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Od redakcji 

Misjonarze i miejscowa ludność -------------- 
 

Relacje pomiędzy misjonarzami i miejscową (niechrześci-

jańską) ludnością w Chinach kształtowały się w różny 

sposób, od przyjacielskich do wrogich. Aby je zrozumieć, 

warto przyjrzeć się zarówno misjonarzom, troszczącym się 

o zbawienie dusz, jak i uczuciom miejscowych ludzi, wi-

dzących w nich czasem przedstawicieli obcych mocarstw, 

zagrażających swoimi zwyczajami i naukami stabilności 

konfucjańskiego społeczeństwa (Zob. TEMATY). 

 Większość Chińczyków to ludzie religijni, choć często 

niezwiązani z jedną konkretną religią. Pytanie o wierzenia 

Chińczyków i o to, ilu wyznawców ma każda z religii 

w Chinach intryguje zarówno władze, jak i naukowców. 

Przeprowadzane badania dają często rozbieżne wyniki. 

W tym numerze przedstawiamy przegląd statystyczny sy-

tuacji religii i Kościołów w Chinach, oparty o dane z rzą-

dowych i niezależnych źródeł (zob. STATYSTYKI). 

 Ostatnie miesiące przyniosły Kościołowi katolickiemu 

m.in. ustąpienie Ojca św. Benedykta XVI, który w 2007 

roku ogłosił „List do biskupów, do kapłanów, do osób 

konsekrowanych oraz do wiernych świeckich Kościoła 

katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej” i ustanowił 

dzień 24 maja Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach. 

Również nowowybrany Ojciec św. Franciszek zapewnił, że 

„nosi Kościół chiński w swoim sercu”. O reakcjach na 

abdykację Benedykta XVI i o pierwszych gestach nowego 

papieża wobec Kościoła w Chinach zob. INFORMACJE 

i DOKUMENTACJA. 

 Zakon św. Dominika pragnął „wejść do wielkiego 

królestwa Chin i tu głosić świętą Ewangelię”. Historia jego 

obecności w Państwie Środka jest bogata. Właśnie domi-

nikaninem był pierwszy chiński biskup Grzegorz Luo, 

a spór o ryty chińskie pomiedzy dominikanami, francisz-

kanami i jezuitami miał olbrzymi wpływ na historię 

chrześcijaństwa w Chinach. O misjach dominikańskich 

w prowincji Fujian zob. NOTATKI HISTORYCZNE. 

 Kościoły w Polsce i w Chinach – krajach tak odległych 

w sensie geograficznym i kulturowym – mają wspólne 

doświadczenie głębokiej wiary przekazywanej z pokolenia 

na pokolenie, także w czasie prześladowań. Mamy nadzieję, 

że materiały przedstawione w tym numerze „Chin Dzisiaj” 

pozwolą nam lepiej zrozumieć naszych chińskich braci 

i siostry.  

PIOTR ADAMEK SVD 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 

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

(luty – czerwiec 2013)  
 

 4 lutego 2013: Zmarł bp Jan Chrzciciel Liu Jingshan 

刘静山 z Yinchuan 银川 (Autonomiczny Region Ningxia).  

8 lutego w katedrze Yinchuan odbyły się uroczystości po-

grzebowe najstarszego 

spośród chińskich bi-

skupów katolickich. Jan 

Chrzciciel Liu urodził się 

w 1913 r. w diecezji 

Bameng (prow. Mongolia 

Wewnętrzna). W 1929 r. 

rozpoczął edukację w niż- 

szym seminarium, którą 

w latach 1935–1942 

kontynuował w dwóch 

wyższych seminariach. 

Po przyjęciu święceń ka-

płańskich w 1942 r., po-

sługiwał w parafii i niż- 

szym seminarium. W 1951 r. został aresztowany i skazany 

na obóz pracy. Po zwolnieniu w 1970, odesłano go do domu 

do pracy na roli. Dziewięć lat później, gdy rząd zezwolił na 

wznowienie działalności religijnej, podjął posługę pasto-

ralną, zaczął też uczyć w szkole. W 1983 r. 70-letniego 

wówczas kapłana poproszono o zajęcie się niewielką 

wspólnotą katolicką żyjącą w Ningxia pośród ludności 

w większości muzułmańskiej. Na tym terenie pracowało 

wtedy zaledwie dwóch księży katolickich. Ks. Liu spra-

wował sakramenty święte i odwiedzał ludzi, którzy stracili 

wiarę. Gdy w 1993 r. związana z rządem Konferencja Bi-

skupów utworzyła diecezję Ningxia, w wieku 80 lat przyjął 

święcenia biskupie i kontynuował odbudowywanie lokalnej 

wspólnoty katolików. Dziś liczy ona 15 000 wiernych, 

wśród których pracuje 12 księży i 20 sióstr zakonnych. 

W 2007 r. bp Liu wyświęcił bpa pomocniczego diecezji 

Józefa Li Jing 李晶, a sam dwa lata później przeszedł na 

emeryturę. Jeszcze przed uroczystościami pogrzebowymi 

Mszę Świętą za zmarłego odprawił emerytowany biskup 

nieoficjalnego Kościoła w Ningxia, 95-letni Joseph Ma 

Zhongmu 马仲牧.  

 

 5 lutego 2013: W Hongkongu zmarł zasłużony mi-

sjonarz. Urodzony w 1932 r. Irlandczyk o. Ciaran Finbarr 

(Ji Shi’an 冀世安), jezuita, zmarł w wieku 80 lat w Hong-

kongu. O. Finbarr wstąpił do jezuitów w 1950 r., a w 1958 

r. przybył do Hongkongu. W 1964 r. przyjął święcenia 

kapłańskie. Wykładał w kolegiach w Wah Yan w Kowloon 

i Hongkongu, od 1971 r. pełnił funkcję kapelana założyciela 

w Rezydencji im. Adama Schalla w kolegium na Chińskim 

Uniwersytecie w Hongkongu. Przyczynił się do budowania  

dobrych relacji z administracją i wykładowcami uczelni, 

udzielał cennych rad i wskazówek wspierających rozwój 

 

訊 息 
 

Informacje 
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placówki. Posługiwał także w parafii Gwiazdy Morza 

w Chai Wan, a w 2004 przeniósł się do domu rekolekcyj-

nego św. Franciszka Ksawerego w Cheung Chau, gdzie do 

2012 r. pełnił funkcję kierownika duchowego. Pracował też 

w Radiu i Telewizji Hongkongu, prezentując muzykę reli-

gijną w programie Gloria oraz prowadząc programy kato-

lickie i ekumeniczne. Był członkiem Doradczego Komitetu 

Telewizyjnych Programów Religijnych w radio i telewizji 

Hongkongu. Promieniował pogodą ducha właściwą dla 

męża Bożego. Został pochowany 14 lutego na Katolickim 

Cmentarzu św. Michała (Happy Valley).  

 

 8 lutego 2013: Śmierć bpa Józefa Ma Xuesheng 

z diecezji Zhoucun (prow. Shandong).  

Bp Ma Xuesheng 马学圣 

pochodził z dystryktu 

Zouping 邹 平 , gdzie 

przyszedł na świat 16 

września 1923 r. Przy-

gotowanie do kapłaństwa 

rozpoczął w lokalnym 

niższym seminarium, po 

czym kontynuował stu-

dia filozoficzne i teolo-

giczne w seminariach w 

Hankou, Makao i Peki-

nie, po ukończeniu któ-

rych 3 kwietnia 1957 

przyjął święcenia ka-

płańskie. Z powodu 

presji komunistycznego rządu wobec Kościoła był zmu-

szony łączyć zajęcia pastoralne z fizyczną pracą kucharza. 

Wraz z początkiem rewolucji kulturalnej w 1966 r. został 

zesłany do pracy na wsi, gdzie pozostawał aż do 1980 r. 

W 1988 r. przyjął sakrę biskupią jako koadiutor diecezji 

Zhoucun 周村, jej ordynariuszem został w 1997 r. Cha-

rakterystyczne dla bpa Ma było m.in. rozumienie ludzi 

młodych i szukanie rady u innych przed podjęciem decyzji. 

Diecezja Zhoucun w środkowym Shandongu liczy dziś ok. 

18 000 katolików, ma 65 kościołów, pracuje w niej 20 

księży, jest też niewielka wspólnota sióstr. 15 listopada 

2010 sakrę biskupią otrzymał następca bpa Ma, bp ko-

adiutor Józef Yang Yongqiang 杨永强. Bp Ma został po-

chowany 18 lutego w kościele w Zibo.  

 

 9 lutego 2013: Życzenia religijnych przywódców 

Hongkongu. Rada Sześciu Przywódców Religijnych 

Hongkongu opublikowała przesłanie noworoczne. Prócz 

życzeń zdrowia i błogosławieństwa z okazji Roku Węża 

i zapewnienia o modlitwie w intencji pomyślności, postępu 

społecznego i wielkich osiągnięć naukowych dla całego 

kraju, wyrażono troskę w związku z kryzysem ekono-

micznym w USA, mającym wpływ na ekonomię światową. 

Religijni przywódcy za priorytet uważają edukację, która – 

zakorzeniona w narodowych cnotach dobrych obyczajów, 

dobroci, prawości, szacunku i uczciwości – jest drogą do 

rozwoju wszystkich obywateli i przyczyni się do stabilności 

społeczeństwa. Ponawiają również realizowane przez siebie 

wezwanie do czystości serca i duszy, oraz zachęcają 

wszystkich mężczyzn i kobiety do stawania się rozważnymi, 

rozeznającymi, troskliwymi i odpowiedzialnymi ludźmi, 

którzy pomagają w budowaniu szczęśliwego i harmonijnego 

społeczeństwa.  

 

 9-17 lutego 2013: Zimowe rekolekcje i spotkanie 

chińskich studentów. W wigilię chińskiego Nowego Roku 

chińscy księża, seminarzyści i siostry zakonne z diecezji 

Handan i Yongnian studiujący w Polsce i Niemczech 

spotkali się w gościnnym klasztorze oo. dominikanów 

w Krakowie na tradycyjnym chińskim posiłku połączonym 

ze składaniem noworocznych życzeń. Mszę Świętą 

noworoczną celebrowali w kaplicy werbistowskiego domu 

rekolekcyjnego w Budapeszcie, gdzie przez kolejne trzy dni 

odprawiali rekolekcje prowadzone przez o. Zbigniewa 

Wesołowskiego SVD. W pięknej stolicy Węgier podziwiali 

wspaniale odnowioną bazylikę św. Stefana z relikwiami 

jego prawicy, odwiedzili Wzgórze św. Gerarda 

z klasztorem paulinów, gdzie w skalnej kaplicy odprawili 

Mszę Świętą w języku chińskim. Na placu Bohaterów 

z figurą Anioła Zwycięstwa oraz siedmioma przywódcami 

plemion, które – zjednoczone pod wodzą Arpada – dały 

początek państwu węgierskiemu – słuchali opowieści 

z historii Węgier. Odwiedzili rozległe wzgórze zamkowe 

z kościołem koronacyjnym króla Macieja, ciesząc oczy 

i serce pięknem naddunajskiej stolicy. Podczas spotkania 

z sędziwym, lecz bardzo żywotnym i pogodnym 

o. Istvanem Jelenicsem, pijarem, profesorem Wyższej 

Międzyzakonnej Szkoły Sapientia w Budapeszcie, mieli 

okazję słuchać o losach węgierskiego Kościoła w czasach 

komunistycznych. Odwiedziny Ostrzychomia – pierwszej 

stolicy Węgier, w której został ochrzczony król Stefan, 

a także biskupstwa w Szegedzie oraz spotkanie z bp. Rigó 

Laslo pogłębiały wdzięczność za łaskę wiary i troskę, by 

poznali ją inni. Silne wrażenie wywarło na wszystkich 

zwiedzenie budapesztańskiego „Domu Terroru”, upamięt- 

niającego koszmar komunizmu. Spotkania z międzyna- 

rodową, gościnną wspólnotą werbistów i sióstr Służebnic 

Ducha Świętego, a także z grupą młodzieży, która 

rozpoczynała rekolekcje, były okazją do bezpośredniego 

kontaktu i nawiązania nowych znajomości. Dla wszystkich, 

którzy uczestniczyli w tych dniach wspólnej modlitwy 

i refleksji, zwiedzania ważnych i pięknych miejsc, dzielenia 

się radością i misyjną troską, czas ten był umocnieniem 

i poszerzeniem doświadczenia.  

 

 10 lutego 2012: Życzenia Benedykta XVI dla ludów 

Dalekiego Wschodu. Po niedzielnej modlitwie „Anioł 

Pański” papież pozdrowił Chińczyków, Koreańczyków, 

Wietnamczyków i inne ludy Dalekiego Wschodu, które 10 

lutego rozpoczynały świętowanie Nowego Roku wg ka-

lendarza księżycowego. Papież przypomniał, że „pokój, 

harmonia i wdzięczność wobec Niebios są uniwersalnymi 
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wartościami, które świętuje się z tej okazji”; wartościami, 

których „pragną wszyscy, by budować rodziny, społe-

czeństwo i naród”. Benedykt XVI życzył, aby spełniły się 

dążenia tych ludzi do szczęśliwego życia w dobrobycie. 

W specjalnych pozdrowieniach, skierowanych do katoli-

ków z tamtych rejonów, zapewnił o modlitwie, by „po-

zwolili, aby w Roku Wiary prowadziła ich mądrość 

Chrystusa”.    

 

 11 lutego 2013: Papież Benedykt XVI ogłosił swą 

abdykację. Ojciec Święty Benedykt XVI zapowiedział, że 

ze względu na związane z wiekiem pogorszenie się stanu 

zdrowia,  28 lutego ustąpi z urzędu. O reakcjach w Chinach 

na tę bezprecedensową od czasu średniowiecza decyzję 

papieża piszemy więcej pod koniec kroniki.  

 16 lutego 2013: „Spotkanie z prawosławiem” dla 

chińskich studentów. Patriarchalny Metochion Chińskiego 

Kościoła Prawosławnego w Moskwie we współpracy 

z Prawosławną Szkołą Misyjną Misyjnego Wydziału Sy-

nodalnego i Prawosławnym Stowarzyszeniem Misyjnym św. 

Serapiona z Kożeziero zorganizował wycieczkę edukacyjną 

dla chińskich studentów Państwowego Instytutu Języka 

Rosyjskiego im. Puszkina, Uniwersytetu Moskiewskiego 

oraz studentów Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Na-

rodów. Studentów oprowadzono po zabudowaniach klasz-

tornych znajdujących się wokół kościołów Świętej Trójcy 

i św. Sergiusza. Odwiedzili też Moskiewską Akademię 

Teologiczną oraz seminarium wraz z Muzeum Wydziału 

Studiów Biblijnych, Centrum Dalekiego Wschodu, ko-

ściołem Wstawiennictwa Matki Bożej i salą archeologiczną. 

Wzięli też udział w projekcji filmu o Akademii i prezentacji 

„O wierze i życiu prawosławnym w kościele” oraz spotkali 

się z seminarzystami. 

 

 16 lutego 2013: Seminarium o Biblii. W diecezji 

Wenzhou zorganizowano seminarium biblijne, w którym 

uczestniczyło ponad 2000 wiernych z prowincji Jiangsu, 

Zhejiang, Fujian i Szanghaj. Wierni żywo angażowali się 

w wykłady, świadectwa i refleksje skoncentrowane na te-

matach: słowo Boże i Kościół, słowo Boże i liturgia, słowo 

Boże i życie codzienne, słowo Boże i ewangelizacja. Dzień 

zakończył się celebracją Eucharystii.   

 

 26 lutego – 1 marca 2013: IV Muzułmań-

sko-Chrześcijańska Konferencja Przywódców Religij-

nych Azji. Ponad 100 reprezentanów z 16 krajów 

azjatyckich zebrało się w Dżakarcie na konferencji, której 

temat brzmiał: „Zamienić wspólne słowo we wspólne za-

danie” (Bringing Common Word to Common Action). Abp 

Fernando R. Capalla z Federacji Konferencji Biskupów 

Azji (FABC) powiedział, że jeśli żyjemy zgodnie z nau-

czaniem Biblii i Koranu, które uczą miłości Boga i miłości 

bliźniego, możemy odbudować sprawiedliwość. Hasyim 

Muzadi, sekretarz generalny Międzynarodowej Konferencji 

Naukowców Islamskich (ICIS) wyraził nadzieję, że spo-

tkanie pomoże w utworzeniu azjatyckiego forum dialogu 

międzyreligijnego. Konferencję zorganizowały ICIS, 

Konferencja Episkopatu Indonezji i Wspólnota Kościołów 

Indonezji przy wsparciu Federacji Konferencji Biskupów 

Azji (FABC).  

 

 Marzec 2013: Nowe dyrektorium Kościoła w Azji. 

Elektroniczna baza danych dotycząca Kościoła katolickiego 

w Azji została rozbudowana i unowocześniona. Informacje 

o ponad 500 diecezjach w 22 azjatyckich krajach świata 

można znaleźć na www.directory.ucanews.com 

 

 5-17 marca 2013: XII Ogólnochińskie Zgromadzenie 

Przedstawicieli Ludowych w Pekinie i protesty 

w Hongkongu. Doroczne OZPL rozpoczęło się sprawoz-

daniem ustępującego premiera Wen Jiabao dotyczącym 

stanu państwa. Mówiąc o postępie w ostatnich pięciu latach, 

premier stwierdził m.in., że chińskie PKB wzrosło niemal 

dwukrotnie, osiągając drugie miejsce w skali światowej; 

dochód per capita wzrósł rocznie o 8,8% dla mieszkańców 

miast i 9,3% dla mieszkańców rejonów wiejskich. Zużycie 

energii spadło o 17,2%, znacznie polepszyła się jakość 

wody i o 17,5% zmniejszono emitowanie substancji za-

nieczyszczających powietrze. Wydatki państwa na edukację 

osiągnęły w minionych pięciu latach 7,79 trilionów yuanów, 

wzrastając o ponad 20% rocznie. Około 790 milionów ludzi 

korzysta z różnego rodzaju ubezpieczeń społecznych; na-

biera kształtu system podstawowego ubezpieczenia zdro-

wotnego dla wszystkich, obejmując jego różną formą 1,3 

biliona ludzi. Średnia długość życia mieszkańców Chin 

osiągnęła 75 lat. Wśród celów wyznaczonych na rok bie-

żący, Wen Jiabao wymienił wzrost PKB o około 7,5%, 

prowadzenie nadal aktywnej i roztropnej polityki mone-

tarnej poprzez inwestycje przede wszystkim w edukację, 

opiekę zdrowotną i medyczną, bezpieczeństwo socjalne 

i inne aspekty gwarantujące dobrobyt ludności, dodanie 

ponad 9 mln miejsc pracy w miastach, utrzymanie poziomu 

bezrobocia w miastach poniżej 4,6%, wybudowanie 4,7 

mln mieszkań, wspieranych z funduszy rządowych, roz-

poczęcie budowy kolejnych 6,3 mln mieszkań oraz kon-

tynuację przeprowadzania remontów rozpadających się 

domów na terenach wiejskich. Rozpoczęciu obrad OZPL 

w Pekinie towarzyszyły protesty działaczy prodemokra-

tycznych przed Biurem Łączności z Władzą Centralną 

ChRL w Hongkongu. W petycji domagali się, by rząd Chin 

wypuścił na wolność obrońców praw człowieka, pisarzy, 

więźniów sumienia oraz osoby aresztowane z powodów 

religijnych. Żądali ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji 

Praw Cywilnych i Politycznych i uwzględnienia jej 

w konstytucji. Według Konstytucji ChRL, obywatele cieszą 

się, m.in. wolnością słowa i wyznania, mają prawo do 

gromadzenia się i demonstracji. Choć Chiny podpisały 

dokument 15 lat temu, międzynarodowe standardy doty-

czące praw człowieka, w tym zapewniające wolność religii, 

do tej pory nie zostały ratyfikowane przez OZPL i wcielone 

w życie, powiedział Or Yan-yan z diecezjalnej Komisji 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 2 

INFORMACJE 

6 

Sprawiedliwości i Pokoju z Hongkongu. Protestujący do-

magali się również uwolnienia bpa Tadeusza Ma Daqin 

(który od lipca ub.r. jest pozbawiony wolności), jak rów-

nież innych kapłanów z prowincji Hebei, „zaginionych” 

kilka lat temu.   

 

 5 marca 2013: Nielegalni i ekskomunikowani biskupi 

w Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Lu-

dowych i Ludowej Politycznej Konferencji Konsulta-

tywnej Chin. Czterech nielegalnych biskupów zostało 

wybranych do OZPL i LPKKC, najważniejszych struktur 

politycznych ChRL, które rozpoczęły obrady 5 marca w 

Pekinie. Nielegalnie wyświęcony bp Shantou, Huang 

Bingzhang, ekskomunikowany w 2011 r., jest nowym 

członkiem OZPL, do drugiego ze wspomnianych wyżej 

organów (LPKKC) wybrano Ma Yinglin 马英林 z Kunming, 

przewodniczącego Konferencji Biskupów Chińskich (nie-

uznawanej przez Watykan), Zhan Silu 詹思禄 z Mindong 闽

东, wiceprzewodniczącego tejże Konferencji, Lei Shiyin 雷

世银 z Leshan 乐山, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia 

Patriotycznego Katolików Chińskich. Lei był również ofi-

cjalnie ekskomunikowany przez Stolicę Apostolską w 2011 

r. W sektorze religii LPKKC jest jeszcze sześciu innych 

katolików: Li Shan 李山, abp Pekinu; Shen Bin 沈斌, bp 

Haimen 海門, abp Jin Luxian z Shanghai (zm. 27 kwietnia 

2013), Fang Xinyao 房兴耀 z Linyi 临沂, Meng Qinglu 孟

青祿 z Hohhot i osoba świecka Liu Yanlong.  

 

 14 marca 2013: Papież Franciszek. W liście gratula-

cyjnym po wyborze nowego Ojca Świętego, rząd ChRL 

wyraził oczekiwania, by papież był „bardziej elastyczny 

i praktyczny” aniżeli jego poprzednicy. Rzecznik Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych Hua Chunying, powtórzył 

często wypowiadany refren: „nowy papież musi zerwać tzw. 

relacje dyplomatyczne z Tajwanem, uznając, że rząd Chin 

jest jedynym prawnym reprezentantem całych Chin oraz nie 

powinien mieszać się w wewnętrzne sprawy państwa, 

tłumacząc się, iż czyni to w imię religii”. Biskupi, księża, 

siostry zakonne i wierni świeccy wyrażali radość z wyboru 

nowego papieża, mówiąc, że papież Franciszek to wielki 

człowiek i że jego wybór napełnia ich radością. Wierzą, że 

– ponieważ pochodzi z innego kontynentu – przyniesie 

nową wizję całemu Kościołowi. Mają też nadzieję, że bę-

dzie mógł odwiedzić kraje azjatyckie. Szerzej podejmujemy 

ten temat pod koniec Informacji.  

