowszechnione są nazwy rujia 儒家 i ruxue 儒

學. Niektórzy sinolodzy tłumaczą te powyższe terminy na języki 
zachodnie jako „ruizm” („doktryna, ideologia ru-uczonych”), bo 
termin konfucjanizm został ukuty przez Europejczyków wokół 
specjalnej konotacji osoby Konfucjusza, choć zakres i znaczenie 
ruizmu daleko wykraczają poza doktrynę samego Konfucjusza. 
Od końca XIX w. rozumiano konfucjanizm jako „religię konfu-
cjańską”, jak np. uczynił to Kang Youwei 康有為 (1858-1927). 
W roku 1912, z okazji założenia “Kongjiaohui” 孔教會 (Towa-
rzystwa Konfucjańskiego), Kang Youwei pokreślił, jako jedno 
z głównych zadań tego stowarzyszenia, wspieranie idei konfu-
cjanizmu jako religii państwowej w Chinach republikańskich. 
Argumentował on, iż tzw. „chińskość” polega na identyfikacji 
z tradycją przeszłych wieków, w której konfucjanizm odegrał 
dominującą rolę, rozkrzewiając ideę jiaohua 教化 (uniwersalnego 
i permanentnego projektu edukacji człowieka). 

6   Legizm (wcześniej: legalizm fajia 法家) jest jedną z chińskich 
szkół filozoficznych, której początki sięgają IV w. przed Chr. 
Celem legizmu było umocnienie państwa, panującej dynastii oraz 
armii poprzez rygorystyczne zachowywanie prawa. Legiści po-
stulowali istnienie jasno sformułowanych i ogłoszonych  publicz-
nie  praw wydanych przez prawowitego władcę oraz wprowa-
dzenie rygorystycznego systemu kar i nagród. 
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tych idei Pierwszy Cesarz wydał w 213 r. przed Chr. 
słynny edykt „O spaleniu ksiąg”, co dotknęło m.in. 
także konfucjanistów.  
 Wiadomo, że około roku 65 Kaśjapa Matanga 
i Dharmaratna jako pierwsi misjonarze indyjscy zaczęli 
głosić w Chinach nauki Buddy i zapoznali z nimi cesa-
rza Ming (Han Mingdi漢明帝, 28-75 r.) z dynastii Han 
(należy dodać, że relacje te również wiążą się z apo-
kryficznymi świadectwami). Kaśjapa Matanga i Dhar-
maratna założyli pierwszy „klasztor buddyjski” (si 寺) 
w Luoyang 洛陽 – Świątynię Białego Konia (Baima si 
白馬寺). Pierwsze szkoły buddyjskie związane z hina-
janą nie przetrwały jednak długo. Obok Luoyang, 
ośrodkiem buddyzmu stał się Chang’an, zwłaszcza na 
skutek działalności Dharmarakszy w III w. Ostatecznie 
w Chinach zadomowił się buddyzm mahajany, prze-
obrażając duchowość Chińczyków aż po dzień dzisiej-
szy.   
 Na początku większość konfucjańskich urzędników-
uczonych odnosiła się obojętnie do przybyszy i ich re-
ligii. W monastycyzmie widziano raczej niechęć do 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz wyzwanie dla 
konfucjańskich zasad życia rodzinnego (występek prze-
ciwko „synowskiej miłości” – xiao 孝) i społecznego 
(brak pożytku dla państwa). Chińscy urzędnicy od po-
czątku powątpiewali w wartość „nirwany” (niepan 涅盤) 
dla społeczności chińskiej. Kiedy buddyzm zawitał do 
Chin, wielu tamtejszych konfucjańskich urzędników-
uczonych myślało o nim jako o zagranicznej formie da-
oizmu. 
 Konfucjanizm jest niezwykle złożonym zjawiskiem 
społeczno-politycznym i religijno-filozoficznym. Moż-
na w nim wyróżnić trzy podstawowe elementy: 1. kult 
przodków, 2. rytualne przepisy regulujące i stabilizują-
ce życie społeczne oraz 3. etykę społeczną (filozofię 
moralną), połączone wspólnym mianownikiem − rytu-
alnością. Konfucjański sposób życia i myślenia nazna-
czony był swego rodzaju estetyko-etyką, która polegała 
na tym, że zewnętrzną, zrytualizowaną formę przypo-
rządkowywało się przekonaniom etycznym, a na ich 
podstawie starano się zbudować niezachwiany porządek 
społeczny. Sam Konfucjusz nie miał żadnych aspiracji 
do tworzenia nowych i niezachwianych podstaw po-
rządku społecznego, czuł się jedynie przekazicielem 
tradycji wielkich mędrców chińskiej starożytności: 
„Przekazuję tylko nauki starożytnych, lecz sam niczego 
nie tworzę” (Lunyu 7/1)7. 

W wymiarze religijnym warto podkreślić następują-
ce cechy konfucjanizmu, którego nazwa na Zachodzie 

                                                 
7  Zob. Zbigniew Wesołowski, Konfucjańskie podstawy porządku 

społecznego i zjawisko ‚twarzy’, w: Zrozumieć Chińczyków. Kul-

turowe kody społeczności chińskich, red. naukowa Ewa Zajdler, 
Warszawa 2011, s. 175-204. 

pochodzi właśnie od imienia Konfucjusza (Kongzi 孔子 
lub Kong fuzi 孔夫子  – „Mistrz Kong”; 551 – 479 
przed Chr)8: 
1. panmoralizm polegający na tym, że Niebo (Tian) by-
ło absolutną siłą moralną we wszechświecie, która ka-
rała za zło i wynagradzała za dobro. A zatem musiała 
istnieć zależność pomiędzy moralno-wewnętrznym ży-
ciem człowieka, a działaniami świata natury oraz sytu-
acjami zdarzającymi się pomiędzy ludźmi. Rodzi się tu-
taj pytanie o mechanizm odpłaty czy retrybucji: czy 
oznacza to, że każda katastrofa naturalna, każde tak – 
można by rzec − okrutne działanie natury miało swoje 
źródło w łamaniu porządku niebiańskiego przez niemo-
ralne postępowanie człowieka? Tym, który był osta-
tecznie odpowiedzialny za wszystko, co znajduje się 
pod niebem, był cesarz chiński, czyli Syn Niebios; 
2. moralizm polegający na tym, że „szlachetni ludzie” 
(junzi 君子) będący nie, jak wcześniej, arystokratami 
z urodzenia, ale „arystokratami ducha”, stali się wyko-
nawcami programu budowania szczęśliwej społeczności 
ludzkiej. Mieli to być mistrzowie moralnego samodo-
skonalenia oraz propagatorzy estetyczno-etycznej wir-
tuozerii życia ludzkiego, których instrukcje i osobisty 
przykład miały prowadzić do uzdrowienia, fatalnej za 
czasów Konfucjusza, sytuacji społeczno-politycznej, 
a zatem też zbudować niebiański porządek. W tej sytu-
acji zadaniem szlachetnych ludzi, w roli których Kon-
fucjusz widział przede wszystkim swoich uczniów –
było w pierwszej kolejności rozpoznanie planu Nieba, 
czyli uczenie się tego, co jest, a co nie jest zgodne 
z niebiańskim porządkiem. Była to wiedza podstawo-
wa, pochodząca wyłącznie z obserwacji działań wła-
snych i działań innych ludzi, przy czym przyjmowano, 
że dowodem na działanie zgodne z niebiańskim po-
rządkiem jest fakt, że z czasem przyniosło ono pozy-
tywny skutek; 
3. estetyzację religijności oraz przedmiotu kultu za po-
mocą konfucjańskich rytuałów i muzyki. Nie da się 
ukryć, że jakość życia religijnego w Chinach za czasów 
Konfucjusza nie była najwyższa. Zwłaszcza ofiary trak-
towano jako element targu z siłami nadprzyrodzonymi, 
by otrzymać od nich jak najwięcej „łask” i dobro-
dziejstw, wśród których jedno z najważniejszych miejsc 
zajmowało bogactwo. Dlatego też w życiu Konfucjusza 
widać nie tylko tendencję do podnoszenia etycznego 
poziomu religijności, ale też do jej „estetyzacji za po-
mocą rytuałów i muzyki” (liyue jiaohua 禮樂教化 ). 
Później program ten nazwano też „przezwyciężanie 
siebie samego i przywrócenie obyczajów” (keji fuli 克

己 復 禮 ), co miało być częścią życia społeczno-

                                                 
8  Zob. Zbigniew Wesołowski, Religijność...,  dz. cyt., s. 74-76. 

Tekst ten został tutaj przytoczony prawie dosłownie. 
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politycznego idealizowanych przez Konfucjusza po-
czątków dynastii Zhou. 
4. problem „ortodoksji konfucjańskiej” (zheng正), któ-
ry dochodzi do głosu, gdy konfucjanizm staje się ofi-
cjalną ideologią cesarstwa chińskiego w epoce Han (II 
w. przed Chr.).  
 Drugą rodzimą tradycją duchową i religią Chin jest 
daoizm. Kryzys wiary w Niebiosa (Tian)9 doprowadził 
do krystalizacji tradycji daoistycznej. Stworzenie „filo-
zofii daoistycznej” (daojia道家) przypisuje się Laozi 老
子, żyjącemu jakoby w VI w. przed Chr., natomiast 
„daoizm religijny” (daojiao道教) powstał dopiero w II 
i III w. po Chr. Jest on rdzenną religią Chin, stworzo-
ną przez połączenie filozofii daoistycznej z ludowymi 
i magicznymi wierzeniami. Ponadto, wraz z przyby-
ciem do Chin buddyzmu, obie doktryny uległy zespole-
niu (tworząc tzw. buddo-daoizm), co prawdopodobnie 
zaowocowało później narodzinami buddyzmu Chan 
(chanzong 禪宗 ). W rzeczywistości daoizm religijny 
przejął wiele wątków doktryny buddyjskiej, jak np. ob-
raz nieba i piekła czy odpłatę za uczynki na ziemi. Re-
ligijny daoizm przejął także wiele buddyjskich bóstw. 
Filozoficzne podstawy daoizmu religijnego głoszą m.in. 
jedność zasad yin i yang, których wzajemne dopełnia-
nie się w Dao stanowi podstawę harmonii świata. Dok-
tryna daoizmu religijnego skupia się wokół absolutnego 
Dao10 i jego manifestacji, np. w postaci bóstw oraz du-
chów, szczególnie zaś w deifikowanej postaci Laozi 
(Taishang Laojun 太上老君). W 440 r. po Chr. daoizm 
stał się na pewien czas oficjalną religią chińską. W ro-
ku 666 Laozi był deifikowany i wyniesiony ponad Bud-
dę i Konfucjusza.  
 Późniejszy rozwój daoizmu doprowadził do przeję-
cia licznych bóstw z wierzeń ludowych (kultów popu-

                                                 
9  Chodzi tutaj o kryzys wiary w Najwyższe Bóstwo Tian o uni-

wersalnej strukturze – „stara wiara w konfrontacji z nową sytu-
acją życiową”. Na kryzys wpłynęły m.in. zjawiska naturalne 
(różnego rodzaju katastrofy, trzęsienia ziemi, powodzie itp.) po 
VIII w. przed Chr., a także sytuacja społeczna, szczególnie 
w Epoce Walczących Królestw (Zhanguo 戰國; 475–221 przed 
Chr.), kiedy to przez ponad dwa stulecia doświadczano okru-
cieństw wojny. W rezultacie zaczęto coraz bardziej powątpiewać 
w moralny charakter Niebios, a wątpliwość co do ich uniwersal-
nej i moralnej siły prowadziła do patrzenia na nie coraz bardziej 
jak na naturalne zjawisko, tzn. fizyczne niebo. W tym kontekście 
mamy do czynienia z największą w Chinach zmianą paradygmatu, 
dzięki której narodziła się nowa koncepcja dao 道, tzn. filozo-
ficzny daoizm, na bazie istniejącego już terminu, również nale-
żącego do dziedzictwa konfucjanizmu. To ciągłe obniżanie rangi 
Niebios w tradycji konfucjańskiej prowadziło do kształtowania 
się chińskiego humanizmu. 

10   Dao 道 to jedno z najbardziej podstawowych pojęć filozofii chiń-
skiej, kluczowe dla daoizmu, ale używane również przez konfu-
cjanizm. W zależności od myśliciela i szkoły, pojęciu dao przy-
pisywane są różne znaczenia, od „uniwersalnej zasady kierującej 
wszechświatem”, aż po „metodę postępowania” danego człowie-
ka. 

larno-religijnych), co oddaliło daoizm religijny od jego 
filozoficznych korzeni. Daoizm jako religia zbawienia 
przyczynił się do przeobrażenia religijności Chin na 
przełomie wieków. W sensie filozoficznym stanowił też 
formę ucieczki „z tego świata”, z której korzystali m.in. 
urzędnicy konfucjańscy. Stał się „miejscem schronienia 
dla agnostycznej duszy chińskiej”11. Ogólnie twierdzi 
się, że daoizm religijny aż po dzień dzisiejszy zachował 
swoją tożsamość, tzn. pozostał swoistym rodzimym 
systemem poglądów i rytuałów, które obejmują 
wszystkie aspekty ludzkiego życia wierzącego Chiń-
czyka. Jeśli chodzi o tradycję daoistyczną, to jej popu-
larna forma (tzn. połączona ze starochińskimi wierze-
niami ludowymi) na pewno jest do dzisiaj podstawą 
duchowego życia większości Chińczyków. 
 Daoizm w swojej typowo religijnej wersji jest 
obecny na Tajwanie i w Hongkongu, cieszy się też po-
pularnością wśród zamorskich Chińczyków, np. w Azji 
Południowo-Wschodniej (Singapur) czy w Stanach 
Zjednoczonych. Warto też wspomnieć, że tradycja dao-
istyczna znalazła oddźwięk na Zachodzie, szczególnie 
w ramach ruchu New Age. Jego duchowość ma stano-
wić przeciwwagę do stechnicyzowanego i scjentystycz-
nie odartego z wymiaru duchowego Zachodu. Tak więc 
daoistyczne praktyki taijiquan12, qigong13, forma medy-
tacji zwana „siedząc zapominać” (zuowang 坐忘), czy 
też inne elementy medycyny są znane i praktykowane 
na Zachodzie. 
 Tak pobieżna charakterystyka sanjiao, tzn. konfu-
cjanizmu, daoizmu i buddyzmu powinna nam uświa-
domić, iż te trzy nauki czy religie są w gruncie rzeczy 
bardzo od siebie odmienne. Ponadto musimy pamiętać 
też o tym, iż w ramach tej samej nauki i religii istnieją 

                                                 
11   Roman Malek, Taoizm – rodzima religia Chin, w: Religia 

w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, 
red. Henryk Zimoń, Lublin 2000, s. 321–322.  

12  Praktyki taijiquan 太极拳 opierają się na koncepcji taiji 太极 
(dosłownie: „wielka ostateczność”), opisującej świat, w którym 
z „pierwotnej jedności” (wuji無極) wyłoniły się polarne i kom-
plementarne pierwiastki yin i yang. Słowo quan拳 – „pięść”, to 
często używane określenie stylów walki w Chinach. Taijiquan 
jest zatem „pięścią wielkiej ostateczności”, gdyż jako forma sa-
moobrony stosowana jest jedynie w sytuacji, gdy niemożliwa jest 
ucieczka czy perswazja. 

13  Qigong 氣功 jest zestawem zdrowotnych ćwiczeń i technik po-
wstałych już w starożytnych Chinach. Znak qi 氣 znaczy tyle, co 
„życiowa energia”, a gong 功 – „perfekcyjne opanowanie” (tutaj 
opanowanie kontroli życiowej energii powiązanej z oddycha-
niem). Ćwiczenia te składają się przede wszystkim z odpowied-
niego oddychania, postawy ciała, kontroli psychiki i skupienia 
umysłu (różnych stanów medytacyjnych). Qigong może też być 
stosowany jako sztuka walki. Por. Holger Höke, Qigong als Re-

ligionsersatz, Naturwissenschaft, medizinische Therapie und Weg 

zur Erlangung paranormaler Fähigkeiten, „Orientierungen” 20 
(2002) 1, s. 1-43. 
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różne formy. Jak zatem powstała idea „trzech religii, 
które tworzą jedność”? 
 

Geneza i treść formuły „trzech religii tworzących 
jedność” 
Od III do VI w. 14  w Chinach zaczęto używać coraz 
częściej zwrotu „trzy nauki lub religie” (san jiao 三教), 
który obejmował konfucjanizm 15 , daoizm oraz bud-
dyzm. Te tradycje zawierały wtedy wszystkie duchowe 
aspekty kultury chińskiej. W odniesieniu do użycia tego 
sformułowania można rozróżnić trzy fazy: 1. od 
wspomnianego III w. do początku panowania dynastii 
Tang (619 r.); 2. od dynastii Tang do końca dynastii 
Song (1279 r.); oraz 3. od początków dynastii Yuan do 
upadku cesarstwa chińskiego w 1911 r. Z każdą fazą 
wiąże się proces powolnego stapiania się tych trzech 
religii. Od czasów dynastii Yuan mówiło się już wręcz 
o „jedności trzech religii” (san jiao heyi三教合一). Je-
den z cesarzy dynastii Ming (1368–1644) mówił 
o „podstawowej jedności i uzupełniającym się charak-
terze trzech religii” (san jiao yi三教一), które wyrażały 
całą duchową spuściznę Chin16.  
 Tezę o jedności trzech nauk czy religii zrozumieć 
można w oparciu o pojęcie wprowadzone przez de 
Groota – uniwersyzm17. Termin ten (obecnie dodaje się 
przymiotnik „chiński”, tj. chiński uniwersyzm) ozna-
cza wszechogarniającą (tzn. uniwersalną) harmonię 
pomiędzy makrokosmosem i mikrokosmosem oraz wy-
pływającą stąd odpowiednią formę życia i myśli ludz-
kiej, którą to de Groot znalazł w dwóch rdzennych   
tradycjach duchowych Chin, tzn. w daoizmie i konfu-
cjanizmie. Ta postawa duchowa była obecna w różnych 
wymiarach życia społecznego Chińczyków: 1. w rodzie 
lub klanie, gdzie tkwią religijne korzenie moralności 
konfucjańskiej, która jako strażniczka właściwych rela-
cji ludzkich (wu lun 五倫 – „pięć relacji międzyludz-
kich”18) zbudowała usankcjonowaną przez kanon kon-

                                                 
14  W chińskiej historii okres ten jest nazywany Wei Jin Nanbei 

chao 魏晋南北朝− gdyż obejmuje Epokę Trzech Królestw (220–
265), dynastię Jin (265–420) i Epokę Dynastii Południonych 
i Północnych (420–589). 

15  Konfucjanizm głęboko powiązany jest ze starożytnym etosem re-
ligijnym Chin, który przez holenderskiego sinologa i historyka 
religii Jana Jakuba Marię de Groot (1854–1921) nazwany został 
uniwersyzmem (ang. universism, niem. Universismus). Na ten 
temat zobacz poniżej.  

16  Od czasów dynastii Yuan można powiedzieć pół żartem, pół se-
rio, że Chińczyk w urzędzie był konfucjanistą, troszcząc się 
w domu o swoje zdrowie i długowieczność był daoistą, a gdy za-
łatwiał sprawę pogrzebu − udawał się do buddystów. 

17   Jan Jakub Maria de Groot, Religion in China; universism. A key 

to the study of Taoism and Confucianism, 1912; Jan Jakub Maria 
de Groot, Universismus, die Grundlage der Religion und Ethik, 

des Staatswesens und der Wissenschaften Chinas, 1918. 
18   Są to podstawowe zależności w rodzinie oraz społeczeństwie: 

1. „zależność podwładnego (ministra) od władcy” (jun chen you 

yi君臣有義) − pomiędzy władcą a podwładnym istnieje prawość; 

fucjański zrytualizowaną formę życia codziennego. Tak 
rozumiana rodzina stała się, przez kult przodków, fun-
damentem jedności społeczeństwa chińskiego; 2. we 
wspólnocie sąsiedzko-lokalnej, która była naturalnym 
i najbliższym rozszerzeniem jedności rodowej; stary 
kult ziemi znajduje tu kontynuację w wierze w instytu-
cję niebiańskiego, ponadziemskiego systemu urzędni-
czego, jako realizację ziemskiego zarządzania w danym 
regionie. Z czasem do wiary w bóstwa opiekuńcze, 
którym oddawano cześć od zarania dziejów, dodano 
wiarę w duchy zasłużonych urzędników oraz ich 
przodków. Wszystkie one musiały jednak wykazywać 
się zdolnością do opieki, jeśli bowiem dowiedziono ich 
nieskuteczności (np. w obliczu pasma kataklizmów 
i klęsk), dokonywano ich zamiany. Kult ten był sank-
cjonowany przez państwo; 3. w kulcie państwowym, 
w którym zasadniczą rolę odrywał cesarz. Kult ten był 
ukoronowaniem i najwyższą formą wszystkich kultów 
od czasów pierwszego zjednoczenia Chin w roku 221 
przed Chr.; łączyły się w nim elementy kultu Ziemi 
i przodków sytuując na pierwszym miejscu ofiarę dla 
Nieba (Tian天), na drugim − dla Ziemi (Di地) oraz, 
osobno, ofiary dla cesarskich przodków. Cesarz wystę-
pował jako zastępca Nieba oraz jedyny reprezentant 
i pośrednik wszystkich ludzi – Chińczyków. 
 W idei uniwersyzmu chińskiego jest też zawarta 
idea harmonii, która tkwi głęboko w mentalności chiń-
skiej. Chińczycy rozumieli kosmos jako „dziesięć ty-
sięcy rzeczy” (wan wu 萬物 ) harmonijnie ze sobą     
powiązanych. Ponadto w kosmosie istnieje przeciwień-
stwo uzupełniających się elementów yin 陰 i yang 陽, 
czy też „pięciu elementów” (wuxing五行 – „pięciu sta-
diów zmiany w kosmosie”), znanych także jako „pięć 
żywiołów budujących wszechświat”, których fazy 
przekształcania wyrażają harmonijne relacje istniejące 
pomiędzy poszczególnymi elementami naszego kosmo-
su. W starożytnej myśli chińskiej, niezależnie od prze-
konań filozoficznych, harmonijne relacje pomiędzy 
Niebem, Ziemią i człowiekiem nazywano dao 道 (np. 
tiandao 天道 – droga Nieba, niebiański porządek, di-

dao 地道 – droga Ziemi, rendao 人道 – droga człowie-
ka, droga ludzka). Szczególna rola w zachowywaniu 
oraz regulowaniu tejże harmonii przysługiwała cesa-
rzowi chińskiemu – Synowi Nieba (Tianzi 天子). Jak 
już wcześniej wspomniano, posiadał on też rolę łączni-

                                                                              
2. „zależność syna od ojca” (fu zi you qin父子有親) − pomiędzy 
ojcem a synem istnieje relacja pokrewieństwa krwi; 
3. „zależność żony od męża” (fu fu you bie 夫婦有別) − pomię-
dzy mężem i żoną istnieją różnice; 4. „zależność młodszego bra-
ta od starszego” (zhang you you xu長幼有序) − pomiędzy star-
szym a młodszym istnieje relacja starszeństwa (seniorstwa); 
5. „stosunków między przyjaciółmi” (pengyou you xin朋友有信) 
− pomiędzy przyjaciółmi panuje wzajemnie zaufanie. Jest to je-
dyna relacja oparta na równości. 
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ka pomiędzy porządkiem sacrum i profanum. Jako że 
działania zbrojne z natury rzeczy są zalążkiem chaosu 
i zawsze burzą niebiański ład i tradycję, ideę konfu-
cjańskiego państwa cechowała niechęć do działań 
zbrojnych. Uważano, że sprawy związane z wojskowo-
ścią są złem koniecznym. Dlatego też w Chinach nie 
było tzw. wojen religijnych, które znamy z historii eu-
ropejskiej. W Państwie Środka natomiast miały miejsce 
i mają do dnia dzisiejszego prześladowania religii. Do 
roku 843 po Chr., tzn. za panowania dynastii Tang 
(618–907), buddyzm wyrósł na największą duchową si-
łę Chin. Jednak to apogeum było też początkiem jego 
wielkiego upadku.  Prześladowcą stał się cesarz Wu-
zong (814–846), który podobno nie mógł ścierpieć 
buddyjskich mnichów. W latach 843–845 zarządził on 
zniszczenie 4600 klasztorów i ponad 40 tysięcy świątyń 
buddyjskich. Około 250 tysięcy mnichów i mniszek 
musiało opuścić mury klasztorne i rozpocząć życie na 
nowo. Wuzong uznał buddyzm za religię obcą. Obok 
buddyzmu prześladował również nestorianizm (jingjiao

景教  – formę chrześcijaństwa) oraz religie perskie 
(mazdaizm). Jednak ani wcześniejsze, ani późniejsze 
prześladowania i restrykcje powtarzające się w ciągu 
długiej historii Chin, nie przekreśliły wpływu buddy-
zmu na kulturę i tradycję Chin. 
 Próbując zrozumieć genezę i treść formuły „trzy re-
ligie tworzą jedność” nie można pominąć religijności 
popularnej, tzn. starochińskich wierzeń ludowych, któ-
re przetrwały aż po dzień dzisiejszy19. „Chińskie wie-
rzenia ludowe” (Zhongguo minjian zongjiao 中國民間宗

教 albo Zhongguo minjian xinyang 中國民間信仰) ozna-
czają różnorakie formy folklorystycznej 20  religijności, 
bazujące często na mitologii chińskiej21. Ogólnie rzecz 
biorąc, chińskie wierzenia ludowe są częścią tradycyj-
nej religijności chińskiej. Charakteryzują się one syn-
kretyczną strukturą, w której znajdujemy elementy 
konfucjańskiego rytuału, kult przodków oraz elementy 
daoistyczne i buddyjskie. Te starochińskie wierzenia 
zdają się odzwierciedlać pewne neolityczne22 wierzenia, 
                                                 
19  Manchao Cheng, The Origin of Chinese Deities, Beijing 1995; 

Richard Gunde, Culture and Customs of China, Westport, Conn 
2002, s. 50-53. 