 

 17 marca 2013: Chińskie marzenie nowego prezy-

denta i mowa premiera. 14 marca parlament ChRL za-

twierdził kandydaturę Xi Jinping 习近平  na prezydenta 

ChRL na najbliższe pięć lat (na niespełna 3000 głosujących, 

jeden głos był przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od 

głosu). Od listopada 2012 Xi Jinping sprawuje już funkcje 

sekretarza generalnego KPCh oraz zwierzchnika sił mili-

tarnych – Centralnej Komisji Wojskowej (zob. „Chiny 

Dzisiaj” 2013 nr 1, s. 5); odtąd ma pełnię władzy nad partią, 

państwem i siłami zbrojnymi. W mowie inauguracyjnej 

wygłoszonej 17 marca prezydent rozwinął wizję „Chiń-

skiego marzenia” (Chinese dream). Nawiązał do kilkuty-

sięcznej historii i kultury Państwa Środka, zachęcając do 

wspólnego budowania szczęśliwej teraźniejszości: „Po 

upływie tysięcy lat jednoczy nas ten sam los i cel: uczynić 

kraj bogatym a ludzi szczęśliwymi”. Prezydent twierdził, że 

osiągnięcie dobrobytu jest możliwe pod przewodnictwem 

Partii Komunistycznej, która będzie musiała „wciąż słuchać 

głosu ludzi i odpowiadać na ich frustracje”, dążąc do tego, 

by z owoców rozwoju mogli korzystać wszyscy ludzie. Xi 

zapewniał, że „dopóki będziemy zjednoczeni, urzeczy-

wistnianie naszych marzeń będzie możliwe”. Zatwierdzony 

15 marca na stanowisko premiera Li Keqiang w półtora-

godzinnej mowie wygłoszonej również 17 marca, podał 

konkretne sposoby realizacji priorytetów nowej władzy, 

jakimi są m.in. zwalczanie korupcji, biurokracji i zmniej-

szenie wydatków rządu. „Chcąc oczyścić rząd, należy za-

cząć od siebie samego. Tylko jeśli ktoś jest prawy, może 

domagać się prawości od innych. […] Przyjmiemy super-

wizję społeczeństwa i mediów”. Li Keqiang obiecał, że 

w latach jego urzędowania nie będą budowane nowe bu-

dynki rządowe, zmniejszy się liczba osób zatrudnionych 

w biurokracji oraz spadną wydatki na „gościnność i wy-

jazdy zagraniczne”. Mowy inauguracyjne prezydenta 

i premiera, a także decyzje związane z wyborem nielegalnie 

wyświęconych biskupów do OZPL i LPKKC sygnalizują, 

że stosunki sino-watykańskie pozostają na dalekim miejscu 

agendy nowych władz, a nowy rząd nadal będzie zazdrośnie 

bronił swej niezależności, traktując także Stolicę Apostolską 

jako tę, która „wtrąca się w wewnętrzne sprawy państwa”. 

 

 19 marca 2013: Prezydent Tajwanu na inauguracji 

pontyfikatu. Prezydent Tajwanu Ma Ying-jeou wraz 

z małżonką Christine Chow wzięli udział w Mszy Świętej 

na rozpoczęcie pontyfikatu papieża Franciszka. Choć hi-

storia stosunków dyplomatycznych Tajwanu i Watykanu 

liczy sobie 70 lat, Ma jest pierwszym prezydentem Repu-

bliki Chińskiej, który spotkał się osobiście z Ojcem Świę-

tym. Ma złożył papieżowi gratulacje i wyraził wdzięczność 

za wszystko, co Kościół robi na Tajwanie. Dyplomatyczne 

relacje tajwańsko-watykańskie pozostają „kością niezgody” 

w stosunkach między Stolicą Apostolską i Pekinem, który 

domaga się ich zerwania. Republika Chińska pełni rolę 

pomostu, m.in. umożliwiając księżom i siostrom zakonnym 

z Chin kontynentalnych przyjazd na Tajwan, by konty-

nuować edukację teologiczną. Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych Tajwanu przydziela osobom z Tajwanu, 

Hongkongu, Makao i Chin kontynentalnych stypendia na 

studia na uczelniach papieskich.  

 

 19 marca 2013: Nielegalne święcenia kapłańskie. 

Konsekrowany bez mandatu Stolicy Apostolskiej bp Józef 

Ma Yinglin z Kunming 19 marca udzielił święceń kapłań-

skich dwóm diakonom. Wg jednego z księży biorących 

udział w uroczystości, data ta była planowana wiele mie-

sięcy wcześniej i niemożliwa była jej zmiana, choć okazała 
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się zbieżną z inauguracją pontyfikatu papieża Franciszka. 

W czasie Mszy Świętej bp Ma modlił się o błogosławień-

stwo dla nowego Ojca Świętego, by mógł prowadzić Ko-

ściół ku jedności i wzrostowi. Neoprezbiterzy to ks. Paweł 

Yue Bangshuang z Dali, należący do grupy etnicznej Yi 

oraz ks. Józef Bu Shuncai z prefektury apostolskiej Zhao-

tong z mniejszości Jingpo. Święcenia miały miejsce w 

małym kościele w mieście Ruili, na granicy z Birmą. 

Wzięło w nich udział ok. 3000 osób. Kolejny już akt 

sprawowania władzy biskupiej przez Józefa Ma powoduje 

dalszą niepewność i zamieszanie wśród katolików i ob-

serwatorów Kościoła. Pekin posyła list gratulacyjny do 

nowego papieża, a jednocześnie zgadza się na akty, którymi 

jakby chciał udowodnić, że jest od Stolicy Apostolskiej 

niezależny. Józef Ma był konsekrowany bez zgody Ojca 

Świętego w 2006 r. Na przestrzeni ostatnich lat Watykan 

wydał oświadczenia, jednoznacznie sprzeciwiając się 

praktyce święceń biskupich bez mandatu papieskiego; nie 

ogłosił jednak żadnych sankcji kanonicznych wobec bp. Ma. 

W 2010 r. bp Ma został wybrany przewodniczącym Kon-

ferencji Biskupów Chińskiego Kościoła Katolickiego i wi-

ceprzewodniczącym Stowarzyszenia Patriotycznego Katoli- 

ków Chińskich, organizacji nieuznawanych przez Watykan. 

W marcu 2013 został ponownie mianowany członkiem 

najwyższego ciała doradczego rządu – Ludowej Politycznej 

Konferencji Konsultatywnej Chin.  

 

 22 marca 2013: Zmarł bp Tomasz Qian Yurong. 
 

 
 

Qian Yurong 钱余荣 urodził się w 1914 r. w Tongshan 通山 
w katolickiej rodzinie. W 1945 r. przyjął święcenia ka-

płańskie, a 15 listopada 1959 został konsekrowany na bi-

skupa. Podczas rewolucji kulturalnej został skazany na obóz 

reedukacji przez pracę, gdzie przez 20 lat pracował w fa-

bryce chemikaliów. Bp Qian pozostaje w pamięci wiernych 

jako człowiek prostej wiary, oddany formacji kapłanów 

i sióstr zakonnych, wytrwały w odzyskiwaniu własności 

Kościoła. W 2011 r. ze względu na stan zdrowia wycofał się 

z duszpasterstwa. Uroczystościom pogrzebowym, które 

odbyły się w Wielki Czwartek, 28 marca, w katedrze NSPJ 

w Xuzhou przewodniczył miejscowy bp Jan Wang Renlei. 

 

 22 marca 2013: Zagraniczne wizyty prezydenta Chin. 

Pierwsza podróż zagraniczna nowego prezydenta Xi Jinping 

wiodła do Rosji. Istnieje tradycja, że przywódcy Państwa 

Środka i Rosji składają sobie pierwszą zagraniczną wizytę 

po przejęciu władzy. Oba kraje łączy system autorytarny 

oraz chęć poskromienia dominacji Zachodu. W mowie 

wygłoszonej na Instytucie Moskiewskim Xi opisał pro-

mowaną przez siebie ideę „chińskiego marzenia”, wyja-

śniając, że dążenie Chin do pokoju, rozwoju i stabilności 

jest korzystne zarówno dla krajów Azji, jak i dla całego 

świata. Zachęcał do wypracowywania takich relacji, 

w których każda ze stron jest zwycięzcą (win-win rela-

tionships). Rozmowy delegacji dotyczyły też m.in. wy-

miany handlowej oraz eksportu gazu z Rosji do Chin. Chiny 

są również zainteresowane kupnem rosyjskich samolotów 

Su-35 i nowoczesnego sprzętu militarnego. 23 marca Xi 

udał się do Afryki, odwiedzając kolejno Tanzanię, Repu-

blikę Południowej Afryki i Kongo. Intensywne podróże 

zagraniczne u początku sprawowania władzy mogą być 

odpowiedzią na rady ekspertów polityki zagranicznej, by 

ożywić i wzmocnić więzi dyplomatyczne Chin z innymi 

krajami. 

 

 26 marca 2013: Proces beatyfikacyjny bpa Franciszka 

Schraven i towarzyszy. Fundacja bpa Franciszka 

Schravena podała informację, że w ciągu kolejnych sześciu 

miesięcy specjalnie ustanowiony sąd będzie badał motywy 

zamordowania misjonarza i jego towarzyszy w 1937 r. 

w Zhengding 正定 . Wyniki badań zostaną przesłane do 

Rzymu, gdzie będzie kontynuowany proces beatyfikacyjny 

(o bpie Schraven zob. „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 3-4(24-25), 

s. 12). Bp Schraven przewodził wikariatowi apostolskiemu 

Chengdingfu od 1921 do 1937 r. Obecnie jest to diecezja 

Zhengding (prow. Hebei), w której pod przewodnictwem 

78-letniego bpa Juliusza Jia Zhiguo 贾治国, pozostającego 

od lat pod ciągłą obserwacją rządu, żyje ok. 100 000 kato-

lików nieoficjalnego nurtu Kościoła.   

 

 4 kwietnia 2013: „Nie waż się przynosić chrześcijań-

stwa do Shanxi” – usłyszał Li Wenxi 李文习, zanim został 

zatrzymany przez służby bezpieczeństwa. Li, właściciel 

księgarni w Pekinie, udał się w grudniu ub.r. do stolicy 

Shanxi, Taiyuan, by pomóc jednemu z tamtejszych prote-

stantów w otwarciu księgarni z literaturą chrześcijańską. 

„Nie waż się przynosić tu chrześcijańskiej kultury! To nasz 

teren!” – wykrzykiwał jeden z agentów, którzy wtargnęli do 

nowo otwartego sklepu i skonfiskowali wiele książek. Po 

kilku dniach agenci skontaktowali się z Li, twierdząc, że 

chcą zwrócić zabraną literaturę. Li, nie przypuszczając, że 

to pułapka, udał się na posterunek policji w Taiyuan. Do tej 

pory nie wrócił do domu. Jego żona, Li Caihong, dopytując 

się o los męża, usłyszała, że jest oskarżony o „nielegalne 

prowadzenie interesów”. Po kilku telefonach żony skazańca, 

urzędnicy przestali je odbierać. Li Caihong zamieściła opis 

sytuacji na popularnym w Chinach komunikatorze Weibo, 

prosząc o pomoc. Informacja spotkała sie z odzewem kilku 

tysięcy internautów. Służby bezpieczeństwa z Taiyuan 

w tym samym czasie zamieściły w Internecie artykuł, 
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w którym chlubią się rozgromieniem „nielegalnych zgro-

madzeń chrześcijańskich”. Po silnej krytyce ze strony na-

ukowców, chrześcijan i innych użytkowników Internetu, 

artykuł, bez słowa wyjaśnienia, zniknął ze strony lokalnego 

rządu. Li Caihong, sama nie mogąc spotykać się z mężem, 

wynajęła prawnika, który kilkakrotnie rozmawiał ze ska-

zańcem. Li Wenxi, wspierany modlitwą rodziny i innych 

chrześcijan, ewangelizuje pośród współwięźniów i nawrócił 

na chrześcijaństwo kilku z 20 towarzyszy z tej samej celi.   

 

 14 kwietnia 2013: Msza dziękczynna za papieża 

Franciszka. Pod przewodnictwem kard. João Braz de Aviz, 

prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w obecności delegata 

papieskiego na Tajwanie ks. Pawła Russella oraz wszyst-

kich biskupów Tajwanu, 18 kwietnia w parafii Świętej 

Rodziny w Tajpej sprawowano uroczystą Eucharystię 

dziękczynną za wybór nowego papieża. Tajwan „wyraża 

swą bliskość wobec Papieża i Kościoła powszechnego oraz 

potwierdza swe zaangażowanie w misję ewangelizacji” – 

powiedział kard. João Braz de Aviz. 

 

 15 kwietnia 2013: Walne Zebranie Stowarzyszenia 

Sinicum. Gościem dorocznego Walnego Zebrania Stowa-

rzyszenia Sinicum 

im. Michała Boy-

ma SJ, które od-

było się w Sule-

jówku, w Domu 

Misyjnym Sióstr 

Służebnic Ducha 

Świętego, była p. 

Katharina Feith, 

doświadczony si-

nolog, od ponad 20 

lat zaangażowana 

w China Zentrum 

w Sankt Augustin. 

P. Feith przedstawiła zarys sytuacji Kościoła katolickiego 

w Chinach, koncentrując się głównie na siostrach zakon-

nych różnych zgromadzeń – na stanie obecnym, możliwo-

ściach formacji i posługi. Podobną prelekcję p. Feith 

zaprezentowała siostrom referentkom misyjnym różnych 

zgromadzeń zakonnych na spotkaniu w Częstochowie 13 

kwietnia. W trakcie Zebrania Walnego omawiano różne 

inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie, związane 

m.in. z 24 maja oraz przygotowywanym na wrzesień br. 

Seminarium Formacyjnym dla Sióstr z Chin. W trakcie 

Mszy Świętej kończącej zebranie, siostry Maria i Teresa 

z Chin złożyły swoje kolejne śluby zakonne. Po trzyletniej 

edukacji w zakresie sztuki religijnej, w październiku br. 

siostry wrócą do swojej wspólnoty w Chinach. 

 

 16 kwietnia 2013: Zakaz cytowania zagranicznych 

mediów. Zarząd Generalny Prasy, Publikacji, Radia, Filmu 

i Telewizji w Chinach wydał rozporządzenie, iż „bez 

uprzedniej autoryzacji, żadnej z organizacji medialnej nie 

wolno korzystać z produktów informacyjnych dostarcza-

nych przez zagraniczne media lub zagraniczne strony in-

ternetowe”. Regulacja ta ma „wzmocnić zarządzanie” 

i powstrzymać „rozpowszechnianie szkodliwych informa-

cji”. Wydawcy i dziennikarze mają przestrzegać „zasad 

jedności, stabilności i pozytywnej publikacji”. Regulacje te 

stanowią część wysiłków rządu, by „kontrolować zawartość 

publikacji i źródła, z których pochodzą”. W sytuacji, gdy 

setki milionów Chińczyków korzysta dziś z takich mikro-

blogów jak Sina Weibo, tego typu próby zdają się być 

pozbawione sensu.  

 

 20 kwietnia 2013: Trzęsienie ziemi w Sichuan. Rano 

20 kwietnia Ya’an i okolice dotknęło trzęsienie ziemi o sile 

7 stopni. Pod koniec kwietnia oficjalne dane mówiły o 196 

ofiarach śmiertelnych i 14 000 rannych. Ucierpiały domy 

mieszkalne i nieliczne w tamtym rejonie kościoły i kaplice. 

Papież Franciszek przekazał na pomoc ofiarom trzęsienia 

ziemi 30 000 dolarów amerykańskich.  

 

 23 kwietnia 2013: Nieprzestrzeganie wolności reli-

gijnej w Chinach w Parlamencie Europejskim. Prawa 

Człowieka bez Granic (Human Rights Without Frontiers) – 

międzynarodowa, pozarządowa organizacja z siedzibą 

w Brukseli przedstawiła raport, w którym na liście 27 

krajów szczególnej troski wynikającej z nieprzestrzegania 

wolności religijnej, Chiny zajmują trzecie miejsce. Wy-

przedza je jedynie Korea Północna i Erytrea. „Wszystkie 

stowarzyszenia religijne są kontrolowane przez czynniki 

rządowe. Jeśli nie podlegają organom państwowym, są 

uznawane za nielegalne i mocno prześladowane” – po-

wiedział Willy Fautre, dyrektor wspomnianej organizacji. 

„Jeśli chodzi o wolność religijną w Chinach postęp w os- 

tatnich kilku latach był bardzo nieznaczny. Dysponujemy 

listami osób uwięzionych z powodu przekonań religijnych, 

które mogą być wykorzystane przez UE lub NGOs 

w ubieganiu się o zwolnienie więźniów” – dodał Fautre. 

 
 27 kwietnia 2013: Zmarł biskup Szanghaju. W wieku 

96 lat, zmarł w szpitalu bp Aloysius Jin Luxian 金鲁贤, 

ordynariusz diecezji Szanghaj. O znaczącej dla Kościoła 

w Chinach i barwnej postaci biskupa piszemy więcej pod 

koniec Informacji.  

 

 11 maja 2013: Proces beatyfikacyjny Matteo Ricci 

(1552–1610). W 1984 r. w diecezji Macerata, z której 

pochodzi włoski jezuita, wielce zasłużony w budowanie 

mostów między chrześcijańską Europą a Chinami, rozpo-

czął się proces informacyjny Sługi Bożego. W 2010 r. bp 

Maceraty Claudio Giuliodori ponownie otworzył proces, 

podczas którego o. Tony Witwer SJ, postulator, zebrał 

dokumentację, która – po zamknięciu procesu beatyfika-

cyjnego na etapie diecezjalnym 10 maja br. – została 

przekazana Watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. Bp 
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Giuliodori powiedział, że Ricci „nie jest człowiekiem 

przeszłości, ale prorokiem przyszłości”. 

 

 11 maja 2013: Falun Gong świętuje rocznicę po-

wstania. Falun Gong 法轮功  jest założoną w 1992 r. 

w Chinach przez Li Hongzhi 李洪志 praktyką duchową, 

łączącą medytację, ćwiczenia fizyczne oraz filozofię 

prawdy, współczucia i tolerancji. Falun Gong nie ma 

swoich świątyń, specjalnych rytuałów, struktury instytu-

cjonalnej ani sformalizowanego członkostwa. Ten sposób 

na życie w krótkim czasie zyskał wielu zwolenników 

i szybko rozprzestrzenił się w Chinach i na całym świecie. 

Obecnie mówi się o ok. 100 mln osób praktykujących Falun 

Gong. W 1999 ówczesny sekretarz KPCh i przewodniczący 

ChRL Jiang Zemin rozpoczął prześladowanie Falun Gong, 

wskutek którego wiele osób związanych z ruchem było 

zmuszonych do opuszczenia kraju. Działająca w Kanadzie 

wspólnota Winnipeg świętowała 21. rocznicę powstania 

Falun Gong przez medytację, origami, ćwiczenia i muzykę. 

Częścią celebracji był występ lokalnego flecisty Xiao Nan 

Wang.    

 

 12 maja 2013: Watykański hierarcha w Pekinie. Se-

kretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich, abp Józef Clemens 

na zaproszenie Niemieckiej Wspólnoty Katolickiej św. 

Józefa Freinademetza odprawił Mszę Świętą w katedrze św. 

Józefa w Pekinie. Podczas Eucharystii abp udzielił sakra-

mentu bierzmowania 23 młodym ludziom. Pochodzący 

z Niemiec hierarcha, odnosząc się do witrażu Ducha 

Świętego z bazyliki św. Piotra w Rzymie, mówił o tym, jak 

posługa papieża jest prowadzona przez Trzecią Osobę 

Boską. „Duch Święty jest duchem rozeznania i duchem 

stałości. Duch Święty daje odwagę i zaangażowanie, po-

zwala widzieć działania z innego niż powszechny punkt 

widzenia oraz daje siłę do życia zgodnego z Bożą wolą. 

Duch Święty zachęca do spójności między myślami 

i działaniem, przynaglając do otwartej mowy i zgodnego 

z nią działania”. „Wydaje mi się, że to właśnie spotkanie 

wielkich kultur z ich historią, tradycją i systemem wartości 

formuje i umacnia poczucie potrzeby wspólnego systemu 

odniesienia, który pomógłby rozwiązać wielkie problemy 

świata. Niekiedy właśnie przez zdystanstowanie się 

i spojrzenie na rzeczy z pewnej odległości uświadamiamy 

sobie, czego naprawdę potrzebujemy my sami i inni” – 

zakończył homilię watykański hierarcha.  

 

 22 maja 2013: Nowe zasady wyboru biskupów. 

Związana z rządem i nieuznawana przez Stolicę Apostolską 

Konferencja Biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach 

zatwierdziła w kwietniu nowe zasady wyboru i mianowania 

biskupów. 6 zasad ustalonych w 1993 r. zastąpiło 16 bar-

dziej szczegółowych. O ile wcześniej wybór biskupa za-

twierdzano na poziomie prowincji, aktualnie każda 

kandydatura wymaga zatwierdzenia przez KBKKCh, jak też 

przez centralne Biuro ds. Religii. Regulacje określają za-

sady tworzenia komitetu wyborczego nowego biskupa 

i wymagają od kandydata deklaracji, że będzie wspierał 

przywódców KPCh oraz system komunistyczny. Pełny tekst 

dokumentu zamieścimy w następnym numerze „Chin Dzi-

siaj”. 

 

 24 maja 2013: Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach 

w Watykanie. Podczas środowej audiencji 22 maja na placu 

św. Piotra papież Franciszek zachęcał wszystkich katolików, 

by modlili się razem z chińskimi katolikami i za nich. 

Szczególną okazją do takiej modlitwy jest dzień 24 maja, 

święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, czczonej 

w sanktuarium maryjnym w Sheshan niedaleko Szanghaju, 

ustanowiony przez Benedykta XVI Dniem Modlitwy za 

Kościół w Chinach. 24 maja papież odprawił Mszę Świętą w 

kaplicy domu św. Marty razem z abp. Savio Hon Tai-fai 

i abp. Claudio Maria Celli oraz zaproszonymi do udziału 

w niej seminarzystami, siostrami zakonnymi i świeckimi 

pochodzącymi z Chin. „Niełatwo jest cierpieć z cierpli-

wością – powiedział papież w homilii. – Nie jest to łatwe 

zarówno wtedy, gdy trudności pochodzą z zewnątrz, jak 

i wówczas, gdy są to problem wewnętrzne, pochodzące 

z serca, z duszy”. „Mężne znoszenie trudności jest chrze-

ścijańską cnotą, nie jest ono jednak łatwe, gdyż  przychodzą 

chwile zniechęcenia i można czuć przynaglenie, by się 

poddać”. Kolejną łaską, o którą winien prosić chrześcijanin, 

jest „łaska zwyciężania miłością. W życiu jest wiele spo-

sobów, by osiągnąć zwycięstwo; prosimy dziś o łaskę 

zwyciężania z miłością i przez miłość – kontynuował papież. 

– To również nie jest łatwe. Gdy mamy zewnętrznych 

wrogów, którzy przysparzają nam zbyt wiele cierpień, 

niełatwo jest zwyciężać miłością – mówił – gdyż pojawia się 

pragnienie zemsty, zrobienia czegoś przeciw drugiemu”. 

Franciszek przypomniał, że zwycięstwo przychodzi przez 

miłość, przez łagodność, której uczył Jezus. „Taka właśnie 

jest nasza wiara: wierzyć w Jezusa, który nauczył nas ko-

chać, i to kochać każdego. Dowodem, że kochamy, jest 

modlitwa za naszych nieprzyjaciół”. „Niełatwo jest modlić 

się za nieprzyjaciół, za tych, którzy sprawiają nam cier-

pienie. Jeśli jednak nie przebaczamy wrogom i nie modlimy 

się za nich jesteśmy «pokonanymi chrześcijanami»”. Papież 

zakończył swą homilię, zachęcając, aby prosić Matkę Bożą 

w dniu Jej święta o łaskę cierpliwej wytrwałości i zwy-

ciężania miłością. Modlił się też szczególnie „za szlachetny 

naród chiński, by Pan go błogosławił, a Maryja otaczała 

opiekąˮ. Podczas modlitwy „Anioł Pański” w niedzielę, 26 

maja, Ojciec Święty pozdrowił Chińczyków zgromadzo-

nych na placu św. Piotra. 

 

 24 maja 2013: Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach 

w Państwie Środka. Doroczne obchody w sanktuarium 

w Sheshan zgromadziły ok. 2500 wiernych. Po niedawnej 

śmierci bpa Alojzego Jin Luxian, w sytuacji odosobnienia 

bpa Tadeusza Ma Daqin 马达钦, który – ze względu na 

nałożone na niego przez rząd restrykcje – nie może pu-

blicznie sprawować biskupiej posługi, Sheshan 佘 山 

w świąteczny dzień spowity był milczeniem. W miejsco-
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wości Donglü 东闾, w której znajduje się inne, ważne dla 

chińskich katolików sanktuarium maryjne, doszło do za-

targów między katolikami a policją, która stworzyła kordon, 

chcąc uniemożliwić ok. dziewięciotysięcznej rzeszy kato-

lików (spośród 10 000 mieszkańców Donglü 90% to kato-

licy) udział w procesji. W niższym seminarium duchownym 

w Zhouzhi 周至 (prow. Shaanxi), w Pekinie i wielu innych 

miejscach w Państwie Środka odprawiono okolicznościowe 

Msze Święte i modlitwy za Kościół w Chinach. 