20  Za folklor (z ang. folklore, a więc tyle co „wiedza ludu”) za-
zwyczaj uważa się symboliczno-artystyczną dziedzinę kultury lu-
dowej, która zawsze ma charakter synkretyczny, tzn. łączy 
w sobie treści pochodzące z różnych epok i nurtów kultury. 

21  Początki ustnych przekazów mitologii chińskiej sięgają czasów 
dynastii Shang (około XVII–XI w. przed Chr.), ale jej zapis jest 
dziełem o wiele późniejszym (rozpoczął się on mniej więcej 
w VI w. przed Chr.). Warto podkreślić, że treści mitologiczne 
były już wtedy racjonalizowane i historyzowane. Uczeni używali 
ich, by ukazywać pewne prawdy życiowe, dlatego też nierzadko 
mamy wiele wersji tego samego mitu w zależności od punktu 
widzenia autora. 

22  Uczeni mówią o tzw. „rewolucji neolitycznej”, która oznacza 
przejście od koczowniczego trybu życia związanego ze zbierac-

w których było miejsce na oddawanie czci i komuni-
kowanie się ze słońcem, księżycem, ziemią, niebem, 
różnymi gwiazdami oraz ze zwierzętami. W później-
szych czasach wymieszały się one też z wieloma wie-
rzeniami daoizmu religijnego i buddyzmu. Na Tajwanie 
np. czasem bardzo trudno odróżnić wierzenia ludowe 
od daoizmu czy nawet buddyzmu. Ceremonie, rytuały, 
legendy i religijne festiwale oraz oddawanie czci bo-
gom i boginiom są wciąż ważną częścią chińskiej kultu-
ry, ale w przeszłości ich rola była znacznie większa. 
Istnieją setki, jeśli nie tysiące, różnych bogów, bogiń, 
świętych, nieśmiertelnych i półbogów, którym Chiń-
czycy oddają cześć do dnia dzisiejszego. Religijność ta 
jest obecna nie tylko w świątyniach (jak na Tajwanie), 
ale także, jako niewidzialna siła, w rodzinnym i pry-
watnym życiu Chińczyków. 
 Synkretyzm 23  religijny polega zatem na łączeniu 
różnych treści religijno-filozoficznych. Takie podejście 
jest szczególnie typowe dla postawy społeczeństwa 
chińskiego, które sprzyjało tolerancji religijnej i wy-
znawaniu różnych kultów, wśród których najbardziej 
powszechnym i popularnym był kult przodków uzna-
wanych za duchy opiekuńcze. Duchowość Chińczyków 
raczej zacierała niż podkreślała różnice między wyzna-
niami24. Przykładem może być bogini Guanyin, czczo-
na zarówno przez buddystów (jako Awalokiteśwara), 
jak i daoistów oraz wyznawców starochińskiej religii 
ludowej. Także rytuały konfucjańskie oraz kult przod-
ków zawierają elementy chińskiego synkretyzmu. 
W 497 r. po Chr. zmarł wysoki urzędnik dworski 
Zhang Rong 張融25 (444–497) i został pogrzebany. Do 
lewej ręki włożono mu konfucjański klasyk „O miłości 
synowskiej” (Xiaojing孝經)26 i księgę Laozi (Daodejing

                                                                              
twem i łowiectwem do trybu życia osiadłego związanego z rol-
nictwem. Rewolucja ta rozpoczęła się około 10 000 lat przed Chr. 
Jednocześnie rozpoczęła się epoka kamienia gładzonego – neolit. 
Zob. David N. Keightley, Archaeology and Mentality: the Mak-

ing of China, „Representations” 1987, nr 18, s. 112-117. 
23  Słowo synkretyzm według etymologii oznacza „postępować jak 

Kreteńczyk”. W świecie helleńskim używane było jako nazwa 
postępowania polegającego na włączaniu obcych bóstw do istnie-
jącego własnego panteonu. 

24  Timothy Brook, Rethinking Syncretism: the Unity of the Three 

Teachings and their Joint Worship in Late-Imperial China, 
„Journal of Chinese Religions” 1993, nr 21, s. 13–44. 

25  Whalen Lai, Chou Yung vs. Chang Jung (on Sunyata): the  Pen-

mo Yu-wu  Controversy  in  Fifth-Century  China, „Journal of the 
International Association of Buddhist Studies” 2 (1979), s. 23-44. 
Wzmianka o jego pochówku znajduje się na stronie 25. 

26  Też tłumaczony jako „Księga nabożności synowskiej”. Xiao 孝 
to jedna z najważniejszych cnót w konfucjanizmie oraz innych 
dalekowschodnich systemach etycznych. Xiao oznacza: miłość, 
szacunek i posłuszeństwo wobec rodziców, przodków i krewnych. 
Tradycyjnie uważa się ten klasyk za relację rozmowy na temat 
xiao pomiędzy Konfucjuszem i jego uczniem Zengzi (505-435 
przed Chr.). 
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道德經),27 a do prawej – skróconą wersję buddyjskiej 
Sutry Prajna-paramita28 oraz Sutrę Lotosu29. Taki po-
chówek miał symbolizować, iż zmarły był w zgodzie 
z normami konfucjańskiej tradycji, żył według dao oraz 
kierował się w swoim życiu mądrością buddyjską. Czy 
można powiedzieć, iż był to pochówek „typowego 
Chińczyka”? W tamtych czasach na pewno tak. Był to 
szczególny okres w historii Chin i jej duchowej tradycji  
– czas rozpadu cesarstwa chińskiego, który nastąpił po 
upadku dynastii Han (206 przed Chr. do 220 po Chr.). 
Okres ten obejmuje Epokę Trzech Królestw (220–265), 
dynastię Jin (265–420) i Epokę Dynastii Południowych 
i Północnych (420–589). W 220 r. cesarstwo chińskie 
rozpadło się na trzy oddzielne państwa: Shu Han 蜀漢, 
zwane także Shu 蜀, Wei 魏 oraz Wu 吳. Ich władcy, 
rywalizując ze sobą o jak największe wpływy i rozsze-
rzenie swych domen, prowadzili między sobą nieustan-
ne wojny. W ich trakcie korzystali także z pomocy ko-
czowniczych plemion sąsiadujących z Chinami od 
północy i zachodu. Najbardziej ucierpiały północne 
Chiny, ponieważ część ludności została zmuszona do 
ucieczki na południe przed najazdami ludów koczowni-
czych. Ciągłe wojny spowodowały znaczne osłabienie 
gospodarki i zmniejszenie liczby ludności. Najważniej-
szym wydarzeniem Epoki Trzech Królestw było roz-
przestrzenienie się w Chinach religii buddyjskiej. Po 
zakończeniu walk prowadzonych w okresie Trzech 
Królestw Chinami rządziła dynastia Jin (265–420). Po 
stosunkowo stabilnym okresie nazywanym Zachodnią 
Dynastią Jin, północ Chin została zaatakowana przez 
barbarzyńskie plemiona i od 317 r. Chiny podzieliły się 
na szesnaście królestw30 i Wschodnią Dynastię Jin. Po 
upadku tej drugiej, nastał okres określany jako Dyna-
stie Południowe i Północne (420–589) – ostatni okres 
chaosu kończący rozbicie, któremu uległy Chiny po 
upadku dynastii Han. W 589 r. kraj został zjednoczony 
pod egidą dynastii Sui. 
 Mamy tu do czynienia z czynnikami natury histo-
ryczno-politycznej oraz społeczno-duchowej, które mo-
gą prowadzić do wzmożonej potrzeby orientacji du-
chowej u ludzi, prowadzącej do szukania sensu życia 
ludzkiego nie tylko w jednej tradycji, ale w tej tradycji, 
która w danej chwili mogłaby najlepiej odpowiedzieć 
                                                 
27  Daodejing 道德經 – Księga Drogi i Cnoty, nazywana też imie-

niem twórcy – Laozi; jedna z pierwszych filozoficznych ksiąg 
w języku chińskim. 

28  „Sutra mądrości prowadzącej na drugi brzeg” – jeden z najważ-
niejszych tekstów buddyjskich mahajany. 

29  Ta sutra jest według wyznawców chińskiej szkoły Tiantai (oraz 
jej japońskiego odpowiednika Tendai) najważniejszą sutrą bud-
dyzmu mahajany. 

30  Epoka historii Chin trwająca od roku 304 do 439, w trakcie któ-
rej ich część północna była podzielona na rywalizujące ze sobą 
krótkotrwałe państwa, rządzone niemal wyłącznie przez dynastie 
obcego pochodzenia. 

na duchowe potrzeby człowieka. Tak pierwotnie bardzo 
różne tradycje konfucjanizmu, daoizmu i buddyzmu 
złączone zostały w jedno. Konfucjanizm był często 
w społeczeństwie chińskim uznawany za oficjalną ide-
ologię i reprezentował obowiązujący system wartości, 
daoizm pojmowano jako formę życia, z panteonem nie-
zliczonych bóstw i magią, a buddyzm prezentował się 
jako soteriologia, za pomocą której i w powiązaniu 
z bóstwami i technikami medytacji można zapewnić so-
bie życie po śmierci.    
 W tradycji malarstwa religijnego w Chinach istnieje 
dzieło nazwane – san suan tu 三酸圖 – „obraz trzech 
kwasot” (nazywane też – chang cu weng 嘗醋翁  – 
„starcy, smakujący ocet” lub chang cu tu 嘗醋圖  – 
„smakowanie octu”) 31 . Ta alegoryczna kompozycja 
przedstawia trzech „założycieli” głównych tradycji du-
chowych Chin – tzn. Konfucjusza, Buddę i Laozi. 
Ogólnie interpretowano ten obraz jako faworyzowanie 
daoizmu oraz krytykę dwóch pozostałych tradycji. Jed-
nak używa się też tego obrazu celem ukazania „jedno-
ści trzech religii” w Chinach. Tych trzech mędrców 
próbuje octu z beczki, która przed nimi stoi. Jeden 
z nich ma przy tym kwaśny, drugi gorzki, a trzeci – 
słodki wyraz twarzy. Reakcja każdego z nich ma od-
powiadać ich filozofii życia i religii. Tak zatem konfu-
cjanizm spostrzega życie jako „kwaśne”, bo potrzebuje 
ono wiele reguł i ograniczeń, celem poprawienia słabo-
ści natury ludzkiej; buddyzm widzi je jako „gorzkie”, 
bo jest ono zdominowane przez cierpienie i ból; tylko 
daoizm widzi życie ludzkie jako zasadniczo dobre 
w jego naturalnym przejawie.  
 W klasztorze Shaolin32 znajduje się kamienna tabli-
ca, która reprezentuje ideę „trzech religii tworzących 
jedność”. W tablicy wykorzystano optyczną iluzję. Je-
śli patrzy się na nią z jednej strony, to widać pojedyn-
czy obraz: gruby mnich buddyjski trzyma na nim zwój; 
patrząc z innej strony, można wyraźnie zobaczyć trzech 
mnichów schylonych nad tym samym zwojem. Czło-
wiekiem po lewej stronie jest Laozi, środkowym jest 
Budda, a tym po prawej – Konfucjusz. Podchodząc bli-
żej do tych trzech postaci widzimy, iż mają tylko jeden 

                                                 
31  Benjamin Hoff, Tao of Pooh, New York 1982. 
32  Klasztor Shaolin (Shaolin Si 少林寺 – „świątynia w młodym le-

sie”) to klasztor buddyjski wybudowany ok. 495 r. za czasów 
Północnej Dynastii Wei (386–535). Powstał w górskim masywie 
Song (prowincja Henan) dla świątobliwego mistrza buddyjskiego 
Bhadry. Shaolin stał się akademią treningową, a dzięki prakty-
kowaniu zuochan 座禅 (dosłownie: „siedzącej medytacji”) stał 
się nie tylko areną dla wymiany doświadczeń przybywających 
tam mnichów, ale również miejscem, w którym eksperci walki 
mogli podnieść swój status społeczny. 
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nos, co miałoby reprezentować ostateczną harmonię ich 
nauk i religii33. 
 
Podsumowanie 
Idea „trzech religii tworzących jedność” bez wątpienia 
stanowi cechę charakterystyczną historii religii 
w Chinach. Autor starał się tutaj spojrzeć na nią 
z zachodniej perspektywy. Idea „trzech religii tworzą-
cych jedność” jest związana przede wszystkim 
z chińskimi postawami ortopraksji i synkretyzmu oraz 
ze społeczno-politycznym klimatem życia religijnego 
w Chinach. Pogłębionym spojrzeniem na tę problema-
tykę mogłoby być wprowadzenie idei prawdy34, a zwła-
szcza prawdy religijnej. Ze strony chińskiej natomiast 
mamy konkretne przykłady idei „trzech religii tworzą-
cych jedność” z codziennego życia (pochówek) oraz 
świata sztuki religijnej („obraz o trzech kwaśnościach”, 
czy też kamienna tablica w klasztorze Shaolin). Oczy-
wiście sami Chińczycy również zajmują się problema-
tyką związaną z tą ideą35.  

                                                 
33  Zob. Nicholas Stanosheck, San Jiao He Yi: Three Teachings 

Harmonious As One, www.alivenotdead.com/nstanosheck/--
profile-1625407.html (dostęp: 09.10.2012). 

34  Nie ma chyba nikogo, kto by zaprzeczył, że idea i kategoria 
prawdy należy do podstawowych wartości kultury europejskiej 
oraz że po dziś dzień odgrywa ona ważną rolę. Ta wartość w hi-
storii Europy ukazała swoje trzy podstawowe wymiary: 1. onto-
logiczno-metafizyczny (prawda jako jedno z transcendentaliów, 
tzn. powszechnych i koniecznych właściwości tego, co realnie 
istnieje, tj. bytów, rozumiana analogicznie i dotycząca sposobu 
istnienia bytów); 2. epistemologiczno-logiczny (prawda jako ce-
cha wypowiadanych zdań, określająca ich zgodność z rzeczywi-
stością); 3. moralno-etyczny (prawda jako zgodność wnętrza 
człowieka z wypowiedzianymi przez niego słowami i dokonany-
mi czynami). Interesujące byłoby zatem porównanie idei i kate-
gorii prawdy w kulturze europejskiej (zachodniej) albo szerzej – 
w kulturze indoeuropejskiej z tą w kulturze chińskiej, przede 
wszystkim z okresu Chin klasycznych, który trwał mniej więcej 
od roku 550 do 220 przed Chr., tzn. przed przybyciem buddy-
zmu do Chin. W literaturze sinologicznej, do chwili obecnej nie 
ma na ten temat żadnej monografii. Z jednej strony wynika to 
z faktu, że wielu sinologów zachodnich uważa, iż w Chinach nie 
było żadnego zainteresowania kategorią prawdy i nie powstało 
tam żadne „pojęcie” albo „teoria prawdy”; z drugiej zaś uważa 
się, że chińska „teoria prawdy” nie jest na tyle rozwinięta, by 
poświęcić jej szczegółowe badania. Np. Donald. J. Munro 
stwierdził, iż „w Chinach prawda i fałsz w sensie greckim były 
rzadko przedmiotem rozważań u filozofów w ramach przyjęcia 
danego osądu; to są problemy zachodnie” (Donald J. Munro, 
The Concept of Man in Ancient China, Stanford 1969, s. 55. 
Tłumaczenie autora). W ramach takiego porównania należałoby 
również poruszyć problematykę prawdy religijnej. 

35  Zob. np. Fu Weixun 傅偉勳, Ru, Dao, Fo san jiao heyi de zheli 

tantao – xinxing tiren benwei de Zhongguo shengsi zu shengsi 

zhihui 儒道佛三教合一的哲理探討 -- 心性體認本位的中國生死與
生死智慧 (Filozoficzna analiza konfucjanizmu, daoizmu i  bud-
dyzmu: „trzy religie tworzą jedność“ – życie i śmierć oraz mą-
drość życia i  śmierci w Chinach na podstawie doświadczenia 
„serca” i „natury” w trzech tradycjach), w: Fojiao yu Zhongguo 

wenhua guoji xueshu huizi wenji (xia ji)  佛教與中國文化國際學

 

Co oznacza pojęcie hierarchia katolicka?  
Chociaż słowo „hierarchia” nie pojawia się w Piśmie 
Świętym, zarówno w Nowym, jak i w Starym Testa-
mencie istniały grupy osób sprawujące w sferze religij-
nej funkcje kierownicze różnej rangi, podporządkowa-
ne z kolei swojemu zwierzchnikowi 36 . Praktycznie 
hierarchia wiąże się z władzą i autorytetem. We 
Współczesnej Encyklopedii Katolickiej jest ona opisana 
następująco: 

Hierarchia jest wyrażeniem, które dosłownie oznacza: 
„święty początek” czy „sakralny porządek” i odnosi się 
do uporządkowania poszczególnych służb w Kościele. 
Uporządkowanie to bierze swój początek – według 
przekonania wiernych – od Jezusa Chrystusa. Hierar-
chia konkretnie dotyczy diakonów, kapłanów, biskupów 
i papieża […]. Historycznie dotyczy struktury dzielenia 
autorytetu w Kościele. Pan dzieli swój autorytet ze św. 
Piotrem i jego następcami, z apostołami i ich następca-
mi (Lumen gentium 20), z prezbiterami i ich następcami 
w urzędzie kapłańskim, otrzymującymi swój autorytet 
w służbie wspólnocie od biskupa oraz z diakonami i ich 
następcami, których urząd został ustanowiony przez 
apostołów i którzy są do dyspozycji biskupa. Według 
wiary te trzy urzędy pochodzą od Boga. Subiektywnie 
patrząc hierarchia dotyczy osób, które sprawują te 
urzędy; mężczyzn, którzy mają udział w autorytecie 
osoby Chrystusa – Głowy Kościoła37.  

 
Hierarchia katolicka w Chinach 
Hierarchia katolicka w Chinach została ustanowiona 
w 1946 roku. Papież Pius XII utworzył wtedy 20 pro-
wincji kościelnych, które obejmowały 99 diecezji, 38 
wikariatów apostolskich i prefektur apostolskich. Do 
roku 1951 wiele z tych wikariatów i prefektur stało się 

                                                                              
術會議論文集（下輯） (Materiały międzynarodowego sympo-
zjum na temat buddyzmu i chińskiej kultury), Zhonghua wenhua 
fuxing yundong zonghui zongjioa yanjiu weiyuanhui 中華文化復
興運動總會宗教研究委員會, 1995, s. 679 – 693; wersja elektro-
niczna: www.chibs.edu.tw/ch_html/bcc/an019_32.htm (dostęp: 
09.10.2012). 

36  Por. John J. O’Rourke, Hierarchy, w:  New Catholic Encyclope-

dia, Washington 1967, s. 1097. Artykuł ukazał się w czasopi-
śmie “China heute” 2006, nr 1-2, s. 34-39. Na język polski 
przetłumaczył ANTONI KOSZORZ SVD. 

37  Leonard Doohan, Hierarchy, w: The Modern Catholic Encyclo-

pedia, red. Michael Glazier, Monika K. Hellwig, vol. 1, Gol-
legeville 1994, s. 380-381.  

 
Znaczenie hierarchii katolickiej  

w Chinach 
 dla dzisiejszej ewangelizacji  

 
Anthony Lam 
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normalnymi diecezjami38. Konstytucja apostolska Hie-

rarchia Episcopalis in Sinis instituitur promulgowana 
przez Stolicę Apostolską w roku 1946, podaje krótką 
historię hierarchii katolickiej w Chinach: 

Po raz pierwszy wiara katolicka została przyniesiona do 
Chin w końcu XIII wieku przez Jana z Montecorvino 
i bł. Odoryka z Pordenone, a następnie przez cały wiek 
XIV była głoszona przez zakon franciszkański. Później 
prawda chrześcijańska całkowicie zanikła, a pod koniec 
XVI wieku na nowo podjęto jej nauczanie i skutecznie 
szerzono wiarę pod mądrym kierownictwem 
o. Alessandro Valignano, przez działalność ojców Mi-
chele Ruggieri i Matteo Ricci, oraz innych ojców To-
warzystwa Jezusowego, do których później dołączyli 
franciszkanie, dominikanie, a także augustianie, lazary-
ści i księża Paryskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicz-
nych. 
W czasach nam współczesnych Kościół katolicki 

umocnił się i wzrasta, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu 
Delegatury Apostolskiej listem apostolskim naszego po-
przednika, błogosławionej pamięci papieża Piusa XI 
z dnia 9 sierpnia Roku Pańskiego 1922, po I Synodzie 
Plenarnym na temat głoszenia Ewangelii, uroczyście 
zwołanym w 1924 roku w Szanghaju i po wyborze wie-
lu miejscowych biskupów wywodzących się z ludu 
chińskiego. Wielki wkład miały w tym dziele liczne 
nowe zgromadzenia misyjne. Obecnie istnieje 137 jed-
nostek kościelnych: 99 z nich to wikariaty apostolskie, 
pozostałe to prefektury apostolskie. 28 z nich jest za-
rządzanych przez pasterzy z rodzimego kleru, w tym 21 
wikariuszy apostolskich posiadających godność biskupią. 
W Chinach są trzy miliony ochrzczonych wiernych 
i około 700 000 katechumenów. Jest 5000 kościelnych 
współpracowników, w tym około 2000 Chińczyków. Są 
oni wspierani konkretną pomocą 1260 zakonników 
i 6133 sióstr zakonnych. 
W poszczególnych wikariatach apostolskich oraz 

w większości prefektur istnieją niższe seminaria du-
chowne dla kształcenia młodzieży będącej nadzieją Ko-
ścioła. Młodzi ludzie są następnie kształceni w zakresie 
nauk teologicznych w wyższych seminariach duchow-
nych, z których 12 ma już status kanonicznie erygowa-
nych seminariów regionalnych, a pięć – „tymczasowy 
status misyjny”. Jednego spośród chińskich arcypaste-
rzy, czcigodnego brata Tomasza Tienchensin (Tian 
Gengxin), tytularnego biskupa Ruspe i apostolskiego 
wikariusza  Tsingtao (Qingdao) w ostatnim czasie przy-
jęliśmy do kolegium kardynalskiego. 
 Poruszeni tym powszechnym wzrostem Kościoła kato-
lickiego, po zasięgnięciu rady naszych czcigodnych bra-
ci kardynałów z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, 
chętnie spełniamy przedstawiane prośby naszego wyżej 
wspomnianego umiłowanego brata kardynała Tomasza 

                                                 
38  Josef Chao, A Brief History of the Hierarchy of the Church in 

China, Tainan 1980, s. 130-140. 

Tienchensin. Uznaliśmy, że nastąpił sprzyjający czas, 
aby w wyraźny sposób zapewnić wierzącym w Chrystu-
sa opiekę, kierownictwo i dyscyplinę na tym olbrzymim 
terytorium Chin. Dlatego postanowiliśmy utworzyć 
w Chinach hierarchię biskupią, podobnie jak to ma 
miejsce wśród wielu innych katolickich narodów na 
świecie. Gdy to było konieczne, prosiliśmy o zgodę 
tych, których to dotyczy, lub którzy uważali, że ich in-
teresy zostaną naruszone, a w licznych modłach prosili-
śmy o światło Ducha Świętego, o wstawiennictwo Naj-
świętszej Dziewicy, świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
jak również błogosławionych męczenników, którzy 
wspaniałomyślnie, aż do przelania krwi, przepowiadali 
Chińczykom wiarę w Chrystusa. 
 Po głębokim rozważeniu wszystkich okoliczności, na-
szą apostolską władzą i niniejszym pismem ustanawia-
my i ogłaszamy biskupią hierarchię w Chinach na więk-
szą chwałę Boga, dla wzrostu wiary katolickiej, 
w następujący sposób: wpierw tworzymy 20 prowincji 
kościelnych, określamy stałą stolicę metropolitalną 
w każdej z nich i przyporządkowujemy poszczególnym 
kościołom metropolitalnym diecezje sufraganie: 1. 
w prowincji Momcuvana (Mongolia) stolicą metropolii 
będzie Soeiiüenensis (Suiyuan), a jej diecezjami sufra-
ganiami będą: Nimsciiana (Ningxia), Sivanzeana (Xi-
wanzi) i Zinimensis (Jining). [Dalej następuje spis 
wszystkich prowincji]. 