 

 23-26 maja 2013: Wszelkimi sposobami wspierać 

Kościół w Chinach. 24 maja – Dzień Modlitwy za Kościół 

w Chinach – jest również dniem patronalnym Stowarzy-

szenia Sinicum im. Michała Boyma SJ, które w tym samym 

czasie stara się zintensyfikować jeszcze bardziej działania 

wspierające Kościół katolicki w Chinach. 23 maja 

w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji Wnie-

bowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowi-

cach-Panewnikach odbyła się sesja naukowa 

„Błogosławiony Gabriele Maria Allegra OFM – Misjonarz 

Dalekiego Wschodu”. Obok franciszkańskich znawców 

postaci bł. G. M. Allegry: o. dr. Marka Wacha, o. dr. 

Witolda Salamona, o. dr. Witosława Sztyka i o. dr. Rolanda 

Jabłońskiego, wśród prelegentów byli również członkowie 

Sinicum: o. dr Jan Konior SJ, ks. dr Dariusz Klejnow-

ski-Różycki oraz s. mgr Weronika Maria Klebba SSpS, 

którzy nakreślili szersze tło dla postaci i działalności bło-

gosławionego franciszkanina. 24 maja Msze Święte z okazji 

Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach zostały odprawione 

w kościele św. Antoniego w Warszawie, w kaplicy sióstr 

w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie oraz 

w kościele św. Anny w Zabrzu. Z inicjatywy Diakonii 

Misyjnej Ruchu Światło-Życie, w poznańskiej katedrze 24 

maja modlono się za Kościół w Chinach, a w niedzielne 

popołudnie 26 maja można było wziąć udział w różno-

rodnych atrakcjach przygotowanych w ramach happeningu 

„mejd in czajna” na placu przykatedralnym. W dniach 

25-26 maja w Muzeum w Bochni odbyło się szereg spotkań 

towarzyszących otwarciu wystawy „Papier, tusz, laka, 

jedwab, glina – pięć żywiołów sztuki chiń-

skiej”, dedykowanej p. Stanisławowi Tworzydle, człon-

kowi Zarządu Sinicum, ofiarodawcy wielu chińskich 

eksponatów dla bocheńskiego muzeum. Wystawę można 

oglądać do 15 września. O w/w i innych wydarzeniach 

więcej informacji można znaleźć na nowo opracowanej 

i zainaugurowanej 24 maja 2013 stronie Stowarzyszenia 

Sinicum, www.sinicum.pl. Zapraszamy!  

 

 25 maja 2013: Watykańskie przesłanie na buddyjskie 

święto. „Chrześcijanie i buddyści: miłość, ochrona i pro-

mocja życia ludzkiego” brzmi tytuł dorocznego przesłania 

wystosowanego przez Papieską Radę ds. Dialogu Mię-

dzyreligijnego do buddystów całego świata na święto Ve-

sakh, upamiętniające narodziny, oświecenie i śmierć Buddy. 

Przesłanie cytuje słowa papieża Franciszka: „Kościół … jest 

świadomy odpowiedzialności, jaką wszyscy ponosimy za 

świat, za całe stworzenie, które mamy kochać i ochraniać. 

Wiele możemy zrobić dla dobra biednych, potrzebujących 

i tych, którzy cierpią; dla sprawiedliwości, promowania 

pojednania i budowania pokoju”. „Myślę – pisze podpisany 

pod przesłaniem kard. Jean-Louis Tauran – że buddyści 

i chrześcijanie, w oparciu o prawdziwe dziedzictwo na-

szych tradycji religijnych – winni pilnie przyczyniać się do 

tworzenia klimatu pokoju, by móc kochać, chronić i pro-

mować ludzkie życie”.  

 

 25-27 maja 2013: Premier ChRL Li Keqiang 

w Niemczech. Podczas swej pierwszej podróży zagra-

nicznej jako premier, Li Keqiang 李克强 udał się do Berlina, 

gdzie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel, prezydentem 

Joachimem Gauckiem oraz byłym kanclerzem Niemiec 

Helmutem Schmidtem. Tematem wiodącym spotkań było 

poszerzenie współpracy, zwłaszcza ekonomicznej, zarówno 

między Chinami a Niemcami, jak również między Chinami 

a UE. 

 

 27 maja 2013: Nowe wytyczne dla KPCh. Po raz 

pierwszy od założenia KPCh w 1921 r., planowane są 

zmiany zasad dotyczących wewnętrznego zarządzania 

i kontroli. Opublikowane pod koniec maja nowe wytyczne 

określają procedury związane z formułowaniem wspo-

mnianych zasad oraz określają, która komórka partii jest 

prawomocna, by proponować, zatwierdzać, publikować, 

poprawiać lub zawieszać partyjny regulamin. Od czasu 

objęcia zwierzchnictwa w KPCh w listopadzie ub.r., Xi 

Jinping powtarza, że członkowie partii, często oskarżani 

o korupcję i nadużywanie władzy, muszą szanować zasady 

partii i konstytucję Chin. Niestety, słowa te nie znajdują 

odzwierciedlenia w praktyce. Broniący praw człowieka 

prawnicy, stosując prawo wobec członków partii wciąż są 

karani, łącznie z oddalaniem przez sąd składanych przez 

nich pozwów. Ponadto, na ostatniej sesji OZPL potwier-

dzono, że system sądowniczy w Chinach podlega KPCh.  

 

 4 czerwca 2013: Rocznica wydarzeń na placu Tian- 

anmen. 24 lata po masakrze studentów na placu Tiananmen 

天安门 (liczba ofiar pozostaje nieznana, waha się od kilkuset 

do kilku tysięcy), wydarzenia te pozostają w Chinach 

kontynentalnych wciąż tematem bardzo delikatnym, któ-

rego publiczne nie można poruszać, ponieważ może to 

grozić przykrymi konsekwencjami. Przykładem może być 

Bao Tong 鲍彤, który w 1989 r. był dyrektorem partyjnego 

Urzędu Reform Politycznych i członkiem Komitetu Cen-

tralnego KPCh. W sprawozdaniach z 1989 r. jest oskarżany 

o przekazanie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego 

ekipie współpracowników przed jej oficjalnym ogłoszeniem. 

W 1992 r. sąd oskarżył go o zdradę tajemnicy państwowej 

i rozprzestrzenianie kontrrewolucyjnej propagandy podczas 

ruchu prodemokratycznego. Bao odrzuca te oskarżenia. 

81-letni dziś Bao po 1989 r. spędził siedem lat w więzieniu, 

od 1997 przebywa w areszcie domowym. Przyjaciele nie 

mogą go swobodnie odwiedzać, dziennikarze muszą reje-
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strować się u służb bezpieczeństwa. Bao powtarza, że nie 

żali się na swój los, ale boleje nad rodakami, którzy od 

ponad dwóch dekad są pozbawieni wolności słowa. „Jeśli 

zamkniesz usta setce ludzi – mówi, mając na myśli dysy-

dentów – wciąż jeszcze kilkaset, kilka lub kilkadziesiąt ty-

sięcy będzie mówić. Jeśli jednak uciszają 1,3 miliarda ludzi, 

jest to przerażające”. Po tym, jak na placu Tiananmen użyto 

broni i czołgów, ożywione debaty na uniwersytetach i uli-

cach Pekinu zamarły, uciszono państwową prasę, która w 

latach 80. nabrała nieco odwagi, stłumiono prawodawstwo, 

którego zadaniem jest chronić wolność słowa, porzucono 

też drogę reform politycznych. Z perspektywy lat Bao, 

podobnie jak wielu innych, twierdzi, że wszyscy Chińczycy 

powinni podjąć refleksję nad wydarzeniami z 4 czerwca 

1989 r. Oczekuje dnia, gdy będzie można godnie opłakać 

ofiary masakry, otwarcie mówić o biegu bolesnych wyda-

rzeń i przyjąć je jako część historii własnego narodu.   

 

 7-8 czerwca 2013: Xi Jinping i Barrack Obama. 

Prezydenci USA i Chin spotkali się na oddalonym od 

zgiełku miasta rancho w Kaliforni, by wzmocnić wzajemne 

zaufanie i podjąć szereg ważkich dla obu państw tematów. 

Wśród poruszanych zagadnień były kwestie współpracy, 

m.in. dotyczącej Półwyspu Koreańskiego, Afganistanu 

i troski o pokój; wymiana handlowa, zmiany klimatyczne, 

oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i w przestrzeni 

kosmicznej. Krewni przetrzymywanych w więzieniach 

z powodów politycznych i religijnych wystosowali apel do 

Obamy, prosząc, by domagał się od Xi Jinping ich uwol-

nienia. Żądają, by podczas spotkania dwóch prezydentów 

kwestię praw człowieka potraktowano priorytetowo.  

 

 17 czerwca 2013: W Makao zmarł „kapłan uchodź-

ców”. Ks. Lancelote M. Rodrigues (l. 89), jeden z naj-

bardziej lubianych i cenionych duchownych w Makao, 

odznaczał się pogodą ducha, humanizmem i troskliwością. 

Urodzony w Malezji, w 1935 r. przybył do Makao. 

Wkrótce po otrzymaniu święceń kapłańskich rozpoczął 

posługę spowiednika wśród ok. 1000 Portugalczyków – 

uchodźców przybyłych z Harbinu i Szanghaju, skazanych 

na życie w bardzo skromnych warunkach i stał się ich 

obrońcą. W ciągu 16 lat pomógł w osiedleniu się w USA, 

Brazylii, Angoli i Australii ok. 2000 uchodźcom. Od 1962 

był dyrektorem sekretariatu Diecezjalnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej (Diocesan Services for Social Welfare) 

w Makao. Zapewniając pomoc potrzebującym z Makao, 

troszczył się także o znajdującą się w gorszej sytuacji 

ludność, należącą do mniejszości etnicznych.  

 

 22-26 czerwca 2013: Gary Chu Kar Kui w Polsce. 

Autor znanego wizerunku Matki Bożej w stroju z dynastii 

Qing i wielu innych obrazów Matki Bożej gościł w War-

szawie, Sulejówku i Poznaniu, gdzie odbyła się jego 

pierwsza wystawa autorska – „Chińskie oblicza Matki 

Bożej”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sinicum im. 

Michała Boyma SJ i Konferencję Episkopatu Polski ds. 

Misji we współpracy z innymi partnerami. Prelekcja 

o chińskiej sztuce chrześcijańskiej i inkulturacji zaprezen-

towana przez pasjonata chińskiej sztuki ks. Michała sta-

nowiła cenne wprowadzenie w dzieje wizerunków Maryi 

w chińskim stylu. W lipcu i sierpniu wystawę można 

oglądać w kościele Wyższego Seminarium Duchownego 

Księży Werbistów w Pieniężnie.  

 

 30 czerwca 2013: Święcenia diakonatu. W Wyższym 

Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie 

odbyły się święcenia diakonatu Jana Hou z prow. Hebei 

w Chinach, który od 2007 r. przygotowuje się w Polsce do 

kapłaństwa. Święceń diakonatu udzielił biskup pomocniczy 

diecezji ełckiej Romuald Kamiński. 

 

* * * 

Rok Wiary w Chinach 

Świadectwa wiary, rekolekcje na temat „Umocnienie wiary 

i przepowiadanie Ewangelii”, możliwość skorzystania 

z sakramentu pokuty i pojednania to niektóre z inicjatyw 

podjętych w diecezji Wenzhou 温州 (prow. Zhejiang), by 

uczynić czas Wielkiego Postu w Roku Wiary szczególnie 

owocnym. Czymś nowym w tamtym rejonie było zorga-

nizowanie okazji do spowiedzi przez zaproszenie spo-

wiedników z innych parafii. I tak, 15 lutego, wciąż jeszcze 

w trakcie obchodów Chińskiego Nowego Roku, do Yueqing 

przybyło 11 kapłanów, którzy wysłuchali około 2000 pe-

nitentów. Ta inicjatywa przyciągnęła wiele osób, które od 

dawna nie były w kościele.  

 

Od 19 do 21 marca 2013 r. w Kaohsiung (Gaoxiong 高雄, 

Tajwan) w Centrum Pastoralnym „Góra Błogosławieństw” 

odbyło się sympozjum poświęcone wierze i ewangelizacji. 

Wydarzenie zorganizowała Konferencja Biskupów i Pa-

pieskie Dzieła Misyjne, wzięło w nim udział ok. 300 osób. 

Podejmując refleksję dotyczącą rozwoju wiary, kard. Józef 

Zen (Chen Rijun 陳日君) podkreślił ważną rolę, jaką  od-

grywają w tym procesie szkoły katolickie, których jest 

w Hongkongu ok. 300. Abp Kaohsiung Piotr Liou 

Cheng-Choung (Liu Zhengzhong 劉振忠 ) w osobistym 

wspomnieniu przedstawił postać kard. Pawła Shan, uka-

zując go jako „silnego świadka wiary w Kościele i społe-

czeństwie”. Inny z prelegentów, ojciec duchowny 

Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen, podkreślił wkład uni-

wersytetu katolickiego, będącego oazą autentycznych 

wartości przeżywanych w świetle Chrystusa, w ewangeli-

zację nowych pokoleń.  

 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 
 

Źródła: (luty – czerwiec 2013): UCAN, Asianews, Agenzia Fides, 

Hong Kong Sunday Examiner, South China Morning Post, Vatican 

Insider, Xinhua, The Telegraph 17.03, 16.04, The China Post, 

Taiwan Times 19.03, Associated Press 22.03, NTD News 23.04, 

Winninpeg Free Press 11.05, English.news.cn, dw.de, mospat.ru 

16.02, vatican.va, źródła prywatne.    
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Abdykacja papieża Benedykta XVI  

i chińskie reakcje  

 

Chiny za pontyfikatu papieża Benedykta XVI 
Podczas ośmioletniego urzędowania papieża Benedykta 

XVI, które rozpoczęło się 19 kwietnia 2005 roku i za-

kończyło 28 lutego 2013 roku dobrowolną rezygnacją 

z urzędu, Chiny odegrały ważną rolę1.  

Największe znaczenie miał z pewnością ogłoszony na 

Zesłanie Ducha Świętego w 2007 roku „List do bisku-

pów, do kapłanów, do osób konsekrowanych oraz do 

wiernych świeckich Kościoła katolickiego w Chińskiej 

Republice Ludowej”2. W dokumencie tym papież podał 

chińskiemu Kościołowi „punkty orientacyjne” w po-

dejściu do trudnych zagadnień, w tym m.in. do przy-

wódczych roszczeń „niektórych organizmów ustanowio- 

nych przez państwo i obcych strukturze Kościoła”. 

Wezwał do pojednania wewnątrzchińskiego Kościoła 

i wyraził gotowość do „pełnego respektu i konstruk- 

tywnego dialogu” z Chińską Republiką Ludową. Listem 

tym ustanowił 24 maja (wspomnienie Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych) jako doroczny i obchodzony 

na całym świecie Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. 

W maju 2008 roku na tę okazję napisał modlitwę do 

Matki Bożej z Sheshan. W 2007 roku Ojciec Święty 

ustanowił obradującą w Watykanie Komisję ds. Kościoła 

Katolickiego w Chinach. Papież Benedykt, podobnie jak 

jego poprzednik Jan Paweł II, zawsze zwracał się do 

katolików w Chinach jako do jednego Kościoła. Za 

przykładem Jana Pawła II w licznych orędziach 

i przemówieniach wyrażał też wielki szacunek względem 

narodu chińskiego i jego kultury. 

Trwający od 1958 roku trudny i kontrowersyjny, 

zarówno dla Rzymu, jak i rządu chińskiego, problem 

nominacji biskupich, również za Benedykta XVI nie 

został wyjaśniony. Jednak podczas całego jego urzę-

dowania 27 kandydatów na biskupów mogło przed 

swoimi święceniami otrzymać mandat biskupi zarówno 

ze strony Stolicy Apostolskiej, jak i rządu chińskiego 

(przy czym dwaj spośród nich, na skutek sprzeciwu 

władz rządowych, aż do dzisiaj nie mogą oficjalnie 

sprawować biskupich funkcji i posługi). Ponadto siedem 

konsekracji biskupich zostało przeprowadzonych przez 

władze rządowe bez koniecznego dla legalności święceń 

mandatu papieskiego, a inne nastąpiły bez zezwolenia 

władz rządowych (obliczenia własne autorki). 

Od połowy 2010 roku dramatycznie nasilił się nacisk 

rządu chińskiego na Kościół katolicki. Pod koniec 2010 

roku miało miejsce sporne VIII Zgromadzenie Naro-

                                                
1  Artykuł ukazał się w kwartalniku „China heute” 2013, nr 1(177), 

s. 4-6. Na język polski przełożył ANTONI KOSZORZ SVD.  
2  Zob. „Chiny Dzisiaj” 2007, nr 2, s. 22-38. 

dowe przedstawicieli Kościoła katolickiego Chin, 

a pomiędzy listopadem 2010 roku a lipcem 2012 odbyły 

się cztery święcenia biskupie bez mandatu papieskiego, 

do udziału w których zmuszeni byli biskupi wierni Sto-

licy Apostolskiej. W przypadku trzech z nich Stolica 

Apostolska po raz pierwszy potwierdziła przewidzianą 

w takim przypadku przez prawo kościelne ekskomunikę. 

W ostatnich miesiącach pontyfikatu papieża Benedykta 

XVI ogłoszono również postanowienie oficjalnych 

gremiów Kościoła katolickiego w Chinach, w którym 

odwołały one nominację bpa pomocniczego Szanghaju 

Ma Daqin, wyświęconego za zgodą obu stron, ponieważ 

w czasie swoich święceń biskupich oznajmił, iż wystę-

puje ze Stowarzyszenia Patriotycznego. 

Papież Benedykt wzmocnił również „prezencję 

Chin” w gremiach kierowniczych Kościoła powszech-

nego. W grudniu 2010 roku mianował salezjanina ks. 

Savio Hon Tai-Fai z Hongkongu sekretarzem Kongre-

gacji ds. Ewangelizacji Narodów, której podlega rów-

nież Kościół w Chinach. W maju 2011 roku natomiast 

uczynił prefektem tej kongregacji doświadczonego 

w kwestiach Chin arcybiskupa Fernando Filoni. 

W czasie swojego urzędowania Ojciec Święty powołał 

dwóch biskupów Hongkongu do kolegium kardynal-

skiego: w 2006 roku kardynała Józefa Zen, a w 2012 

roku kardynała Jana Tong, który jako pierwszy kardynał 

z Hongkongu brał udział w konklawe. 

Wreszcie pod koniec swej posługi, przed błogosła-

wieństwem Urbi et Orbi na Boże Narodzenie 2012, 

Benedykt XVI skierował do przywódców ChRL „ży-

czenie, aby wkład religii – przy wzajemnym ich po-

szanowaniu – mógł tak przybrać na znaczeniu, aby 

religie mogły współdziałać i przyczyniać się do budo-

wania solidarnego społeczeństwa”. 

 

Reakcje Kościoła w Chinach kontynentalnych na 

ustąpienie papieża Benedykta XVI 
Na zaskakującą zapowiedź ustąpienia Benedykta XVI 

w dniu 11 lutego katolicy w Chinach reagowali z szo-

kiem. Później dołączyło również zrozumienie i przede 

wszystkim wdzięczność za jego troskę o Kościół 

w Chinach. Biskup Gan Junqiu z Guangzhou powiedział 

UCAN, że papież w istotny sposób przyczynił się do 

rozwoju Kościoła w Chinach. Jego list do Kościoła ka-

tolickiego w Chinach z 2007 roku zawierał wskazania, 

które stanowią podstawę do znormalizowania w przy-

szłości stosunków sino-watykańskich. 

Pewien biskup z podziemia oświadczył, że papież 

swoim ustąpieniem dał dobry przykład starszym bisku-

pom w Chinach, a pewien chiński kapłan w Asia News 

oświadczył, że jego gotowość do rezygnacji z władzy jest 

czymś wzorcowym. 
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Strona internetowa największego czasopisma kato-

lickiego w Chinach „Xinde” (Wiara) w Shijiazhuang 

otworzyła wirtualną przestrzeń modlitw, w której skła-

dano życzenia i kwiaty dla papieża Benedykta. Na spe-

cjalnej stronie, obok wiadomości zagranicznych, 

podawano również stanowisko chińskich kapłanów 

i sióstr zakonnych. Nie podany z nazwiska biskup w dniu 

ustąpienia papieża wezwał na łamach „Xinde” cały 

Kościół w Chinach, aby towarzyszył Ojcu Świętemu 

swoją modlitwą. Biskupi Feng Xinmao 封 新 卯 

(Hengshui 衡水) i An Shuxin 安树新 (Baoding 保定) 

dziękowali papieżowi za wsparcie okazane Kościołowi w 

Chinach. Pewna grupa „przedstawicieli chińskiego kleru 

i chińskich wiernych” 22 lutego w liście otwartym do 

Benedykta XVI napisała: „Kiedy okazywałeś swoją 

troskę Chinom i błogosławiłeś cały naród chiński po-

suwając w ten sposób wciąż do przodu sprawy dialogu 

i usiłowałeś uczynić krzyż, który dźwiga Kościół 

w Chinach bardziej znośnym […]. Prosimy, wybacz nam 

nasze słabości i ograniczenia. […] nigdy o Tobie nie 

zapomnimy!”. Duan Qi, badaczka chrześcijaństwa 

w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) 

zwróciła uwagę na to, że abdykacja ukazała, iż papież ma 

na względzie dobro Kościoła i jest skromnym człowie-

kiem, nieprzywiązującym wielkiej wagi do osobistej 

chwały. Zauważyła, że rezygnacja z urzędu może 

przyczynić się również do reform w Kościele katolickim. 

Najbardziej zadziwiającym głosem na tej stronie jest 

ocena teologicznych zapatrywań Benedykta XVI ze 

strony Wang Aiminga protestanckiego pastora i długo-

letniego docenta w protestanckim seminarium Jinling 

w Nanjing, który swoje studia doktoranckie ukończył 

w Bazylei. Wang Aiming sformułował tę ocenę na 

prośbę „Xinde”, opisując przy tej okazji swoje bardzo 

osobiste i niezapomniane spotkanie z papieżem Bene-

dyktem XVI podczas audiencji generalnej, w której brał 

udział wraz z innymi uczestnikami V Europejskiej 

Ekumenicznej Konferencji Chińskiej we wrześniu 2005 

roku. 

Godne uwagi jest również to, że na tej specjalnej 

stronie internetowej „Xinde 信德”, wśród dokumentów 

dotyczących pontyfikatu Benedykta XVI znalazł się 

również list papieski do Kościoła w Chinach z roku 2007 

(włączony 22 lutego br.). Po jego ukazaniu się w 2007 

roku, władze zakazały publikowania listu w Chinach 

i zamieszczania go na chińskich stronach internetowych. 

Większość stron internetowych poszczególnych 

diecezji chińskich informowała o ustąpieniu papieża 

i następujących w związku z tym wydarzeniach; źródłem 

informacji było głównie Radio Watykańskie. 

Popierane przez państwo oficjalne katolickie gremia 

kierownicze – Stowarzyszenie Patriotyczne i oficjalna 

Konferencja Biskupów (które w swoich statutach mają 

niezależność Kościoła katolickiego w Chinach) – 

z pewnym opóźnieniem, bo dopiero 1 marca wydały na 

swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym 

ustosunkowały się do ustąpienia papieża. Zachęcają 

w nim chińskich kapłanów i wiernych, aby modlili się 

o zdrowie dla ustępującego Ojca Świętego i „prosili 

Boga, aby wybrał dla Kościoła powszechnego nowego 

papieża, który będzie służył Ludowi Bożemu i będzie go 

prowadził przez ziemski świat ku świętości”. W tym 

kontekście jest to godny uwagi opis urzędu papieskiego. 

Gazeta „South China Morning Post” cytuje słowa ho-

norowego przewodniczącego Stowarzyszenia Patrio-

tycznego, który zapewnia o modlitwie o zdrowie dla 

ustępującego papieża i zaznacza, że stosunki si-

no-watykańskie nie poprawiły się za jego pontyfikatu. 

Zwraca też uwagę na to, że Kościół na kontynencie 

chińskim rozwinie się tylko wówczas, jeśli będzie działał 

w zgodzie z „socjalizmem o chińskiej specyfice”. 

 

Chiński rząd i państwowe media 
Na pytanie dziennikarzy chiński rzecznik prasowy Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych Hong Lei potwierdził 

18 lutego, że Chiny przyjęły do wiadomości, iż papież 

Benedykt zrezygnował ze swojego urzędu. Chiny, jak 

oświadczył, mają nadzieję, że Watykan okaże większą 

elastyczność i otwartość przy tworzeniu podstaw dla 

polepszenia stosunków sino-watykańskich. Powtórzył 

dwa żądania Chin wysuwane w stosunku do Watykanu: 

uznanie ChRL jako jedynej legalnej władzy w Chinach, 

a Tajwanu jako części składowej państwa chińskiego, jak 

również zrezygnowanie z mieszania się w wewnętrzne 

sprawy Chin, zwłaszcza „z mieszania się w imię religii”.  

Państwowa agencja informacyjna Xinhua już 11 lu-

tego podała wiadomość o ustąpieniu papieża. Również w 

innych chińskich mediach ukazały się podobne infor-

macje. W należącym do wydawnictwa Renmin Ribao 

(Gazeta Ludowa) piśmie „Huanqiu renwu” 环球人物 

(Ludzie z całego świata) opublikowano trzystronnicowy 

opis życia „konserwatywnego” papieża, oparty na wy-

wiadzie przeprowadzonym z Ren Yanli i Wang Meixiu – 

specjalistami ds. katolicyzmu z Chińskiej Akademii 

Nauk Społecznych. Ren Yanli oświadczył w nim, że 

podczas urzędowania papieża Benedykta „sino-waty- 

kańskie stosunki osiągnęły swoją najlepszą fazę, ale 

i swój najbardziej lodowaty okres”.  

 

Również przedstawiciele Kościoła w Hongkongu, 

Makao i na Tajwanie ocenili pontyfikat papieża 

Benedykta. Kardynał Jan Tong z Hongkongu w osobi-

stym piśmie z dnia 27 lutego 2013 roku szczególnie 

dziękował mu za jego list do Kościoła chińskiego z 2007 

roku. Ten list, jak napisał kardynał, poucza „naszych 

braci i siostry w oficjalnych i podziemnych wspólnotach 
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na kontynencie, aby nie atakowali się, ale starali 

o wzajemne pojednanie i postępowali według zasad 

Kościoła katolickiego, by osiągnąć pełną jedność z Ko-

ściołem powszechnym”. Natomiast jego poprzednik 

kardynał Zen skarżył się agencji informacyjnej Asia 

News, odnosząc się nie tyle do papieża Benedykta, co do 

innych członków Kurii, że w stosunku do Pekinu „od 

samego początku” usiłowano przeprowadzić fałszywą 

„strategię kompromisu za wszelką cenę”. Wyraził on 

nadzieję, że nowy papież za punkt wyjścia ponownie 

weźmie list Benedykta XVI. 

 

 
 

Papież Franciszek 
Wybór argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio 

na papieża 13 marca 2013 roku przez chińskich katoli-

ków na kontynencie (jak również gdzie indziej) został 

przyjęty z radością – w Xianxian 献县 nawet z małymi 

fajerwerkami. Wielokrotnie zwracano uwagę, że zakon 

jezuitów, do którego należy papież Franciszek, posiada 

szczególne historyczne relacje z Chinami. 14 marca 

gratulacje nadeszły również ze strony oficjalnych gre-

miów chińskiego Kościoła katolickiego. Rzeczniczka 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczyła 14 

marca (w tym dniu też Xi Jinping został oficjalnie wy-

brany prezydentem państwa), że Chiny składają nowemu 

papieżowi najlepsze życzenia. Przypomniała równo-

cześnie znane dwa żądania Chin w stosunku do Stolicy 

Apostolskiej. Chiny będą należały do najtrudniejszych 

zadań nowego papieża, który najwidoczniej z tym krajem 

dotąd nie miał żadnej styczności. 

Jeden z pierwszych komentarzy na katolickiej stronie 

internetowej „Zhongguo tianzhujiao zaixian” z okazji 

wyboru kardynała Bergoglio brzmiał: „Niech żyje Pa-

pież, niech Bóg chroni Chiny”. 

 

KATHARINA WENZEL-TEUBER 

 

 

 

 

Śp. Biskup Aloysius Jin Luxian SJ 
W dniu 29 kwietnia 2013 roku w wieku 96 lat zmarł 

w Szanghaju tamtejszy biskup dr Alojzy Jin Luxian SJ. 

Był jednym z najbardziej znanych i znaczących katolic-

kich biskupów w dzisiejszych Chinach. I nie tylko 

w Chinach. W 1986 roku jako jeden z pierwszych bi-

skupów ChRL przybył z wizytą do Niemiec i innych 

zachodnich krajów Europy. Nawiązał wtedy bardzo 

ważne kontakty z wieloma osobistościami i instytucjami 

życia kościelnego oraz społecznego. Począwszy od tego 

momentu prawie regularnie odwiedzał Europę, stając się 

prawdziwym budowniczym pomostów i przyjaznych 

relacji  międzyreligijnych pomiędzy Chinami i krajami 

chrześcijańskimi, zwłaszcza zachodniej Europy. 

 W roku 2005 biskup Jin jako jeden z bardzo niewielu 

dotąd biskupów ChRL odwiedził również Polskę. Jego 

największym marzeniem było, aby być przede wszyst-

kim na Jasnej Górze w Częstochowie. Swoje kazanie 

w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej rozpoczął sło-

wami: „My dream is fulfilled” (Moje marzenie się 

spełniło). Wspominając prawie 30 lat swojego uwięzie-

nia przez reżim komunistyczny w Chinach, dał tak 

piękne i wzruszające świadectwo swojej wierności Ko-

ściołowi oraz miłości do Matki Najświętszej, że kaplica, 

mimo późnego wieczoru pełna pielgrzymów, napełniła 

się jednym wielkim szlochem. Następnego dnia Radio 

Jasna Góra wielokrotnie powtarzało jego kazanie, za-

chęcając w ten sposób wiernych w Polsce do solidarności 

i modlitwy za prześladowany Kościół w Chinach. Wielu 

pielgrzymów przychodziło z pytaniem: czy i gdzie bę-

dzie można jeszcze posłuchać tego wzruszającego 

świadectwa biskupa i świadka wiary. Sam zaś biskup Jin 

nabrał tyle wigoru, że w ciągu niespełna tygodnia, mimo 

swojego zaawansowanego wieku (liczył już wtedy 89 lat), 

zdołał przejechać przez prawie całą Polskę. Poza War-

szawą i Częstochową był w Wadowicach i Krakowie, 

gdzie w Łagiewnikach zainteresował się szczególnie 

kultem Bożego Miłosierdzia i zebrał bogatą literaturę, 

aby poprzez swoje wydawnictwo w Szanghaju szerzej 

rozpowszechnić ten kult w całym Kościele w Chinach. 

Spotkał się też z alumnami Seminarium Duchownego 

Ojców Franciszkanów Reformatów. Ponadto udał się na 

drugi koniec Polski do Olsztyna, gdzie spotkał się ze 

studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego oraz z alumnami Misyjnego 

Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pie-

niężnie. Złożył też wizytę kilku biskupom, w tym 

w Sekretariacie Episkopatu Polski spotkał się z ówcze-

snym sekretarzem Episkopatu Polski księdzem biskupem 

Piotrem Liberą. Wszędzie podziwiał naszą żywą reli-

gijność, będąc pod wrażeniem wiary i pobożności pol-

skiego ludu. W każdym z odwiedzanych miejsc dawał 

świadectwo swojej własnej wiary. Dla piszącego te 
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słowa, który był świadkiem jego podróży, ten wspólnie 

przeżyty tydzień pozostał w pamięci jako jedno z naj-

głębszych i najpiękniejszych przeżyć w życiu. 

 

  
 

Biskup Jin urodził się w Szanghaju 20 czerwca 1916 roku. 

W 1933 roku wstąpił do jezuitów, a w 1945 roku został 

wyświęcony na kapłana. W latach 1947–1951 studiował 

w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie 

Gregoriańskim. W 1952 roku wrócił do Chin i objął 

funkcję rektora seminarium w Szanghaju. W 1955 roku 

został uwięziony. Pierwsze pięć lat spędził w całkowitym 

odosobnieniu, a następne, aż do 1982 r., w obozach 

pracy, gdzie między innymi był tłumaczem. W 1982 

roku wrócił do Szanghaju i ponownie przejął prowa-

dzenie Seminarium Duchownego, które po rewolucji 

kulturalnej było pierwszym na nowo otwartym katolic-

kim seminarium duchownym w Chinach. W 1985 roku 

Jin Luxian bez mandatu papieskiego został wyświęcony 

na biskupa pomocniczego Szanghaju, a w 1988 roku 

objął zwierzchnictwo nad oficjalną częścią diecezji. 

Piastując to stanowisko stał się postacią dla wielu kon-

trowersyjną. Zarzucano mu zbytnią uległość władzom 

rządowym. On zaś sam często powtarzał: „Rząd uważa, 

że jestem za blisko Watykanu, natomiast Watykan sądzi, 

że jestem za blisko rządu. Tymczasem ja, jak ślizgająca 

się ryba, jestem zduszony pomiędzy kontrolą państwa 

i watykańskimi wymogami”. 

 I takim rzeczywiście był biskup Jin. Starał się iść 

drogą środka. Podejmował wysiłki, by wspierać Kościół 

i jego odbudowę w Chinach, a to wymagało nieraz 

kompromisów. Stąpał po cienkiej linie, jak o nim mó-

wiono, pomiędzy uznawaniem tego, czego oczekiwały 

władze rządowe, a obstawaniem przy tym, co, jak 

wierzył, było fundamentalne i istotne dla wiary katolic-

kiej w Chinach. 

 Wiele osiągnął. Podstawową i ważną sprawą, która 

bardzo leżała mu na sercu, była ewangelizacja i kształ-

cenie seminarzystów, kapłanów oraz sióstr zakonnych. 

Stąd angażował się mocno we wprowadzanie w życie 

Kościoła postanowień Soboru Watykańskiego II oraz 

reform liturgii. Miał udział w publikacjach nowego 

tłumaczenia Pisma Świętego Nowego Testamentu oraz 

książek dotyczących duchowości, liturgii i teologii. 

Przyczynił się też do odbudowy i budowy wielu nowych 

świątyń. To wszystko było możliwe, gdyż poprzez liczne 

kontakty zyskiwał życzliwych przyjaciół i darczyńców. 

Był też zręcznym i budzącym szacunek politykiem. 

Odwiedzali go nie tylko znaczący ludzie Kościoła, ale 

również mężowie stanu i głowy państw wielu krajów 

Europy, Ameryki, jak również Azji. On sam określał 

siebie jako kapłana. I takim rzeczywiście był. W pamięci 

innych zapisał się przede wszystkim jako dobry i tro-

skliwy pasterz. Zawsze też przyznawał się do swojej 

jezuickiej tożsamości i był z niej dumny. Przy swoim 

nazwisku, jak tylko było to możliwe, stawiał litery SJ. 

W swoich wspomnieniach często wracał do jezuickiej 

zasady: „Ad maiorem Dei gloriam” (Na większą chwałę 

Boga). Była to jedna z jego ulubionych zasad, którą 

zawsze starał się w swoim życiu kierować. Ktoś pięknie 

zauważył, że gdyby po swojej śmierci sam mógł napisać 

swoje epitafium, z pewnością brzmiałoby ono: „Uczy-

niłem, co mogłem uczynić na większą chwałę Bożą”. 

Zdanie to najlepiej oddaje to, kim był biskup Jin. Bardzo 

kochał Kościół i był wielkim patriotą. Dla odnowy 

i odbudowy Kościoła w Chinach potrafił poświęcać się 

bez reszty. Kiedy po wielu staraniach Stolica Apostolska 

uznała w 2004 roku jego mandat kościelny i uczyniła go 

biskupem koadiutorem diecezji Szanghaj, bardzo go to 

podniosło na duchu. 

 Śmierć biskupa Jin odbiła się w mediach szerokim 

echem. Wielokrotnie wyrażano wielki żal z tego powodu. 

Choć dla niektórych był kontrowersyjny, oni także 

podkreślali, że dla współczesnego Kościoła katolickiego 

w Chinach bp Jin był niewątpliwie postacią prominentną 

i wielce zasłużoną. Urodzony w Hongkongu abp Savio 

Hon Tai-Fai, obecny sekretarz Kongregacji ds. Ewan-

gelizacji Narodów, który dobrze znał biskupa Jin i z nim 

się przyjaźnił, w swoim przesłaniu kondolencyjnym do 

diecezji Szanghaj napisał: „Możemy powiedzieć, że 

Biskup starał się czynić, co było dobre dla Kościoła, 

choć nawet jego współbracia jezuici często źle rozumieli 

jego intencje (…). Był bardzo aktywnym pasterzem. 

W ostatnich latach bardzo wiele zdziałał dla wzrostu 

wspólnoty Kościoła w Szanghaju, zwłaszcza tej ofi-

cjalnej”. 

 Ceremonia pogrzebowa zmarłego biskupa Jin odbyła 

się najpierw w hali Longhua, gdzie wspomnienia po-

śmiertne wygłosili przedstawiciele władz państwowych 

i samorządowych, a następnie w katedrze w Szanghaju 

odbyła się uroczysta Msza Święta pogrzebowa pod 

przewodnictwem wikariusza generalnego diecezji 

o. Ignacego Wu Jianlin, w której wzięło udział około 100 

kapłanów oraz 2000 wiernych. Brakowało jednak bi-

skupa pomocniczego Tadeusza Ma Daqin, który nie 

mógł przybyć ze względu pobyt w areszcie. W cere-
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moniach pogrzebowych nie uczestniczyli też nielegalni 

biskupi, co pozwoliło kapłanom i wiernym uczestniczyć 

w pogrzebie nabożnie – bez niepotrzebnych i niegodnych 

zgrzytów. 

 Sytuacja Kościoła w diecezji Szanghaj po śmierci 

biskupa Jin stała się trudna i skomplikowana. Oficjalna 

Konferencja Biskupów Chin pod presją Stowarzyszenia 

Patriotycznego odebrała biskupowi Ma (po jego decyzji 

o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Patriotycznego) tytuł 

biskupa Szanghaju i możliwość sprawowania funkcji 

biskupich, choć nie ma ona takich uprawnień3. Poza tym 

Stolica Apostolska nie uznaje tej Konferencji, a biskup 

Ma został wyświęcony na pomocniczego biskupa 

Szanghaju z prawem następstwa również z mandatu 

Stolicy Apostolskiej. Stąd Watykan i większość wier-

nych Szanghaju nadal uważa biskupa Ma za biskupa tej 

metropolii. Nam zaś i całemu Kościołowi pozostaje tylko 

modlić się, aby biskup Ma mógł jak najszybciej wrócić 

do swoich pasterskich obowiązków w diecezji Szanghaj. 

 

ANTONI KOSZORZ SVD   

Historyczna i budząca nadzieje: Wizyta prawo-

sławnego patriarchy Cyryla w Chinach. 
Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl 

przebywał w dniach 10-15 maja 2013 roku w Chińskiej 

Republice Ludowej i spotkał się z głową państwa Xi 

Jinping. Spotkanie na najwyższym szczeblu patriarchy 

i przewodniczącego ChRL jest bezprecedensowe w hi-

storii Chin, gdyż po 1949 roku żaden przywódca Chin 

nie rozmawiał z żadnym chrześcijańskim liderem, 

i budzi – nie tylko wśród prawosławnych chrześcijan – 

nadzieję na nowe perspektywy dialogu i współpracy 

w sferze religijnej.  

 Patriarcha Cyryl przybył do Pekinu 10 maja na za-

proszenie chińskich władz w towarzystwie m.in. prze-

wodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów 

Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolity 

Hilariona i innych przedstawicieli Kościoła Prawo-

sławnego w Rosji, a także chóru moskiewskiego klasz-

toru Nowospasskiego. Na lotnisku czekał na niego 

zastępca dyrektora Państwowego Biura ds. Religii ChRL 

Zhang Lebin i nowy (od 23 kwietnia 2013 r.) ambasador 

Rosji w Chinach A.I. Denisov. Już tego samego dnia 

odbyło się historyczne spotkanie patriarchy z przewod-

niczącym ChRL Xi Jinping, w czasie którego Xi pod-

kreślił ważną rolę Prawosławnej Cerkwi w rozwoju 

dwustronnych relacji „specjalnego partnerstwa” Rosji 

i Chin. Z kolei patriarcha zauważył, że tak Chińczycy, 

jak i Rosjanie wyznają podobne wartości, w tym suwe-

renność, narodową jedność i sprawiedliwość, oraz wy-

                                                
3  Zob. „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 1(26), s. 7 oraz „Chiny Dzisiaj” 

2012, nr 2(23), s. 11-12 i 16.  

raził nadzieję, że przyjaźń rosyjsko-chińska stanie się 

stałym elementem rosyjskiej kultury. Na konferencji 

prasowej po spotkaniu z przewodniczącym ChRL, pa-

triarcha, odpowiadając na pytania rosyjskich i chińskich 

dziennikarzy, wyznał, że wśród poruszanych tematów 

była sytuacja religijna w ChRL, rola religii w budowie 

harmonijnego i solidarnego społeczeństwa, dialog mię-

dzyreligijny i rozwój przyjaźni pomiędzy narodem ro-

syjskim i chińskim. W rozmowie dwóch liderów 

wspomniano również temat Chińskiej Cerkwi Prawo-

sławnej i oceniono rezultaty dialogu patriarchatu 

z chińskim Biurem ds. Religii oraz perspektywy roz-

wiązania istniejących problemów „z poszanowaniem 

Konstytucji ChRL i w oparciu o miejscowe zasoby”. 

 Również 10 maja odbyło się spotkanie patriarchy 

z dyrektorem Państwowego Biura ds. Religii Wang 

Zuo’an. Wang podkreślił ważną rolę prawosławia w du- 

chowym i społecznym życiu Rosji i wspieranie przez nią 

dialogu kultur i cywilizacji. W rozmowie omówiono rolę 

organizacji religijnych w społeczeństwie, znaczenie 

tradycyjnych wartości duchowych Rosji i Chin, oraz 

bieżący stan dialogu Patriarchatu i Biura ds. Religii. 

Omówiono też problemy obecnej sytuacji prawosławia 

w ChRL i nakreślono perspektywy na przyszłość. Wang 

wyraził przekonanie, iż wizyta patriarchy otwiera nowy 

etap współpracy Rosji i Chin w sferze religijnej i po-

dziękował za pomoc Patriarchatu w wykształceniu stu-

dentów z ChRL. Na bankiecie metropolita Hilarion 

podkreślił wagę spotkania patriarchy z przewodniczącym 

ChRL i specyfikę historii prawosławia w Chinach, które 

„zawsze zaczynało się od Rosjan, ale było kontynuowane 

przez Chińczyków”, przy czym „nigdy na terytorium 

Chin nie nauczali ani Grecy, ani Serbowie, ani Rumuni, 

ani przedstawiciele jakichkolwiek innych prawosław-

nych narodów”. Dodał też, iż Patriarchat Moskiewski 

chce pomóc „w rozwoju chińskiego narodowego pra-

wosławia, aby chińscy prawosławni wierni mogli 

uczestniczyć w ogromnym dziele twórczym, realizo-

wanym przez chiński naród pod przewodnictwem kie-

rownictwa politycznego”. W kolejnym dniu 11 maja 

patriarcha zwiedził zabytki w Pekinie i okolicy (m.in. 

Pałac Cesarski i Wielki Mur Chiński).   

 W niedzielę 12 maja patriarcha Cyryl odprawił li-

turgię na terytorium rosyjskiej ambasady (dawnym te-

rytorium Pekińskiej Duchownej Misji), niedaleko tzw. 

Krasnej Fanzy. Była to pierwsza w historii liturgia 

sprawowana przez prawosławnego patriarchę na teryto-

rium Chin. Wzięło w niej udział ponad 500 osób, m.in. 

prawosławni Chińczycy (w tym tzw. ałbazińcy – po-

tomkowie prawosławnych Rosjan przybyłych do Pekinu 

w XVII w.), Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Serbowie, 

Bułgarzy, Francuzi i Amerykanie, a także pracownicy 

ambasady. Obecny był również miejscowy proboszcz 
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cerkwi Zaśnięcia NMP na terytorium ambasady Rosji 

Sergij Voronin i proboszcz parafii w Szanghaju Aleksij 

Kiselevich. Ewangelia była czytana również w języku 

chińskim. Nawiązując do spotkania św. Tomasza 

z Chrystusem, patriarcha podkreślił ogromny impuls 

i siłę, jaką otrzymał św. Tomasz do przepowiadania 

Chrystusa, stając się „pierwszym głosicielem Chrystusa 

Zmartwychwstałego” na ziemi chińskiej, która „widziała 

tego, który widział Zmartwychwstałego Zbawiciela”, 

a przekaz o tym „do dziś się tu zachował”. Wyraził też 

nadzieję, że przyjaźni Rosji i Chin będzie pomagał „hi-

storyczny i obecnie realny fakt istnienia Chińskiej 

Cerkwi Prawosławnej, którą uważamy za duchowy most 

łączący nasze narody”. Patriarcha pomodlił się za ofiary 

powodzi w Chinach i przekazał w darze naczynia litur-

giczne. Następnie odbyło się spotkanie patriarchy 

z chińskimi wiernymi, tzw. ałbazińcami. Jedna z nich – 

Matrona Wang – przypomniała nowe polityczne hasło 

lansowane przez przewodniczącego ChRL Xi Jinping 

(„Zhongguo meng” 中国梦 – chińskie marzenie) i po-

wiedziała, że jej „chińskim marzeniem – marzeniem 

prawosławnej Chinki – jest by odrodziła się Chińska 

Cerkiew Prawosławna, by mieć własnych chińskich 

kapłanów”. Patriarcha wyraził w odpowiedzi nadzieję, 

że w przyszłości pojawią się chińscy kapłani i chińscy 

biskupi, że będą zarejestrowane parafie, a Chińska 

Cerkiew Prawosławna osiągnie pełnię rozwoju. Przy-

pomniał, że obecnie w Moskwie i Sankt Petersburgu 

studiuje dwóch chińskich seminarzystów, pragnących 

zostać kapłanami i zaprosił ałbazińców do Rosji. Na-

stępnie w rosyjskiej ambasadzie odbyła się prezentacja 

chińskiego tłumaczenia książki patriarchy Cyryla 

„Wolność i odpowiedzialność: w poszukiwaniu harmonii. 

Prawa człowieka i godność osoby” 4. Sam patriarcha 

przedstawił ją jako „prawosławne spojrzenie na temat 

praw człowieka […], napisane tak by mogli je zrozumieć 

muzułmanie, buddyści i ludzie niewierzący […], jako 

wkład w globalną dyskusję na temat wolności”. Po 

prezentacji, w rosyjskiej ambasadzie wydano przyjęcie, 

w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele uznanych 

przez władze ChRL religii: przewodniczący Katolickiej 

Konferencji Biskupów bp Ma Yinglin i bp Pekinu Li 

Shan, protestancki pastor Yu Xingli, zastępca prze-

wodniczącego Stowarzyszenia Islamskiego Yang Zhibo, 

zastępca sekretarza Stowarzyszenia Daoistycznego Yuan 

Zhihong, zastępca Chińskiego Stowarzyszenia Buddy-

stów i przełożony klasztoru Shaolin Shi Yongxin. Pa-

triarcha spotkał się też z rosyjskimi dyplomatami 

i odwiedził cerkiew Zaśnięcia NMP i muzeum Pekiń-

skiej Duchownej Misji, znajdujące się na terenie am-

basady. 