Dokument następnie jasno wskazuje na autorytet me-
tropolitów i biskupów poszczególnych sufraganii: 

We wspomnianych 20 prowincjach kościelnych z ich 
wyżej ustanowionymi i określonymi kościołami metro-
politalnymi i katedralnymi, ustanawiamy stolicę arcybi-
skupa lub biskupa w miejscowości, od której każda ar-
chidiecezja lub diecezja otrzymała swoją nazwę; 
natomiast stolicę arcypasterza ustanawiamy w kościele 
będącym głównym kościołem wikariatu apostolskiego, 
podniesionego teraz do rangi archidiecezji czy diecezji. 
Poszczególnym, obecnie urzędującym arcypasterzom 
nowych archidiecezji i diecezji udzielamy wszystkich 
praw, przywilejów, oznak czci i ulg, które zgodnie 
z prawem powszechnym przysługują i którymi cieszą 
się inni metropolici i biskupi na świecie. Jednocześnie 
nakładamy na arcypasterzy również te wszystkie ciężary 
i zobowiązania, którymi związani są inni arcypasterze. 
Arcybiskupom udzielamy szczególnego pozwolenia no-
szenia przed sobą krzyża i noszenia paliusza, jak zwykle 
po przedstawieniu prośby i przyznaniu tego prawa przez 
konsystorz Stolicy Apostolskiej. Ponieważ miejscowe 
okoliczności nie pozwalają na ustanowienie w tych no-
wych diecezjach kapituł kanoników, zezwalamy, aby 
w miejsce kanoników drogą prawną wybierani i usta-
nawiani byli diecezjalni konsultorzy. Jeżeli chodzi 
o kierownictwo i zarządzanie diecezjami, obsadzenie 
stolicy biskupiej, wybór wikariusza kapitulnego, prawa 
i obowiązki duchownych i wiernych, i inne tego rodzaju 
sprawy, zarządzamy, że prawomocne są postanowienia 
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kodeksu prawa kanonicznego. Utrzymanie biskupa każ-
dej diecezji powinno być pokrywane z uzyskiwanych 
dochodów i darów wiernych zbieranych na ten cel. 
Ponieważ wyżej wymienione stolice biskupie pragnie-

my obsadzić odpowiednimi pasterzami, mianujemy 
i ustanawiamy czcigodnych braci arcypasterzy, dotych-
czas pilnie pracujących w powierzonych im wikariatach 
apostolskich i zatroskanych o wzrost religii katolickiej, 
arcybiskupami i biskupami dotychczasowych stolic. 
Z tego powodu zwalniamy ich z więzów łączących 
z kościołami biskupimi, których tytuły dotychczas nosili 
wraz z powierzonym im wikariatem i przekazujemy 
w ich ręce kierowanie i zarządzanie powierzonych im 
Kościołów, zarówno w zakresie duchowym, jak i do-
czesnym, razem z prawami, przywilejami, ciężarem 
i odpowiedzialnością, która z ich urzędem pasterskim 
jest związana. 

 
Źródło problemu 
Kiedy w grudniu 2002 roku brałem udział w sympo-
zjum organizowanym przez tajwański Katolicki Uni-
wersytet Fu Jen na temat relacji chińsko-watykańskich, 
niektórzy uczeni stwierdzali z wielkim żalem, iż na 
skutek trudności politycznych lat 50. XX w. katolicka 
hierarchia w Chinach kontynentalnych przestała funk-
cjonować39. Oświadczyłem wtedy, że według mnie jest 
inaczej. Chociaż hierarchia katolicka w Chinach w la-
tach 50. napotkała wiele problemów, nigdy nie przesta-
ła istnieć i nadal w Chinach pełni swoje funkcje. Mój 
punkt widzenia był wprawdzie inny, ale nie byłem za-
skoczony faktem, iż część przywódców kościelnych na 
Tajwanie z troską spoglądała na przyszłość katolickiej 
hierarchii w Państwie Środka 40 . Dlatego uważam za 
ważne przedyskutowanie tego tematu. Na poparcie mo-
jego poglądu mam trzy argumenty:  
 

1. Ojciec Święty nigdy nie zniósł hierarchii katolickiej 
w Chinach. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 
fakt, że od 1946 roku, kiedy to hierarchia katolicka zo-
stała w Chinach ustanowiona, nigdy nie ukazał się ża-
den dokument, który by ją znosił. W 1951 roku Ojciec 
Święty ustanowił nową prowincję kościelną – prowin-
cję Tajwan, jako część ustanowionej w roku 1946 hie-
rarchii katolickiej w Chinach. Chociaż w latach 60., 
a zwłaszcza podczas rewolucji kulturalnej, Kościół, pa-
trząc z zewnątrz, całkowicie przestał funkcjonować, 
Ojciec Święty (papież Paweł VI) nie opublikował żad-

                                                 
39  Gu Weiying, The Blooming and Suppresion of the Local Chinese 

Church (1945–1950).Wykład na Międzynarodowym Sympozjum 
na temat historii chińsko-watykańkich stosunków dyplomatycz-
nych, Katolicki Uniwersytet Fu Jen, 5-6 grudnia 2002 r. 

40  Fang Zhirong 房志榮, Zhongguo sheng tongzhi jianli de zhengzhi 

yu shehui guanxi 中國聖統制建立的政治與社會關係 (Polityczne i 
socjalne konotacje utworzenia hierarchii katolickiej w Chinach), 
„Tripod” 1996, nr 96, s. 13-17.  

nego dokumentu prawnego, który by znosił hierarchię 
katolicką w Chinach. Dlatego z prawnego punktu wi-
dzenia Kościoła nie ma żadnych podstaw do tego, by 
twierdzić, że katolicka hierarchia Kościoła w Chinach 
kiedykolwiek została zniesiona. 
 

2. Biskupi diecezjalni i biskupi tytularni. Gdyby katolic-
ka hierarchia w Chinach rzeczywiście została zniesiona, 
miejscowi biskupi diecezjalni musieliby zrzec się swo-
ich tytułów biskupów miejsca i staliby się biskupami 
tytularnymi. W rzeczywistości jednak większość bisku-
pów w Chinach to biskupi miejsca, a nie biskupi tytu-
larni. 
 

3. Arcybiskupi nadal pełnią swoje obowiązki. Po usta-
nowieniu w 1946 roku hierarchii katolickiej w Chinach, 
było dwadzieścia prowincji kościelnych. Dla każdej 
prowincji byli mianowani arcybiskupi (metropolici). 
Arcybiskupi mają określone przywileje i obowiązki, 
zwłaszcza w okresie wakansu stolicy biskupiej w ja-
kiejś prowincji. Dziś wiemy, że podczas, gdy niektórzy 
metropolici (w Chinach) nie mogą występować oficjal-
nie, inni gorliwie wypełniają swe obowiązki. Z tych 
trzech powodów możemy wnioskować, że hierarchia 
katolicka w Chinach nadal dobrze funkcjonuje. Przyj-
rzyjmy się teraz bliżej tym trzem punktom. 
 
Delegowanie pełnomocnictw  
Nigdy od 1946 roku, nawet w najtrudniejszych dla 
Chin czasach, Stolica Apostolska nie ogłaszała znaczą-
cych zmian w statutach katolickiej hierarchii w Chinach. 
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wprowadzane były 
tylko drobne zmiany. Najważniejsza miała miejsce 
w 1978 roku, kiedy Kongregacja Ewangelizacji Naro-
dów nadała „pełnomocnictwa i przywileje dla kapłanów 
i wiernych Chin kontynentalnych”41. Druga część tych 
„pełnomocnictw i przywilejów” dotyczy „bierzmowa-
nia” i stwierdza: 

Kiedy nie ma prawomocnego biskupa, albo gdy znajdu-
je się on w miejscowości bardzo oddalonej, lub też jego 
przybycie jest niemożliwe, kapłan może udzielić bierz-
mowania każdemu katolikowi, niezależnie od tego do 
jakiej diecezji ten należy (§ 2,1). 

Jest to do dnia dzisiejszego jedyna zmiana, dotycząca 
katolickiej hierarchii w Chinach. W 1988 roku kardy-
nał Józef Tomko, prefekt Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów, wydał dokument skierowany do Kościoła 
w Chinach pod tytułem: „Osiem dyrektyw”42. Pierwszy 
punkt tego dokumentu brzmi: 

Nauka katolicka z całą jasnością stwierdza, że do 
wspólnoty Kościoła w pełni przynależą (tylko) ci, któ-

                                                 
41  Anthony S. K. Lam, The Catholic Church in Present-Day China: 

Through Darkness and Light, Hong Kong 1997, s. 247-254. 
42  Tamże, s. 172. 
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rzy mając ducha Chrystusowego, w całości przyjmują 
przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki 
zbawienia, pozostają w widzialnej łączności z Chrystu-
sem, który zarządza Kościołem przy pomocy papieża 
i biskupów, a także wyrażają swoją więź poprzez wy-
znanie wiary, sakramenty, kościelne kierownictwo 
i wspólnotę (Lumen gentium 14). Ponieważ „trwałą 
i widzialną zasadą oraz fundamentem jedności wiary 
i wspólnoty” (Lumen gentium 18) w Kościele katolickim 
jest papież rzymski, ci, którzy tego nie uznają i nie po-
zostają we wspólnocie z papieżem, nie mogą być uznani 
za katolików. Wspólnota z papieżem jest nie tylko 
sprawą dyscypliny, lecz przede wszystkim sprawą wiary. 
Dlatego Stolica Apostolska żywi najwyższy szacunek 
i poważanie dla tych biskupów, kapłanów, osób zakon-
nych i świeckich, którzy we wszystkich częściach świa-
ta całkowicie i bez odrzucania czegokolwiek, zachowali 
i nadal zachowują swoją wiarę, włączając w to wierność 
papieżowi, i zachęca ich, aby w tej wierze nadal wzra-
stali43.   

Ta dyrektywa przypomina nam, że pełna wspólnota 
z papieżem stanowi podstawę katolickiej hierarchii 
w Chinach. Natomiast w żaden sposób nie odrzuca ona 
jej autorytetu. 
 
Biskupi diecezjalni w dzisiejszych Chinach  
Gdyby hierarchia katolicka w Chinach przestała obo-
wiązywać, biskupi diecezjalni byliby zobowiązani zre-
zygnować ze swoich tytułów biskupów miejsca i przy-
jąć jedno z biskupstw tytularnych. Dzisiaj Chiny mają 
około stu biskupów miejsca. Dla przykładu: kardynał 
Tian, który w 1945 roku był wikariuszem apostolskim 
w Qingdao, był również biskupem tytularnym Ruspe. 
W 1946 roku został arcybiskupem Pekinu. Jego następ-
ca, Augustyn Olbert został biskupem Qingdao, a nie 
wikariuszem apostolskim. Z kolei, kiedy Paweł Han 
Xirang został w 1988 roku mianowany biskupem, 
otrzymał również tytuł biskupa Qingdao. W Annuario 

Pontificio z 1985 roku jest umieszczony spis diecezji 
w Chinach. Wprowadzenie do diecezji Hungtung 
(Hongdong) brzmi: Hongdong, utworzona 18 kwietnia 
1950 r., diecezja sufragania (kościelnej prowincji) Tai- 
yuan, biskup: Franciszek Han Tingpi (Han Dingbi) (tzn. 
nie biskup tytularny). Dzisiaj można powiedzieć, iż 
praktycznie wszyscy biskupi chińscy posiadają pełny 
tytuł biskupa diecezjalnego. Jest to ważne, bo ukazuje, 
że katolicka hierarchia w Chinach pełni swoje funkcje. 
 
Rola i odpowiedzialność arcybiskupów 
Pamiętamy, że nasz umiłowany zmarły papież Jan Pa-
weł II mianował w 1981 roku Dominika Tang na arcy-
biskupa Kantonu. Wyraźnie widać, że Ojciec Święty 

                                                 
43  Anthony S. K. Lam, dz. cyt., s. 172-173. 

chciał w ten sposób podkreślić znaczenie urzędu arcy-
biskupa w Chinach. W Kodeksie prawa kanonicznego 
(1983) czytamy: 

Jeśli biskup jest bezprawnie nieobecny w diecezji ponad 
sześć miesięcy, metropolita powinien powiadomić Stoli-
cę Apostolską o jego nieobecności. Jeśli zaś chodzi 
o metropolitę, to ma to uczynić najstarszy z sufraganów 
(kan. 395, § 4) 

Jeśli biskup napotyka na przeszkody w pełnieniu swo-
jego urzędu, albo jego stolica biskupia jest pusta, me-
tropolita powinien powiadomić o tym Ojca Świętego. 
Kanon 415 mówi: 

Jeśli na skutek kary kościelnej biskup diecezjalny nie 
może sprawować swojej posługi, metropolita – a jeśli 
go nie ma lub o niego chodzi – najstarszy stażem sufra-
gan powinien natychmiast powiadomić Stolicę Apostol-
ską, ażeby temu zaradziła. 

Kanon 421 jasno stwierdza, że metropolita jest odpo-
wiedzialny za wybór administratora dla wakującej sto-
licy biskupiej: 

Kanon 421, § 1: W ciągu ośmiu dni od uzyskania wia-
domości o wakującej stolicy biskupiej – z zachowaniem 
norm kan. 502, §3 – kolegium konsultorów powinno 
wybrać administratora diecezji, który będzie tymczaso-
wo zarządzał diecezją. 
Kanon 421, § 2: Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny admi-
nistrator diecezji nie został wybrany zgodnie z prawem 
w przepisanym czasie, prawo wyznaczenia go przecho-
dzi na metropolitę. Jeśli zaś stolica metropolitarna, albo 
równocześnie metropolitalna i sufragania są opuszczone, 
prawo to przechodzi na biskupa sufragana najstarszego 
stażem.   

Poza tym metropolita ma w prowincji określone przy-
wileje. Przede wszystkim: 

Na czele prowincji kościelnej stoi metropolita, który 
jest arcybiskupem powierzonej mu diecezji. Urząd ten 
jest związany ze stolicą biskupią, określoną lub zatwier-
dzoną przez biskupa rzymskiego (kan. 435). 

W kanonie 436 w części pierwszej jest mowa o tym, że 
metropolita ma prawo przeprowadzić w prowincji wi-
zytację kanoniczną. 

Kanon 436, § 1: W diecezjach sufraganiach metropolita 
powinien: 
1. czuwać nad właściwym zachowaniem wiary i dyscy-
pliny kościelnej, oraz powiadamiać biskupa rzymskiego 
o ewentualnych nadużyciach; 
2. przeprowadzać kanoniczną wizytację, jeśli jej zanie-
chał jeden z sufraganów, po uzyskaniu wcześniejszej 
aprobaty Stolicy Apostolskiej; 
3. wyznaczać administratora diecezji zgodnie z przepi-
sem kan. 421, §2 i 425, § 3. 
Kanon 436, § 2: Tam gdzie wymaga tego sytuacja, Sto-
lica Apostolska może zlecić metropolicie szczególne za-
dania i przyznać pełnomocnictwa określone w prawie 
partykularnym. 
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Kanon 436, § 3: Metropolita nie posiada żadnej innej 
władzy kierowniczej w diecezjach sufraganiach, może 
jednak sprawować obrzędy liturgiczne we wszystkich 
kościołach, podobnie jak we własnej diecezji – w przy-
padku kościoła katedralnego po powiadomieniu biskupa 
diecezjalnego. 

Innym ważnym zadaniem metropolity jest zwoływanie 
synodu prowincji kościelnej. Kanon 442, § 1 mówi:  

Do metropolity, za zgodą większej części biskupów su-
fraganów, należy:   
1. zwołanie synodu prowincji kościelnej; 
2. wybranie miejsca do odbycia synodu prowincji w jej 
granicach; 
3. ustalenie porządku obrad i rozpatrywanych tematów, 
wyznaczenie czasu rozpoczęcia i trwania synodu pro-
wincji, jego przeniesienia, przedłużenia i zakończenia. 

Obecnie około dziesięciu metropolitów w Chinach do-
brze pełni swe obowiązki. Chciałbym wspomnieć na 
przykład arcybiskupa Jana Wang Xixian (1926–2005) 
w diecezji Hohhot. Abp Wang przejął stolicę arcybi-
skupią w roku 1997, po tym jak w 1996 roku zmarł je-
go poprzednik arcybiskup Franciszek Wang Xueming. 
W roku 1999 doszło do sporu pomiędzy dwoma star-
szymi kapłanami prefektury apostolskiej Mongolii We-
wnętrznej. W sporze chodziło o to, czy należy wybrać 
kandydata na biskupa, czy na apostolskiego prefekta. 
Ponieważ nie doszło między nimi do porozumienia, 
w spór ten włączył się arcybiskup i powiadomił Stolicę 
Apostolską o tym przypadku. Stolica Apostolska roz-
strzygnęła, że status prefektury ma pozostać niezmie-
niony. Odpowiedź z Rzymu arcybiskup przekazał na-
stępnie wszystkim biskupom i administratorom 
prowincji Mongolii Wewnętrznej; byli usatysfakcjono-
wani takim rozwiązaniem. Przypadek ten pokazuje, że 
metropolici w określonych warunkach mogą dobrze 
i skutecznie działać. 
 
Dzisiejsze trudności związane z hierarchią 
Hierarchia katolicka to podwaliny Kościoła katolickie-
go. Przyniosła ona jednak Kościołowi w Chinach obok 
określonych korzyści, również problemy. Katolicka 
hierarchia daje Kościołowi stabilność. Dzięki niej die-
cezje posiadają swój własny status i podstawy prawne, 
oraz są chronione przed wpływami z zewnątrz. Z dru-
giej strony struktury hierarchii katolickiej w Chinach 
mogą pracę pastoralną utrudniać. Problemy pojawiają 
się, gdy zostają zmienione granice diecezji. Pisze o tym 
ks. Jan Baptysta Zhang Shijang w czasopiśmie Tripod: 

Problem granic szkodzi Kościołowi w Chinach, bo wy-
wołuje u duchowieństwa i wiernych wielkie dylematy 
i staje się przeszkodą w normalnym rozwoju Kościoła 
lokalnego w Chinach. Istnieją dwa rodzaje granic diece-
zji: pierwsze, wyznaczone po utworzeniu 137 diecezji, 
kiedy w 1946 roku Stolica Apostolska ustanowiła hie-

rarchię katolicką w Chinach; oraz drugie z 1998 roku, 
kiedy to chińska Konferencja Biskupów (zatwierdzona 
przez rząd, nieuznawana przez Stolicę Apostolską) 
utworzyła 115 diecezji. Poza tym przewiduje się dalsze 
zmiany i redukcję liczby diecezji do 97. Wśród wier-
nych dochodzi do nieporozumień w kwestii przynależ-
ności do diecezji. Diecezja Xingtai w prowincji Hebei 
jest tego wyraźnym przykładem. Pod jej jurysdykcją 
znajdują się obecnie dwa miasta prowincji, 15 powiatów 
i dwa okręgi miejskie – w tym część obszaru należącego 
do pięciu diecezji ustanowionych w roku 1946: Shunde, 
Yongnian, Jingxian, Zhaoxian i Linqing44. 

W 1988 roku przeprowadziłem w mieście Shijiazhuang 
wywiad ze śp. biskupem Hou Jinde z diecezji Xingtai 
(wtedy jeszcze ojcem duchownym seminarium du-
chownego w Shijazhuang). Zwracał on wtedy uwagę na 
wiele trudności, w tym na specyficzną kombinację geo-
graficzną i podział administracyjny. Zhang również 
zwraca na to uwagę w swoim artykule: 

Po administracyjnym podziale wprowadzonym przez 
rząd, Xingtai stało się wielką diecezją. Jeśli porównać 
jej granice z tymi z 1946 roku, obejmuje ona w całości 
lub częściowo pięć diecezji. Stolica Apostolska wpro-
wadziła w 1946 roku podział na diecezje w oparciu 
o lokalną sytuację. Diecezje te są kanoniczymi do dnia 
dzisiejszego. Obecny problem polega na tym, że podział 
diecezji dokonany z rozkazu rządu nie ma oparcia 
w prawie kościelnym, natomiast diecezje ustanowione 
w sposób kanonicznie legalny nie są uznawane i akcep-
towane przez władze. Jako przykład może posłużyć po-
wiat Linxi w prowincji Hebei. Wcześniej znajdował się 
on pod jurysdykcją diecezji Linqing w prowincji Shan-
dong. Obecnie diecezja Linqing nie zajmuje się tym ob-
szarem. Od wielu lat posługę pastoralną w powiecie Li-
nxi pełnią kapłani z diecezji Xingtai w prowincji Hebei. 
Do której zatem diecezji rzeczywiście należy Linxi? Do 
Xingtai czy do Linqing? Czy też do jeszcze innej diece-
zji? Podobnie jest z pytaniem, w jaki sposób 130 000 
katolików olbrzymiego obszaru obecnej diecezji Xingtai 
i dawnych pięciu diecezji ma podejmować decyzję 
o własnej przynależności do diecezji45.  

Zhang uważa, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak 
stosunków dyplomatycznych. „Brak stosunków dyplo-
matycznych wstrzymywał obie strony, aby wypracować 
ustalenie konkretnych granic diecezji. Obydwie strony, 
Stolica Apostolska i rząd, kurczowo trzymają się wła-
snych ustaleń” 46. Częściowo zgadzam się z nim, ale 
uważam, że chodzi tu również o problem strukturalny. 
Kościół w Chinach musi zwrócić uwagę na ogranicze-
nia związane z jego hierarchią. Podobne trudności wy-
stępują również w innych diecezjach. Na przykład, die-

                                                 
44  Jan Baptysta Zhang Shijiang, The Catholic Church in China be-

fore Normalization, „Tripod” 2005, nr 137, s. 49-60.  
45  Tamże, s. 53-54.  
46  Tamże, s. 54.  
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cezja Siping w prowincji Jilin jest uznana w strukturze 
hierarchii katolickiej w Chinach. Jednak po nowym po-
dziale stała się prefekturą podporządkowaną diecezji 
Jilin. Młodzi kapłani z Jilin nie wiedzą, czy powinni 
podejmować pracę pastoralną w Siping, choć nie pracu-
je tam żaden inny stały kapłan (ani podziemny, ani ofi-
cjalny). 
 
Znaczenie hierarchii dla dzisiejszych Chin  
Hierarchia katolicka w Chinach daje Kościołowi pewną 
ochronę. Polega ona przede wszystkim na tym, że za-
pobiega pojawianiu się fałszywych kapłanów i oszu-
stów. Ponieważ wewnątrz Kościoła w Chinach istnieją 
trudności komunikacyjne, nie brakuje ludzi, którzy 
wykorzystują to dla własnych celów. Podają się za 
„wolnych” kapłanów, pracujących bez pozwolenia ze 
strony miejscowego biskupa. Katolicka hierarchia 
w Chinach ma prawo zająć się takimi przypadkami. 
Oszuści pochodzą nie tylko z Chin, ale czasem przy-
jeżdżają z zagranicy. Pewien młody człowiek podający 
się za benedyktyna, prowadził w Makao w kwietniu 
2005 roku kurs dokształcający dla dziesięciu młodych 
kapłanów z Chin kontynentalnych. Wcześniej podawał 
się za jezuitę, a był zwykłym oszustem. Za pomocą 
poczty, prasy i faksu przesłano wówczas informację 
przestrzegającą przed oszustem. Poza tym istnienie hie-
rarchii katolickiej w Chinach daje wszystkim prowin-
cjom szczególny status. Ułatwia współpracę biskupom 
tej samej prowincji. Często mądry metropolita potrafi 
zachęcić oraz wesprzeć w rozwoju całą prowincję i tym 
samym osiągnąć wspaniałe wyniki. 
 
Zakończenie 
Chociaż istnienie katolickiej hierarchii w Chinach może 
czasem powodować pewne problemy, to jednak w su-
mie daje ona tamtejszemu Kościołowi niezwykle ważną 
ochronę. Katolicką hierarchię w Państwie Środka trze-
ba zatem traktować jak prawdziwy skarb dla tamtejsze-
go Kościoła. Jesteśmy wdzięczni, że w 1946 roku Bóg 
dał katolikom w Chinach tak wielki dar. Chociaż kato-
licka hierarchia w Chinach napotyka w ostatnim sześć-
dziesięcioleciu na wiele trudności, to jednak fenomen 
odnowy i rozwoju Kościoła katolickiego w tym wiel-
kim państwie pod koniec ubiegłego stulecia pokazuje, 
że ustanowienie w Chinach hierarchii katolickiej było 
niezwykle mądrym krokiem, oraz że nie uczyniono go 
z pewnością za wcześnie. Papieżowi Piusowi XII jeste-
śmy bardzo wdzięczni za jego troskę o Kościół w Chi-
nach. Przyłączam się też do opinii ks. Jana Baptysty 
Zhang, że normalizacja stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Watykanem i chińskim rządem byłaby bar-
dzo pomocna dla rozwiązania problemu granic diecezji. 
 

 
Każdy misjonarz powinien władać biegle przynajmniej 
dwoma językami, swoim językiem ojczystym oraz ję-
zykiem kraju, w którym pracuje. Życie misjonarza to 
swego rodzaju permanentne przemieszczanie się (tłu-
maczenie) z jednej rzeczywistości językowej w drugą, 
zarówno w aspekcie przepowiadania, jak i w aspekcie 
słuchania i rozumienia47.  
 Okoliczności oraz szczegóły ewangelizacji w Chi-
nach znane są dopiero od momentu przybycia Matteo 
Ricci (1552–1610). Podczas kiedy jezuici w Pekinie od 
samego początku zdecydowanie podkreślali ważność 
dokumentów pisanych w komunikacji ze światem chiń-
skim (przykładem tego są różnorodne tłumaczenia, jak 
na przykład: traktat o matematyce, traktat o astronomii 
i traktat o filozofii), misjonarze innych zgromadzeń na 
terenach wiejskich z rezerwą odnosili się do wydawania 
książek. Tłumaczenia były bowiem czasochłonne 
i wymagały sporego nakładu pracy. Drukarni było ma-
ło i były słabo wyposażone, a w dodatku ich właścicie-
le kazali sobie słono płacić za drukowanie chrześcijań-
skich tekstów, ponieważ były one zabronione przez 
administrację cesarską. Jednak podstawowym powo-
dem negatywnego nastawienia misjonarzy był fakt, iż 
tylko znikoma część ludności wiejskiej potrafiła czytać. 
Książki były zatem ważne jako podręczniki lub mate-
riały katechetyczne dla księży i zakonników, katechi-
stów oraz ludzi wykształconych, ale nie były w stanie 
dotrzeć do szerokich mas chrześcijan. Pomimo tego 
członkowie Zgromadzenia Paryskich Misji Zagranicz-
nych (MEP) oraz chińscy księża dość wcześnie zajęli 
się tłumaczeniem i wydali sporo dzieł. Początki prze-
kładów sięgają pierwszych lat XVIII stulecia, kiedy to 
w prowincji Sichuan o. Jean Basset (Bai Risheng 白日
陞, 1662–1707) oraz konwertyta Jan Xu dokonują tłu-
maczenia Nowego Testamentu na podstawie Wulgaty. 
O. Jean Basset był także autorem dwóch katechizmów 
na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem 
teologicznym, jak i literackim. Olbrzymia większość 
pracy została jednak wykonana nieco później przez oo. 
Saint-Martina oraz Mateusza Gu, którzy współpraco-
wali ze sobą i opublikowali takie dzieła jak: „Traktat 

                                                 
47  Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Missions Étrangères de Paris” 

2012, nr 474, s. 34-40. Na język polski przetłumaczył SŁAWOMIR 
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o czyśćcu”, „Naśladowanie Jezusa Chrystusa”, wybra-
ne fragmenty Ewangelii oraz tzw. „Katechizm z Mont-
pellier”48. O. Moyë zredagował pisma: „Droga krzyżo-
wa”, „Droga prosto do nieba”, „Obowiązki rodziców 
i dzieci” oraz „O naśladowaniu Najświętszej Maryi 
Panny”. O. Hammel przetłumaczył teksty teologiczne 
na potrzeby niższego seminarium. Ale największym 
wkładem misjonarzy Paryskich Misji Zagranicznych 
w dzieło przekładów na język chiński był modlitewnik 
zawierający teksty liturgiczne na niedziele i święta, 
wydany w prowincji Sichuan. Modlitewnik ten zawiera 
także teksty tłumaczone przez jezuitów: ks. Andrzeja 
Li i innych chińskich księży, ale przede wszystkim 
modlitwy zredagowane przez o. Jean-Marie Moyë’a, 
napisane prostym i zrozumiałym językiem49. Ta praca 
dokonana przez misjonarzy MEP była z całą pewnością 
ważna i bardzo cenna, stanowi jednak tylko nieznaczną 
część tego, co zostało opublikowane w Chinach, szcze-
gólnie w porównaniu z tłumaczeniami jezuitów i fran-
ciszkanów50.  
 
Niezadowalające tłumaczenia 
Przetłumaczone na język chiński teksty były narzę-
dziem pracy apostolskiej na terenach wiejskich, jednak 
sam fakt ich powstania był raczej dziełem szczęśliwego 
przypadku, dlatego że w tym czasie brakowało jeszcze 
słownictwa chrześcijańskiego w klasycznym języku 
chińskim i musiała dopiero powstać terminologia oraz 
wyrażenia dotyczące sakramentów, życia Kościoła 
i modlitwy. Na przykład w prowincji Sichuan na okre-
ślenie Ducha Świętego używano pojęcia „święty wiatr” 
(shengfeng 聖風). Nie istniały jeszcze słowniki, a chiń-
skich intelektualistów, którzy przyjęli chrześcijaństwo 
i mogli pomóc w tłumaczeniach, było bardzo niewielu. 
Dodatkowym problemem zagranicznych misjonarzy by-
ła konieczność ukrywania się z obawy przed prześla-
dowaniami51. Począwszy od XVII wieku aż do pierw-
szej połowy XIX wieku misjonarze europejscy: 
Francuzi, Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy byli roz-
proszeni na terenie całych Chin, a językiem, którym się 

                                                 
48  Nie zachował się żaden egzemplarz tego katechizmu w języku 

chińskim. Watykan nie udzielił o. Saint-Martinowi zezwolenia na 
publikację, zarzucając mu treści jansenistyczne. 

49  Biorąc pod uwagę, iż w modlitewniku nie jest wymienione miej-
sce wydania, a także brakuje przedmowy i imienia odpowie-
dzialnego biskupa, zakłada się, że pochodzi on z okresu począt-
ków chrześcijaństwa na tym terenie, będącym szczególnie 
trudnym dla Kościoła lokalnego. 

50  W tym miejscu wspomnieć trzeba także, iż o. Dufresse wydał 
słownik łacińsko-chiński i chińsko-łaciński. 

51  Pomimo prześladowań udało się w roku 1803 zwołać synod 
w prowincji Sichuan, na którym zebrało się 13 księży chińskich 
i dwóch francuskich. Musiało jednak upłynąć kilkadziesiąt lat od 
momentu zakończenia synodu, aby jego uchwały zostały za-
twierdzone przez Rzym i rozpowszechnione w całych Chinach. 

porozumiewali, była łacina. Ze względów bezpieczeń-
stwa przesyłki pocztowe powierzano tylko zaufanym 
podróżnym, co ograniczało możliwość wymiany do-
świadczeń w zakresie istotnych wymiarów życia reli-
gijnego i codziennego. Również wymiana doświadczeń 
w dziedzinie słownictwa i terminologii chrześcijańsko-
religijnej cierpiała w wyniku takiego stanu rzeczy. Tyl-
ko niewielu misjonarzy miało możliwość podzielenia 
się odkryciami i rozwiązaniami lingwistycznymi lub też 
skomentowania nowych kombinacji znaków chińskich, 
mających szczególne znaczenie w ich pracy. Praca nad 
stworzeniem nowego języka w odniesieniu do chrześci-
jaństwa była zatem procesem bardzo powolnym. Słow-
nictwo miało korzenie w języku codziennym prostych 
ludzi, przy tym było jednak bardzo wyspecjalizowane. 
Umożliwiało ono misjonarzom przepowiadanie ewan-
gelii, a wiernym wymianę doświadczeń na temat ich 
wiary. Ważne było zatem, aby słownictwo to z jednej 
strony jak najlepiej i najprecyzyjniej oddawało treści 
nauki chrześcijańskiej, a z drugiej strony, aby pozosta-
ło zrozumiałe także dla prostych ludzi. Obserwując re-
akcje słuchaczy i czytelników, misjonarze rozstrzygali 
od przypadku do przypadku o nowym słownictwie. Po-
zytywne reakcje dawały podstawę do rozpowszechnie-
nia słowa/idiomu na terenie całej prowincji. Wraz ze 
wzrostem liczby przekładów, uwzględniało się także 
lokalną specyfikę i zwyczaje wymowy i piśmiennictwa. 
Przykładem jest tutaj słownictwo religijne pieśni, mo-
dlitw, fragmentów Pisma Świętego lub też katechi-
zmowych pytań i odpowiedzi. Językiem liturgicznym 
pozostawała łacina, jednak objaśnienia dotyczące litur-
gii Mszy św. podawane były w języku chińskim. Zwy-
czaje były zróżnicowane w zależności od regionu, 
używanych materiałów liturgicznych, narodowości mi-
sjonarzy lub też ich przynależności zakonnej. Nie-
mniejszy wpływ na to zróżnicowanie miały lokalne dia-
lekty oraz uwarunkowania historyczne kształtujące 
społeczność lokalną. Duża liczba neologizmów oraz 
nowych zwrotów świadczy o kreatywności ich twórców. 
Jednak zróżnicowanie lokalne miało też pewne niedo-
godności. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania 
lub w podróży, katolikom trudno było czasem odnaleźć 
się w odmiennych zwyczajach lub też zrozumieć od-
mienne sformułowania językowe. Książki, teksty reli-
gijne i katechizmy rzadko mogły być używane przez 
inne wspólnoty. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że 
w owym czasie kontakty z zagranicą były bardzo ogra-
niczone i tylko nieliczni mogli studiować. Wiara była 
przekazywana „automatycznie” w rodzinie, z pokolenia 
na pokolenie. Uczono się na pamięć od rodziców dłu-
gich modlitw w lokalnym dialekcie i litanii odmawia-
nych wspólnie podczas Mszy św. Teksty tych modlitw 
to były bardzo stare tłumaczenia, których pochodzenia 
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nikt nie pamiętał, czy też nie wiedział, kto je przetłu-
maczył, ani też kiedy rozpoczęto je recytować. Prote-
stanci, którzy przybyli do Chin na początku XIX wieku, 
starali się poprzez słownictwo podkreślić różnice 
w stosunku do katolików. Oba wyznania chrześcijań-
skie rozwijały się obok siebie, praktycznie bez wza-
jemnych kontaktów, nierzadko nawet konkurując ze 
sobą. Każde wyznanie rozwijało własne specyficzne 
słownictwo religijne. Ludzie tłumaczący Biblię na ję-
zyk chiński doszli na szczęście do porozumienia 
w sprawie używania wielu kluczowych pojęć. Jednak 
po dzień dzisiejszy istnieją istotne różnice w słownic-
twie teologicznym obu wyznań chrześcijańskich. Prze-
jawiają się one szczególnie wyraźnie w tłumaczeniach 
tekstów odnoszących się do posługi kapłańskiej, sa-
kramentów, modlitwy itd. 
 
Współczesne tłumaczenia religijne 
Dopiero w 1924 roku na synodzie, na którym zebrali 
się biskupi z całych Chin, udało się ujednolicić słow-
nictwo, katechizmy oraz podstawowe modlitwy w ca-
łym kraju. Musiały jednak upłynąć jeszcze długie lata 
zanim zmiany te dotarły do wszystkich zakątków Chin. 
Jeżeli chodzi o tłumaczenie Biblii, to dopiero w 1968 
roku ukończono tzw. „tłumaczenie franciszkańskie” 
o. Allegry (zob. artykuł w niniejszym numerze, s. 42), 
które szybko się rozpowszechniło. Był to akurat okres, 
kiedy Kościół zachęcał wiernych do prywatnego czyta-
nia Pisma Świętego. 
 W Chinach istniało i istnieje wiele dialektów, ale 
wszyscy używali do pisania tych samych znaków chiń-
skich. W ten sposób wszystkie chrześcijańskie wspól-
noty w Chinach mogły dokonać zmian w słownictwie, 
a później w tekstach liturgicznych. Pomimo licznych 
prób chrześcijanom różnych wyznań nie udało się dojść 
do porozumienia co do pojęcia na określenie Boga. Ka-
tolicy używają dziś pojęcia tianzhu 天主 („Pan Nieba”), 
natomiast protestanci posługują się wyrażeniem  
shangdi 上帝 („Najwyższy Władca”) lub też shen 神 
(„Duch, Bóstwo”). Terminologia biblijna dotycząca 
imion osób, Ducha Świętego, miejscowości i miejsc 
wymienionych w Biblii jest różna, w zależności od tego, 
czy jest to wydanie katolickie, czy protestanckie. Jeżeli 
ktoś cytuje fragment z Pisma Świętego, będący tłuma-
czeniem innego wyznania niż własne, potrzebuje cza-
sami sporo wysiłku, aby odgadnąć, o jaki tekst chodzi. 
Nawet profesjonalni chińscy tłumacze mają trudności 
z subtelnymi różnicami językowymi obu wyznań chrze-
ścijańskich i bardzo często mieszają wyrażenia lub też 
używają ich zamiennie, np. w telewizji lub w napisach 
na ekranach kinowych. 
 
 

Tłumaczenia aktualne 
Sobór Watykański II zainicjował ewolucyjne zmiany 
w praktyce duszpasterskiej oraz w rozumieniu niektó-
rych pojęć teologicznych. W konsekwencji również 
w chińskim języku religijnym dokonało się wiele zmian. 
Papież nie nazywa się już jiaohuang 教皇 (cesarz religii) 
ale jiaozong 教宗 (patriarcha religii). Spowiedź, nazy-
waną wcześniej „wyznaniem, które uwalnia” (gaojie 告
解 ), zmieniono na „sakrament pojednania” (xiuhe 

shengshi 修和聖事). „Ostatnie namaszczenie” stało się 
„namaszczeniem chorych” (bingren shengshi 病人聖事), 
wierni nie idą już do kościoła, aby „wysłuchać Mszy 
św.” (wang misa 望彌撒), lecz aby „wziąć udział we 
Mszy św.” (can misa 参弥撒), która często jest konce-
lebrowana. Katolicyzm jest nazywany „religią Pana 
Nieba” (tianzhujiao 天主教), a protestantyzm – „religią 
Chrystusa” (jidujiao 基 督 教 ), natomiast termin 
„uczniowie Chrystusa” (jidutu 基督徒) obejmuje wszys- 
tkich ochrzczonych chrześcijan. W latach 70. i 80. XX 
wieku modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” zo-
stały sformułowane na nowo we współczesnym języku 
chińskim. Pierwotne wersje tych modlitw zawierały 
znaki używane w języku klasycznym, nie będące jed-
nak w użyciu we współczesnym języku mówionym, jak 
na przykład znak wu 吾 (ja), znak er 爾 (ty), czy też 
znak deng 等 dla oznaczenia liczby mnogiej. Przejście 
ze starego do nowego słownictwa dokonywało się po-
woli ze względu na przyzwyczajenia starszego pokole-
nia chrześcijan do starego słownictwa, którego nauczyli 
się w dzieciństwie. Obecnie jednak zmiany te zostały 
bez wyjątku zaakceptowane przez wszystkich mówią-
cych językiem chińskim. Pewien tłumacz z Hongkongu 
dokonał w latach 70. XX wieku dyskusyjnej próby tłu-
maczenia greckiego pojęcia logos (Słowo Boże, por. 
J 1,1) przy użyciu chińskiego pojęcia dao 道. Ten chiń-
ski znak oznaczający drogę, prawdę i wzajemne relacje 
na różnych poziomach wydaje się doskonale nadawać 
do używania go w odniesieniu do Chrystusa (por. 
J 14,6). Jednak często uważa się, iż jest zbyt obciążony 
tradycją daoistyczną, co może być źródłem nieporozu-
mień wśród chrześcijan. Dlatego „Słowo Boże” tłuma-
czy się dzisiaj, jako „Słowo święte” (shengyu 聖語)52. 
Natomiast „liturgia słowa” tłumaczona jest jako „litur-
gia świętej drogi” (shengdao liyi聖道禮儀)53, a wyraże-
nie „homilia”, tj. „nauczanie katechizmu” (jiang daoli 
講道理) używane jest w dalszym ciągu, mimo iż rów-
nież zawiera ono w sobie problematyczny znak dao 道. 
Decyzja o tym, które pojęcia są bardziej odpowiednie 

                                                 
52  Przypis red.: W języku chińskim shengyu znaczy dosłownie 

„słowa cesarza albo ludzi „świętych”, tzn. mędrców. „Słowo 
święte” zazwyczaj tłumaczy się jako shengyan 聖言. 

53  Przypis red.: chińskie słowo dao 道 („droga”) ma też jako cza-
sownik znaczenie „mówić”, „powiedzieć”. 
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jest szczególnie trudna dla obcokrajowców, gdyż różni-
ce między wyrażeniami są często bardzo nieznaczne 
i dotyczą niuansów zakładających specyficzne i dosko-
nałe wyczucie języka. 
 
Nowa sytuacja 
Uproszczenie znaków chińskich, o którym zdecydował 
w latach 50. XX wieku Mao Zedong, nie ułatwiło 
wiernym dostępu do Pisma Świętego, ponieważ Biblia 
była drukowana zwykle na Tajwanie czy w Hongkongu 
i zawierała w dalszym ciągu znaki tradycyjne. Młodzi 
ludzie w Chinach kontynentalnych, którzy znają wy-
łącznie nową wersję chińskich znaków, mają problemy 
ze znakami tradycyjnymi. Stanowią one dodatkową ba-
rierę na drodze poznawania wiary. Imiona osób oraz 
nazwy miejsc biblijnych zostały przetłumaczone na ję-
zyk chiński na podstawie ich wymowy łacińskiej. Re-
zultatem tego są często zbyt długie słowa, złożone z nic 
nieznaczących znaków, których fonetyka wymaga 
przyzwyczajenia, a czasem nawet wywołuje u wiernych 
swego rodzaju akustyczny dyskomfort. Kościół na 
Tajwanie, próbując wyjść na przeciw tym problemom, 
zdecydował o zmianie wielu imion i nazw w liturgii, 
skracając je lub dostosowując ich brzmienie do chiń-
skiego ucha. Jednak Kościół w Chinach kontynental-
nych, Hongkongu, Makao i w Singapurze nie zdecy-
dował się na takie rozwiązanie i nie przyjął zmian. 
Biblia franciszkańska także nie została zmodyfikowana. 
Tak więc, podróżując z Hongkongu na Tajwan, trzeba 
się liczyć z trudnościami w zrozumieniu lokalnych 
księży, cytujących niektóre fragmenty Biblii. Słownic-
two chrześcijańskie znane jest tylko niewielkiej grupie 
Chińczyków, ponieważ znajomość Ewangelii nie jest 
jeszcze rozpowszechniona. Pomimo to, w codziennym 
języku chińskim używane są wyrażenia zaczerpnięte 
bezpośrednio z Biblii, takie jak: „nowe wino w starych 
bukłakach” (Mk 2,22), „oścień dla ciała” (2 Kor 12,7), 
„wilk w owczej skórze” (Mt 7,15), „gałązka oliwna” 
(Rdz 8,11), „przygotować drogę” (Łk 3,4). 
 Znak ai 爱, oznaczający miłość, był rzadko używa-
ny w klasycznym języku chińskim. Częściej stosowano 
w podobnym kontekście znak ren 仁, oznaczający życz-
liwość, humanitarność i człowieczeństwo. Poza tym, 
w Chinach rzadko mówiło się o osobistych uczuciach 
i nawet współcześnie nieczęsto zdarza się usłyszeć mę-
ża mówiącego do swojej żony „kocham cię”. Jednak od 
momentu nawiązania stałych kontaktów z mającą 
chrześcijańskie korzenie kulturą zachodnią,  znak „mi-
łość” stał się bardziej znany i jego używanie stało się 
modne. Szczególnie można to zauważyć w tekstach 
piosenek. O. Jean Basset w swoim tłumaczeniu Nowe-
go Testamentu waha się z wyborem jednego z tych 
dwóch znaków (miłość i życzliwość) i ostatecznie uży-

wa ich obu. Interesujące jest jednak na przykład to, iż 
nie użył znaku „miłość” nawet w tłumaczeniu hymnu 
o miłości (1 Kor 13), podczas gdy w edycjach obec-
nych występuje on w tym fragmencie dziewięciokrotnie. 
 

Następny krok 
Relacje pomiędzy Wschodem i Zachodem stały się 
obecnie bardzo ożywione i coraz więcej osób uczy się 
języków obcych. Liczba chińskich chrześcijan mieszka-
jących w Chinach oraz w krajach zachodnich także się 
zwiększyła. Poza tym, od momentu zakończenia rewo-
lucji kulturalnej coraz więcej obcokrajowców uczy się 
języka chińskiego. Tak więc liczba osób używających 
tłumaczeń tekstów religijnych jest coraz większa, ale 
też coraz bardziej wymagająca. Teksty te są owocem 
długotrwałych wysiłków, podejmowanych w celu uczy-
nienia chrześcijańskiego orędzia bardziej zrozumiałym. 
Uwzględniają one ewolucyjne zmiany zachodzące 
w codziennym języku oraz w życiu społecznym, a tak-
że wyniki badań egzegetyczno-biblijnych ostatniego 
stulecia. Zauważalny jest stały wzrost jakościowego 
poziomu nowych tłumaczeń, nie mówiąc już o dużej 
ofercie różnych książek i dokumentów chrześcijańskich 
oferowanych w sprzedaży. Liczba dzieł chrześcijań-
skich tłumaczonych na język chiński w ostatnim okresie 
nieustannie rośnie. Słownictwo jest coraz bogatsze i co-
raz bardziej zróżnicowane. Dzieła św. Augustyna i św. 
Tomasza zostały już przetłumaczone, a wiele innych 
przekładów jest jeszcze w trakcie opracowywania. Ist-
nienie bogatego języka, jako narzędzia do wyrażania 
wiary, wskazuje, że przyszedł moment przejścia do na-
stępnego etapu, w którym chińscy chrześcijanie staną 
się bardziej aktywni. Teologowie, mistycy, pisarze 
chrześcijańscy i duszpasterze powinni teraz przekazy-
wać owoce swej refleksji bezpośrednio w języku chiń-
skim, dzielić się swoimi sugestiami z całym Kościołem 
i dokonywać twórczych zmian. Nastąpi odwrócenie ról: 
to zagraniczni tłumacze będą teraz zmuszeni do two-
rzenia nowych terminów i nowego słownictwa, aby 
móc przetłumaczyć medytacje Kościoła chińskiego na 
inne języki. 
 
 

 

Kościół, mając zawsze i w każdym miejscu cha-
rakter misyjny, jest wezwany do głoszenia 
Ewangelii i dawania świadectwa. Również Ko-
ściół w Chinach musi odczuwać w swym sercu 
misyjny zapał swego Założyciela i Mistrza. […] 
Teraz do was należy, uczniowie Pana w Chi-
nach, być odważnymi apostołami Bożego Króle-
stwa. Jestem pewien, że wasza odpowiedź będzie 
wspaniała i szczodra.  
 
Z Listu Benedykta XVI do Kościoła katolickiego 
w Chinach z 27 maja 2007 r. 
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 „Cztery skarby” (sibao 四寶; pełna nazwa brzmi: wen-

fang sibao 文房四寶: „cztery skarby gabinetu / pra-
cowni literackiej”) – to tajemniczo i poetycko brzmiące 
określenie, tradycyjnie używane na przybory pisarskie, 
którymi posługiwał się literat (wenren 文人). Literat był 
zarazem uczonym, pisarzem, poetą, kaligrafem i mala-
rzem. Posługiwał się on „czterema skarbami”, do któ-
rych należą: pędzel (bi 筆), tusz (mo 墨), kamień pisar-
ski do rozcierania tuszu (yan 硯) i papier (zhi 紙). Były 
to „skarby” cenione w równym stopniu przez poetów, 
malarzy i uczonych. Tym przedmiotom w Chinach po-
święcano wiele uwagi, zarówno w traktatach o malar-
stwie, jak i o technologii ich produkcji. Szacunek, ja-
kim otaczano „cztery skarby”, przeniknął również do 
innych konfucjańskich krajów Azji. 
 
Pędzel  
Pędzel do malowania i pisania jest znany i używany 
w niezmienionej formie od bardzo dawna. Najstarszy 
zachowany pędzel pisarski znaleziono w grobowcu 
w państwie Chu z Okresu Walczących Królestw (475–
221 przed Chr.), na stanowisku Zuo Gong Shan 15, 
w pobliżu miasta Changsha (obecna prowincja Hunan). 
Pędzel składał się z drewnianego trzonka, na którym 
przy pomocy bambusowej tulejki obstalowywano wło-
sie. 
 Według legendy pędzel wynalazł generał Meng 
Tian 蒙恬 (zm. 220 przed Chr.) z państwa Qin. Jednak 
badania archeologiczne pozwalają stwierdzić, że pędze-
lek i tusz były używane w Chinach już na początku 
I tysiąclecia przed Chr. Wynalazek ten miał wpływ na 
kształt tzw. pisma małopieczęciowego (używanego od 
III w. przed Chr.), bardziej eleganckiego niż wcze-
śniejsze pismo wielkopieczęciowe, którego znaki ryto 
w drewnie, kamieniu lub na kościach. Także swoją 
kwadratową strukturę pismo chińskie zawdzięcza mate-
riałom malarskim, takim jak pędzel i jedwab, ponieważ 
tylko stawianie linii prostych pozwalało uniknąć marsz-
czenia tkaniny.  
 Pędzelek chiński zrobiony jest z pęczka króliczego 
włosia osadzonego w cienkiej bambusowej rurce. Deli-
katniejsze pędzelki wyrabiano z sierści kuny oraz in-
nych materiałów; istniały pędzle świńskie, owcze, my-
sie, królicze, bawole, a nawet tygrysie, jelenie lub 
pędzle z sierści żółtej łasicy. Czasem materiał na pędz-

le pochodził z ptasich piór, a nawet ludzkich włosów. 
Według chińskiej tradycji włosy dziecka z pierwszych 
postrzyżyn przynosiły szczęście na egzaminach urzęd-
niczych. Przy produkcji pędzli raczej nie używano 
sztucznego włosia. 
 Trzonek pędzla był robiony najczęściej z bambusa, 
a bardziej wyszukanymi materiałami były złoto, srebro, 
jadeit, kość słoniowa lub drzewo sandałowe. Grubsze 
pędzle ujmowane były najpierw w krążek z kości i do-
piero tak umocowywane w rurce bambusowej. Na 
trzonku umieszczona była marka pędzla. Pędzelki wy-
sokiej klasy cieszyły się sławą, a mistrzowie, którzy je 
wytwarzali – uznaniem. 
 Pędzelki chińskie są tak skonstruowane, że po zwil-
żeniu stają się spiczaste jak igła, dzięki czemu jednym 
pędzelkiem można zrobić linię cienką jak włos, rów-
nomiernie ją rozszerzając do maksymalnej szerokości 
wiązki pędzla. Malując obrazy monochromatyczne ma-
larz chiński z reguły posługuje się licznymi pędzlami. 
Te same pędzelki są stosowane zarówno do kaligrafii, 
jak i do malowania obrazów. Przechowywane są one 
w cylindrycznych naczyniach, niekiedy pięknie zdobio-
nych, z porcelany, drewna, bambusa itp. Po zakończo-
nej pracy pędzle myje się starannie i „wyostrza” pę-
czek włosów, najczęściej zwilżając go językiem, by nie 
szkodził mu tłuszcz pokrywający skórę dłoni. Pędzle 
stawia się w cylindrycznym naczyniu włosiem do góry, 
bez przykrycia. 
 