                                                
4  Tłumaczenie polskie: Wolność i odpowiedzialność. W poszuki-

waniu harmonii, tłum. ks. Henryk Poprocki, Warszawa 2010. 

 Kolejne dni patriarcha Cyryl spędził w Harbinie. 13 

maja 2013 odwiedził, w asyście ambasadora Rosji, za-

stępcy dyrektora Biura ds. Religi ChRL Zhang Lebin 

i przedstawicieli miejscowych władz, sobór św. Zofii, 

mieszczący obecnie muzeum, a w następnym dniu od-

prawił liturgię w cerkwi Matki Bożej Opiekunki (Po-

krowskiej) – jedynej otwartej prawosławnej świątyni 

w Harbinie – i spotkał się z miejscowymi chińskimi 

i rosyjskimi wiernymi. Patriarcha podkreślił szczególny 

związek Harbinu z Rosją i prawosławiem (w mieście 

działały 22 prawosławne świątynie), wspomniał zmar-

łych w Chinach biskupów, kapłanów i wiernych pra-

wosławnych, w szczególności ostatniego harbińskiego 

kapłana Grzegorza Zhu. Po liturgii odbyła się rozmowa 

patriarchy z wicegubernatorem prowincji Heilongjiang 

Sun Yongbo, dyrektorem Komitetu Mniejszości Naro-

dowych i Religii prowincji Heilongjiang Liu Ming 

i przedstawicielami państwowego Biura ds. Religii. Przy 

tej okazji patriarcha wspomniał o prośbie dużej grupy 

harbińskich Rosjan, by na Wielkanoc i Boże Narodzenie 

do Harbinu przyjeżdżał kapłan i odprawiał tu liturgię, 

a także o dwóch studentach z Harbinu uczących się 

w rosyjskich seminariach, którzy, być może, będą 

w przyszłości odprawiać w Harbinie nabożeństwa.  

 W ostatnim dniu wizyty (15 maja) patriarcha prze-

bywał w Szanghaju, gdzie przewodniczył liturgii  

(pierwszej od pół wieku) w Soborze Matki Bożej Porę-

czycielki Grzeszników, mieszczącym na co dzień mu-

zeum. W nabożeństwie wzięli udział m.in. miejscowy 

proboszcz Aleksij Kiselevich, proboszcz parafii św. 

Piotra i Pawła w Hongkongu Dionisij Pozdnjaev, a także 

ostatni żyjący duchowni Chińskiego Autonomicznego 

Kościoła Prawosławnego ks. Michał Wang i protodiakon 

Ewangel Lu. W czasie liturgii patriarcha stwierdził m.in., 

że „dzisiaj my wszyscy, ludzie różnych narodowości 

gromadzący się w tej świątyni, jesteśmy Chińskim Ko-

ściołem”. Patriarcha spotkał się z wiernymi, przekazał 

w darze miejscowej wspólnocie naczynia liturgiczne, 

a następnie odpowiedział na pytania dziennikarzy. 

W tym samym dniu odbyło się też spotkanie patriarchy 

z przedstawicielką władz Szanghaju p. Zhong Yanqun, 

w czasie którego omówiono dynamikę rozwoju życia 

religijnego w Chinach i rozwój przyjacielskich relacji 

Rosji i Chin. Patriarcha podkreślił w rozmowie, że 

Kościół Chiński jest mostem łączącym naród chiński 

i rosyjski. Na zakończenie wizyty patriarcha spotkał się 

z przedstawicielami miejscowych wspólnot religijnych, 

a następnie odleciał do Jekaterinburga.   

 Historyczna wizyta patriarchy Cyryla w Chinach 

budzi nadzieję na stopniową normalizację sytuacji Ko-

ścioła prawosławnego w Chinach. Spotkanie z prze-

wodniczącym ChRL można odczytać jako demonstrację 

pewnej otwartości i elastyczności władz chińskich 
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w sprawach religii i uznanie dla roli Kościoła prawo-

sławnego w relacjach chińsko-rosyjskich. Choć praw-

dopodobnie nie należy się spodziewać szybkich 

i przełomowych zmian, ze strony władz chińskich za-

sygnalizowana została możliwość rozwiązania wielu 

nabrzmiałych problemów. Kościół prawosławny od lat 

stara się o oficjalne uznanie na poziomie państwowym za 

organizację religijną i o możliwość wyświęcenia chiń-

skich kapłanów i pracy duszpasterskiej wśród prawo-

sławnych wiernych, aby odtworzyć chińską wspólnotę 

prawosławną. Wizyta patriarchy Cyryla w Chinach była 

z pewnością ważnym krokiem na trudnej drodze pra-

wosławia w Państwie Środka.         

          PIOTR ADAMEK SVD  
    
Źródła (7-20.5.2013): mospat.ru; russia.org.cn; orthodox.cn; 

itar-tass.com; pravmir.ru; interfax-religion.ru; news.xinhuanet. 

com 

 

Problemy Kościoła prawosławnego na Tajwanie 

Prawosławie na Tajwanie przeżywa wewnętrzny konflikt 

i stoi w obliczu podziału. Źródłem problemu jest cią-

gnący się od 1997 roku nierozwiązany spór Patriarchatu 

Moskiewskiego i Konstantynopolskiego o jurysdykcję 

w Chinach (zob. „Chiny dzisiaj” 2008, nr 3, s. 15-16). 

Niewielka tajwańska wspólnota prawosławna, która nie 

była zaangażowana dotychczas w ten konflikt, podzieliła 

się na „grecką” parafię Trójcy Świętej i „rosyjską” 

parafię Chrystusa Zbawiciela. 

 Od 2001 roku na Tajwanie działała jedna prawo-

sławna wspólnota Trójcy Świętej, prowadzona przez 

greckiego kapłana Patriarchatu Konstantynopolu o. Jo-

nasa Mourtosa (adres: New Taibei City, Xindian District, 

Xiyuan Road,  4th Fl. No. 389-12 (B8) 新北市-新店區溪

園路 389 之 12 號 B8 棟 4 樓) i gromadząca prawo-

sławnych wiernych różnych narodowości. Latem 2012 

roku na Tajwan przyjechał ks. Cyryl Szkarbul (obywatel 

Kanady), wysłany na roczne studia doktoranckie (do 1 

lipca 2013 r.) na Tajwańskim Państwowym Uniwersy-

tecie (National Taiwan University) przez Administratora 

Parafii w Kanadzie (Rosyjskiego Kościoła Prawosław-

nego Moskiewskiego Patriarchatu) Joba. Nieco później, 

16 września 2012 roku, patriarcha moskiewski Cyryl 

zatwierdził wznowienie działalności parafii Rosyjskiego 

Kościoła Prawosławnego na Tajwanie, a 9 stycznia 2013 

roku abp Mark, odpowiedzialny za zagraniczne insty-

tucje RKP, wyznaczył ks. Cyryla Szkarbula do prowa-

dzenia w niej pracy duszpasterskiej. 26 lutego 

przeprowadzono spotkanie założycielskie nowej parafii 

i przyjęto dla niej imię Chrystusa Zbawiciela (Podnie-

sienia Krzyża Świętego) – imię pierwszej prawosławnej 

cerkwi założonej na Tajwanie w 1901 roku przez św. 

Mikołaja Kasatkina (1836-1912), w czasach gdy wyspa 

należała do Japonii. 6 marca arendowano pomieszczenie 

na kaplicę we wschodniej części miasta Tajpej (koło 

stacji metro Yongchun: Taibei City, Xinyi District, 

Hulin St., Lane 88, No. 22 (台北市信義區虎林街 88 巷 22 

號) i rozpoczęto regularne nabożeństwa. Sprawowanie 

liturgii i zajęcia szkoły niedzielnej tej parafii są odtąd 

przeprowadzane również w innych miastach Tajwanu: 

Xinzhu, Taizhong i Gaoxiong. Na Wielkanoc 5 maja 

2013 roku w nowej parafii RKP zgromadziło się ok. 50 

osób. 

 Założenie nowej parafii Patriarchatu Moskiewskiego 

najwidoczniej nie było uzgodnione z Patriarchatem 

Konstantynopolskim. Metropolita Hongkongu i Połu-

dniowo-Wschodniej Azji Nektarios, uważany przez 

Konstantynopol za jedynego kanonicznego biskupa na 

tym terenie, w dokumencie z 1 czerwca 2013 roku ostro 

skrytykował utworzenie przez „osoby rezydujące na 

Tajwanie: Cyryla Szkarbula i Serafima Williama 

Davinsona, schizmatyckiego ‘kościoła’, tzw. ‘Tajwań-

skiego Kościoła Prawosławnego’”, ogłosił ich eksko-

munikę i zakazał innym prawosławnym wiernym 

kontaktów z nimi. W czasie wizyty w parafii Trójcy 

Świętej na Tajwanie metropolita stwierdził, że źródłem 

konfliktu nie jest sprawa jurysdykcji, lecz „problem 

człowieka”. Nie ulega jednak wątpliwości, że spór Pa-

triarchatu Moskiewskiego i Konstantynopolskiego 

o jurysdykcję w Chinach nadal trwa, tym razem niestety 

kosztem prawosławnych wiernych na Tajwanie.     

 

  PIOTR ADAMEK SVD    

Źródła: 

www.russiaclub.tw/the-news/274-russian-church-in-taiwan-2013-

01.html;ria.ru/society/20130505/935886829.html; www.omhksea. 

org;  www.youtube.cm (Sermon on Schism). 
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Wzrost religii w Chinach, dający się zmierzyć w liczbach, 

został odnotowany w roku 2012 zarówno w mediach 

świeckich, jak i w publikacjach naukowych, tak w ChRL, 

jak i poza jej granicami. W niniejszym materiale są 

przedstawione dane, które dotyczą roku 2012, względnie 

zostały w tymże roku podane do publicznej wiadomości 

lub też ostatnio uzupełnione1. 

 Z różnych względów dane liczbowe i szacunkowe 

dotyczące przynależności religijnej i stosunku do wiary 

ludności ChRL są bardzo zróżnicowane. Spojrzenie na 

aktualne statystyki z Tajwanu pokazuje jednak, że i tu 

liczba osób przynależących do określonej religii nie jest 

łatwa do uchwycenia, a w zależności od stosowanej 

metody oraz kryteriów osiąga się zróżnicowane wyniki. 
 

Chińska Republika Ludowa 
 

Buddyzm, daoizm i wierzenia ludowe 
Dla tego największego sektora życia religijnego w Chi- 

nach nie pojawiły się w roku 2012 żadne nowe statystyki. 

Pewną orientację umożliwiają stare dane, jak te z son-

dażu na temat życia religijnego w Chinach (Chinese 

Spiritual Life Survey, CSLS) przeprowadzonego w 2007 

roku. Uzyskano wtedy m.in. następujące wyniki: 
 

• 185 mln Chińczyków (18 procent ludności powyżej 16 

roku życia) uważa się za buddystów.  

• 17,3 mln złożyło potrójne buddyjskie wyznanie wiary 

(formalne  przyznanie się do buddyzmu) w Buddę, 

Dharmę i Sanghę.  

• 12 mln dorosłej ludności jasno określa siebie jako da-

oistów. 

• 173 mln odprawiało lub uczestniczyło w daoistycznych 

praktykach, które jednak często trudno odróżnić od 

wierzeń ludowych2. 

                                                
1  Artykuł opublikowany w czasopiśmie „China heute” 2013, nr 1, 

s. 24-36; przetłumaczył na język polski O. ANTONI KOSZORZ SVD. 
2  Od maja do lipca 2007 roku CSLS przeprowadziło badania na 

próbce 7024 osób pomiędzy 16 a 75 rokiem życia w 56 wyloso-

wanych miejscowościach różnej wielkości, podczas których py-

tano o religijną samoidentyfikację. W lipcu 2010 roku Yang 

Fenggang z Ośrodka Religii i Chińskiego Społeczeństwa Uni-

wersytetu Purdue (West Lafayette, USA) zaprezentował w Pekinie 

wyniki. Na badania CSLS powołuje się często także tzw. Blue 

Book of Religion (Niebieska Księga Religii) z lat 2011 i 2012. 

O CSLS por. również: Katharina Wenzel-Teuber, Volksrepublik 

China: Religionen und Kirchen. Statistischer Überblick 2011, 

„China heute” 2012, nr 1, s. 26-30. 

 Liczba daoistycznych świątyń spada. W 2011 tylko 

nieliczne zostały ponownie otwarte. Zostało to stwier-

dzone w tzw. Niebieskiej Księdze Religii 2012 (Blue 

Book of Religions 2012, BB) 3  państwowej Chińskiej 

Akademii Nauk Społecznych (CASS). Do końca 2001 r. 

[sic!] otwarto według BB na całym terytorium CHRL 

2600 daoistycznych świątyń, tj. niewiele w porównaniu 

do 9000 daoistycznych świątyń na Tajwanie4. 

 BB nie zawiera żadnego materiału liczbowego od-

nośnie buddyzmu i daoizmu. Podobnie jak w latach 

poprzednich, tak i w aktualnym tomie znajduje się roz-

dział o tradycyjnych wierzeniach ludowych, które (poza 

pewnymi wyjątkami) nie są oficjalnie uznaną religią. 
 

Islam 
• według oficjalnych Chińskiego Muzułmańskiego Sto-

warzyszenia Patriotycznego w Chińskiej Republice 

Ludowej jest 23 mln muzułmanów5. 
 

Zagraniczne studia religijne muzułmanów z ChRL  

Nowa strona internetowa z roku 2012 zamieściła artykuł 

zawierający dane o studiach zagranicznych od początków 

XX wieku. Za okres po rewolucji kulturalnej znajdujemy 

tam następujące dane: 
 

Tabela 1  

Studenci wysłani na studia zagraniczne w latach 1982-2010 

przez Chińskie Stowarzyszenie Muzułmańskie6: 

 

• Wszystkich studentów – 387; z tego: 

• do Egiptu (Uniwersytet Al-Azhar) – 318 

• do Pakistanu – 26 

• do Omanu – 5 

• do Libii – 3. 
 

Według tego samego artykułu, począwszy od lat 1980 

wzrosła również liczba studentów muzułmańskich, 

którzy na własny koszt podejmowali studia zagraniczne, 

względnie zostali wysłani przez uniwersytety czy ośrodki 

badawcze. 

 

 

                                                
3  Zhongguo zongjiao baogao (2012) 中国宗教报告 (Roczny raport 

o religiach w Chinach), red. Jin Ze 金泽, Qiu Yonghui 邱永辉, 

Beijing 2012 (Zongjiao lanpishu 宗教蓝皮书 Blue Book of Reli-

gions). 
4  Chen Wenlong 陈文龙 , Li Zhihong 李志鸿, Xiandai shehui zhong 

de daojiao ji qi weilai 现代社会中的道教及其未来 (Daoizm i jego 

przyszłość we współczesnym społeczeństwie), w: BB 2012, s. 38. 
5 Por. m.in. Chen Guangyuan dangxuan xin yijie Zhongguo yi- 

silanjiao xiehui huizhang 陈广元当选新一届中国伊斯兰教协会会长 

(Chen Guangyuan ponownie wybrany przewodniczącym 

Chińskiego Stowarzyszenia Muzułmańskiego), „Xinhua” 

15.09.2011. 
6  Tabela została zestawiona według danych liczbowych z Zhongguo 

musilin xuesheng haiwai liuxue 中国穆斯林学生海外留学 (Studia 

zagraniczne chińskich studentów muzułmańskich), www. chi-

naislam.net.cn. 

Religie i Kościoły 

w Chinach 
Przegląd statystyczny 2012 

 

Katharina Wenzel-Teuber   
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Islam w północno-zachodniej prowincji Gansu 

Liu Chengyou w BB podaje następujące liczby: 

Północno-zachodnia prowincja Chin Gansu jest trzecią 

pod względem liczby ludności muzułmańskiej. 1,76 mln 

muzułmanów stanowi 6,73% ogółu mieszkańców pro-

wincji oraz 62% ludzi wierzących Gansu.7 
 

Tabela 2 

Muzułmanie w Gansu8. 

 

      wierzący miejsca kultu duchowni 

Islam ogólnie:   1 763 205 3984   16 859 

W tym:  

Szkoły niesufijskie   

1. Gedimu       431 791 929    4 682 

2. Yihewani    486 191 1 123        5 135 

3. Salafiyya       14 295       43               320 

4. Xidaotang    7 405     13       65 

Menhuan (zakony sufijskie) 

1. Khufiyya       435 787    918    2 667 

2. Qadariyya    99 004       305      1 530 

3. Jahriyya     238 165  441    1 741 

4. Kubrawiyya   44 916      181      343 

 

Cztery wielkie zakony sufijskie (menhuan) mają ponad 

30 podgrup. Według Liu większość szkół islamskich 

i zakonów sufijskich menhuan rozszerzyło się poza 

Gansu, względnie tam powstało. Grupy sufijskie mają 

tendencję do dalszych podziałów. Podziały grup islam-

skich i przechodzenie z jednej grupy do drugiej stanowią 

obecnie najpoważniejszą przyczynę napięć wewnątrz 

grup islamskich w Gansu9. 
 

Chrześcijaństwo 
W grudniu 2011 roku tzw. Forum na temat religii i życia 

publicznego (Pew Forum on Religion and Public Life) 

z Washington DC zamieściło w raporcie na temat 

chrześcijaństwa na świecie wyniki próby całościowego 

opracowania materiałów opublikowanych w ostatnich 

latach (m.in. materiałów CASS i CSLS, dane oficjalnych 

chińskich gremiów kościelnych i innych kręgów chrze-

                                                
7  Por. Liu Chengyou, Dangdai Zhongguo shehui zhuanxing zhong 

de ‘huoxing’ – yi Gansu wei ge’an de kaocha (Witalność religii we 

współczesnych Chinach w czasie transformacji. Studium na 

przykładzie Gansu), w: BB, s. 228-244. Raport Liu powstał w ra- 

mach projektu Centralnego Uniwersytetu Mniejszości Naro-

dowych.  
8  Tabela zestawiona według danych liczbowych w Liu Chenggou 

2012 s. 246 nn. Gedimu 格地目 (Qadim) jest najstarszą szkoła 

islamu w Chinach, która zintegrowała wiele elementów chińskiej 

kultury w przeciwieństwie do ruchu Yihewani 伊赫瓦尼 (Ikhwani), 

który powstał w Chinach w końcu XIX wieku. Odnośnie grup 

islamskich w Chinach por. m.in. Wang Jianping, Einheit in 

Vielfalt. Wiederaufleben des Islam im heutigen China (Jedność w 

różnorodności. Ożywienie islamu w dzisiejszych Chinach), 

„China heute” 2003, nr 6, s. 227-234. 
9  Por. Liu Chengyou, Dangdai Zhongguo shehui…, dz. cyt., 

s. 228-244. 

ścijańskich, materiałów rządu chińskiego). Według tych 

badań chrześcijanie w Chinach liczą 67,07 mln i sta-

nowią 5% ogółu ludności chińskiej. W skali świata 

Chiny zajmują siódme miejsce pod względem liczby 

chrześcijan. 

 Według poszczególnych denominacji wygląda to 

następująco: 
 

Tabela 3 

Chrześcijanie w Chinach (bez Hongkongu, Tajwanu i Makao) 
 

                     Ogólna liczba % ogółu ludności 

Protestanci     58 040 000  4,3% 

• niezależni     35 040 000    2,6% 

• inni protestanci    23 000 000  1,7% 

• anglikanie           <1 000      <0,1% 

Prawosławni      20 000       <0,1% 

Katolicy         9 000 000        0,7% 

Inni chrześcijanie     10 000      <0,1% 

Chrześcijanie ogółem   67 070 000      5,0% 
 

Protestantyzm 
•  20 mln protestantów, z tego 70% na prowincji, 53 000 

protestanckich kościołów i punktów spotkań według 

danych oficjalnych gremiów protestanckich – Patrio-

tycznego Ruchu Trzech Autonomii i Chińskiej Rady 

Chrześcijan10. 

•  23,05 mln osób uważa siebie za protestantów (zarówno 

z grup oficjalnych jak i nieoficjalnych), według badań 

przeprowadzonych w 2008/2009 przez Chińską Aka-

demię Nauk Społecznych (CASS). 67,5% z nich jest 

ochrzczonych. Liczba ta jest podawana w wielu innych 

chińskich publikacjach. 

Ponadto istnieją jeszcze inne znacząco wyższe dane 

pochodzące z różnych źródeł, wśród których znajduje się 

zamieszczona powyżej szacunkowa liczba 58,04 mln 

protestantów. 
 

Seminaria teologiczne i studia zagraniczne 

Naukowiec Duan Qi z CASS stwierdza ponadto w swoim 

artykule o protestantyzmie w BB: 

 W całym kraju jest 21 seminariów teologicznych, 

które podlegają Ruchowi Trzech Autonomii oraz Radzie 

Chrześcijan. Trzy z nich zostały w ostatnich latach nowo 

wybudowane, w tym w 2011 roku Teologiczne Semi-

narium Prowincji Jilin. 18 „starych” seminariów zostało 

lub jest obecnie rozbudowywanych tak, że w najbliższym 

czasie będą mogły przyjąć znacznie więcej studiujących. 

Jak dotąd, według Duan Qi, od początku polityki 

otwarcia do 2010 roku liczba absolwentów wynosi około 

10 000, co nie wystarcza na potrzeby ponad 23 mln 

wiernych. 

                                                
10  Te liczby zostały opublikowane w marcu 2013 roku na stronie 

internetowej oficjalnych gremiów protestanckich:  www.ccctspm. 

org/quanguolianghui/lianghuijianjie.html. 

http://www.ccctspm/
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 W 2011 roku Ruch Trzech Autonomii i Rada 

Chrześcijan wysłały 15 osób na studia do USA i Hong- 

kongu, w tym dwie na studia doktoranckie. Na krótsze 

kursy dokształcające wysłano 26 wykładowców semi-

naryjnych do Singapuru i Hongkongu oraz 7 osób do 

Anglii, Hongkongu i Szwajcarii. Liczby te nie są wy-

sokie, jak stwierdza Duan Qi, ale stanowią duży postęp 

w stosunku do tego, co było dawniej. Wybór właściwych 

kandydatów nie jest dla chińskiego Kościoła łatwy, gdyż 

doświadczenie pokazało, że znaczna część studentów po 

zakończeniu studiów zagranicą nie wraca do kraju11.  

 Jako największy problem seminariów teologicznych 

Duan Qi określiła brak naukowo wykwalifikowanych 

teologów, co skutkuje niskim poziomem teologicznego 

wykształcenia. Nie dociera się przez to do miejskiej elity 

intelektualnej, która z tego powodu bardziej wiąże się 

z Kościołami niezależnymi niż z tzw. „Kościołem sys-

temowym” (tizhi jiaohui 体制教会). W Pekinie znajduje 

się wiele seminariów teologicznych, które nie przynależą 

do Ruchu Trzech Autonomii, w tym takie, które po-

siadają wykładowców z zagranicznymi dyplomami, 

mogącymi zaspokoić wyższe zapotrzebowania intelek-

tualne. Ponieważ te nieoficjalne seminaria nie są zależne 

od oficjalnego pozwolenia władz, mogą one swobodnie 

zapraszać zagranicznych teologów z wykładami. Stu-

denci tych seminariów cieszą się wyższym poziomem 

wykształcenia i otrzymują dyplomy z tytułem magistra 

teologii, gdy tymczasem studenci oficjalnych semina-

riów nie mają tak wysoko wykwalifikowanych studiów 

i osiągają zaledwie poziom bakalaureatu. Jeśli nie zaj-

dzie żadna znacząca zmiana w zakresie poziomu wy-

kształcenia, wpływ Ruchu Trzech Autonomii na elity 

pozostanie bardzo ograniczony12. 
 