Tusz  
Tusz chiński poznano w Europie dopiero w XVII w., 
kiedy to nadano mu francuską nazwę encre de Chine 
(chiński atrament). Wytwarzano go z sadzy drzew igla-
stych z dodatkiem kleju zwierzęcego, tworząc jednolitą 
masę rozcieraną w moździerzu. Czasem dodawano tak-
że substancje zapachowe, jak piżmo, goździki, różne 
zioła używane w medycynie chińskiej itp. Masę ugnia-
tano w różne formy, tworząc pałeczki, tabliczki, gra-
niastosłupy. Górną powierzchnię tabliczek zdobiła 
zwykle wypukła inskrypcja, ornament, obraz, które 
często były także znakiem firmowym, nazwiskiem wy-
twórcy, datą produkcji. Ornamenty były niezwykle 
różnorodne; mogły przedstawiać postaci, pejzaże, mo-
tywy roślinne, czasem znaki magiczne.  
 Tusz był gromadzony przez literatów i wcześnie 
nabrał znaczenia kultowego jako najważniejszy materiał 
sztuki pisarskiej. Najstarsze zachowane traktaty zawie-
rające receptury produkcji tuszu, pochodzą z V w. po 
Chr. W późniejszym okresie rozwijała się coraz bogat-
sza literatura fachowa dotycząca produkcji tuszu i ko-
lekcjonowania go, pojawiły się katalogi i monografie 
historyczne na jego temat. Malarstwo i kaligrafię 
w Chinach ceniono najwyżej, a rzeźbę traktowano je-
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Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 



CHINY DZISIAJ • VII (2012) NUMER 3-4 

TEMATY 

36 

dynie jako rodzaj rzemiosła, dlatego też literatura doty-
cząca malarstwa jest nieporównywalnie bogatsza, a na-
zwiska malarzy, jako twórców sztuki najwyższej, są 
liczne i udokumentowane.  
 W epoce Song (960-1279) stało się modne kolek-
cjonowanie tuszu. Wtedy zaczęły powstawać liczne 
eseje opisujące poszczególne rodzaje tuszu, ich zalety 
i wady, a także zaczęto używać ozdobnych epitetów na 
określenie tuszu (np.: hrabia smolnych szczap, herold 
jodły, smocza maść, ciekłe piżmo). Pojawiają się le-
gendy, bajki i anegdoty o tuszu. Ze słowem „tusz” 
związanych jest też wiele obrazowych wyrażeń, związ-
ków frazeologicznych, które weszły do mowy potocz-
nej, jak np. mohai 墨海 – morze atramentu, czyli eru-
dycja, wszechstronne wykształcenie; mozhi 墨汁  –  
rozpuszczony tusz, czyli talent, żyłka pisarska. 
W praktykach daoistycznych jako lekarstwa zamiast 
węgla używano tuszu. Istniał również duch tuszu 
(moshen 墨神).  
 Tusz z sadzy żywicy drzew iglastych daje czerń ma-
tową. Na pewnym etapie wynaleziono także tusz z sa-
dzy lampowej, powstały w procesie spalania ropy naf-
towej (którą Chińczycy nazwali „olejem skalnym”). 
Tusz ten był lśniący jak lakier i trwalszy od tuszu z so-
sny. Zarówno do pisania, jak i malowania używano tu-
szu w stanie stałym. W kamieniu do rozcierania tuszu 
znajdowało się wgłębienie, do którego wlewano kilka 
kropel wody. Następnie przez pocieranie rozpuszczano 
odpowiednią porcję tuszu i zależnie od potrzeby roz-
cieńczano roztwór wodą. Tuszu chińskiego użytego na 
papierze nie można usunąć ani przez wycieranie, ani 
przez zmywanie. 
 Według traktatu Shi Tao 石濤 (1642-1707) – wiel-
kiego malarza i teoretyka chińskiej sztuki epoki Qing – 
użycie tuszu i pędzla ujawnia duchową głębię człowie-
ka, który się nimi posługuje: kiedy pędzel nabiera tusz, 
ten staje się natchniony; kiedy pędzel przenosi tusz na 
to, na czym się maluje, sprawia, iż tusz staje się oży-
wiony. Potrzeba długich ćwiczeń, aby w tusz tchnąć 
duszę, aby zaś ożywić go pędzelkiem, konieczna jest 
znajomość życia. Kto poprzez długie ćwiczenia zdołał 
ducha swego wzmocnić, lecz nie poznał głębi życia, 
ten potrafi się jedynie posługiwać tuszem, ale nie pędz-
lem. Kto się w życiu zahartował, lecz swej duszy nie 
ukształtował poprzez ćwiczenia, ten potrafi posługiwać 
się pędzlem, ale nie tuszem. 
 
Kamień do rozcierania tuszu  
Kamień do rozcierania tuszu jest odpowiednikiem eu-
ropejskiego kałamarza i palety. Ma on przeróżne 
kształty: okrągły, owalny, czworokątny. Jest wykonany 
z kamienia drobnoziarnistego, czarnego lub ciemnego. 
Odwrotną stronę kamiennej płytki pokrywają ozdoby 

rytowane, rzeźbione, polerowane. Dawniej do rozcie-
rania tuszu używano także skorup ceramicznych. Ka-
mień do tuszu ma dwie istotne części. Jedna nazywa się 
„pagórek” (qiu 丘) lub „grzbiet” (gang岡), na którym 
rozciera się pędzlem tusz znajdujący się w drugiej czę-
ści, zwanej „morzem” (hai 海). 
 Kamień do rozcierania tuszu przechowuje się za-
zwyczaj w chroniącym go drewnianym pudełku, po-
nieważ jest wysoko ceniony przez kolekcjonerów 
i traktowany nie tylko jako przedmiot użytkowy, ale 
i ozdobny. Mistrzowie, którzy wytwarzają kamienie do 
tuszu, znają tajniki odpowiedniego szlifowania i ozda-
biają je z dużym wyczuciem artystycznym; ponadto 
cieszą się powszechnym uznaniem. Od kamienia w du-
żej mierze zależy jakość i konsystencja roztartego tuszu, 
co ma duże znaczenie w kaligrafii. 
 
Papier  
Jednym z wcześniejszych materiałów malarsko-
piśmienniczych w Chinach były nieporęczne i ciężkie 
deszczułki bambusowe, a także jedwab, który był drogi. 
Dziś stosowanie w tym celu jedwabiu jest rzadkością. 
Co więcej, jedwab okazał się mniej trwały niż papier 
i posiadał mniej możliwości technicznych dla wyraże-
nia malarskich niuansów. 
 Papier jest chińskim wynalazkiem, według legendy 
przypisywanym kanceliście Cai Lun 蔡倫 , który żył 
w II w. po Chr. Eksperymentował on z korą drzew, je-
dwabiem, sieciami rybackimi, aż trafił na właściwą 
metodę z użyciem szmat jedwabnych i lnianych (papier 
czerpany). W rzeczywistości jednak papier znany był 
na długo przed wynalazkiem Cai Luna. Archeologowie 
znaleźli go już w grobowcach z I w. przed Chr.  
 Papier nie był w Chinach obiektem kultu, ale był 
otaczany szacunkiem. Wytwarzano go w różnych ga-
tunkach, o różnym stopniu chłonności wilgoci, włókni-
stości, fakturze, co dawało malarzowi wiele możliwości. 
Bywał pokryty warstwą kleju i bejcowany. Jedwab 
przeznaczony do malowania zawsze pokrywano klejem. 
W malarstwie klasycznym preferowano gatunki papieru 
z cienką warstwą kleju, silnie wchłaniające wilgoć, na 
których można osiągnąć zarówno linię o grubości włosa, 
jak i duże plamy. Dziś Chińczycy posługują się długo-
pisami lub komputerami. Ta druga metoda jest o tyle 
niebezpieczna, że nie wymaga dokładnego zapamięta-
nia kształtu znaku, co grozi najmłodszym pokoleniom 
„kaligraficznym analfabetyzmem”. 
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Pismo z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary skierowane 
w roku 1920 na ręce przełożonego generalnego 
ks. Pankracego Pfeiffera, z propozycją podjęcia pracy 
misyjnej w Chinach generalat przyjął z zaskoczeniem1. 
Ks. Generał zaraz zwołał konsultę (radę zakonną), aby 
ofertę przedyskutować. Konsultorzy stwierdzili, że 
wśród salwatorianów w Niemczech panuje mocne 
przekonanie, iż już w niedługim czasie uda się pozy-
tywnie załatwić sprawę powrotu misjonarzy pochodzenia 
niemieckiego do ich misji w koloniach brytyjskich. Jak 
długo istniała nadzieja na powrót do Assam w Indiach, 
zgromadzenie nie mogło podjąć równoczesnej działal-
ności na drugim polu misyjnym w Chinach, ponieważ nie 
posiadało wystarczającej liczby członków i środków 
materialnych2. Pod koniec lipca ks. P. Pfeiffer odpo-
wiedział sekretarzowi Kongregacji, że zgromadzenie nie 
może równocześnie pracować na dwóch polach misyj-
nych. Przyjęcie nowej misji w Chinach równałoby się 
rezygnacji z dalszej pracy w Indiach (Assam), toteż 
salwatorianie nie mogą przyjąć nowej misji, jak długo 
jest jeszcze nadzieja na powrót do dawnej3. 
 Niestety, upłynął kolejny rok dość intensywnych 
pertraktacji i nadal nie udało się uzyskać zgody rządu 
brytyjskiego na powrót wypędzonych misjonarzy nie-
mieckich do ich misji. Na początku sierpnia 1921 r., 
generalat salwatorianów zaskoczyła wiadomość o tym, 
że Kongregacja powierzyła prefekturę apostolską Assam 

                                                 
1  List opublikowano w „Annales SDS” vol. 1, nr 3, s. 58; w ar-

chiwum Kongregacji Ewangelizacji Ludów (AKEL) ten tekst 
znajduje się w: Nuova Serie, 1920, vol. 664, rub. 130 (Prot. nr 
1975/20), s. 488. 

2  Zob. Protokół z obrad konsulty generalnej w: Liber actorum 

Consilii Generalis, AGS (Archiwum Generalne Salwatorianów) 
12, 12-1.8 (5.07.1920). 

3  Zob. AKEL, Nuova Serie, 1920, vol. 664, rub. 130, s. 489. 

salezjanom4. Z okazji zbliżającej się IV Kapituły Ge-
neralnej przybył do Rzymu ks. Krzysztof Becker, prefekt 
apostolski Assam i zaproponował konsulcie generalnej 
zwrócenie się do Kongregacji z propozycją podziału 
Assam. Nad propozycją rada generalna debatowała na 
trzech kolejnych posiedzeniach, lecz podjęcie decyzji 
postanowiono zostawić członkom kapituły generalnej5. 
 
1. Decyzja IV Kapituły Generalnej (1921): Chiny 

Obrady kapituły trwały od 12 do 30 września 1921 r. 
Szybko dokonano reelekcji ks. Pankracego Pfeiffera jako 
przełożonego generalnego na drugą kadencję i wybrano 
nową radę generalną. Następnie kapituła dokonała wy-
boru pięciu komisji do rozważenia najpilniejszych spraw 
całego Towarzystwa i wypracowania odpowiednich 
propozycji. Sprawami misji zagranicznych zajmowała 
się komisja, której przewodniczył ks. Krzysztof Becker, 
prefekt apostolski Assam. W trzecim dniu obrad, 14 
września, ks. Becker zreferował krótko paroletnie sta-
rania o powrót misjonarzy do Assam, przedstawił bie-
żącą sytuację na terenie misji i wysunął dwie propozycje 
do przegłosowania dotyczące:  
 1. Podjęcia negocjacji z Kongregacją Rozkrzewiania 
Wiary w sprawie podziału misji w Assam, aby część 
zbudowana przez misjonarzy Towarzystwa została po-
zostawiona pod ich zarządem.  
 2. Podjęcia negocjacji z Kongregacją (list Kongre-
gacji z 17 czerwca 1920 r.) w sprawie przyjęcia nowej 
misji przez Towarzystwo.  
 Dyskusja trwała kilka godzin, a wynik głosowania 
był zaskakująco jednomyślny: najpierw jednogłośnie 
odrzucono pierwszą propozycję, a potem jednogłośnie 
przyjęto drugą. Z jednej strony uznano bowiem, że przy 
ówczesnym stanie osobowym Towarzystwa nie było 
pewności, czy uda się posłać do Assam wystarczającą 
liczbę misjonarzy salwatoriańskich niepochodzących 
z Niemiec, a z drugiej strony, chociaż istniała możliwość 
podzielenia misji, to jednak salwatorianie nie mogli 
otrzymać obszaru miasta Shillong z powodu nieugiętego 
stanowiska brytyjskiej administracji kolonialnej. Uznano, 
że skoro salwatorianie nie mogą wrócić do Shillong, to 
równie dobrze mogą przyjąć nowe pole misyjne w innym 
miejscu6. 

                                                 
4  Zob. Protokół z obrad konsulty generalnej w AGS, 12, 12-1.8 

(8.08.1921). 
5  Rada rozważała propozycje ks. K. Beckera na posiedzeniach 31 

sierpnia, 1 i 3 września. Por. Liber…, dz. cyt. 
6  Przebieg debaty podczas czwartej sesji dość obszernie opisano 

w protokole kapituły: Liber... dz. cyt., s. 126-136; Ks. P. Pfeiffer 
zrelacjonował i skomentował jej przebieg miesiąc później 
w „Annales SDS” vol. 2, nr 1, s. 95-96; także ks. K. Becker 
umieścił w listopadowym numerze miesięcznika „Missionär” 
obszerne sprawozdanie z bezowocnych starań o powrót do Assam 
i przebieg debaty na kapitule (edycja niemiecka, s. 225-227). 

 
Shaowu – chińska misja salwatorianów 

(1922-1953) 

 

o. Julian Bednarz SDS 
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 Głosowanie drugiego wniosku poprzedziło obszerne 
przemówienie przełożonego generalnego, w którym 
wskazał on najpierw na fakt, że podejmowanie działal-
ności misyjnej jest jedną z ważnych form apostolskiej 
działalności salwatorianów; trzeba więc naśladować ks. 
Jordana (założyciela salwatorianów), który nie znie-
chęcając się trudnościami, osobiście posłał pierwszych 
misjonarzy do Assam. W dalszej części swego prze-
mówienia ks. P. Pfeiffer wskazał na możliwość wyboru 
jednego z dwóch nowych pól misyjnych: jedno z nich 
znajdowało się w Chinach, a drugie – w Kolumbii, 
w regionie San Jorze, zamieszkanym przez pogańskie 
plemiona Indian. Pierwsze zamierzała powierzyć Kon-
gregacja Rozkrzewiania Wiary, a drugie – prefekt apo-
stolski Urabá7. Wynik głosowania wskazał jednoznacz-
nie, że kapituła jest za przyjęciem nowej misji 
w Chinach.  
 Na nowo wybrany generalat spadł obowiązek pod-
jęcia w tej sprawie rozmów z Kongregacją. Warto tu 
dodać, że wybór Chin był podjęty z pewnością zgodnie 
z pragnieniem ks. Jordana, który w latach 1877–1879 
uczył się języka chińskiego pod kierunkiem byłego mi-
sjonarza z Chin8 i dostrzegał w tym kraju „wielkie żniwo 
dusz”9. Pod koniec obrad, podczas 25 sesji (27 września 
1921 r.) kapituła wróciła raz jeszcze do spraw związa-
nych z misjami i prawie jednogłośnie przyjęła wniosek 
komisji misyjnej odnośnie utworzenia w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej prokury misyjnej, która 
będzie wspierać nową misję w Chinach. Prowadzeniem 
tej prokury mieli się zająć byli misjonarze z Assam10. 
 
2. Przyjęcie misji Shaowu i jej objęcie (1921–1929) 

Zaraz po zakończeniu kapituły generalnej ks. K. Becker 
złożył rezygnację z urzędu prefekta apostolskiego Assam, 
która została przyjęta 11 . Na jego miejsce prefektem 
Assam został mianowany ks. Louis Mathias SDS.
 Uchwały kapituły odnośnie podjęcia działalności 
misyjnej w Chinach i założenia prokury misyjnej w USA, 
ks. P. Pfeiffer wraz z radą generalną zaczął bez-
zwłocznie wprowadzać w życie. Już w październiku li-
stownie przedstawił Kongregacji decyzję kapituły ge-
neralnej i wyraził gotowość podjęcia rozmów w sprawie 
objęcia terytorium misyjnego w Chinach12.  

                                                 
7  Por. Liber..., dz. cyt., s. 130-131; Columbien, „Annales SDS” vol. 

2, nr 5, s. 81. 
8  Zob. Jan Drozd, Pod znakiem krzyża, Kraków 1991, s. 52. 
9  Ks. Jordan w swoim dzienniku duchowym (DD, I, 209) zapisał 15 

czerwca 1894: „Zanotuj sobie w kalendarzu, jak wielkie jest żniwo 
w Indiach, w Chinach i w Ameryce itp.!”.  

10  Zob. Liber…, dz. cyt., s. 162-163; „Annales SDS” vol. 2, nr 1, s. 
108. 

11  Zob. AKEL, Nuova Serie, 1922, vol. 758, rub. 128, nr 3049/21 
i nr 3195/21. Salwatorianie powrócili do Indii w 1990 r. 

12  List nosi datę 9 października 1921; zob. AKEL, Nuova Serie, 
1921, vol. 700, rub. 130, s. 202. 

 W odpowiedzi na ten list odbyły się dwa posiedzenia 
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary: 10 października i 22 
listopada. Rozważano zaproponowanie salwatorianom 
terytorium misyjnego w prowincji Shaanxi (na obszarze 
Wikariatu Apostolskiego Południowego Shaanxi) lub 
w prowincji Guangxi (na obszarze Wikariatu Apostol-
skiego Guangxi)13. Ostatecznie jednak zaproponowano 
prefekturę Shaowu 邵武  w prowicji Fujian (Fukien), 
którą planowano wydzielić z Wikariatu Apostolskiego 
Fuzhou (Foochow).  

 
 
Pod koniec listopada, w liście do ks. P. Pfeiffera se-
kretarz Kongregacji informował, że na obszarze 5 000 
km2 zamieszkuje około 1 mln osób, w tym 672 chrze-
ścijan i 525 katechumenów; pracuje tam 2 misjonarzy, 
9 katechetów i 2 katechetki, a misja posiada 1 kościół, 
4 kaplice i 4 szkoły14. Rada generalna na pierwszym 
posiedzeniu w sprawie przyjęcia tej oferty postanowiła 
przed podjęciem decyzji dowiedzieć się czegoś więcej 
o tym terytorium. W krótkim czasie uzyskano interesu-
jące informacje od asystenta niemieckich prowincji przy 
generalacie dominikanów o tym, iż jest to okolica gó-
rzysta, krajobrazowo podobna do Szwajcarii, ale trudno 
dostępna, ponieważ brakuje linii kolejowych i szerokich 
dróg; najważniejszą drogą komunikacyjną jest rzeka 
Minjiang 閩江, wpadająca do Morza Południowochiń-
skiego15. Na drugiej konsulcie generalnej poświęconej 

                                                 
13  Terytoria brane początkowo pod uwagę były dość duże: utworzona 

w 1928 r. Prefektura Apostolska Xing’an (Hinganfu, dziś – An-
kang) w prowincji Shaanxi liczyła 24 000 km2, a utworzona na 
terenach prowincji Guangxi i Guizhou w 1922 r. Prefektura 
Apostolska Anlong (Lanlung) liczyła 45 000 km2. Narodowość 
pracujących wówczas misjonarzy również była prawdopodobnie 
brana pod uwagę. W pierwszym przypadku byli to Włosi (z Mi-
syjnego Seminarium w Mediolanie), a w drugim Francuzi (z Mi- 
syjnego Seminarium w Paryżu). W niedawno zakończonej wojnie 
Włosi i Francuzi walczyli przeciwko Niemcom. Od 1925 do 
Xing’an przybyli też włoscy franciszkanie konwentualni. Zob. 
AKEL, Nuova Serie, 1921, vol 700, rub. 130, s. 204. 

14  Tamże, s. 204; Tekst tego listu z 28 listopada 1921 opublikowano 
również w „Annales SDS” vol. 2, nr 2, s. 25. 

15 Informatorem był niemiecki asystent w generalacie dominikanów, 
a notę na piśmie dla generalatu salwatorianów sporządził (30 li-
stopada 1921) prokurator generalny ks. T. Grunwald SDS. Zob. 
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rozważeniu oferty Kongregacji, przyjęto jednogłośnie 
decyzję o podjęciu pracy misyjnej w prefekturze Shao- 
wu16. Kolejną kluczową sprawą do rozstrzygnięcia był 
wybór pierwszej grupy misjonarzy. Ks. P. Pfeiffer 
rozważał ją ze swymi doradcami dwa dni później. Za-
decydowano o wysłaniu trzech misjonarzy, a jednego 
z nich – ks. Heriberta Winklera – wybrano na przeło-
żonego zakonnego 17 . List z informacją o przyjęciu 
proponowanej misji generał salwatorianów skierował do 
Kongregacji jeszcze w grudniu 1921 r., dodając, że 
imiona trzech pierwszych misjonarzy poda w najbliż-
szym czasie 18 . W tym celu zwrócił się do trzech 
współbraci w liście okólnym, przypominając w nim 
ofertę Kongregacji i informując o jej przyjęciu przez radę 
generalną. List otrzymali księża: Heribert Winkler, 
Dominik Daunderer – obaj byli misjonarze w Assam 
i Salezy Spirig. Wszyscy odpowiedzieli pozytywnie 
i rozpoczęli przygotowania do wyjazdu 19. Odpowiedź 
z Kongregacji nadeszła 10 lutego 1922 r. i dzień ten 
można przyjąć jako datę formalnego powierzenia sal-
watorianom powstającej misji Shaowu20. Miesiąc później 
ks. Generał odpisał podając imiona trzech pierwszych 
misjonarzy, a równocześnie poinformował, że jeden 
z nich przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, dlatego do Chin uda się stamtąd, 
natomiast dwaj pozostali, znajdujący się w Europie, 
odjadą do Chin z Rzymu21. W listach skierowanych do 
wikariusza apostolskiego Fuzhou o. Franciszka Aguirre 
OP, Kongregacja przedstawiła trzech misjonarzy sal-
watoriańskich przeznaczonych do pracy misyjnej w na-
leżącej do wikariatu prefekturze Shaowu, zapowiadając, 

                                                                              
AGS, China. Z kolei przebywający w Niemczech ks. Becker 
uzyskał interesujące informacje w prokurze dominikanów w Dü-
sseldorfie, które przekazał do Rzymu listownie (15 grudnia 1921, 
AGS, China). 

16  Pierwsza konsulta odbyła się 29 listopada, a więc następnego dnia 
po przedstawieniu oferty przez Kongregację, druga konsulta w tej 
sprawie obradowała 20 grudnia 1921 r., w wigilię święta Tomasza 
Apostoła; ta data w źródłach salwatoriańskich jest podawana jako 
data przyjęcia misji w Chinach. Zob. Liber..., dz. cyt., 1921. 

17  Tamże; konsulta w dniu 22 grudnia 1921 r.. 
18  List nosi datę 23 grudnia 1921 r. Warto tu dodać, że w tym czasie 

generalat otrzymał informację, że niemiecka prowincja pallotynów 
wyraziła gotowość podjęcia pracy misyjnej w Shaowu już 
w styczniu 1921 r., jednakże później zrezygnowała z jej podjęcia, 
gdy pojawiła się możliwość przyjęcia nowej misji w Afryce Po-
łudniowej (Prefektura Apostolska Przylądka Dobrej Nadziei, 
przemianowana później na prefekturę Oudtshoorn). Por. AGS, 
China, a także: AKEL, Nuova Serie, vol. 765, rub. 130, s. 424 
(Prot. nr 403/21). Wspomina o tym także José Maria Gonzalez, 
Historia de las misiones dominicanas de China, t. 4: 1900-1954, 
Madrid 1955, s. 222 (przypis 21). 

19  Zob. AGS, China (list ks. P. Pfeiffera nosi datę 2 stycznia 1922); 
„Annales SDS“ vol. 2, nr 2, s. 25-27. 

20  Zob. AKEL, Nuova Serie, vol. 664, rub. 130, s. 688 (Prot. nr 
3992/21). List ten opublikowano w „Annales SDS” vol. 2, nr 2, s. 
26. Oryginał w AGS (China, coll. 6: 1.12). 

21  „Annales SDS” vol. 2, nr 2. s. 26. 

że będą oni pracować pod jego zwierzchnictwem, aż do 
utworzenia samodzielnej misji lub prefektury z powie-
rzonej im części wikariatu22. Pod koniec lipca ks. Win-
kler odjechał do Chin z St. Nazianz i przepłynąwszy na 
japońskim statku Ocean Spokojny, przybył do Szanghaju, 
skąd innym statkiem dotarł 5 września 1922 r. do Fuzhou. 
Tydzień później przybyli tam również ks. Daunderer i ks. 
Spirig, podróżujący włoskim statkiem przez Morze 
Czerwone i Ocean Indyjski. Z powodu toczących się 
starć zbrojnych,  nie mogli się udać natychmiast w dalszą 
podróż do Shaowu. Dopiero 16 grudnia osiągnęli cel23. 
 Dla nowo przybyłych misjonarzy rozpoczął się czas 
intensywnej nauki języka chińskiego, równocześnie mi-
sjonarze dominikańscy zaczęli ich zapoznawać ze stanem 
misji i organizacją pracy misyjnej. W grudniu 1922 r. 
w cywilnej prefekturze Shaowu pracowało 2 misjonarzy 
dominikańskich. Jeden z nich rezydował w Shaowu, 
drugi w Guangze 光澤 (Kwangtseh). W Shaowu znaj-
dował się jedyny kościół w tej części Wikariatu Apo-
stolskiego Fuzhou, nowy dom dla czterech misjonarzy 
i sierociniec. Natomiast Guangze dysponowało nową 
rezydencją dla trzech misjonarzy i dość dużym budyn-
kiem używanym jako szkoła (na piętrze) i kaplica (na 
parterze). Obie misje posiadały własne pola ryżowe 
i ogrody. Misja liczyła 846 katolików i 522 katechu-
menów. Większość z nich mieszkała w rozproszeniu na 
terenie subprefektury Shaowu i Guangze. W Tajning 泰
寧 i Jianning 建寧 (Kienninghien) znajdowały się tylko 
małe stacje, skupiające po kilkadziesiąt katolików. 
W sierocińcu w Shaowu przebywało 30 dziewcząt. 
W trzech szkołach misyjnych naukę pobierało 22 ucz- 
niów i 14 uczennic24.  
 Pierwsi misjonarze salwatoriańscy od razu podzielili 
się na dwie grupy. W Shaowu został ks. Winkler – 
przełożony zakonny misji i ks. Daunderer. Do oddalo-
nego o 40 km Guangze udał się ks. Spirig. W tej części 
prowincji Fujian ludność posługiwała się zarówno ję-
zykiem mandaryńskim, jak i miejscowym dialektem25. 

                                                 
22  Pierwszy list nosi datę 5 kwietnia 1922 r. i był wysłany pocztą, 

drugi nosi datę 26 lipca 1922 r. i przywieźli go misjonarze. Zob. 
AKEL, Nuova Serie, 1922, vol. 765, rub. 130 (Prot. nr 974/22 
i 2191/22). 

23  Ks. H. Winkler opisał swoją podróż z Wisconsin do Fuzhou 
w cyklu artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Missionär” 
1923 (s. 22-24; 40-43; 60-62; 106-110; 160-163; 186-188). 
Ks. Daunderer opisał podróż drugiej grupy z Brindisi do Fuzhou 
w listach adresowanych do przełożonego generalnego (zob. 
AGS/D. Daunderer, razem 6 listów). Dalszą podróż całej trójki (z 
Fuzhou do Shaowu) opisał także ks. D. Daunderer (opublikowano 
je w czasopiśmie „Missionär” 1923, s. 88-90; 136-138; 230-233; 
251-253; 278-281). 

24  Zob. Statistik für 1921/22 – 1927 (AGS, China, coll. 7: 23.2). 
25  We współczesnych opracowaniach ten dialekt określa się jako 

Shaojiang. Stanowi on część językowej grupy Min. Zob. Paul 
Hattaway, Operation China. Introducing all the Peoples of China, 
2000, s. 186 (Han Chinese, Shaojiang). 
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Nauka postępowała jednak powoli. Według wikariusza 
apostolskiego ks. Aguirre, przyczyną był zaawansowany 
wiek pierwszych misjonarzy26. Jednak już po roku nauki 
potrafili porozumiewać się w codziennych sprawach 
i odczytywać przygotowane na piśmie kazania i kate-
chezy. Po niespodziewanej śmierci dominikanina ks. 
Varona, ks. Spirig już we wrześniu 1923 r. zaczął 
pracować samodzielnie w Guangze 27 . O. Berlana OP 
opuścił Shaowu rok później. Jednakże w tym krótkim 
czasie misjonarze dominikańscy zdążyli pokazać swoim 
następcom powierzone im terytorium i odbyli z nimi 
wspólne wizyty duszpasterskie w wielu miejscowościach 
oddalonych od stacji głównych.  
 Dużym zaskoczeniem dla nowych misjonarzy było 
uświadomienie sobie jak małe jest terytorium nowej misji 
w porównaniu z tym utraconym w Indiach. Powierzona 
salwatorianom cywilna prefektura Shaowu była w roku 
1922 podzielona na cztery podprefektury: Shaowu, 
Guangze, Taining i Jianning. Początkowo uważano, że 
cały obszar ma 5 tys. km2, potem szacowano go na około 
9 tys. km2

, lecz dopiero po dokonaniu urzędowych po-
miarów28, okazało się, że ma 7881 km2. Z prefekturą 
Shaowu sąsiadowały ówczesne prefektury Jianyang 简陽 
(Kienyang), Nanping 南平 (Yemping) i Changting 長汀 
(Tingchow). W kierunku zachodnim rozciągała się 
prowincja Jiangxi (Kiangsi): teren górzysty, gdzie 
średnia wysokość wynosi około 600 m n.p.m., a nie-
których szczytów nawet 2 tys. m n.p.m. Transport ludzi 
i towarów odbywał się dopływami rzeki Minjiang, 
z których jedna przepływała przez Guangze i Shaowu, 
a druga przez Jianning. Miasta i wioski łączyły wąskie 
ścieżki wijące się wśród pól ryżowych, położonych 
w dolinach rzek i wspinające się na przełęcze pasm 
górskich. Można było po nich jeździć konno lub rowe-
rem. Tragarze transportowali towary w koszach na 
własnych barkach. Zamożni podróżowali w lektykach 
noszonych przez tragarzy. Salwatoriańscy misjonarze 
podróżowali początkowo po terenie swojej misji konno 

                                                 
26  List z 9 sierpnia 1924 r. do W. Van Rossuma (AKEL, Nuova 

Serie, 1924, vol. 816, rub. 32/2 (Prot. nr 3216/24), s. 750. 
W 1922 r. ks. Winkler miał 47 lat, ks. Daunderer – 51, ks. Spirig 
– 42. 

27  Zob. List ks. Spiriga do ks. O. Bertscha z 4 października 1923 r. 
(AGS, China, 7: 11.14). 

28  Pierwsza liczba widnieje w liście Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary do generała salwatorianów z 28 listopada 1921 (AKEL, 
Nuova Serie, vol. 700, rub. 130, s. 204); drugą podaje w wielu 
sprawozdaniach pierwszy przełożony niezależnej misji (sui iuris) 
Shaowu, np. w rocznym sprawozdaniu z roku 1931 (AKEL, 
Nuova Serie, vol. 1022, rub. 32/6, Prot. nr 3143/31, s. 149); 
trzecia pojawia się dopiero po II wojnie światowej, np. w: I. 
König, Bericht über Präfektur Shaowu 1949-1953 (AGS, China, 
coll. 2). 

lub pieszo, a w późniejszym okresie używali także ro-
werów i motorowerów29. 
 Liczba ludności także ulegała dużym zmianom. Po-
czątkowo uważano, że prefekturę Shaowu zamieszkuje 
milion ludzi, potem szacunki opiewały na 800 tys. 
mieszkańców, a po spisie przeprowadzonym po II wojnie 
światowej okazało się, że mieszka tam tylko ok. 300 tys. 
Jest bardzo prawdopodobne, że w pierwszej połowie 
XX w. ludność prefektury Shaowu rzeczywiście stop-
niowo zmniejszała się z powodu częstych niepokojów 
społecznych, plagi bandytyzmu, epidemii, a także do-
browolnej emigracji30. Ludność żyła z uprawy roli (ryż, 
herbata, warzywa), rybołówstwa, wyrębu lasów, handlu 
i usług (tragarze, drobne rzemiosło). Uprawianiem 
rzemiosła szczególnie zajmowali się imigranci z są-
siedniej prowincji Jiangxi. Pod względem religijnym 
prawie wszyscy byli niechrześcijanami (wyznawcami 
buddyzmu, konfucjanizmu lub daoizmu), chrześcijanie 
stanowili nieznaczną mniejszość31. 
 Jeśli chodzi o klimat, to misjonarze określali go jako 
subtropikalny. Temperatura w Shaowu (ok. 600 m 
n.p.m.) latem dochodziła do +32ºC, a zimą spadała do 
–10ºC. Hiszpańscy dominikanie nazywali Shaowu 
„piekłem prowincji Fujian” z powodu częstych zacho-
rowań na malarię. Pola ryżowe, rozciągające się wokół 
miast i wiosek, były bowiem wylęgarnią komarów. 
Ludność miejscowa była bardziej odporna na tę chorobę 
niż przybysze z Fuzhou, innych regionów Chin lub 
z zagranicy32. 
 Szybkie usamodzielnienie misji Shaowu było wielką 
troską jej pierwszego przełożonego zakonnego ks. Win- 
klera, który w licznych listach kierowanych do genera-
latu salwatorianów w Rzymie prosił o przysłanie ko-
lejnych misjonarzy: księży, braci i sióstr. Starania te 
popierał także w swoich listach zwierzchnik kościelny 

                                                 
29  Zob. List S. Spiriga do P. Pfeiffera z 28 grudnia 1922 r. (AGS, 

China, coll. 7: 11.14). Interesujące dane odnośnie rzeźby terenu 
podane są w materiałach dorocznej konferencji z 1940 r., s. 9 
(AGS, China, coll. 6: 4.6). 

30  Już w pierwszych listach misjonarze pisali o zniszczonych i nie-
odbudowanych domach w miastach Shaowu i Guangze, oraz 
opuszczonych domach na terenach wiejskich. Zob. List ks. S. 

Spiriga do Generała z 28 grudnia 1922 (AGS, China, coll. 7: 
11.14); dwa lata później w liście do wikariusza generalnego ks. S. 
Spirig pisał: „Ich glaube, dass hier vor 50 oder 100 Jahren weit 
mehr Leute waren als heute. Da ist kaum ein Dorf, in dem nicht 
leerstehende oder halbverfallene Häuser zu finden wären“ (tamże, 
list z 3 sierpnia 1924). 

31 Interesujące dane na temat ludności znajdują się w nadzwyczajnej 
relacji ks. Aguirre z 1927 r. (AKEL, Nuova Serie, 1926-1928, 
vol. 912, rub. 32/2, Prot. nr 3509/27, s. 300-305) lub w relacji 
ks. Winklera dla Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 10 listopada 
1927 r. (AGS, China, coll. 6: 11.21). 

32  Por. „Annales SDS” vol. 2, nr 4, s. 66, a także List ks. S. Spiriga 
z 27 kwietnia 1924 do Generała („Annales” vol. 2, nr 5, s. 28). 
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ks. Aguirre, gdyż misja stanowiła część Wikariatu 
Apostolskiego Fuzhou. 
 Mimo trudnej sytuacji personalnej w Towarzystwie 
Boskiego Zbawiciela33, do pracy misyjnej w Chinach 
przełożony generalny skierował w 1924 r. 3 młodych 
księży, a w r. 1926 dalszych 2 księży i 3 braci34. Długo 
oczekiwane siostry salwatorianki przybyły do Shaowu 
w 1925 r. (5 sióstr), a rok później do pierwszej grupy 
dołączyły następne (3 siostry)35. Tak więc, pod koniec 
1927 r. pracowało już w Chinach 8 księży, 2 braci36 i 8 
sióstr. Ich pracę wspierały materialnie dwie prokury 
misyjne w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych37. 
 Misjonarze salwatorianie nie tylko w pełni przejęli od 
dominikanów hiszpańskich dwie stacje misyjne (Shaowu 
i Guangze), ale założyli nowe: Jianning w 1925 r., He-
pingzhen 和平鎮 w 1928 r. i poczynili przygotowania do 
otwarcia następnych w Nakouzhen 拿口鎮 i Taining38. 
Stacja główna w Shaowu była położona przy wschodniej 
bramie miasta. Misjonarze przejęli od poprzedników 
kościół, dom i sierociniec. Ks. Winkler zbudował ob-
szerną szkołę podstawową i warsztat stolarski, wypo-
sażony w nowoczesne maszyny sprowadzone z Nie-
miec39. 

                                                 
33  W latach 1920–1930 ogólna liczba członków niemal się podwoiła, 

ale liczba księży wzrosła tylko o 37 (1920: 185 księży, 33 kle-
ryków, 99 braci; 1925: 206 księży, 56 kleryków, 141 braci; 1930: 
222 księży, 148 kleryków, 233 braci; por. Catalogus Generalis 

SDS, 2011, s. 354). Z okazji V Kapituły Generalnej ks. P. Pfeiffer, 
przełożony generalny podał, że 1 czerwca 1927 r. Towarzystwo 
liczyło 211 księży, 87 kleryków i 141 braci (zob. „Annales SDS” 
vol. 2, nr 8, s. 202). W tym samym czasie zgromadzenie sióstr 
salwatorianek liczyło 586 sióstr (283 profeski wieczyste, 303 
profeski czasowe). Por. „Salvatorianerinner-Chronik” sierpień 
1927, vol. 2, nr 1, s. 4. 

34  Zachowały się interesujące opisy ich podróży do Chin drukowane 
w czasopiśmie Towarzystwa „Missionär”. Wspólną podróż 
z Rzymu do Shaowu (M. Geser, K. Bühler, E. Schweinberger) 
w 1924 opisał ks. M. Geser w artykule pt. Nach dem Reich der 

Mitte opublikowanym w odcinkach w niemieckim wydaniu 
„Missionär” w 1924 (s. 236-238, 256-260) i 1925 (s. 36-40, 46, 
108-112, 132-137, 156-157, 180-184, 204-205). Podróż w 1926 r. 
(księża: M. Laser i E. Mai oraz bracia: H.J. Krause, A. Matt i R. 
Bertsch) opisał ks. E. Mai w artykule 6 Wochen auf der Dschunke 

ins Innere Fukiens, opublikowanym w odcinkach w „Missionär” 
(D, 1927), s. 105-106, 135-136, 163-164, 204-206, 234-236.  

35  W pierwszej grupie były: Innocentia Stahl (była misjonarka 
w Assam), Ferdynanda G., Adolfina W., Concepta R. i Florentia 
B. Wspólną podróż opisała s. Gerdynanda Gauss w artykule Un-

sere Reise nach China drukowanym w odcinkach w „Missionär” 
(CH/1926), s. 137-140, 154-155, 188-190, 214-215. W drugiej 
grupie były: Elekta S., Kiliana H., Viktorina K. 

36  Tylko dwóch braci, gdyż trzeci, br. Rigobert Bertsch, zmarł na 
cholerę 26 października 1926 r. jeszcze w drodze do Shaowu. Zob. 
Ankunft neuer Missionäre in China, Missionär (CH, 1926), s. 285. 

37  Prokura amerykańska powstała staraniem generalatu salwatoria-
nów w Elkton, stan Maryland, w 1923 r. Zob. Elkton, „Annales 
SDS” vol. 2, nr 4, s. 62. 

38  Zob. China-Mission, „Annales SDS” vol. 3, nr 2, s. 46. 
39  Por. C. Lohmann, Die Mission Shaowu, China, nieopublikowane 

opracowanie z 1997 r. (SDS Archiv/München), s. 18. 

 W Guangze ks. Spirig przejął od swego poprzednika 
solidny dom misyjny i drugi budynek, który służył jako 
szkoła (piętro) i tymczasowa kaplica (parter). Najpierw 
zbudował obszerny dom dla sióstr, które zamieszkały 
w nim w listopadzie 1925 r. Niezwłocznie rozpoczął 
także przygotowania do budowy kościoła, gromadząc 
konieczne materiały z pomocą ofiarodawców w Szwaj-
carii. Jednak przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu 
zrealizowanie planów40. 
 Trudne zadanie zbudowania nowej stacji w Jianning 
ks. Winkler powierzył ks. M. Geserowi. Mimo usilnych 
starań nie udało mu się osiedlić w samym mieście. 
Dlatego ostatecznie zdecydował się zamieszkać na 
przedmieściu, w Xikouzhen (Kikeo), gdzie żyła dość 
liczna grupa katolików. Zakupił parcelę ze stojącymi na 
niej chińskimi domami, które przebudował na potrzeby 
misji i zbudował kaplicę pod wezwaniem św. Anny41. 
 Dla planowanych stacji w Taining i Nakouzhen 
zdołał ks. Winkler zakupić jedynie place pod budowę 
kaplic i domów dla misjonarzy. Skromne środki mate-
rialne i braki personalne opóźniły otwarcie tych stacji 
o kilka lat42. Materialna rozbudowa misji, chociaż po-
chłaniała wiele czasu i środków, nie usuwała w cień 
pierwszorzędnych celów działalności misyjnej, a mia-
nowicie głoszenia Chrystusa i posługi Chrystusowi ży-
jącemu w chorych, opuszczonych, potrzebujących. 
 W pobliżu stacji głównych mieszkała tylko niewielka 
część katolików. Wierni, żyjący w odległości kilku dni 
drogi, przychodzili jedynie na święta Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy, Zielonych Świątek i Wniebowzięcia NMP, 
aby przystąpić do sakramentów, wysłuchać kilku kate-
chez i kazań, oraz by modlić się wspólnie przez 2-3 dni. 
Zakwaterowanie i wyżywienie spoczywało na barkach 
misjonarza, sióstr i personelu pomocniczego danej stacji. 
Ponadto każdy misjonarz winien był odwiedzić wszyst-
kich chrześcijan, żyjących na powierzonym sobie terenie 
przynajmniej trzy razy w roku. Odbywało się to 
w formie tak zwanych wędrownych wizyt pasterskich, 
trwających od jednego do trzech tygodni. Misjonarz 
w towarzystwie katechisty przybywał do wioski, za-
trzymując się tylko na jeden dzień (od wczesnego po-
południa do wczesnego przedpołudnia). W tym czasie 
odprawiał Mszę św., udzielał sakramentów świętych 
(pokuta, namaszczenie chorych, a niekiedy chrzest 
i małżeństwo, jeśli osoby przygotował już wcześniej 
katechista), katechizował zgromadzonych i zachęcał do 
gorliwego praktykowania wiary43. 

                                                 
40  Tamże, s. 20-21. 
41  Zob. M. Geser, Unsere neue Missionsstation Kienninghien, 

„Missionär” (CH, 1926), s. 93-95, 114-117. 
42  Zob. C. Lohmann, Die Mission Shaowu…, art. cyt., s. 20, 23. 
43  Zachowało się wiele opisów takich wędrownych wizyt duszpa-

sterskich z pierwszych lat pracy misjonarzy. Np. ks. Spirig opisał 
swoje duszpasterskie odwiedziny w liście do przełożonego gene-
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 Dla pozyskania nowych katechumenów i wiernych 
misjonarze prowadzili dzieła miłosierdzia: szkoły, sie-
rocińce i apteki dla biednych. Na tym polu pracowały 
przede wszystkim siostry salwatorianki i miejscowy 
personel pomocniczy (katecheci i nauczyciele)44. Regu-
larną pracę misyjną utrudniały grasujące grupy bandytów, 
rabujące podróżnych, mieszkańców wiosek i miaste-
czek45. Znaczące utrudnienia na przełomie roku 1926/27 
spowodowało również wkroczenie na teren misji Shaowu 
wojsk armii narodowej z Kantonu. Misjonarze pozostali 
jednak cały czas na swoich posterunkach, cierpliwie 
znosząc liczne szykany. Za ich dzielną postawę po-
dziękował im delegat apostolski w Chinach abp C. Co-
stantini 46 . Natomiast do radosnych wydarzeń tego 
pierwszego okresu należała kanoniczna wizytacja, 
przeprowadzona przez przełożonego generalnego ks. P. 
Pfeiffera w 1926 r. Ks. Generał spotkał się z przeło-
żonym zakonnym misji ks. Winklerem oraz wikariuszem 
apostolskim ks. Aguirre w Fuzhou. Odwiedził też pla-
cówki misyjne w Shaowu i Guangze. W drodze po-
wrotnej z Shaowu do Fuzhou ks. Generał spotkał się na 
przystani rzecznej w Nanping z grupą nowych misjo-
narzy podróżujących w przeciwnym kierunku47. 
 Mimo trudności językowych, szczupłych środków 
materialnych i personalnych oraz niebezpieczeństw 
grożących ze strony band rabusiów i sporadycznych 
działań wojennych, praca misyjna owocowała nowymi 
nawróceniami. W latach 1922–1930 grupa wiernych 
niemal się podwoiła 48 . Dzięki temu nadszedł długo 
oczekiwany czas usamodzielnienia terytorium misyjnego 
Shaowu (cdn.). 

                                                                              
ralnego (21.03.1930, AGS, China, coll. 7: 11.13). Niektóre opisy 
opublikowano w „Missionär” (np. S. Spirig SDS, Wanderungen 

eines Missionärs in China (D, 1927), s. 76-78; 103-104; 132-134; 
162-163) lub „Savior’s Call” (np. H. Winkler, A Mission Trip and 

My First Baptism in China, April 1924, vol. 1, nr 4, s. 113-114). 
44  Z lat 1922–1930 nie zachowały się kompletne sprawozdania z tego 

terenu, gdyż misjonarze musieli odsyłać je do wikariusza apo-
stolskiego w Fuzhou, który był ich kościelnym przełożonym. In-
teresujący opis pracy w sierocińcu w Shaowu znajduje się w ar-
chiwum sióstr salwatorianek w Rzymie: Unser Waisenhaus, 1926, 
s. 1-3 (AGSorDS). 

45  Ciekawie opisał to ks. C. Bühler w artykule, China, das Land der 

immerwährenden Plage, opublikowanym w „Missionär” (D, 
1926), s. 41-46. 

46  Por. List H. Winklera do Generała z 3 czerwca 1927 (AGS, China, 
coll. 6: 11.11) i list delegata apostolskiego C. Costantini do 
H. Winklera z 28 czerwca 1927 (AGS, China, coll. 6: 1.2). 

47  Podróż i przebieg samej wizytacji opisał w sprawozdaniu za-
mieszczonym w „Annales SDS” vol. 2, nr 8, s. 176-187. 

48  W zachowanych sprawozdaniach ks. H. Winkler podaje następu-
jące dane: 846 (1922), 897 (1924), 1064 (1925), 1164 (1926), 
1303 (1927); 1366 (1928), 1516 (1930). Zob. Statistische Angaben 

für 1922-1030 (w AGS, China, coll. 6: 11.21); Prima Relatio 

Missionis Independentis de Shaowu (z r. 1930 w: AKEL, Nuova 
Serie, 1929-1931, vol. 1022, rub. 32/6, Prot. nr 3515/30, 
s. 122-137). 

 
 
Uwagi wstępne: 29 września 2012 roku w bazylice katedralnej 
pw. Zwiastowania NMP w Acireale na Sycylii odbyła się 
uroczysta beatyfikacja o. Gabriele Allegry – franciszkanina, 
który przetłumaczył Biblię na język chiński. Poniżej przybli-
żamy naszym Czytelnikom jego sylwetkę.    
 
Na progu trzeciego tysiąclecia historii chrześcijaństwa, 
uświadamiamy sobie, że spełniły się przewidywania 
dwóch wielkich myślicieli lat 20. ubiegłego stulecia 
Romano Guardini i Otto Dibelinsa, iż wiek XX będzie 
„wiekiem Kościoła”. Na przestrzeni tych lat Kościół 
odznaczył się w sposób szczególny na trzech odcinkach: 
eklezjologii, ekumenizmu i misyjności. Te pola wyjąt-
kowej aktywności Kościoła zostały zapisane i przed-
stawione przez Sobór Watykański II, ale korzenie tek-
stów soborowych sięgają głębiej w przeszłość, gdyż były 
wypracowywane w ciągu długich dziesięcioleci przez 
wielu teologów i ogromną rzeszę duszpasterzy.  
 Wielu wspaniałych chrześcijan XX w. znamy bardzo 
dobrze, innych znamy mniej lub wcale. Całościowa hi-
storia Kościoła XX w. nie została jeszcze napisana. 
Kiedy się tak stanie, redaktorzy takiej historii nie mogą 
zapomnieć o bracie mniejszym, błogosławionym Ga-
brielu Marii Allegrze (Lei Yongming 雷永明). Upłynęło 
dopiero trzydzieści sześć lat od jego śmierci, nic więc 
dziwnego, iż nie napisano o nim zbyt wiele. Jednak 
w liście Sekretariatu Stanu skierowanym do Generała 
Zakonu Braci Mniejszych z dnia 14 marca 1988 r. 
czytamy: 

Ojciec Święty po zapoznaniu się z głęboką duchowością 
Ojca Allegry, uczonego franciszkańskiego, apostoła 
narodu chińskiego, wielce zasłużonego tłumacza całego 
Pisma Świętego, życzy sobie, aby jego świetlana postać 
była jak najszerzej znana i czczona dla chwały Kościoła 
i dobra dusz49. 

Urodził się 26 grudnia 1907 r. w San Giovanni La Punta 
(okręg Catania) w wielodzietnej rodzinie małżonków 
Rosaria i Giovanny Guglielmino jako ich najstarszy syn. 
Na chrzcie otrzymał imiona Giovanni i Stefano50. Jak 

                                                 
49  Segreteria di Stato, Il Sommo Pontefice. List z dnia 14 marca 1988, 

„Acta Ordinis Fratrum Minorum” 107 (1988), s. 88 (tłumaczenie 
własne autora). 