Parafie miejskie i urbanizacja na przykładzie Pekinu 

Silna tendencja urbanizacyjna zmienia wielkość i struk- 

turę miejskich parafii. Duan Qi zilustrowała to na pod-

stawie niektórych danych liczbowych dotyczących ko-

ścioła Haidian w Pekinie. Tamtejsza wspólnota powstała 

w 2004 roku i liczyła wtedy tylko 850 wiernych. Wzrosła 

do 6500-7000 osób w roku 2008 i do przeszło 10 000 

w roku 2011. Według oceny miejscowego duszpasterza, 

wśród 10 000 wiernych 90% stanowią migranci („lud-

ność mobilna”), lub osoby przybyłe do Pekinu po roku 

1990. Skutkiem migracji jest również odmłodzenie 

miejskich parafii. Dla przykładu: latem 2010 roku 

w Haidian ochrzczono 129 osób, w tym 70 migrantów, 

z których 59 zostało urodzonych po roku 197013. 

                                                
11  Duan Qi 段琦 „2011 nian Zhongguo jidujiao zhuyao zhijian ji 

chengshihua dui jiaohui de yingxiang” 2011年中国基督教主要事件

已城市化对教会的影响 (Chińscy protestanci w 2011 roku i wpływ 

urbanizacji na Kościoły), w: BB, s. 81n. 
12  Tenże, s. 84n. 
13  Tenże, s. 88 nn. 

 Na skutek migracji ludności z prowincji do miast 

liczba kościołów i pastorów nie jest wystarczająca, jak to 

wykazuje przykład Pekinu. 

 W 1958 roku w Pekinie było 64 kościołów, których 

liczbę po wprowadzeniu tzw. „jednolitego nabożeństwa” 

zredukowano do czterech. Chociaż miasto w ostatnich 

latach mocno się rozrosło, ma ono dzisiaj tylko 9 ko-

ściołów. Pięć w obrębie miasta, a cztery na obrzeżach. 

Ponieważ budowa kościołów jest bardzo ograniczona (na 

skutek braku odpowiednich pozwoleń), parafie starają 

się powiększać liczbę miejsca spotkań. Tak np. w roku 

2011 do kościoła Pingtan należało 79 punktów spotkań, 

zaś do kościoła Haidian ponad 50. Takiej ilości miejsc 

spotkań nie da się jednak obsłużyć za pomocą dotych-

czasowej liczby pastorów (9 w kościele Pingtan i 15 

w kościele Haidian)14 . 

 Jak wskazuje Duan Qi, są też w miastach nowe grupy 

wiernych, takie jak boss-chrześcijanie (laoban jidutu 老

板基督徒 ), intelektualiści, czy wędrowni robotnicy. 

Zwłaszcza w nowo powstałych kościołach intelektuali-

stów można spotkać również prawników, mających 

dobre kontakty z zagranicą15. 
 

Kościół katolicki 
Poniższe liczby odnośnie Kościoła katolickiego z roku 

2012 pochodzą z danych Ośrodka Studiów Ducha 

Świętego 16  diecezji Hongkong (HSSC) i oficjalnych 

katolickich gremiów kierowniczych: Stowarzyszenia 

Patriotycznego (SP) i oficjalnej Chińskiej Konferencji 

Biskupów (KB). Dalszym ważnym źródłem są infor-

macje katolickiej gazety „Xinde” (Wiara), mającej swoją 

siedzibę w Shijiazhuang i z jej strony internetowej 

www.xinde.org, a także z tamtejszego instytutu (Faith 

Institute for Cultural Studies, FICS), watykańskiej 

agencji informacyjnej Fides i katolickiej agencji infor-

macyjnej UCAN (Hongkong/Bangkok). 
 

•  12 mln – liczba wszystkich chińskich katolików – to 

znaczy zarówno oficjalnej, jak i podziemnej części 

Kościoła, według szacunków HSSC. 

•  6 mln – liczba katolików według danych oficjalnych 

katolickich gremiów kierowniczych (SP i KB). 
 

Diecezje: 

•  138, z tego 116 aktywnych i 22 nieaktywne (HSSC) 

•  97 według oficjalnego Kościoła (SP i KB). 

 

Biskupi: 

• 74 biskupów w oficjalnym Kościele (HSSC) 

• 40 biskupów w podziemiu (HSSC). 

                                                
14  Tenże, s. 97 nn. 
15  Tenże, s. 90-96. 
16  Dziękuję Ośrodkowi Studiów Ducha Świętego za udostępnienie 

danych dotyczących Kościoła katolickiego (stan na koniec 2012 

roku). 
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Seminaria i seminarzyści: 

• 10 wyższych seminariów duchownych z 533 seminarzy-

stami (o tymczasowym zamknięciu niektórych seminariów 

patrz poniżej) 

•  10-12 niższych seminariów z 490 alumnami (HSSC) 

•  10 podziemnych seminariów duchownych z 450 semina-

rzystami (HSSC). 

 

Siostry zakonne: 

• 3420 w Kościele oficjalnym, w około 80 zgromadzeniach 

zakonnych (HSSC) 

•  1500 w podziemiu, w około 80 zgromadzeniach zakonnych 

(HSSC). 

 

Nowicjaty sióstr:    

• 40 w oficjalnym Kościele, z 50 siostrami we formacji 

•  20 w podziemiu, z setką sióstr we formacji. 
 

Diecezjalne ośrodki służby społecznej 

Według zestawień FICS (stan z sierpnia 2012) Kościół 

katolicki w Chińskiej Republice Ludowej prowadzi 20 

ośrodków pomocy społecznej. Należą do nich, obok 

fundacji Hebei Jinde Charities, 18 diecezjalnych 

ośrodków pomocy społecznej w diecezjach Pekin, 

Cangzhou (Hebei), Chifeng (Mongolia Wewnętrzna), 

Chongqing, Handan (Hebei), Hengshui (Hebei), Gu-

angxi, Jilin, Kunming (Yunnan), Lanzhou (Gansu), 

Liaoning, Linyi (Shandong), Szanghaj, Taiyuan (Shanxi), 

Tianjin, Wanzhou (Chongqing), Xi’an (Shaanxi) 

i Zhoucun, jak również Ośrodek Józef-Aimin w Xinzhou 

(Shanxi)17 . 

 Obok tych ośrodków diecezjalnych, które świadczą 

usługi i programy w różnych dziedzinach, istnieją liczne 

społeczne instytucje katolickie takie jak sierocińce, domy 

starców, kliniki itp.18. Również Kościół w podziemiu 

angażuje się na polu charytatywnym.  

 

Chrzty 

Oficjalne gremia katolickie (SP i KB) od lat podają 

ogólną liczbę roczną 100 000 chrztów w Kościele kato-

lickim w Chinach. W swoim raporcie na temat Kościoła 

katolickiego (zawartym w BB), Liu Guopeng podaje 

liczbę 30 000 chrztów w roku, która wydaje się bardzo 

niska. Według niego wzrost Kościoła katolickiego wy-

równuje jedynie ogólny przyrost ludności19. 

                                                
17  John B. Zhang, Walking in Love and Service with China and the 

Chinese Chuch. Manuskrypt referatu na konferencji „Faith - based 

social services in China today” zorganizowanej przez Caritas 

Deutschland i Jinde Charities w kooperacji z China-Zentrum 

Freiburg i. Br. 18-19 październik 2012. 
18   Por. dane oficjalnych gremiów katolickich w roku 2010 (Wen-

zel-Teuber, s. 31) i dokładne, choć niepełne dane FICS z roku 

2009 (Roman Malek, Volksrepublik China: Kirche und Religionen 

in Zahlen. Statistiken 2009/2010, „China heute” 2010, nr 1, 

s. 22-24. 
19  Por. Liu Guopeng 刘国鹏 2011 nian Zhongguo tianzhujiao de 

zhongfu yu Iwang, 2011 年中国天主教的重负与希望  (Chiński 

 Dla okresu Wielkanocy – najważniejszego terminu 

chrztów w roku – FICS zestawiła w roku 2012 po raz 

piąty liczbę chrztów. Według tych danych, w Kościele 

katolickim w ChRL w czasie Wielkanocy 2012 

ochrzczono 22 104 osoby (w stosunku do 21 278 w roku 

poprzednim). 75% z nich stanowiły chrzty dorosłych. 

W niektórych diecezjach FICS wskazał na wyraźny 

wzrost w stosunku do lat poprzednich, jak np. w pro-

wincji Hebei i diecezji Wanzhou. Dane zostały zebrane 

w 101 diecezjach przy użyciu e-maili i faksu, a także 

potwierdzone telefonicznie, ale, jak zaznaczono, nie są 

one pełne. Również chrzty w Kościele podziemnym 

zostały ujęte tylko częściowo. 

 
Tabela 4 

Liczba osób ochrzczonych w ChRL na Wielkanoc 2012 roku 

(Faith Institute for Cultural Studies FICS, Xindebao (xdb) 

19.4.2012)  

 
Całe terytorium ChRL  22 104 

 
Anhui    137   Hebei 

Beijing    500    Tangshan  195 

Chongqing   300    Xingtai   1750 

 Wanzhou  900    Zhangjiakou 52 

Fujian       Heilongjiang  475 

 Fuzhou   367   Henan  

 Minbei   24    Anyang   565 

 Mindong  200    Kaifeng  68 

 Xiamen  130    Nanyang  180 

Gansu        Puyang   124 

 Lanzhou  100    Shangqiu  120 

 Pingliang  15    Xinxiang  30 

 Tianshui  83    Xiyang   57 

Guangdong      Zhengzhou  67 

 Guangzhou  260    Zhumadian  63 

 Jiangmen  45   Hubei 

 Meizhou  160    Chibi   90 

 Shantou  757    Jingzhou  12 

 Shenzhen  60    Wuhan   176 

 Zhanjiang  145    Xiangfan  53 

Guangxi   514    Yichang  45 

Guizhou   160   Hunan    202 

Hainan   8   Jiangsu  

Hebei        Haimen  57 

 Baoding  93    Nanjing  121 

 Cangzhou  495    Suzhou   54 

 Chengde  111    Xuzhou   153 

 Handan   1222  Jiangxi    156 

 Hengshui  308   Jilin    75 

 Shijiazhuang 184   Liaoning   726 

                                                                           
Kościół katolicki w 2011 roku. Problemy i nadzieje), w: BB, 

s. 122. Liu Guopeng to naukowiec z CASS, który obronił doktorat 

na Universitá Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie. Zastąpił 

w 2012 roku w BB dotychczasową specjalistkę od spraw Kościoła 

katolickiego Wang Meixiu. 
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Mongolia Wewnętrzna  Shanxi 

 Bameng  350    Changzhi  70 

 Baotou   120    Datong   50 

 Chifeng  41    Fenyang  413 

 Hohhot   182    Linfen   88 

 Jining   159    Puzhong  131 

Ningxia   87    Shouzhou  171 

Qinghai   13    Taiyuan  612 

Shaanxi       Xinzhou  97 

 Ankang  11    Yuncheng  187 

 Fengxiang  157   Sichuan 

 Hanzhong  119    Chengdu  400 

 Sanyuan  351    Leshan   151 

 Weinan   140    Nanchong  783 

 Xi’an   271    Xichang  66 

 Yan’an   404    Yibin   134 

 Zhouzhi  295   Tianjin    116  

Shandong      Tybet    3  

 Heze   108   Xinjiang   20 

 Jinan   400   Yunan 

 Liaocheng  118    Dali   2 

 Linyi   162    Kunming  144 

 Qingdao  84     Zhaotong  32 

 Weifang  49    Zhejiang 

 Yantai   9     Hangzhou  133 

 Yanzhou  160    Ningbo   281 

 Zhoucun  199    Taizhou  27 

Shanghai   379    Wenzhou  681 

  

W wielu parafiach chrzty były udzielane również poza 

Wielkanocą. Poniżej podajemy trzy przykłady: 
 

Diecezja Beijing, ośrodek ewangelizacyjny kościoła 

Xishiku (kościół północny). Po trzymiesięcznym kate-

chumenacie ochrzczono w trzech różnych terminach 

kolejno 148, 161 i 130 katechumenów. Ośrodek kładzie 

duży nacisk na dalsze kształcenie i opiekę nad nowo 

ochrzczonymi we własnych grupach (xdb 20.12). 
 

Diecezja Tianjin, katedra Xikai, 15 grudnia 2012 roku 

po trzy i pół miesięcznym kursie ochrzczono tam 206 

osób. Ich przeciętny wiek wynosił 35 lat. 70% z nich 

miało ukończone przynajmniej szkołę zawodową (xdb 

18.12). 
 

Diecezja Nanjing, parafia Jiangyin. Od stycznia do 

sierpnia 2012 roku parafia przygotowała 400 katechu-

menów, z których 294 przyjęło chrzest. Zachęcano do 

wzięcia udziału w katechumenacie przez odpowiednio  

przygotowane materiały, odwiedziny w rodzinach i roz- 

mowy telefoniczne (xdb 20.09). 

 

Zmarli w 2012 roku biskupi 

1. Chen Shizhong 陈适中, Jan (1917-2012), Yibin (Si-

chuan) 

2. Guo Chuanzhen 郭传真, Samuel (1918- 2012), Jinan 

(Shandong) 

3. Li Yi 李毅 OFM, Hermenegild (1923-2012), Changzhi 

(Shanxi) 

 

Święcenia biskupie w roku 2012 

1. Chen Gong’ao 陈功鳌 , Józef (ur. 1964), Nanchong 

(Sichuan), 19.04.2012.  

2. Qu Ailin 屈蔼林, Metody (ur. 1961), Changsha (Hu-

nan), 25.04.2012. 

3. Yue Fusheng 岳福生, Józef (ur. 1964), Heilongjiang, 

6.07.2012 (święcenia bez mandatu Stolicy Apostolskiej, 

które podlegają ekskomunice). 

4. Ma Daqin 马达钦 , Tadeusz (ur.1968), Szanghaj, 

7.07.2012. 
 

Święcenia kapłańskie 

Według zestawień FICS święcenia kapłańskie w roku 

2012 przyjęło w ChRL 78 diakonów. Do tej liczby na-

leży jeszcze dodać święcenia, które odbyły się w Ko-

ściele podziemnym. Zatem, inaczej niż wskazuje ogólna 

tendencja do zmniejszania się liczby neoprezbiterów, 

liczba święconych kapłanów była dwa razy wyższa niż 

w poprzednim roku. Liu Guopeng w swoim materiale 

o Kościele katolickim w BB podaje dla poprzedniego 

2011 roku liczbę 44 święceń kapłańskich20. 
 

Tabela 5 

Święcenia kapłańskie w ChRL 2012 (FICS) 
 

Całe terytorium ChRL 78 
 

Baotou   2 18.10  Pingliang  1 2012 

Beijing   1 8.12  Sanyuan  1 6.10 

Cangzhou  7 3.5   Shanghai  8 17.3 i 3.12 

Dali   3 26.3  Shaozhou  1 24.5 

Fenyang  1 18.8  Shashi   1 24.5 

Hainan   1 17.5  Suzhou   2 15.9 

Hanzhong  1 2012  Tangshan  3 3.6 

Hengshui  5 25.4  Tianjin   1 30.11 

Hohhot   1 21.9  Wenzhou  4 17.3 

Changsha  3 28.10  Wuhan   1 3.5 

Jiangxi   3 24.6  Xi’an   1 29.6 

Kunming  2 26.3  Xichang  1 4.8 

Leshan   4 29.6  Xingtai   3 3.7 

Meizhou  2 7.6   Xinxiang  3 18.9 

Minbei   1 3.7   Xuzhou   1 18.10 

Nanchong  2 9.10  Yibin   1 30.11 

Nanjing  2  1.5   Yuncheng  2 8.12 

Ningxia  1 18.3  Zhaotong  1 26.3 

 

Śluby zakonne sióstr 
 

W roku 2012 według zebranych danych 49 sióstr za-

konnych różnych zgromadzeń złożyło śluby wieczyste. 

Faktyczna liczba jest zapewne nieco wyższa. Również tu 

brakuje danych ze wspólnot nieoficjalnych. 
 

                                                
20  Liu Guopeng, s. 119. 
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Liczba studentów w seminariach duchownych i na 

studiach zagranicznych 

Na początku roku akademickiego 2012/2013 w 9 z 10 

oficjalnych seminariów duchownych w ChRL studio-

wało 486 kandydatów do kapłaństwa. Dziesiąte semi-

narium – Regionalne Wyższe Seminarium Duchowne 

w Sheshan w Szanghaju na skutek zatargów związanych 

ze święceniami biskupimi bpa Ma Daqin na biskupa 

pomocniczego w Szanghaju 7 lipca 2012 zostało tym-

czasowo zamknięte. Z początkiem 2013 roku, na skutek 

sporów między zarządem seminarium i władzami pań-

stwowymi, postanowiono również zamknąć na dwa lata 

ewaluacji Seminarium Montecorvino w Taiyuan (Shan- 

xi). Kurs absolwentów był jeszcze prowadzony do 

czerwca 2013 roku. Według stanu na dzień dzisiejszy 

tylko w ośmiu z dziesięciu seminariów duchownych 

można obecnie studiować. 

 Zamykanie katolickich seminariów duchownych jest 

również związane ze zmniejszającą się liczbą semina-

rzystów. Z wcześniejszych dwunastu seminariów du-

chownych Kościoła oficjalnego, dwa przestały przyj-

mować nowych seminarzystów już wcześniej – semina-

rium Mongolii Wewnętrznej w Hohhot w 2006 roku 

i seminarium prowincji Shandong w Jinan w 2009 roku. 

W seminarium w Jinan odbywają się teraz kursy do-

kształceniowe dla świeckich. 
 

Tabela 6 

Absolwenci (pierwsza kolumna) i seminarzyści pierwszego 

roku (druga kolumna) w oficjalnych katolickich seminariach 

duchownych w roku 201221. 
 

Seminarium w Pekinie (narodowe)   11  13   

Seminarium w Pekinie (diecezjalne)    0   2 

Seminarium w Pixian (Sichuan)    0   2 

Seminarium w Jilin                             5     12 

Seminarium w Shenyang      0  13 

Seminarium w Shijiazhuang               20  26 

Seminarium w Taiyuan              16    0  

Seminarium w Wuhan                    0   0                                     

Seminarium w Xi’an            11      12 

Wszystkie seminaria                63  80 
 

Z początkiem roku akademickiego 2012/2013 na kursach 

teologicznych w seminariach duchownych studiowało 

213 sióstr zakonnych; 102 z nich studiowały w regio-

nalnym seminarium w Xi’an, a pozostałe w Taiyuan, 

Shenyang i Shijiazhuang22. 

 Ponad 100 kapłanów i osób zakonnych z ChRL stu-

diowało pod koniec 2012 roku na Fakultecie Teolo-

gicznym Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen na Tajwanie, 

który od trzech lat przyjmuje studentów z ChRL23. 

                                                
21  Zestawione według xdo 18.09. 
22  Dane wg xdo 18.9. O zamykaniu seminariów i ich kontekście por. 

„China heute” 2012, nr 3, s. 142-145, 157; UCAN 11, 25.1.2013. 
23  UCAN 5.12. 

 W różnych krajach Europy, USA i na Filipinach od 

roku 1993 powstały programy studiów dla chińskich 

księży katolickich, seminarzystów i sióstr zakonnych. 

W latach 1994–2006 wysłano na takie studia (przeważnie  

studia teologiczne) do Europy 387 kapłanów, semina-

rzystów i sióstr zakonnych; do 2006 roku 70 z nich 

wróciło już z powrotem do Chin. Reszta nie ukończyła 

jeszcze studiów za granicą. Z kolei na studia do USA 

w latach 1991–2006 wyjechało 90 osób (36 kapłanów, 40 

seminarzystów, 12 sióstr zakonnych i 2 osoby świeckie). 

W 2006 roku 58 z nich wróciło już po ukończeniu stu-

diów do swojej ojczyzny24. Nie opublikowano żadnych 

danych liczbowych o okresie po roku 2006, ale z pew-

nością również w tych ostatnich latach wielu studentów 

z Kościoła katolickiego w Chinach podjęło studia teo-

logiczne za granicą. 

 

Nowe kościoły 

6300 istniejących obecnie i będących do dyspozycji 

kościołów powinno zasadniczo wystarczyć, aby katoli-

kom w Chinach umożliwić regularne życie religijne – 

stwierdza Liu Guopeng w BB. Podczas gdy od rewolucji 

kulturalnej aż do roku 2000 przeciętnie prawie każdego 

dnia otwierano jakiś nowy kościół, to ostatnio tempo 

budowy nowych kościołów zmalało. Znacząco wzrosły 

za to wielkość i standard niektórych nowych budowli. 

Poza tym Liu zwraca uwagę, że obok budowli w stylu 

gotyckim czy tradycyjnym chińskim, można również 

znaleźć obecnie odważne budowle w stylu nowoczesnym. 

Język religijny został poprzez nie w nowy sposób 

transponowany na architektoniczny, przez co Kościoły 

katolickie otrzymują własną atmosferę i moc przycią-

gania. W roku 2012, jak to zostało ukazane na stronie 

internetowej Xinde, oddano do użytku 37 nowo wybu-

dowanych czy też odnowionych kościołów różnej 

wielkości i różnorodnego stylu.  

 Poniżej przedstawione, poświęcone w 2012 roku 

kościoły, są bardzo zróżnicowane. Często posiadają 

również sale zebrań, mieszkania dla kapłanów oraz biura. 

W sprawozdaniach, które są wzięte ze strony interne-

towej Xinde, często podawane są również koszty, które 

wierni ponosili przy ich wznoszeniu. Rozpiętość jest 

ogromna: od 110 tys. do 15 mln juanów (ok. 13 800 do 

1,9 mln €). Zależy to również od prowincji, w której 

powstawały. W nadbrzeżnej diecezji Wenzhou, gdzie 

wśród katolików są również dobrze zarabiający przed-

                                                
24  Jean Charbonnier MEP, Welcoming Chinese Theology Students in 

Europe. The Experience of the Past 12 Years, Prospects for the 

Future, w: European Ecumenical China Communication, nr 6, 

Sankt Augustin 2008, s. 398-409, tu s. 397; Larry Lewis mm, 

Chinese Seminary Teachers and Formators Project Summer 1991 – 

September 2006, w: European Ecumenical China Communication, 

dz. cyt., s. 427-432, tu s. 431. 
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siębiorcy, kościoły są większe, okazalsze i kosztowniej 

wyposażone niż na bardziej wiejskich terenach Shaanxi. 

 Nowe kościoły stają się niezbędne, gdy stare budynki 

stają się za małe dla rosnącej wspólnoty lub też nie nadają 

się do użytku, bo zbudowano je tymczasowo z materiału 

złej jakości. Dotyczy to zwłaszcza kościołów budowa-

nych szybko zaraz po rewolucji kulturalnej. Budowane 

są również kościoły w nowych parafiach powstałych 

w miejscowościach, gdzie dawniej nie było żadnych 

katolików. Większość nowych kościołów, mimo po-

stępującej urbanizacji, powstaje na terenach wiejskich. 
 

Bameng (Bayanur-Bund, Mongolia Wewnętrzna): po-

święcenie przebudowanego i powiększonego kościoła 

Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny. 
 

Cangzhou (Hebei), Botou, Shiqiao, Ludaocun: po-

święcenie nowego kościoła. Parafia katolicka w wiosce 

ze 100 wiernymi powstała dopiero w ostatnich latach. 
 

Cangzhou (Hebei), parafia Suning, gmina Gezhuang: 

poświęcenie nowego kościoła Serca Jezusowego. 

Dwuwieżowy kościół o długości 32 metrów kosztował 

1,4 mln yuanów. Licząca 380 wiernych parafia zebrała 

na ten cel 1,12 mln yuanów. Resztę dała diecezja i inni 

darczyńcy również spośród niekatolików. 
 

Guangxi: W roku 2012 w prowincji, w której  oficjalnie 

wcześniejsze diecezje złączono w jedną diecezję Guangxi, 

ustanowiono 17 punktów zebrań. W tym samym czasie 

Kościół katolicki w Guangxi zyskał 1681 nowych 

wiernych. O powstaniu tych prostych miejsc modlitwy 

najczęściej w mediach katolickich się nie informuje. 

Wspomniane liczby znalazły się na stronie internetowej 

miejscowego Kościoła w sprawozdaniu rocznym bi-

skupa. 
 

Hainan, Haikou: poświęcenie nowego kościoła Serca 

Jezusowego. Równocześnie po raz pierwszy od 60 lat na 

wyspie (prowincji) Hainan został wyświęcony ksiądz. 

Diecezja Hainan ma dwóch kapłanów, którzy w ośmiu 

kościołach obsługują 5000 wiernych.  
 

Handan (Hebei), parafia Guangping: poświęcenie 

dwóch nowych kościołów w gminach Fengying i Xi-

dingzhuang. 
 

Handan (Hebei), Nanluguxiang, Shaozhuang: otwarcie 

nowego kościoła. Koszty 110 000 yuan na prostą bu-

dowlę pochodziły ze zbiórek wiernych z wioski. 
 

Handan (Hebei), parafia Yongnian, Shizhuang: po-

święcenie odbudowanego kościoła Matki Boskiej Nie-

pokalanego Poczęcia. Poprzedni kościół z 1989 roku był 

już bardzo zniszczony. 
 

Jinan (Shandong), Manzhuang, Wangzhuang: poświe-

cenie nowego kościoła Serca Jezusowego. Wangzhuang 

jest znaną katolicką wioską, w której chrześcijanie żyją 

od 300 lat. Ponad stuletni stary kościół był już ruiną. 
 

Lanzhou (Gansu), Wuwei: poświęcenie dwóch nowych 

kościołów w gminach Siba Jiudun i Yangou.  
 

Liaoning, miasto Chaoyang: poświęcenie kościoła 

Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Stary kościół 

z roku 1891 musiał zostać rozebrany ze względu na nowe 

rozplanowanie miasta. Nowy kościół w stylu gotyckim, 

z dwoma wieżami o wysokości 57 m, liczący 2700 m² 

powierzchni, kosztował 15 mln yuanów. Trzy budynki, 

które powstały obok, to mieszkania dla kapłanów, sióstr 

zakonnych, biura oraz pomieszczenia do wynajęcia, 

z których dochód ma służyć utrzymaniu kościoła. Para-

fia Chaoyang ma ponad 2000 wiernych. 
 

Linfen (Hongdong, Shanxi), parafia Zhaocheng, gmina 

Nanyidian: poświęcenie nowego kościoła pod wezwa-

niem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Zebrana 

wspólnota modliła się za Kościół w Chinach i odmawiała 

modlitwę Benedykta XVI do Matki Bożej z Sheshan. 

W roku 1970 przybyła do tej wioski pierwsza katoliczka 

i szerzyła w niej wiarę. Dziś Ninyidian liczy 70 wiernych, 

a w sąsiedniej miejscowości Shizhuang jest 140 katoli-

ków. Nowy kościół został wybudowany wspólnie przez 

obydwie wioski. Budynek obok to plebania z salą zebrań 

dla wiernych. Łączne koszty wyniosły 500 000 yuanów. 
 

Nanjing (Jiangsu), Taizhou: nowy kościół pod wezwa-

niem chwalebnego Krzyża. 

 

Ningxia, Pinglou: poświęcenie nowo budującego się 

kościoła, który ze względu na budowę drogi musiał być 

przeniesiony. Władze rządowe przyznały na ten nowo 

budujący się kościół ponad 2 mln yuanów. W 1880 roku 

dwaj belgijscy misjonarze przynieśli do Pinglou wiarę 

chrześcijańską. Zginęli śmiercią męczeńską w roku 

1900. 
 

Szanghaj, okręg Jiading, gmina Anting: poświęcenie 

nowego kościoła Narodzenia NMP. Poświęcenie ka-

mienia węgielnego miało miejsce w 2003 roku. Dzięki 

ofiarom i wsparciu wiernych oraz z pomocą diecezji 

wykończony kościół mógł zostać poświęcony. 
 

Shijiazhuang (Hebei), Benduzhuang: otwarcie nowego 

kościoła. Benduzhuang („wioska Benedykta”) jest 

wioską całkowicie katolicką z 1000 mieszkańców. Po-

wstała kiedy w 1949 roku benedyktyńscy misjonarze 

przygotowali tamtejszą ziemię pod uprawę i oddali 

w dzierżawę ludziom, którzy ze względu na głód musieli 

opuścić swoją ziemię ojczystą. 
 

Taiyuan (Shanxi), parafia Changou, gmina Shuigou: 

poświęcenie nowego kościoła. 300-letnia wioska liczy 
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250 katolików. Ze względu na bezpieczeństwo wiejski 

kościół z roku 1895 został zburzony w 2007 roku. 
 

Taiyuan (Shanxi), parafia Heshangju, gmina Jijiagang: 

poświęcenie nowego dwuwieżowego kościoła w stylu 

gotyckim. Z 420 mieszkańców wioski 220 to katolicy.  
 

Taiyuan (Shanxi), parafia Shagou, Wujiazhuang: po-

święcenie nowego kościoła św. Pawła. Jego architektura 

przypomina katedrę w Szanghaju w Xujiahui z dwiema 

wieżami 28,5 metra wysokości. Wioska Wujiazhuang 

ma 3000 mieszkańców i ponad 50 [sic!] katolików, 

którzy są katolikami od pięciu pokoleń. 
 

Tianjin, kościół w Wanghailou: ponowne otwarcie hi-

storycznego kościoła po jego restauracji przez władze. 

W 2006 roku ze względu na stan budynku został on 

zamknięty. W 2007 parafia postarała się o prowizo-

ryczny budynek zastępczy do odprawiania nabożeństw. 

Wniosek o renowację kościoła do władz, sprawujących 

nad nim opiekę jako pomnikiem historycznym, był 

rozpatrywany przez wiele lat. Począwszy od 10 grudnia 

2012 roku znów odprawiana jest w nim codzienna Msza 

Święta. Pierwszy kościół w Wanghailou został wznie-

siony w 1773 roku. W 1861 stał się częścią koncesji 

francuskiej. W 1869 roku został przemianowany na 

kościół Naszej Pani Zwycięskiej. W 1870 podczas za-

mieszek w Tianjin został spalony i w 1897 roku po-

nownie na tym samym miejscu odbudowany. Wkrótce 

podczas powstania bokserskiego w 1900 został znów 

zniszczony i w 1904 po raz trzeci odbudowany tym ra-

zem jako siedziba biskupa razem ze szkołą dla chłopców 

i dziewcząt. W 1914 siedziba biskupa została przenie-

siona do katedry Xikai. Podczas rewolucji kulturalnej 

i trzęsieniu ziemi w Tangshan w 1976 roku kościół  

w Wanghailou został mocno uszkodzony. W 1985 

zniszczony kościół oddano z powrotem Kościołowi ka-

tolickiemu i po renowacji został on w 1986 ponownie 

otwarty. Kościół w Wanghailou jest narodowym po-

mnikiem kultury na poziomie krajowym25. 
 

Wanzhou (Chongqing), miasto Dazhou, powiat Daxian, 

gmina Shiqiao: poświęcenie nowego kościoła. Kościół 

katolicki z Shiqiao ma stuletnią historię (zamieszkuje 

tutaj ponad 1000 katolików). Pierwotny kościół został 

zniszczony w czasie rewolucji kulturalnej i dopiero teraz 

mógł ponownie zostać wybudowany. 
 

Wanzhou (Chongqing), gmina Fenshui: poświęcenie 

nowego kościoła. 
 

Wanzhou (Chongqing), gmina Houshan: poświęcenie 

nowego miejsca spotkań, w którym ubodzy rolnicy 

z okolicy mogą uczestniczyć we Mszy Świętej. Odległa 

                                                
25  Charbonnier, s. 62 nn. 

miejscowość jest trudnodostępna ze względu na oko-

liczne góry. 
 

Weinan (Shaanxi), Nanzhidaohui: poświęcenie nowego 

kościoła Chrystusa Króla przez biskupa Tong Changping. 

Kościół o 18 m długości i 7 m szerokości kosztował 200 

000 yuanów. Większość tych kosztów pokrył pewien 

katolik z Weinan, który sponsorował i przyczynił się już 

po raz drugi do wybudowania kościoła. 
 

Wenzhou (Zhejiang), dekanat Yongjia, parafia Yonglin, 

Luoxi: poświęcenie nowego kościoła Matki Boskiej 

Niepokalanego Poczęcia. Położony u podnóża góry, 

utrzymany w gotyckim stylu, o powierzchni 1600 m kw., 

kosztował 5 mln yuanów. Pierwotnie była w Luoxi tylko 

jedna rodzina katolicka. Obecnie jest ich 33. Najpierw na 

modlitwie spotykano się w domu prywatnym, co dla 

rosnącej wspólnoty szybko stało się zbyt uciążliwe. Już 

kilka tygodni po poświęceniu, w nowym kościele zostały 

ochrzczone 22 osoby. 
 

Wenhou (Zhejiang), parafia Nanxi, gmina Bilian: po-

święcenie nowego kościoła św. Wawrzyńca. Trzypię-

trowy „gotycki” kościół z dwiema 37 m wysokimi 

wieżami mieści na parterze wielofunkcyjną halę, na 

pierwszym piętrze różnej wielkości pomieszczenia 

grupowe, a na drugim piętrze kościół z miejscami dla 

400 osób. Budynek kosztował 2,4 mln yuanów. Pierwszy 

mały kościółek w tej miejscowości pochodził z 1896 roku. 

W ciągu lat wielokrotnie był rozbudowywany i po re-

wolucji kulturalnej ponownie użytkowany. W 2008 roku 

został jednak zamknięty przez władze ze względu na 

bezpieczeństwo. Był też za mały dla rozrastającej się 

wspólnoty. 
 

Wenzhou (Zhejiang), powiat Pingyang, dekanat Can-

gnan, Zhoujiache: poświęcenie nowego kościoła Matki 

Boskiej Różańcowej. Jest on dwupiętrowy, z wieżą 

wysoką na 55 m i o powierzchni 2000 m kw. Potrafi 

pomieścić prawie 800 uczestników nabożeństw. Budowa 

kosztowała 8 mln yuanów. 
 

Xiamen (Fujian), Nanjing: poświęcenie nowo wybu-

dowanego kościoła Matki Boskiej Wspomożenia Wier-

nych. Pierwszy kościół w Nanjing został wybudowany za 

pozwoleniem cesarza Kangxi. Tablica kamienna z ce-

sarskim pozwoleniem znajduje się do dziś nad portalem 

kościoła. Nowy budynek jest dwupiętrowy, z salą wie-

lofunkcyjną na parterze i kościołem na piętrze, miesz-

czącym 500 osób. Kosztował 1 mln yuanów. 
 

Xiamen (Fujian), miasto Nan’an, Jintao: poświęcenie 

nowego kościoła pod patronatem św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus. Kościół pomieści 150 osób. 
 

Xi’an (Shaanxi), Zhonghehui: poświęcenie nowego 

kościoła pod patronatem Matki Bożej Królowej Chin. 
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Wioska liczy ok. 1000 mieszkańców, w tym 140 kato-

lików. Budowa długiego na 20 m i szerokiego na 10 m 

kościoła kosztowała 430 000 yuanów. 
 

Xichang (Sichuan), miasto Panzhihua, gmina Hongge: 

poświęcenie kościoła Bożego Miłosierdzia. W miej-

scowości mieszkało wielu katolików, ale ponieważ 

pierwotnie nie mieli oni własnego kościoła i mogli się 

spotykać tylko w swoich domach, wspólnota mogła się 

tylko powoli rozwijać. 
 

Xinzhou (Shanxi): poświęcenie kościoła Matki Bożej 

Różańcowej. W wiosce przylegającej do miasta Xinzhou 

na wzgórzach osiedliło się 200 katolików. Proboszcz tej 

parafii angażuje się społecznie. W 24 kolektach zebrał 

180 000 yuanów dla 70 uzdolnionych, lecz ubogich 

uczniów. Parafialny Ośrodek Pomocy Społecznej pod 

patronatem św. Józefa rocznie odwiedza 100 ubogich 

rodzin w regionie, rozdzielając ubrania i środki żyw-

nościowe. W dniu poświęcenia kościoła powołano też 

tzw. „Rodzinę miłości bliźniego”, która znalazła po-

mieszczenie w nowym budynku. Mogą w niej znaleźć 

schronienie i pomoc ludzie samotni i bezdomni, po-

trzebujący ludzkiego wsparcia. 
 

Zhouzhi (Shaanxi), miasto Xingping, parafia Potou: 

nowy kościół Niepokalanego Poczęcia. Pierwszy kościół 

z 1914 roku został zniszczony w czasie rewolucji kul-

turalnej. Nowa budowla z 1982 roku była prowizoryczna 

i mała, a także stała się niebezpieczna. Na budowę 

obecnie wzniesionego kościoła w latach 2011–2012 ze-

brano około 500 000 yuanów. 

Zhouzhi (Shaanxi), Yangling shifan, gmina Wuquan, 

parafia Bigong: wzniesienie nowego krzyża na kościele 

parafialnym. Podczas trzęsienia ziemi w Wenchuan 

w 2008 roku została zniszczona fasada kościoła 

z krzyżem. Pierwszy kościół w wiosce zbudowano 

w 1927 roku. Został ponownie odbudowany w 1987 roku. 

200 katolików z Bigong utrzymuje się z uprawy warzyw 

lub pracy w okolicznych zakładach. 
 

Zhouzhi (Shaanxi), wioska Zhuyuantou: wzniesienie 

krzyża na nowo wybudowanym kościele św. Antoniego. 

Kościół pochodzący z 1911 roku, został zniszczony 

w czasie rewolucji kulturalnej. Prosty budynek zastęp-

czy z roku 1990 został uznany po trzęsieniu ziemi 

w Wenchuan w 2008 roku za nienadający się do użytku. 

Wierni sami postarali się o potrzebne środki na obecną 

odbudowę w wysokości 200 000 yuanów. 
 

Hongkong 
 

Na Wielkanoc 2012 roku w Kościele katolickim po-

dobnie jak w latach poprzednich w diecezji Hongkong 

ochrzczono około 3400-3500 osób. Liczba katolików 

w Hongkongu w ostatnich dziesięciu latach stale wzra-

stała. Na dzień 31 sierpnia 2011 szacowano liczbę za-

mieszkujących na stale w diecezji katolików na 363 000, 

a tymczasowo przebywających w Hongkongu katolików 

na 138 000. 

 W roku 2012 diecezja obchodziła 15-lecie wprowa-

dzenia stałego diakonatu. W tym czasie wyświęcono 18 

stałych diakonów. Ostatnich trzech wyświęcono 14 lipca 

2012 roku. Wszyscy poza jednym są mężczyznami żo-

natymi. 

 W roku akademickim 2011–2012 Seminarium Ducha 

Świętego diecezji Hongkong ukończyło 50 tamtejszych 

absolwentów, w tym 18 studia teologii, 13 filozofii i 19 

religioznawstwa. 10 z 50 absolwentów było seminarzy-

stami diecezji Hongkong, względnie różnych zakonów 

działających w Hongkongu. 
 

Chińscy katolicy we wspólnotach zagranicznych 
 

Na Wielkanoc 2012 roku w Nowym Yorku we wspól-

nocie chińskich katolików zostały ochrzczone 154 osoby, 

w tym 120 dorosłych. Na Boże Narodzenie 2011 odbyło 

się 175 chrztów, w tym 95 chrztów dorosłych. Chińscy 

katolicy spotykają się w Nowym Yorku na nabożeń-

stwach w trzech różnych kościołach. 
 

Tajwan 
 

14 lipca 2012 roku tajwańskie Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych opublikowało sprawozdanie  statystyczne 

na temat: „Sytuacja świątyń i kościołów różnych religii 

pod koniec 2011 roku”26. Wskazuje ono na liczbowy 

rozwój w zakresie zarejestrowanych przez państwo in-

stytucji religijnych oraz ich członków między 2007 

i 2011 rokiem. 
 

Tabela 7 

Liczba zarejestrowanych świątyń i kościołów na Tajwanie z 

końcem 2011 roku27 

 
Razem           15 310 

 

Świątynie                11 968 

Daoizm (daojiao 道教)       9361 

Buddyzm (fojiao 佛教)       2354 

Lijiao 理教                6 

Xuanyuanjiao 軒轅教              8 

Tiandijiao 天帝教                    1 

Yiguandao 一貫道           213 

Tiandejiao 天德教         5 

Konfucjanizm (rujiao 儒教)        15 

                                                
26  Neizhengbu tongjichu 内政部統計處 (Biuro statystyczne Minis-

terstwa Spraw Wewnętrznych [Tajwanu]) (wyd.), 100 nian di 

zongjiao simiao, jiaohui(tang) gaikuang 100 年底宗教寺廟,教會(堂)

概況  (Sytuacja świątyń i kościołów pod koniec 2011 roku), 

www.moi.gov.tw/stat (opublikowane 14.7.2012). Por. również 

Central News Agency 14.7 i „China heute” 2012, nr 4, s. 146. 
27  Neizhengbu tongjichu, tablica 5. 
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Taiyijiao 太易教            - 

Haizijiao 亥子教           - 

Mile dadao 彌勒大道        2 

Zhonghua shengjiao 中華聖教     - 

Yuzhou Milehuang jiao 宇宙彌勒皇教  - 

Xian tian jiu ciao 先天救教       - 

Huangzhong 黃中          1 

Xuanmen zhenjiao 玄門真教      - 

Tiandao 天道          - 

Inne             2 

 

Kościoły              3342 

Katolicy (tianzhuijiao 天主教)     737 

Protestanci (jidujiao 基督教)      2556 

Islam (huijiao 回教)       5 

Tenrikyo (tianlijiao 天理教)     20 

Bahai’i (bahayijiao 巴哈伊教)      2 

Mahikari (zhenguang jiaotuan 真光教團)   1 

Scientology (shandaji zongjiao 山達基宗教) 1 

Zjednoczony Kościół (sekta Moona, 

 tongyijiao 統一教)        1 

Mormoni (momenjiao 摩門教)     2 

Inne               17 
 

Pod koniec 2011 roku w Wydziale Spraw Religijnych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zarejestrowanych 

było 27 religii, przy czym rozróżniano „świątynie” 

(simiao 寺廟 ) i „kościoły” (jiaohui[tang] 教會堂 ). 

Powyższa tabela wskazuje na miejsca kultu 26 zareje-

strowanych przez państwo religii. Niewymieniona tutaj, 

ale znajdująca się na liście Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych 27 zarejestrowana religia to tybetański 

buddyzm (zangchuan fojiao 藏傳佛教).  

 W przedstawionej poniżej statystyce Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych uwzględniono tylko świątynie 

i kościoły zarejestrowane u władz do końca 2011 roku. 

Podana liczba wiernych opiera się na danych pocho-

dzących z poszczególnych miejsc kultu. 
 

Tabela 8 
Liczba wiernych w zarejestrowanych świątyniach i Kościołach 

na Tajwanie w 2007-201128 

 
 2008 2009 2010  2011 Wzrost 10/11  

Świątynie  

Daoistyczne 783 100 792 700 802 300 826 900 1,82% 

Buddyjskie 165 400 168 300  166 500  167 100  0,35% 

Inne  19 100  19 600   20 400  21 500  5,53% 

Kościoły 

Katolicki 171 600  177 000  176 000  174 900  0,74% 

Protestancki 389 900 385 400  389 400 401 000  2,98% 

Inne   11 600  11 900   14 000  15 900  13,95% 

 

Razem  1 540 700 1 554 900 1 568 800 1 597 300 1,82% 
 

Liczba wierzących na 10 000 mieszkańców 

 668,80 672,53  677,32  687,76 

                                                
28  Neizhengbu tongjichu, tablica 3. 

Pod koniec 2011 roku według własnych danych 

wszystkie zarejestrowane miejsca kultu miały łącznie 

prawie 1,6 mln (1 597 300) wiernych. Wśród nich 816 

900 (51,14%) stanowili wyznawcy daoizmu, 401 000 

(25,15%) protestanci, 174 900 (10,94%) katolicy i tylko 

167 100 (10,46%) buddyści. 

 Ogólna liczba osób wyznających jedną z religii 

w zarejestrowanych miejscach kultu pod koniec 2011 

roku stanowiła tylko 6,8% ogółu ludności Tajwanu. 

Statystyka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykazuje 

jednak wzrost liczby ludzi wierzących o 1,8%. 

 Wśród zarejestrowanych miejsc kultu pod koniec 

2011 roku było cztery razy więcej świątyń daoistycznych 

(9361) niż świątyń buddyjskich (2354). Więcej niż tych 

ostatnich było również protestanckich kościołów (2556).  

 Warto również zauważyć, że podana przez Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych liczba katolików (177 

000 według danych z końca 2009 r.) znacząco odbiega od 

tej podanej przez tajwańskich biskupów (299 938)29 . 

 Jak wytłumaczyć te zaskakujące liczby, zwłaszcza 

bardzo niski procent wszystkich wierzących, niski pro-

cent wyznawców buddyzmu i stosunkowo wysoką liczbę 

chrześcijan? Rejestrowanie organizacji religijnych na 

Tajwanie jest dobrowolne (nie jest obowiązkowe). Or-

ganizacje religijne mogą się rejestrować poprzez swoje 

centrale, jak i poprzez poszczególne jednostki oddolne u 

władz miejscowych. Wiele z nich jednak rezygnuje z 

tego i nie rejestruje się wcale. Jedynym skutkiem nie-

zarejestrowania może być utrata korzyści podatkowych. 

Sytuacja jest inna niż w ChRL, gdzie działania religijne 

w niezarejestrowanych miejscach kultu są nielegalne. 

 Przedstawiona tu statystyka nie odzwierciedla zatem 

faktycznej sytuacji religii, lecz stan rejestracji życia re-

ligijnego na Tajwanie. Widać to, gdy porównamy ją 

z innymi danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

z roku 2005. Według nich na Tajwanie najsilniejszą re-

ligią był wtedy buddyzm, który miał 8086 mln wy-

znawców, następnie daoizm (7,6 mln), yiguandao (nauka 

jedności, 810 000 członków), protestanci (łącznie z sektą 

Moona, 605 000); katolicy (298 000) i tiandijiao (nauka 

o cesarzu nieba, 298 000 członków). Porównanie tych 

dwóch statystyk wskazuje, że życie religijne na Tajwanie 

najwidoczniej nie jest rejestrowane. Wynika z tego 

również wyraźnie, że Kościoły chrześcijańskie, które 

mają wyższy poziom organizacyjny i przez chrzest po-

siadają określone członkostwo, mają wiele zarejestro-

wanych miejsc kultu i przynależących do nich wiernych. 

Pytanie dlaczego zarejestrowanych miejsc kultu daoi-

stycznego jest o wiele więcej niż świątyń buddyjskich 

pozostaje bez odpowiedzi i jest być może związane 

z problemem definicji. 
                                                
29  Por. Taiwan Catholic Church statics 2009, w: Catholic Church 

Directory Taiwan 2010, Taibei 2010, s. 69-70. 
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Uwagi wstępne: Po powrocie z konklawe, w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego, przypadającą w tym roku 8 kwiet-

nia 2013 r., kardynał Jan Tong, który jest biskupem diecezji 

Hongkong, przewodniczył w katedrze Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny uroczystej Mszy Świętej z oka-

zji inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka. W czasie 

kazania podzielił się doświadczeniem osobistych spotkań 

z Ojcem Świętym1. Z języka chińskiego przełożyła MAŁGO-

RZATA SOUFFEZ.  

  

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  

Drodzy Goście, 

Jestem ogromnie wdzięczny za wasz udział w Eucha-  

rystii, w której prosimy o błogosławieństwo Boże dla 

nowego Papieża Franciszka. W imieniu całej diecezji 

dziękuję serdecznie wszystkim za obecność.  

Prasa całego świata szeroko opisywała życiorys 

nowego Papieża Franciszka, relacjonując wiele jego 

poruszających wypowiedzi i dokonań, dlatego też nie 

będę wszystkiego ponownie przywoływał. Dzisiejszego 

wieczoru chciałbym opowiedzieć o moich niedawnych 

spotkaniach i rozmowach z Papieżem.  