50  W niektórych dokumentach dotyczących życia o. Gabriele Allegry 
podawane są też dwie inne daty urodzenia: 28 grudnia 1907 i 2 
stycznia 1908. Por. Marek Wach, Padre Gabriele Maria Allegra 

OFM, missionario in Cina, Assisi 1993, s. 7-9.  

 
Apostoł narodu chińskiego   

 

Ojciec Gabriele Allegra OFM  
 (1907-1976) 

 

o. Marek Wach OFM 



CHINY DZISIAJ • VII (2012) NUMER 3-4 

NOTATKI HISTORYCZNE 

43 

podają źródła, rodzina Allegra była bardzo biedna. Je-
dynym ich bogactwem było „zdrowie, praca i łaska 
Boża”. Jednak, jak pisał później ojciec Gabriele, „je-
steśmy dziećmi ludzi świętych”, a jego brat Sebastian 
dodaje: „życie moich rodziców to nieustanna modlitwa”. 
Modlitwa czyniła ojca rodziny człowiekiem o szlachet-
nym sercu, współczującym i serdecznym wobec 
wszystkich. Matka zaś odznaczała się pracowitością 
i ogromną roztropnością, a Ewangelię tłumaczyła dzie-
ciom swoim codziennym życiem51. Nic więc dziwnego, 
że Giovanni Allegra, wzrastając i rozwijając się w takim 
środowisku, odznaczał się od najmłodszych lat pogodą 
ducha, wewnętrzną radością, skromnością, serdeczno-
ścią i posłuszeństwem. 
 

 
 

Giovanni Allegra dość wcześnie zapoznał się z postacią 
świętego Franciszka i jego Zakonem, albowiem po 
ukończeniu 10 roku życia został przyjęty do Francisz-
kańskiego Niższego Seminarium w Acireale. Przebywał 
tam 6 lat, do października 1923 r. Dnia 13 października 
1923 r. zaczął się dla młodego Allegry nowy i bardzo 
ważny etap życia. W klasztorze San Vito w miejscowości 
Bronte rozpoczął nowicjat; miał wtedy 16 lat. W czasie 
obłóczyn otrzymał imię Gabriele Maria. Na tym etapie 
formacji wszyscy zwracali uwagę na jego wyjątkowe 
zdolności intelektualne, na dobroć i szlachetność. 
W czasie nowicjatu poprzez modlitwę i studium pogłę-
biał swoją wiarę, miłość do Matki Bożej, św. Franciszka 
i jego Zakonu. Wydaje się, że największą łaską, jaką 
otrzymał młody Gabriele Maria w czasie nowicjatu było 
powołanie misyjne. Sam później wspominał, że do od-
krycia i ciągłego wzrastania tego powołania przyczyniło 
się wnikliwe studium pism św. Franciszka, zafascyno-
wanie życiorysami świętych misjonarzy franciszkań-
skich, a także uroczystości związane z peregrynacją re-
likwii ramienia św. Franciszka Ksawerego na Sycylii 

                                                 
51  Por. Sebastiano Allegra, Padre Gabriele Allegra mio fratello, 

„Missioni Francescane” 60 (1984), s. 16-17. 

w maju 1924 r.52. W 1926 r. Allegra poprosił przeło-
żonych o pozwolenie na wyjazd do Rzymu, aby tam 
odpowiednio przygotować się do przyszłej pracy mi-
syjnej. Otrzymał takie pozwolenie i 14 września 1926 r. 
opuścił Sycylię. 
 Na podstawie dokumentów zakonnych i wspomnień 
samego Allegry ówczesne Międzynarodowe Kolegium 
Świętego Antoniego w Rzymie należy uznać za opty-
malne środowisko do przygotowania zarówno do świę-
ceń kapłańskich, jak i do przyszłej pracy misyjnej. 
W Kolegium, określanym przez Allegrę „Wieczerni-
kiem Antoniańskim uświęconym krwią męczenników”, 
na przestrzeni lat 1905–1939 przygotowało się i wyje-
chało do pracy misyjnej w różne strony świata ponad 
trzystu franciszkańskich misjonarzy53. 
 W swoich Pamiętnikach Allegra pisze, że w Rzymie 
spotkał się z ogromną życzliwością przełożonych, ojców 
duchownych, profesorów, jak i współbraci studentów 
pochodzących z różnych krajów. Wspominał tamte lata 
jako najpiękniejsze w swoim życiu i uznał je za decy-
dujące w wyborze przyszłego apostolstwa. Na kształ-
towanie jego osobowości wywierały wówczas duży 
wpływ nie tylko wykłady uniwersyteckie, ale także 
spotkania i długie rozmowy z wybitnymi współbraćmi 
Zakonu m.in.: o. G. Piotrowskim, o. A. Gemellim, 
o. M. Scartabellim, o. E. Riccim, o. A. Kleinhansem. 
Mówiąc o nich, ojciec Gabriele podkreślał nie tylko ich 
zdolności intelektualne, wiedzę teologiczną, ale nade 
wszystko głęboką modlitwę i umiłowanie Zakonu54. 
 Na ożywienie zapału misyjnego w całym Zakonie, 
a szczególnie w środowisku antoniańskim, duży wpływ 
miał list apostolski papieża Piusa XI Cum ad obsequ-

endum Nostris z dnia 20 maja 1928 r., skierowany do 
Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych 
o. Bonaventury Marraniego, z okazji sześćsetlecia 
śmierci błogosławionego Giovanniego da Montecorvino 
(1328–1928), pierwszego arcybiskupa Chanbałyku – 
późniejszego Pekinu55, a także jego drugi list Geminatae 

laetitiae z dnia 25 maja 1928 r. 56 . Zarówno Ojciec 
Święty jak i Minister Generalny mówili o nadchodzącej 
nowej erze misyjnej, o konieczności podjęcia nowego 
trudu misyjnego w Chinach i o potrzebie wysłania tam 

                                                 
52  Por. Serafino Paolo Gozzo, Prospetto cronologico della vita di 

p. Gabriele M. Allegra, OFM, w: Memorie autobiografiche del 

p. Gabriele M. Allegra OFM, missionario in Cina, Roma 1986, 
s. 18-33. 

53  Gabriele Allegra, Pax et Bonum, „Antonianum Apostolicum” 
1 (1932), s. 1-2. 

54  Por. Gabriele Allegra, Un sogno di gioventù, w: Memorie 

autobiografiche del p. Gabriele M. Allegra ofm, missionario in 

Cina, Roma 1986, s. 53-57. 
55  Por. Pius XI, Cum ad obsequendum Nostris, „Acta Apostolicae 

Sedis” 20 (1928), s. 190-192. 
56  Por. Bonaventura Marrani, Geminatae laetitiae, „Acta Ordinis 

Fratrum Minorum” 47 (1928), s. 184-190. 
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młodych, mocnych duchowo i dobrze przygotowanych 
głosicieli Ewangelii. Treść tych listów stała się przez 
dłuższy czas przedmiotem publicznych analiz i pry-
watnych rozmów współbraci w Antonianum. Przypie-
czętowaniem decyzji o wyjeździe do pracy misyjnej 
w Chinach było dla Allegry spotkanie z chińskim 
współbratem Gian Battistą Kao, od którego dowiedział 
się, że nie ma jeszcze katolickiego tłumaczenia całego 
Pisma Świętego na język chiński. Po tym spotkaniu 
o. Gabriele napisał w swoich Pamiętnikach: 

Jeśli protestanci przez miłość do Słowa Bożego prze-
tłumaczyli Biblię na język chiński, to dlaczego nie mogą 
tego dokonać katolicy? Taka praca dla katolików po-
winna być o wiele łatwiejsza, bo przecież pokładają 
nadzieję w „Stolicy Mądrości”. Udam się do Chin, aby 
przetłumaczyć Pismo Święte57. 

Dnia 25 lipca 1929 r. Gabriele Maria złożył śluby 
wieczyste, 16 lutego 1930 r. otrzymał diakonat, a na-
stępnie, w dniu 20 lipca 1930 r. święcenia kapłańskie 
z rąk polskiego biskupa J. Dubowskiego. Po wakacjach 
tegoż roku o. Gabriele Maria Allegra wrócił do Rzymu 
i zapisał się na piąty rok misjologii. Na polecenie Mi-
nistra Generalnego zmienił kierunek studiów i podjął 
naukę z zakresu Pisma Świętego. Nie było mu jednak 
dane ukończyć i tych studiów, ponieważ na prośbę 
franciszkańskiego biskupa Raffaelangelo Palazziego 
z wikariatu apostolskiego Hengyang (prowincja Hunan) 
został skierowany w trybie natychmiastowym do pracy 
w tymże wikariacie, jako rektor Niższego Seminarium58. 
W pierwszą rocznicę święceń kapłańskich, 20 lipca 1931 
r., o. Gabriele dotarł do Chin. 
 Biorąc pod uwagę kryteria podziału czasowego, 
o. Allegra przybył do Chin w tzw. czwartym okresie 
kontaktów Europy z Chinami obejmującym lata 
1911–1949. Chiny w tym okresie pozostawały jeszcze 
krajem półkolonialnym, ale dokonały się już tam burz-
liwe przeobrażenia, które nie pozostały bez wpływu na 
„kształtowanie się obrazu Chińczyka w świecie”. Ope-
retkowy wizerunek bohatera „krainy uśmiechu”, cza-
rującego widza swym warkoczem i egzotyką, został 
stopniowo zastąpiony przez buntownika i rewolucjonistę. 
Chiny, targane wewnętrznymi sprzecznościami i wojną 
domową, coraz bardziej stawały się podmiotem sto-
sunków międzynarodowych. Ewolucja ta prowadziła do 
uznania Chin w czasie drugiej wojny światowej za jedno 
z pięciu wielkich mocarstw światowych. Dominantą 
w percepcji Chin nie była już kultura, lecz polityka. Po 

                                                 
57  Gabriele Allegra, Un sogno di gioventù, dz. cyt., s. 59 

(tłumaczenie własne autora). 
58  Por. Bonaventura Marrani, Ubbidienza del Generale Marrani per 

recarsi in Cina, w: Congregatio de causis Sanctorum P.N. 1446 

Sciiamchiamen. Canonizationis Servi dei Gabrielis M. Allegra 

sacerdotis professi O.F.M. (1907-1976). Positivo super virtutibus, 
Roma 1989, s. 567-568. 

upadku cesarstwa powstały bardziej sprzyjające warunki 
dla rozwoju i działalności misji chrześcijańskich 
w Chinach, którym na ogół sprzyjały nowe władze. Już 
w XIX w., obok misji katolickich, podjęły tam swą 
działalność również rozmaite misje protestanckie. 
W stosunku do swego pionierskiego okresu zmieniła się 
jednak rola i pozycja misji chrześcijańskich. W XVII 
i XVIII stuleciu misjonarze w Chinach stanowili swoistą 
elitę intelektualną i obok działalności typowo misyjnej 
rozwijali także rozmaite formy działalności świeckiej. 
W późniejszych stuleciach zajmowali się głównie pracą 
duszpasterską. Nadal, choć raczej sporadycznie, w krę-
gach misyjnych powstawały wartościowe prace o cha-
rakterze naukowym i literackim59. 
 Dla Kościoła lokalnego w Chinach datą przełomową 
tego okresu był rok 1922, kiedy to przybył abp Celso 
Costantini, delegat apostolski, którego głównym zada-
niem było przygotowanie pierwszego Synodu Kościoła 
Chińskiego. Synod ten odbył się w roku 192460. Innym 
ważnym wydarzeniem tamtejszego Kościoła była kon-
sekracja w Rzymie sześciu pierwszych biskupów chiń-
skich w roku 1926 61 . Wreszcie ostatnim faktem 
o wyjątkowym znaczeniu dla omawianego okresu było 
utworzenie w 1946 r., decyzją Ojca Świętego Piusa XII, 
99 diecezji w miejsce dotychczasowych wikariatów 
apostolskich62. 
 Od samego początku swojego pobytu w Chinach 
o. Allegra rozumiał jak ważną jest nauka języka i stop-
niowe poznawanie myśli i kultury chińskiej. Studiował 
więc z zapałem poezję, filozofię, miejscowe religie 
i historię Chin. Cały czas pamiętał też o swoich planach 
tłumaczenia Pisma Świętego. Pracę tę rozpoczął 11 
kwietnia 1935 r., w piątek przed Niedzielą Palmową, 
kiedy obchodzono święto Matki Bożej Bolesnej, której 
zawierzył swoje dzieło. Dużo czasu w tym okresie zajęło 
mu konsultowanie istniejących już tłumaczeń fragmen-
tów Pisma Świętego rozsianych po różnych bibliotekach 
uniwersyteckich Chin i Europy. Po trzech latach bardzo 
intensywnej pracy musiał powrócić do Włoch, aby 
poddać się leczeniu. Szybko jednak odzyskał siły. 
W ciągu dwóch lat uczęszczał na zajęcia na Pontificium 
Institutum Biblicum w Rzymie, studiując przede 
wszystkim języki biblijne i teologię Nowego Testamentu. 
W kwietniu 1940 r. otrzymał na Pontificium Athenaeum 
Antonianum dyplom lektora generalnego Pisma Świę-

                                                 
59  Por. Hans Küng, Julia Ching, Cristianesimo e religiosità cinese, 

Milano 1989, s. 258-288. 
60  Por. Primum Concilium Sinense anno 1924 a die 14 Maii ad diem 

12 Iunii in ecclesia S. Ignatii de Zikawei celebratum. Acta Decreta 

et normae - Vota, Zikawei 1929. 
61  Por. Pius XI, Homilia ad novensiles Episcopos e clero indigena 

sinensi, „Acta Apostolicae Sedis” 18 (1926), s. 432-433. 
62  Por. Pius XII, Quotidie Nos, „Acta Apostolicae Sedis” 38 (1946), 

s. 301-313. 
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tego63. W 1941 r. powrócił do Chin, aby kontynuować 
prace nad tłumaczeniem Pisma Świętego. W Pamiętni-

kach Allegra przedstawił dość szczegółowo zasady i hi-
storię tego tłumaczenia. Przede wszystkim oparł się na 
tekstach oryginalnych Pisma Świętego. Język chiński 
miał być współczesny i żywy. Do komentarzy i przy-
pisów chciał włączyć jak najwięcej dorobku kulturowego 
Chin. Poza tym Allegra studiował też historię prote-
stanckich tłumaczeń Biblii. Dokładnie zapoznał się 
z zasadami tłumaczenia, jakie zostały ustanowione 
i zatwierdzone przez Synod w Szanghaju z 1924 r. In-
teresowało go też życie i myśl mnichów buddyjskich, 
zwłaszcza tych, którzy zakładali szkoły dla tłumaczenia 
świętych tekstów. Odwiedzał franciszkańskie instytuty 
Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie i Col-
legio San Bonaventura Quaracchi, a także studiował 
szczegółowo życie o. Fedele da Fanna, który w dużym 
stopniu przyczynił się do krytycznego wydania dzieł św. 
Bonawentury. Delegatowi generalnemu na Dalekim 
Wschodzie o. Alfonso Schnusenbergowi przedstawił 
Relatio circa versionem sinicam Antiqui Testamenti. 
Dnia 21 listopada 1944 r., po ośmiu latach indywidualnej 
pracy ukończył tłumaczenie Starego Testamentu. Biorąc 
pod uwagę swoje ograniczone możliwości i ryzyko 
błędów, w ten sposób pisał o tym w Pamiętnikach: 

Zbliżając się do końca tłumaczenia Starego Testamentu 
myślałem o wielu problemach: jak przeanalizować ten 
tekst raz jeszcze, jak dokonać koniecznych poprawek 
literackich, jak przedstawić to dzieło Kościołowi 
chińskiemu. O tych wątpliwościach rozmawiałem 
z moimi przyjaciółmi, którzy twierdzili, że wystarczy 
mi pomoc jednego chińskiego literata, chrześcijanina, 
który rozumiałby moje teksty i poprawił je pod 
względem stylistycznym..., szybko jednak zrozumiałem, 
że konieczne jest założenie szkoły biblijnej lub Studium 
Biblijnego64. 

W krótkim czasie o. Allegra otrzymał pozwolenie na 
znalezienie odpowiednich współpracowników. Osta-
tecznie wybrano czterech młodych chińskich kapłanów 
franciszkańskich. Trzech z nich miało stopień naukowy 
doktora literatury chińskiej, a jeden teologii dogma-
tycznej. Dnia 2 sierpnia 1945 r. w budynku przylega-
jącym do Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen w Pekinie 
zainaugurowało swoją działalność Studium Biblicum 
Franciscanum Sinense65. Pierwszym i najważniejszym 
zadaniem w początkowej fazie działalności Studium było 
przygotowanie do druku Pisma Świętego na podstawie 
wcześniejszego tłumaczenia o. Allegry. W przeciągu lat 

                                                 
63  Stopień naukowy stosowany w Zakonie Braci Mniejszych. 
64  Gabriele Allegra, Roma e Pechino, w: Memorie autobiografiche 

del p. Gabriele M. Allegra OFM, missionario in Cina, Roma 1986, 
s. 115 (tłumaczenie własne autora). 

65  Por. Alfonzo Casini, P. Gabriele M. Allegra O.F.M. il S. Girolamo 

dell’Estremo Oriente, San Marino 1977, s. 52. 

1946–1954 ukazało się drukiem 8 tomów Starego Te-
stamentu – razem 6000 stron. Tekst biblijny zaopatrzono 
obszernymi komentarzami. Każdy tom zawierał mapy 
i różnego rodzaju tablice 66 . Według o. Allegry naj-
większą trudnością do pokonania w przygotowaniu tek-
stu do druku były problemy językowe. Niejednokrotnie 
musiano zrezygnować ze stylu na rzecz jasności pojęć. 
Publikacja Biblii została przyjęta bardzo entuzjastycznie 
i z ogromnym uznaniem zarówno przez katolików 
i protestantów, jak i przez środowiska świata kultury 
i nauki67. 
 Od roku 1949, kiedy proklamowano Chińską Repu-
blikę Ludową, dla narodu chińskiego i tamtejszych 
chrześcijan nastały ciężkie czasy. Misjonarze zostali 
wydaleni lub zamknięci w więzieniach, wielu miejsco-
wych kapłanów zginęło śmiercią męczeńską. Kościół 
w dotychczasowej formie nie miał prawa dalej istnieć. 
Jednak naród chiński zamieszkiwał nie tylko terytorium 
Chin kontynentalnych (ChRL), ale także Tajwan, 
Hongkong, Makao, Singapur i inne kraje Azji. Wobec 
tych faktów Kościół nie mógł pozostawać obojętny. 
Zaistniała sytuacja wpłynęła również na działalność 
Studium Biblicum, które w roku 1948 przeniosło swoją 
siedzibę do Hongkongu68. 
 Widząc dokonujące się zmiany w życiu politycznym 
i społecznym Chin, o. Allegra podjął nową inicjatywę. 
Przebywając w roku 1955 we Włoszech, spotkał się ze 
sławnym socjologiem, ks. Luigi Sturzo, któremu 
przedstawił plan założenia na Dalekim Wschodzie stu-
dium socjologicznego. Celem studium miało być wy-
dawanie w języku chińskim dokumentów papieskich XIX 
i XX w., dotyczących społecznej nauki Kościoła. Allegra 
uważał, iż studium socjologiczne da odpowiedź na py-
tanie, dlaczego w Chinach zwyciężył komunizm 
i dlaczego prześladowany jest Kościół. Śledząc tamtejsze 
wydarzenia o. Allegra był zdania, że komunizm chce się 
zaprezentować wobec mas jako „ostateczne słowo so-
cjologii”, jako „ewangelia socjologiczna”. Naród 
chiński, mimo że posiadał bogatą cywilizację, 
w ostatnim czasie nie znajdował oczekiwanego dobro-
bytu; rządzony przez ideologów był jednocześnie poni-
żany przez mocarstwa zachodnie. Dlatego, jak powtarzał 
Allegra, „nie wystarczy tylko płakać..., ale należy 
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pracować, walczyć dla Chrystusa, należy siać ziarno, 
nawet podczas burzy, a Bogu pozostawić czas i sposobną 
chwilę do zebrania plonów”. O. Allegra zdawał się być 
przekonany o tym, że narodom azjatyckim łatwiej zro-
zumieć teologię Ewangelii, zaczynając od nauki spo-
łecznej płynącej z nauczania Chrystusa, dostosowanej do 
ich kultury i potrzeb. Dlatego użył wszelkich swoich 
wpływów, aby zainteresować tymi planami Kongregację 
Krzewienia Wiary i generała Zakonu Braci Mniejszych. 
Grupa pierwszych współpracowników zaczęła działać 
w Singapurze już w maju 1958 r., choć oficjalne 
otwarcie Studium Sociologicum miało miejsce dopiero 
dwa lata później. W krótkim czasie przygotowano serię 
dokumentów z etyki socjalnej na temat rodziny i wy-
chowania oraz encykliki papieskie z zakresu nauki spo-
łecznej, poczynając od Rerum novarum Leona XIII. 
O. Gabriele napisał (ale nigdy nie opublikował) dwa 
traktaty z socjologii: De doctrina sociali catholica oraz 
Tractatus de Ecclesia et Statu. Allegra był świadom, że 
Studium Sociologicum zaczynało działać w czasie, kiedy 
„Kościół w Chinach był krzyżowany”, ale jednocześnie 
wierzył mocno, że „nadejdzie dla Chin poranek zmar-
twychwstania”69.  

 

 
o. Gabriele Maria Allegra  

Autor: Bruce Dalzell Atherton (2002)  
 

 Mimo ogromnego zaangażowania się na polu so-
cjologii o. Gabriele nie zapomniał o dalszym tłumaczeniu 
Pisma Świętego. Chcąc lepiej przygotować się do prze-
kładu Nowego Testamentu, z grupą swoich współpra-
cowników udał się do Włoch i Ziemi Świętej. Latem 
1957 r. ukazał się pierwszy tom Nowego Testamentu 
zawierający cztery Ewangelie, zaś w latach 1959–1961 
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„Vita e pensiero” 39 (1956), s. 551-560. 

dwa następne tomy zawierające pozostałe teksty Nowego 
Testamentu. Bogactwem tej edycji były obszerne ko-
mentarze historyczno-doktrynalne. Edycję Biblii przy-
jęto wśród Chińczyków, zwłaszcza wśród chrześcijan, 
z ogromną radością. 
 O. Gabriele był przekonany, że dotychczasowego 
wydania Biblii w jedenastu tomach nie można określić 
„popularnym”, a przecież Pismo Święte powinno stać się 
Księgą Ludu Bożego. Dlatego uważał on za konieczne 
wydanie całej Biblii w jednym tomie. Był przekonany, że 
wraz z łatwiejszym dostępem wiernych do Pisma 
Świętego rozpocznie się nowa epoka historii Kościoła 
w Chinach. Powyższa refleksja przyczyniła się do przy- 
gotowania i wydania całego Pisma Świętego w jednym 
tomie. Ponieważ jej druk ukończono 25 grudnia 1968 r. 
Biblię tę nazwano „betlejemską”. Szybko ukazało się też 
jej drugie wydanie, a także trzecie – w mniejszym for-
macie – w 1972 r.70. Pod wpływem lektury dzieł Euze-
biusza, św. Hieronima i św. Augustyna, o. Gabriele 
razem ze swoimi współpracownikami przygotował 
i wydał również Chiński Słownik Biblijny zawierający 
2630 haseł71

. 
 O. Gabriele Maria Allegra zdawał sobie sprawę 
z tego, że ukończona praca nad tekstami Pisma Świętego 
w języku chińskim, to nie tylko owoc zdolności i wiedzy 
ludzkiej, ale to przede wszystkim dar Ojca Niebieskiego. 

„Biblia to Słowo Boże, które stało się Ciałem, a na-
stępnie Księgą”. 
 Z punktu widzenia literackiego katolicka edycja 
Pisma Świętego była uznana przez niektórych za ele-
gancką, inni znów uważali, że prezentuje niski poziom. 
Większość opinii w środowiskach chrześcijańskich 
i wśród znawców literatury chińskiej była jednak po-
dobna do tej, jaką w swojej recenzji pozostawił Carlo 
Ou: 

Katolicka edycja Biblii przewyższa protestancką, tak 
pod względem wierności tekstom oryginalnym, jak 
i elegancji stylu. Jej tekst jest odpowiedni dla prostych 
wiernych, ale i godny studiowania przez wybitnych 
pogańskich intelektualistów; stanowi również podstawę 
studiów biblijnych dla miejscowego duchowieństwa72. 
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Roma 1989, s. 629-633. 

72  Carlo Ou, L’Antico Testamento in lingua cinese, „Vita e Pensiero” 
40 (1957), s. 23 (tłumaczenie własne autora). 
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Omawiana Biblia zrodziła się z miłości do Boga, 
w klimacie wiary i zapału apostolskiego. Dlatego została 
przyjęta przez hierarchię Kościoła ze zrozumiałą rado-
ścią. Praca związana z tłumaczeniem Pisma Świętego 
była bardzo ważnym osiągnięciem naukowym o. Allegry. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że opublikował on też wiele 
innych książek i artykułów. Pozostawił dużą ilość rę-
kopisów, które świadczą o jego wyjątkowej znajomości 
dogmatyki, ascetyki, mistyki, historii duchowości, pa-
trystyki, historii Kościoła i kultury chińskiej. Jego 
osobowość wywarła bardzo duży wpływ na dialog 
ekumeniczny na całym Dalekim Wschodzie. Był czło-
wiekiem bardzo otwartym na rozmowę, nie bał się pytać 
i szukać rady, o czym świadczy m.in. jego bogata ko-
respondencja ze św. Maksymilianem Kolbe oraz długie 
konwersacje z o. Teilhardem de Chardin SJ73. Ciągle 
szukał nowych dróg apostołowania, dlatego do Pieśni 

Słonecznej św. Franciszka włączył następujące słowa: 
„Bądź pochwalony Panie, przez naszą siostrę drukar-
nię”74.  
 W swojej czterdziestopięcioletniej obecności misyj-
nej wśród narodu chińskiego o. Gabriele był nie tylko 
aktywny w dziedzinie naukowej. Jak zgodnie podkreślają 
świadkowie, był on przede wszystkim misjonarzem 
żarliwej wiary, głębi życia wewnętrznego, pokory 
i prostoty. W codziennym życiu można było zaobser-
wować u niego bezgraniczne zaufanie Opatrzności Bożej 
i całkowite synowskie oddanie się Matce Odkupiciela. 
W zasługę za poświęcenie się formowaniu miejscowego 
duchowieństwa nazwano go „wychowawcą i nauczy-
cielem pokolenia kapłanów”. Wygłosił wiele odczytów 
na różnych uniwersytetach, głosił regularnie konferencje 
w różnych językach dla kapłanów, sióstr zakonnych 
i kleryków, w tym także w seminarium anglikańskim 
i protestanckim. Największe święta roku liturgicznego 
przeżywał najczęściej z trędowatymi. Zmarł w opinii 
świętości dnia 26 stycznia 1976 r. Uroczystości po-
grzebowe dwa dni później stały się wielką manifestacją 
wszystkich chrześcijan i wyznawców innych religii 
Hongkongu. Jego kult pojawił się zaraz po śmierci, 
dlatego biskup Hongkongu w roku 1984 otrzymał nulla 

osta („nic nie stoi na przeszkodzie”) Stolicy Apostolskiej 
do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Dekretem 
apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 15 
grudnia 1994 r. została uznana heroiczność jego cnót. 

                                                 
73  Gabriele Allegra, Il Primato di Cristo in S. Paolo e in Duns Scoto. 

Dialogo con p. Teilhard de Chardin S.J., Palermo 1966; Le mie 

conversazioni a Pechino con Teichard de Chardin, „Missioni 
Francescane” 42 (1966), s. 10-13. 

74  Gabriele Allegra, Le litanie d’un poverello, w: Memorie 

autobiografiche del p. Gabriele M. Allegra OFM, missionario in 

Cina, Roma 1986, s. 245 (tłumaczenie własne autora). 

 
 

Relikwie bł. Gabriele Allegry w kaplicy bocznej franciszkańskiego 
kościoła San Biagio w Acireale (Fot. Archiwum autora) 

 

 Dnia 15 maja 2002 r. w „L’Osservatore Romano” 
ukazał się artykuł o. Leonarda Anastasiego zatytułowany 
Il ven. Gabriele Allegra, fondatore del Centro Sociale 

Cristiano. W ostatnim zdaniu tego artykułu autor pod-
kreślił znaczący wkład o. Gabriele m.in. w zwalczanie 
doktryny komunistycznej i ateizmu materialistycznego75. 
Już następnego dnia, 16 maja 2002 r., rząd Chińskiej 
Republiki Ludowej specjalną notą dyplomatyczną skie-
rowaną do Stolicy Apostolskiej zażądał, by Watykan nie 
mieszał się w sprawy chińskiego Kościoła. Nie pozostało 
to bez wpływu na planowaną na październik 2002 r. 
beatyfikację o. Allegry, która została wstrzymana.  
 W swoim życiu zakonnym, kapłańskim i misyjnym 
błogosławiony Gabriele Maria Allegra jawi się jako 
człowiek niesamowitej wiary, płynącej z ustawicznej 
łączności z Chrystusem. Będąc naukowcem, dawał 
zawsze pierwszeństwo modlitwie i posłudze kapłańskiej. 
Z głębokiej kontemplacji wypływało jego powołanie 
misyjne. W zamyśle tego franciszkanina działalność 
misyjna to nie tylko docieranie do odległych zakątków 
ziemi, ale przede wszystkim głębokie przenikanie cy-
wilizacji i kultury narodów. O. Gabriele miał świado-
mość tego, że żywotność Kościoła lokalnego w Chinach 
zależy od stopnia przyjęcia doktryny i teologii Kościoła 
powszechnego przez tamtejszych wiernych. Wiedział 
doskonale, że aby „Dobra Nowina o zbawieniu” była 
przyswojona i pokochana, musi być przekazana w spo-
sób jasny i zrozumiały. W swojej posłudze naukowej 
i apostolskiej o. Allegra umiał połączyć tradycję 
i dorobek kulturowy minionych wieków z nowocze-
snością i otwartością. 

                                                 
75  Por. Leonardo Anastasi, Il ven. Gabriele Allegra, fondatore del 

Centro Sociale Cristiano, „L’Osservatore Romano” 142 (2002), 
nr 111, s. 5. 
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Laozi 老子 (dosł. „Stary 
[w sensie: czcigodny] 
Mistrz”) to postać 
uznawana w Chinach za 
wielkiego filozofa, rze-  
komego autora najbar- 
dziej wpływowego dzieła 
daoizmu – Daodejing 道
德經 (Księgi Drogi i Cno- 
ty, nazywanej też imie- 
niem twórcy Laozi; 
jednej z pierwszych   
filozoficznych ksiąg w ję- 
zyku chińskim). Właś- 
ciwe nazwisko i  imię 

Laozi to Li 李 („śliwka”), Er 耳 („ucho”), a pośmiertne 
imię to Dan 聃 („długie uszy”; symbol długowieczności). 
Uchodzi za twórcę daoizmu filozoficznego. Jego istnie-
nie nie zostało jednak definitywnie historycznie po-
twierdzone. Według tradycji żył w VI w. przed Chr., był 
więc mniej więcej współczesny Konfucjuszowi (551–479 
przed Chr.), a może nawet trochę starszy od niego. 
Wokół postaci Laozi powstało wiele różnych, czasem 
sprzecznych legend. Jego tradycyjna biografia, która 
jako pierwsza zasługuje na naszą uwagę, znajduje się 
w Zapiskach Historyka (Shiji 史記 ), pochodzi jednak 
dopiero z II wieku przed Chr. Według niej urodzić się 
miał Laozi w 604 roku przed Chr. we wsi Quren, 
w gminie Lai, w okręgu Ku, w chińskim państwie Chu. 
Pracował na dworze króla z dynastii Zhou jako archi-
wista w państwowej bibliotece. Mimo iż długo służył 
dynastii Zhou, nie zdołał jednak zapobiec jej później-
szemu upadkowi. Starał się żyć w odosobnieniu i unikał 
sławy. Miał być wyrozumiały i skromny, nie pragnął ani 
zaszczytów, ani też bogactw. Pod koniec swego życia 
Laozi przygnębiony coraz bardziej pogarszającą się sy-
tuacją, porzucił urząd i wyjechał na zachód w poszu-
kiwaniu miejsca, gdzie mógłby spędzić schyłek swego 
życia w bliskości natury (być może do Indii?).  
 Wraz z rozwojem tzw. daoizmu religijnego pod ko-
niec dynastii Han, tzn. w II w. po Chr., Laozi został 
uznany za bóstwo. Od tego czasu jest przedstawiany jako 
nieśmiertelny (xian 仙 ), który dzięki odpowiednim 

ćwiczeniom osiągnął nadludzką moc. W daoizmie reli-
gijnym jest on nazywany bóstwem Laojun 老 君 
(„Czcigodny Władca”) i uznawany za ucieleśnienie, 
inkarnację Dao 道. Etymologicznie można znak dao 道 
(dosł. „droga”) interpretować jako: „człowiek na dro-
dze”, albo „przywódca 
(na rozdrożu) wybie-   
rający drogę dla 
innych”. Dao stało się 
jednym z najbardziej 
podstawowych pojęć 
filozofii chińskiej, klu- 
czowym nie tylko dla 
daoizmu, który bierze 
od niego swoje imię, 
ale używane również 
przez konfucjanizm. 
W zależności od my- 
śliciela i szkoły, poję- 
ciu dao przypisywane 
są różne znaczenia, od 
„uniwersalnej zasady 
kierującej wszechświa- 
tem” (daoizm filo- 
zoficzny), aż po „metodę postępowania” danego czło-
wieka. Pierwsze słowa księgi Daodejing (Laozi) to: 
„Dao, które można wypowiedzieć, nie jest wiecznym 
Dao”. Drugim najważniejszym pojęciem, które wiąże 
się z postacią Laozi i często występuje w Daodejing, jest 
wuwei 無為 (dosł. „niedziałanie”, „brak świadomej in-
terwencji czy ingerencji”). To pojęcie stało się również 
podstawową zasadą daoizmu: należy pozwolić rzeczom 
istnieć zgodnie z naturą; zdarzenia powinny następować 
całkiem naturalnie, bez wszelkiej ingerencji i narzucania 
czegokolwiek ze strony człowieka. Na płaszczyźnie po-
litycznej zasada wuwei głosi, że prawdziwy władca 
powstrzymuje się od wszelkiej ingerencji (jest to rodzaj 
„doskonałego” anarchizmu). W życiu człowieka wuwei 
przeciwstawia się wszelkiemu formalizmowi i presji 
pochodzącej z moralności społecznej czy zaleceniom 
odgórnym, które fałszują prawdziwe uczucia człowieka. 
Człowiek nie powinien zatem być dobry dlatego, że tego 
żąda od niego społeczeństwo. Dobro powinno być dla 
niego czymś w pełni naturalnym i w gruncie rzeczy nie 
powinno wymagać od niego jakiegokolwiek wysiłku, tzn. 
winno dokonywać się całkowicie podług zasady wuwei. 
Ten duchowy stan całkowitej naturalności człowieka, tzn. 
czynienie dobra oraz starania się o nie bez wysiłku, 
nazywa Laozi – de 德 (cnotą lub mocą).  
 
Literatura: 

„Tao Te Ching” – Laozi, tłum. Wojciech P.P. Zieliński, Wydawnictwo 
„Armoryka”, Sandomierz 2009, 100 ss. 

 
Sylwetki myślicieli chińskich (2) 

 

Laozi 

 
 

Zbigniew Wesołowski SVD 
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A. BROTONS, Y. BRUNETON ET N. KOUAMÉ 
(dir.), État, religion et répression en Asie. Chine, 
Corée, Japon, Vietnam (XIIIe-XXIe siècles), Paris: 
Karthala, 2011, 354 ss. ISBN 9782811104443.  
 

Historia relacji państwo –
religia w krajach Azji 
Wschodniej, na które decy-
dujący wpływ miała kultura 
chińska, jest zasadniczo po-
strzegana i przedstawiana 
w kręgu cywilizacji za-
chodniej jako przykład tole-
rancji wobec różnorodności 
religii, afirmującej plura-
lizm ich istnienia. Tymcza-
sem omawiana pozycja 
będąca owocem współpracy 
kilku francuskich naukow-

ców, którzy utworzyli grupę ERA (Państwo i Religia 
w Azji), zajmującą się badaniem tematyki religijnej 
w Azji Wschodniej, podejmuje zagadnienie dotyczące 
działań represyjnych ze strony państwa wobec religii 
w tych krajach. Jak wyjaśnia we wstępie N. Kouamé, 
„ambicją ERA było ukazanie kilku przypadków wzor-
cowych, wystarczająco zróżnicowanych, ażeby lektura 
całości mogła uwypuklić – nadal zbyt słabo zauważane 
– znaczenie przemocy państwa w historii religii tej czę-
ści świata”. Mimo takich założeń, we wstępie podkre-
ślony został jednak fakt, że zasadniczo kultura Azji 
Wschodniej będąca pod dominującym wpływem Chin, 
zarówno jeżeli chodzi o systemy religijne, instytucję 
państwa, jak i o relację państwo – religia, respektowała 
pluralizm religijny i sprzyjała powstawaniu rozmaitych 
synkretyzmów religijnych. Najbardziej znanym wyra-
zem tego współistnienia jest chińska formuła „trzy na-
uki stanowią jedno”, odnosząca się do konfucjanizmu, 
daoizmu i buddyzmu. Jednakże respektowanie plurali-
zmu nie łączyło się z dowolnością wyznania, lecz z za-
akceptowaniem jedynie tych religii i grup religijnych, 
które zostały uznane przez państwo i miały charakter 
ortodoksyjny (głównie w odniesieniu do systemu kon-
fucjańskiego).   
 Autorzy przypominają wybrane przykłady z historii 
religii w Azji, stosunkowo słabo znane czytelnikowi 

z kręgu kultury europejskiej, odsłaniając również wiele 
elementów związanych z walką, przemocą, prześlado-
waniami i podziałami. Omawiane przypadki są uszere-
gowane chronologicznie: począwszy od XIII w. 
w Japonii do współczesnej sytuacji w Wietnamie, Korei 
Południowej i Japonii. Trzy przypadki dotyczą Japonii, 
jeden Chin, jeden Korei, jeden Wietnamu, a ostatni 
przedstawia współczesną sytuację Japonii i Korei. Naj-
lepiej opracowane zagadnienie dotyczy prześladowań 
w Japonii, co z jednej strony sugeruje największą ilość 
przypadków represji wobec religii ze strony państwa, 
ale z drugiej uwarunkowane jest też zapewne zaintere-
sowaniami badaczy tworzących grupę ERA. Jeśli cho-
dzi o dobór przypadków, z pewnością należą do 
najkrwawszych i najbardziej znanych. Można by mieć 
tu pewne zastrzeżenia, gdyby nie informacja we wstę-
pie, iż wybrano charakterystyczne przykłady prześla-
dowań religijnych w Azji Wschodniej i że w planach 
zamierzona jest kontynuacja dzieła. Jest ono zatem 
przyczynkiem do dalszych studiów na ten temat 
i zachętą do pogłębionych badań w tym kierunku. Tro-
chę myląca może być jednak część podtytułu: „XIII-
XXI w.”, która sprawia, iż czytelnik oczekuje opisu 
różnych okresów (włącznie ze współczesnością) we 
wszystkich czterech krajach.  
 Z pewnością ważnym problemem, na jaki zwrócili 
uwagę autorzy, jest potrzeba odpowiednich relacji mię-
dzy państwem a religią w każdej kulturze, a zwłaszcza 
w omawianym kręgu kultury chińskiej. Autorzy starają 
się ukazać główne współczesne modele kształtujące te 
relacje, wymieniając tu poza tradycyjnym modelem 
chińskim, współczesny demokratyczny model zachodni, 
model marksistowsko-leninowski oraz model japoński, 
ukształtowany, według autorów, w epoce Meiji (1868–
1912). W kontekście pewnych dominujących modeli re-
lacji państwo – religia zostały ukazane także schematy 
działań represyjnych ze strony państwa wobec rozma-
itych religii i ich poszczególnych odłamów. Bez wąt-
pienia pozycja ta zasługuje na uwagę i byłoby dobrze, 
gdyby została przetłumaczona na język polski i zapo-
czątkowała dalsze badania tego zagadnienia także w na-
szym kraju.  
 Rozdział poświęcony Chinom (V. Goossaert, Une 

répression endémique? La destruction des «temples 

immoraux» en Chine sous les Qing (1644–1898), 
s. 183-221) podejmuje zagadnienie niszczenia „nie- 
moralnych świątyń” (yinci 淫祠 ) za czasów dynastii 
Qing. „Świątynie niemoralne” związane były z tzw. 
„niemoralnym kultem” (lub „złym kultem”), tzn. kul-
tem nieortodoksyjnym, niezgodnym z zasadami konfu-
cjanizmu i nieuznawanym przez państwo. Także 
buddyzm i daoizm musiały podlegać tym zasadom. 
Według zasad klasycznej „Księgi obrzędów” (Liji), 
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składanie ofiar bóstwom nieuznanym przez państwo (tj. 
cesarza) jest ofiarą niemoralną, która nie przynosi bło-
gosławieństwa, lecz nieszczęście. Jak przypomina autor, 
wiele oficjalnych i znanych przypadków niszczenia 
świątyń pochodzi z czasów dynastii Ming, natomiast te 
z czasów dynastii Qing są mniej znane i słabo opraco-
wane. Druga cezura – rok 1898, łączy się z początkiem 
kolejnego ważnego i znanego okresu niszczenia świątyń 
lub zamiany ich na instytucje publiczne w ramach walki 
przeciwko „zabobonom”, która trwała przez cały wiek 
XX. Ciekawe jest tu spostrzeżenie, że bardziej toleran-
cyjne wobec innych religii były dynastie niechińskie 
(mongolska czy mandżurska), niż chińskie – Ming, czy 
wcześniej Song i Tang. Pomimo że oficjalnych cesar-
skich dekretów dotyczących niemoralnych kultów za 
czasów dynastii Qing jest mniej, to autorowi udało się 
odnaleźć i przebadać inne źródła, głównie rozmaite pi-
sma urzędników, literaturę, czasopisma, zachowane 
anegdoty itd., by pokazać dość znaczny rozmiar repre-
sji także w tym okresie. Według autora, pisma te wy-
raźniej ukazują rzeczywiste prześladowania, jakie 
miały miejsce w konkretnych regionach i działanie lo-
kalnych urzędników, podczas gdy dekrety centralne nie 
zawsze odzwierciedlają faktyczną sytuację na danym 
terenie, zwłaszcza w takim kraju jak Chiny. Najczęst-
szym powodem podejmowania podobnych akcji było 
przybycie nowego zarządcy regionu, który chciał się 
wykazać swoją gorliwością przed cesarzem i  ortodok-
syjną częścią społeczności. Zarządca ten podejmował 
ryzyko narażenia się znacznej grupie ludzi zaangażo-
wanych w kult; czasami dochodziło do negocjacji, któ-
re prowadziły albo do „oczyszczenia” kultu, albo do 
pozostawienia świątyni wyznawcom. Zebrane anegdoty 
pokazują również silną wiarę ludu w to, że zniszczenie 
świątyni sprowadzało zemstę czczonego w nim bóstwa 
i nieszczęście na zarządcę. Stąd też zarządca, który po-
dejmował walkę z „niemoralnymi świątyniami”, sam 
musiał wykazać się odpowiednimi cnotami, czystością 
i szczerością w trosce o właściwy kult. Była to swego 
rodzaju próba sił między władzą państwową (wspartą 
elementem religijnym) a kultami lokalnymi. Zarządca, 
który wychodził zwycięsko z takich konfrontacji, nie-
jednokrotnie sam był później oficjalnie uznawany za 
bóstwo i oddawano mu cześć. Tak np. Tang Bin 
(1627–1687), który zniszczył nieortodoksyjne świątynie 
bóstw Wutong i Liu Mengjiang, został sam wpisany do 
kanonu bóstw w 1823 r. Władza państwowa urzędnika 
musiała się łączyć z cnotą, wówczas posiadał on moc 
wyrzucania złych duchów i demonów, oczyszczania 
kultu lokalnego oraz naprawiania szkód moralnych 
w  swoim regionie.  
 Najbardziej znane przypadki zniszczenia „niemo-
ralnych świątyń” z tego okresu to sprawa Wutong, bó-

stwa szybkiego i niezasłużonego bogactwa, kultu 
uderzającego w wartość pracy, czy Hu Tianbao, patro-
na związków między mężczyznami, kultu, który naru-
szał instytucję małżeństwa. Z kolei kampania pro- 
wadzona przez Qiu Baoyang (znanego także z walki 
przeciwko Tajpingom) w latach 50. XIX w. w regionie 
Kaifeng, doprowadziła do zniszczenia ponad tysiąca 
świątyń poświęconych najczęściej kultowi rozmaitych 
duchów-zjaw, a zwłaszcza duchów-lisów. Główne me-
tody działań przeciwko „złym kultom”, podejmowa-
nych przez lokalnych urzędników, wyróżnione przez 
autora to: zorganizowane pacyfikacje na poziomie całej 
prowincji czy regionu, akcje dotyczące świątyń i pu-
stelni prowadzonych przez mnichów potępionych za 
niemoralne postępowanie (najczęściej buddyjskich mni-
chów i mniszek skazanych za rozpustę) oraz świątyń, 
w których kult animowany był przez przedsiębiorczych 
i charyzmatycznych liderów, co skutkowało bardzo 
szybkim wzrostem ich znaczenia i zagrażało równowa-
dze religijnej w regionie (obawiano się utraty kontroli 
nad kultem).  
 Ponadto należy wspomnieć o ewolucji stosunku 
państwa do niewłaściwych kultów, która wiązała się 
z tym, że kulty nieuznawane wcześniej wprowadzano 
do rejestru kultów ortodoksyjnych, m.in. w ramach tzw. 
kanonizacji bóstw. Przykładem może być kult Liu 
Mengjiang, lokalnego bóstwa opiekuńczego zbiorów 
w  regionie Jiangnan, który był prześladowany w roku 
1685, a w 1724 r. został oficjalnie zaakceptowany jako 
ortodoksyjny. Badania autora potwierdzają, że zasadni-
czo represje nie miały charakteru ściśle antyreligijnego, 
ale były skierowane głównie przeciwko kultom, uzna-
wanym za niezgodne z oficjalnym kultem państwa 
i niewpisanym do rejestru religii i bóstw ortodoksyj-
nych (działania selektywne). Nie ograniczało to jednak 
przemocy stosowanej wobec kultów nieortodoksyjnych. 
Warto także podkreślić zarówno problem moralnego 
uzasadnienia takich działań, jak również politycznego 
wykorzystywania rejestru kultów ortodoksyjnych, cho-
ciażby w przypadku represji wobec chrześcijaństwa 
w wiekach XVIII i XIX (do czasu wymuszenia zmiany 
decyzji przez mocarstwa zachodnie podczas wojen 
opiumowych). Autor uznaje jednak działania represyjne 
państwa za czasów dynastii Qing za zjawisko mające 
charakter lokalny, nie powodujące poważniejszych sy-
tuacji kryzysowych na terenie całego państwa. Wyjąt-
kiem są tu represje związane z powstaniem Tajpingów 
i powstaniem ludności muzułmańskiej z tego okresu. 
Te ciekawe badania i wnioski bez wątpienia warte są 
analizy, pogłębionych studiów, a także konfrontacji 
z badaniami innych autorów.   
  

KS. ARTUR WYSOCKI 
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Według legendy, gdy w 1845 roku w chińskiej prowincji 
Zhejiang nastąpiła wielka susza, jeden z miejscowych ry-
baków udał się na poszukiwanie wody. Po długich,       
daremnych poszukiwaniach zauważył w górach koło ry-
backiej wioski Shenjiamen 沈家门 światło, które doprowa-
dziło go do źródła. Woda ze źródła miała moc uzdrawia-
jącą. Miejscowi chrześcijanie uznali odnalezienie źródła 
za cud Matki Bożej, a wypływającą z niego wodę nazwali 
„wodą świętą”. Francuski misjonarz Jean-Baptiste Bret 
(1836–1895) postawił na skale obok źródła figurkę Maryi 
i odtąd nieprzerwanie przybywała tu na modlitwę ludność 
rybacka z całej okolicy, a miejsce to stało się bardzo zna-
ne również poza granicami prowincji.  
 

 
 

Kościół w Shenjiamen z figurą Matki Bożej  
 

Dziś Shenjiamen – położony na południowym wschodzie 
wyspy Zhoushan, we wschodniochińskiej prowincji Zhe-
jiang – to największy port rybacki w Chinach nazywany 
stolicą rybołówstwa, a kościół Matki Bożej Królowej Ró-
żańca Świętego jest celem pielgrzymek z diecezji Ningbo 
i z całej prowincji.  

Pierwsza kaplica w Shenjiamen powstała – według no-
tatki w kronikach wyspy Zhoushan – jeszcze w XIX wie-
ku, zbudowana przez francuskich misjonarzy. W 1928 ro-
ku odkupiono od jednego z rybaków ziemię w górach, 

a rok później na wschód od pierwszej kaplicy wybudowa-
no pod kierownictwem irlandzkiego misjonarza ks. Mi-
chela MacKiernan i z pomocą okolicznych wiernych ko-
ściół Matki Bożej Różańcowej o powierzchni 455 m2, 
mogący pomieścić ok. 500 osób. W 1941 roku przy ko-
ściele utworzono szkołę podstawową, a miejscowy pro-
boszcz ks. Yao Chunzhong 姚允中 został jej pierwszym 
dyrektorem. 
 

 
 

W czasach komunistycznych kościół został zrujnowany, 
a jego wyposażenie zniszczone. Miejscowi wierni byli 
prześladowani. Mimo to, po „odwilży” w latach osiem-
dziesiątych życie religijne odżyło na nowo. Już w 1982 
roku otwarto szkołę, a w 1984 oficjalnie zwrócono Ko-
ściołowi opiekę nad świątynią. W 1989 roku kościół 
w Shenjiamen został uznany przez państwo za prawnie 
chroniony zabytek. W następnych latach została odnowio-
na grota maryjna i ogród różany, a kościół Matki Bożej 
Królowej Różańca Świętego w Shenjiamen odzyskał swe 
materialne i duchowe piękno.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Literatura: Liu Yang, Shenjiamen Tianzhujiao, „Yage” 2012, nr 
1, s. 2-5.         
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Kościoły w Chinach (22) 
 

Kościół Matki Bożej 
 Królowej Różańca Świętego 

w Shenjiamen  
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