4 marca, czyli na osiem dni przed konklawe, na 

którym miano dokonać wyboru nowego papieża, 

kardynałowie całego świata zaczęli zbierać się w Rzy- 

mie, gdzie wyrażali swoje oczekiwania wobec Kościoła 

i przyszłego papieża. Będąc zobowiazany do przewod-

niczenia liturgii skrutyniów i namaszczenia tutejszych 

dorosłych katechumenów, mających przyjąć chrzest 

w czasie Wigilii Paschalnej, dotarłem do Rzymu 

dopiero 6 marca. 

                                                
1  Źródło: http://www.chinacath.org/news/haiwai/2013-04-11/207 

35. html. 

 

W czasie wspólnych posiedzeń wszystkich kardyna-

łów, jak i przy innych okazjach, również i ja 

wielokrotnie wyrażałem opinie i oczekiwania [podkre-

ślając, że:] katolicy chińscy są ogromnie wdzięczni za 

opiekę okazywaną im przez papieży Jana Pawła II 

i Benedykta XVI. List, jaki poprzedni papież skierował 

w 2007 r. do katolików w Chinach, uważają za 

dokument zawierający bardzo czytelną naukę. Wiedzą, 

że owocem tej kochającej troski są ustanowione przez 

Benedykta XVI: Komisja ds. Kościoła Katolickiego 

w Chinach i Podkomisja ds. Formacji Duchowieństwa 

i Laikatu. Katolicy chińscy mają nadzieję, że przyszły 

papież będzie dalej się o nich troszczył, pomagał im 

naprawiać wzajemne relacje; mają nadzieję na rozwój 

dialogu pomiędzy Stolicą Apostolską a władzami 

chińskimi oraz na to, że ostatecznie Kościół w Chinach 

dojdzie do pełnej komunii z Kościółem powszechnym. 

Z błogosławieństwem i pod kierownictwem papieża, 

Kościół w Hongkongu jest zawsze gotów z pełnym 

poświęceniem pełnić rolę pomostu między Kościołem 

w Chinach a Kościołem powszechnym.  

Pamiętamy, że 13 marca około godziny siódmej 

wieczorem, kardynałowie zebrani w Kaplicy 

Sykstyńskiej zakończyli piąte głosowanie, na którym 

wybrano nowego papieża, Jorge Mario Bergoglio, 

kardynała z Buenos Aires w Argentynie. Duch Święty 

wysłuchał gorących modlitw kardynałów i całego 

wiernego ludu, wybrał nowego papieża, następcę św. 

Piotra. Po założeniu białej sutanny, Papież najpierw 

podszedł pozdrowić kardynała Ivana Diasa, mającego 

trudności z chodzeniem. Takie postępowanie wyraźnie 

ukazuje jego przepełnione troską o bliźnich serce. 

Następnie papież przyjął gratulacje i życzenia od 

kardynałów. Gdy przyszła moja kolej ofiarowałem 

Papieżowi Franciszkowi małą figurkę Matki Boskiej 

z Sheshan i powiedziałem po włosku: „Noi cattolici 

cinesi L’amiamo e preghiamo per Lei. Le chiediamo di 

amare e pregare per noi (My, chińscy katolicy, kocha-

my Cię i modlimy się za Ciebie. Prosimy, byś i Ty nas 

kochał i modlił się za nas)”. Papież Franciszek skinął 

głową i odpowiedział: „Chińscy katolicy dali wiele 

świadectw Kościołowi powszechnemu”. Następnie 

ucałował moją prawę dłoń na wyraz miłości i oddania 

Kościołowi w Chinach. Jego reakcja bardzo mnie 

wzruszyła.  

Następnego dnia o godzinie piątej wieczorem nowy 

papież wspólnie ze wszystkimi kardynałami kon-

celebrował swą pierwszą Mszę w Kaplicy Sykstyńskiej, 

świętując początek posługi następcy św. Piotra. 

Podzielił się z kardynałami przemyśleniami na temat 

misji Kościoła, przypominając, że trzeba iść naprzód, 

„podążać w światłości za Jezusem, angażować się 

w budowę Kościoła, głosić Ewangelię”. Wszystkie te 



文 件  

Dokumentacja 


 

 

Gesty Papieża Franciszka  

wobec Kościoła w Chinach 

 

kard. Jan Tong  
 

http://www.chinacath.org/news/haiwai/2013-04-11/


CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 2 

DOKUMENTACJA 

30 

działania mają w centrum ukrzyżowanego Pana Jezusa 

Chrystusa. Jego słowa były dla mnie ważną inspiracją 

w Wielkim Tygodniu.  

Wczesnym rankiem 15 marca, gdy szedłem na 

Mszę Świętą do kaplicy w domu św. Marty, miejscu 

zamieszkania kardynałów, znalazłem się w windzie 

razem z Papieżem Franciszkiem. Powiedział mi, że 

postawił figurkę Maryi z Sheshan w swoim pokoju. 

Przypomina mu ona o św. Franciszku Ksawerym, 

jezuickim misjonarzu, ktory dotarł do Chin ponad 460 

lat temu, a Matka Boska z Sheshan nie pozwala mu 

zapomnieć w modlitwie o chińskich katolikach. 

W czasie Mszy Świętej Papież Franciszek przypomniał      

w homilii, że św. Ignacy Loyola nauczał, by w trud- 

dnych chwilach życia jednoczyć się z umęczonym 

Chrystusem, a Bóg pomoże nam, według własnego 

planu, wejść w tajemnicę cierpienia, śmierci i zmar- 

twychwstania Jezusa. Na koniec kazania Papież 

Franciszek niespodziewanie podziękował mi w obec- 

ności wszystkich za figurkę Maryi. Później tego 

samego dnia, gdy Ojciec Święty kolejno rozmawiał 

z każdym kardynałem z osobna w Sali Klementyńskiej 

Pałacu Apostolskiego, podziękowałem mu za pamięć 

o chińskich katolikach. 19 marca miała miejsce 

inauguracja pontyfikatu Papieża Franciszka. 

Następnego dnia udałem się pożegnać Papieża przed 

mym odlotem do Hongkongu. Powiedziałem: „W imie- 

niu Kościoła w Chinach, proszę przyjąć ponowne 

gratulacje i podziękowania za Waszą troskę i modlitwę 

za Kościół w Chinach”. Papież znów ucałował moją 

dłoń na znak oddania Kościołowi w Chinach 

i powiedział po włosku: „La Chiesa in Cina è nel mio 

cuore”. Znaczy to „Kościół w Chinach jest w moim 

sercu”.  

Słowa i czyny Papieża Franciszka zjednują mu 

ludzką sympatię, ale mnie najbardziej uderza to, że 

jego słowa i postępowanie stanowią odbicie ducha 

Ewangelii, że przyciągają ludzi do Pana Jezusa. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Opatrzności Bożej, że 

zechciała dać Kościołowi katolickiemu tego właśnie 

powszechnie kochanego Pasterza.  

Poza tym Papież Franciszek darzy Matkę Bożą 

szczególną, synowską miłością. Bezpośrednio po 

wyborze modlił się w Bazylice Matki Bożej Większej 

(Santa Maria Maggiore), by wypraszała u Jezusa 

opiekę nad Kościołem i ludźmi. Papież Franciszek, gdy 

odnosi się w kazaniach do działalności Jezusa, 

wspomina często o Matce Bożej, wierząc, że Maryja 

towarzyszyła Synowi. Razem z Maryją módlmy się do 

naszego Pana Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo dla 

Papieża Franciszka, by był godnym następcą św. Piotra 

i Pasterzem Kościoła.  

Drodzy Bracia i Siostry w Panu, Przyjaciele, 

chciałbym zakończyć moją osobistą relację cytatem 

z homilii Papieża Franciszka wygłoszonej na Mszy 

inauguracyjnej, gdzie wezwał nas, byśmy byli 

opiekunami stworzenia. Powiedział: „Chciałbym prosić 

wszystkich tych, którzy zajmują odpowiedzialne 

stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej 

i społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej 

woli: bądźmy „opiekunami” stworzenia, Bożego planu 

wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, 

środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia 

i śmierci towarzyszyły naszemu światu! By jednak 

„strzec” [stworzenia], musimy też troszczyć się o nas 

samych! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość i pycha 

zanieczyszczają życie! Tak więc strzec, oznacza 

czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, 

gdyż z niego pochodzą intencje dobre i złe: te, które 

budują i te, które niszczą! Nie powinniśmy bać się 

dobroci, ani też wrażliwości!”2.  

Niech Bóg Was błogosławi! 
 

 

                                                
2  Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy inaugura-

cyjnej 19 marca 2013 r. Cytat z tłumaczenia za stroną interneto-

wą Radia Maryja: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-

papieza-franciszka-podczas-mszy-sw-inauguracyjnej-pontyfikat/. 

24 maja jest dniem poświęconym na liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomo-

życielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością 

w sanktuarium w Sheshan w Szanghaju. 

Zachęcam wszystkich katolików na całym 

świecie, aby zjednoczyli się w modlitwie z naszymi 

braćmi i siostrami mieszkającymi w Chinach. Bła-

gajmy Boga o łaskę pokornego i radosnego głosze-

nia Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, aby 

byli wiernymi Jego Kościołowi i Następcy Piotra 

oraz przeżywali życie codzienne w służbie swej oj-

czyźnie i swoim współobywatelom, w sposób 

zgodny z wyznawaną przez nich wiarą. 

Modląc się słowami modlitwy do Matki Bożej 

z Sheshan, chciałbym wraz z wami przyzywać Ma-

ryję w następujący sposób: „Matko Boża z She-

shan, wspieraj wysiłek tych wszystkich, którzy 

w Chinach, pośród codziennych trudów trwają 

w wierze, nadziei i miłości, aby nigdy nie bali się 

mówić światu o Jezusie oraz Jezusowi o świecie”. 

Niech Maryja, Panna Wierna, wspiera chiń-

skich katolików, sprawia, aby ich niełatwe zmaga-

nia stawały się coraz cenniejsze w oczach Pana 

i wzrastała miłość oraz udział Kościoła w Chinach 

w drodze Kościoła powszechnego. 

 
Papież Franciszek, Audiencja generalna 22 maja 2013 r.  

 

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-papieza-franciszka-podczas-mszy-sw-inauguracyjnej-pontyfikat/
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-papieza-franciszka-podczas-mszy-sw-inauguracyjnej-pontyfikat/
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Uwagi wstępne: Autor1 analizuje wielorakie kontakty ka-

tolickich misjonarzy z chińską ludnością południowego 

Shandongu na przykładzie misjonarzy Zgromadzenia Sło-

wa Bożego (werbistów). Dotyczą one okresu od 1882 do 

1896 r. na obszarze powiatu Yanggu 陽轂, na północ od 

Żółtej Rzeki, wzdłuż Wielkiego Kanału do Jining 濟寧 

oraz głównego miasta Yanzhoufu 兗州府. Źródłem infor-

macji są sprawozdania i listy ówczesnych misjonarzy, pi-

sane do przełożonych wspólnot, z których wyjechali, 

krewnych oraz do czasopism misyjnych w celu pozyskania 

od katolików duchowego i materialnego wsparcia. Pisma 

te zostały zebrane przez o. Richarda Hartwicha SVD w se-

rii tomów pod tytułem Steyler Missionare in China. Be-

iträge zu einer Geschichte (St. Augustin: Steyler Verlag, 

1983, ss. 582). Materiały wykorzystane w tym artykule 

pochodzą głównie z pierwszego tomu Missionarische Er-

schließung Südshantungs 1879–1903. Beiträge zu einer 

Geschichte (Początki pracy misyjnej w południowym 

Shandongu w latach 1879–1903. Przyczynki historyczne), 

poświęconego zakładaniu misji w południowym Shan-

dongu w latach 1882–1896. Zamieszczone na końcu do-

datki dają wgląd w dylematy, jakie przeżywali Chińczycy 

stykając się z misjonarzami i tym, co mieli do zaoferowa-

nia. Na język polski przełożył KONRAD KELER SVD.  

                                                
1  Artykuł stanowi drugą część prezentacji Jaca Kuepersa SVD, 

przedstawionej VIII Międzynarodowym Sympozjum „Historia 

wymiany międzykulturowej: Życie, praca i język” (8th Interna-

tional Symposium on the History of Cross-Cultural Exchange: 

Life, Work, and Language) w dniach 16-17.11.2012 na Uniwer-

sytecie Fu Jen w Tajpej. Zamieszczono go w materiałach 

z sympozjum: Huiyi lunwenji di 8 jie wenhua jiaoliu shi: 

"Kuayue wenhua: shenghuo, gongzuo ji yuyan" guoji xueshu 

yantaohui 會議論文集第 8 屆文化交流史：“跨越文化：生活、工作及

語言” 國際學術研討會 Uniwersytet Fu Jen, Wydział Historyczny, 

16-17 listopada 2012 zostanie opublikowany w "Furen lishi xue-

bao" (Fu Jen Historical Journal), nr 30 (2013).  

 

I. Zrozumieć katolicką misję: Kim byli katoliccy mi-

sjonarze, co było ich celem i jak widzieli swoją pracę? 

Katoliccy misjonarze pracowali z głęboko religijną mo-

tywacją i poświęcili całe swoje życie dla misji; nie za-

wierali małżeństw i dołączali do wspólnoty misyjnej na 

całe życie. Zgodnie z Ewangelią Chrystusa uznali się 

za posłanych, aby wypełniać misję zbawienia ludzi od 

wiecznego potępienia oraz by głosić ludziom Dobrą 

Nowinę, dzięki której można osiągnąć zbawienie. Ro-

zumieli swoje powołanie jako niebiański nakaz, który 

wykracza poza cele świeckich instytucji i realizowali 

go nawet z narażeniem życia. Takie podejście dało im 

bardzo silne poczucie spełniania misji. 

Przybyli do Chin pojedynczo, z własnej inicjatywy; 

oczekiwali nagrody jedynie w niebie, a nie na ziemi 

w postaci pieniędzy. Nie pojmowali swej misji jako 

służby własnemu krajowi (tworzyli wspólnoty między-

narodowe); ich pragnieniem było szerzenie Królestwa 

Bożego. W tamtym czasie większość z nich nigdy nie 

wracała do swojego rodzinnego domu; zostali pocho-

wani wśród ludzi, wśród których pracowali. Misjona-

rze ci pochodzili głównie z obszarów wiejskich Europy 

i poza podstawowym teologicznym wykształceniem nie 

byli specjalnie przygotowani do pracy w Chinach; 

uczyli się jej przez praktykę, już na miejscu. 

Troszczyli się o dusze, łącząc ludzi we wspólnoty 

religijne oraz zapewniając im religijną posługę, takie 

jak sakramenty, liturgia, modlitwy itp. Czynili to, wzo-

rując się na swoich rodzinnych parafiach. Gdy było to 

możliwe, troszczyli się również o potrzeby materialne 

ludzi, organizując pomoc dla ubogich, domy dla sierot 

i starców, szkoły dla młodzieży oraz domagając się 

sprawiedliwości dla uciśnionych. Utrzymywali się 

głównie z małych datków, przekazywanych przez kato-

lików, szczególnie z niemieckojęzycznych krajów Eu-

ropy. W związku z nadrzędnym celem ratowania dusz, 

ich społeczne relacje z ludźmi, jak i kulturowy kontekst 

były uważane za drugorzędne. Jednakże poprzez orga-

nizowanie chrześcijan we wspólnoty, mieli oni wpływ 

na społeczeństwo jako całość, co wywoływało sprzeciw 

lokalnych przywódców. 

Misjonarze nalegali, by uzgodnienia traktatu z Tian- 

jin (1858) zawartego między Chinami a Wielką Bryta-

nią i Francją, były wprowadzone w życie w Chinach 

tak, by mogli przepowiadać Ewangelię na obszarze ca-

łego kraju oraz nabywać nieruchomości; żądali też pro-

tekcji dla swoich chińskich konwertytów. W niektórych 

miejscach nie mogli nauczać z powodu lokalnej opozy-

cji; niekiedy zaś ludzie, którzy chcieli stać się chrześci-

janami, byli nękani i prześladowani. Pierwszym kro-

kiem podejmowanym w takich sytuacjach przez 

misjonarzy była próba negocjacji z przeciwnikami, by 

doprowadzić do pojednania, co byłoby najkorzystniej-
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sze dla przyszłych wzajemnych relacji. Gdy to nie 

skutkowało, próbowano uregulować sprawy na drodze 

sądowej w lokalnym urzędzie mandaryna, a jeśli po ja-

kimś czasie i to nie przynosiło rozwiązania, misjonarze 

odwoływali się do gubernatora i, ostatecznie, do zagra-

nicznych poselstw w Pekinie. W czasie negocjacji 

i podczas rozpraw sądowych musieli polegać na swoich 

katechetach i urzędnikach (literati) 2  chrześcijańskich. 

Z powodu wielu lokalnych napięć i kontrowersji istnie-

jących w danych społecznościach przed przybyciem 

misjonarzy, czasami byli oni wprowadzani w błąd 

i wplątywani w lokalne konflikty. Chcąc chronić nie-

winnych chrześcijan, misjonarze często czuli się jednak 

zobowiązani, by oddać sprawę na drogę sądową.  

Odnośnie prawa zezwalającego na prowadzenie 

działalności w głębi kraju i uzyskania pozwolenia na 

zakładanie stacji misyjnych w celu głoszenia Ewangelii, 

misjonarze postrzegali je nie tylko jako prawo wynika-

jące z traktatu, ale również jako prawo dane przez Bo-

ga, niezależne od mocarstw, które mogły je tylko egze-

kwować. Już setki lat przed traktatem misjonarze 

pracowali w Chinach, narażając się na niebezpieczeń-

stwo utraty życia. Taka była praca misyjna od samego 

początku chrześcijaństwa i misjonarze zawsze byli 

świadomi tego, że mogą ich spotkać prześladowania, 

a możliwość męczeństwa stanowiła część ich powołania. 

Wydaje się, że nie przeszkadzało misjonarzom to, że 

prawa te zostały wymuszone na Chinach w nierówno-

prawnych traktatach. Zapewne nie mogli też być zbyt 

krytyczni, ponieważ w sytuacji niechęci wobec obcych 

istniejącej w społeczeństwie, była to sprawa życia 

i śmierci dla nich i dla misji. Wykorzystywali protekto-

rat, kierowani troską o swoje misje i ochroną chrześci-

jan. 

Misjonarze wykazywali niewielkie zrozumienie wo-

bec uczuć patriotycznych Chińczyków. Być może było 

to spowodowane europejskim poczuciem wyższości 

oraz trudnością w odróżnieniu wrogiego nastawienia 

wobec obcokrajowców od nastawienia antychrześcijań-

skiego. Zgodnie z tradycyjną pracą duszpasterską mi-

sjonarze w Chinach byli zatroskani o zbawienie po-

szczególnych chrześcijan, a nie o sprawy narodu. 

Polityka w ich rozumieniu było poza odpowiedzialno-

                                                
2  Literati – uczeni-urzędnicy, klasa urzędnicza istniejąca w Chin-

ach od czasów dynastii Sui (581–618 po Chr.) do końca dynastii 

Qing (1644–1911); mianowana przez cesarza; zajmowała różne 

szczeble administracji państwowej. Literati posiadali dobrą 

znajomość m.in. klasycznych ksiąg chińskich i konfucjanizmu 

oraz sztuki kaligrafii; przechodzili przez surowy system eg-

zaminów cesarskich, by osiągnąć poszczególne stopnie kariery 

urzędniczej (xiucai 秀才 , juren 舉人 , jinshi 進士 ). Ilekroć 

w niniejszym tekście chodzi o urzędników literati, nazwa ta jest 

zamieszczona w tekście, w nawiasie.  

 

ścią zwyczajnego misjonarza i pozostawiono ją polity-

kom. Jednak przełożony misji, w tym przypadku bi-

skup Anzer, używał polityki do zapewnienia bezpie-

czeństwa misji, zarówno w kontaktach z zagranicznymi 

poselstwami w Pekinie, jak i z rządem w Berlinie. 

W ten sposób misja została uwikłana w politykę zagra-

nicznych mocarstw i to właśnie zaważyło najbardziej 

w czasie powstania bokserów. 

Dla zobrazowania sytuacji, przedstawione zostaną 

opinie niektórych misjonarzy odnośnie swej pracy 

wśród Chińczyków. Patrząc z perspektywy dwóch lat 

przygotowania się do bycia misjonarzem w Saikung 

[Xigong] 西貢, w Hongkongu, o. Freinademetz napisał 

w sierpniu 1881: 

 

Przyjazd do Chin jako młodego misjonarza był dla mnie 

„jakby przebudzeniem z głębokiego snu”. Nagle znala-

złem się w nowym świecie, i to w jakim świecie? 

Wszystko się zmieniło, ja sam nie byłem wyjątkiem: dłu-

gi warkocz w miejsce kapłańskiej tonsury; płaszcz chiń-

skiego nauczyciela zamiast kapłańskiej sutanny; widać 

szeroką turecką bluzę, białe skarpety i filcowe buty, i je-

śli nawet nic więcej nie byłoby wymagane, to po prostu 

trzeba było zostawić „starego” człowieka, a przybrać po-

stać „nowego”. Ale najważniejsze jest jeszcze do zrobie-

nia – przemiana wewnętrznej osoby: nauczyć się chiń-

skiego sposobu patrzenia na rzeczy, więcej, chińskich 

zwyczajów; poznać chiński charakter i chińskie postawy. 

Nie można tego zrobić w ciągu jednego dnia, a nawet 

w przeciągu roku, i bez bolesnych zabiegów. To, co co-

dziennie widzę, słyszę i czego doświadczam, często bar-

dzo kontrastuje z moimi wcześniejszymi wyobrażeniami 

i coraz bardziej oczywiste stały się dla mnie słowa czci-

godnego wikariusza z Hongkongu: „Jeżeli nie wiesz, co 

powinieneś zrobić, wykonaj coś przeciwnego do tego, co 

zrobiłbyś w Europie, a będzie dobrze”. […] Pewien star-

szy misjonarz powiedział mi, że trzyma się następującej 

zasady: „misjonarz jest znienawidzony przez wielu, tole-

rowany przez nielicznych, przez nikogo nie jest kochany”. 

[…] 

Najtrudniejsza do zrozumienia i najbardziej gorzka 

dla młodego misjonarza jest i będzie religijna obojętność 

mieszkańca Państwa Środka. Marzył on, aby stanąć 

z krzyżem w ręku przed niezliczoną liczbą oczekujących 

i spragnionych zbawienia, którzy przyjęliby każde słowo 

pochodzące z ust misjonarza i zbierali je jak ziarnko złota, 

by je sumiennie strzec. Marzył, że będzie głosić pociesza-

jącą prawdę naszej świętej religii [...] i wtedy na pewno 

wszyscy się nawrócą, co byłoby tak naturalne, tak prze-

konujące, tak poruszające: któż byłby w stanie się oprzeć? 

Teraz powiem wam, w co obraca się większość wysiłków, 

żeby nawrócić ludzi. Misjonarz, gdy zwróci na siebie 

uwagę słuchaczy, mówi: „A teraz, drodzy bracia, czy 

wiecie, że nie jesteśmy na zawsze na tym świecie, bez 

względu na to, jak bardzo jesteśmy bogaci... Na co jeden 

Chińczyk mówi do swojego sąsiada: „Spójrz na ten duży 

nos tego zagranicznego diabła!” lub „Dobrze, dobrze, oj-

cze duchowny, czy miałeś już coś do jedzenia?”. [...] 
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Takie sytuacje młody misjonarz odczuwa jako najbardziej 

przykre. Przyjechał z Europy z wielkim entuzjazmem; 

chciał, by od chrzczenia i przepowiadania wieczorem je-

go ręce opadały z wyczerpania i żeby co roku przed jego 

oczami niektóre świątynie padały i zamieniały się w ruiny 

i były zastąpione kościołami [...]. 

 

W liście z powiatu Yishui 沂水, w 1883 o. Freinade-

metz pisze: 

 

Ubóstwo większości górali byłoby nie do pomyślenia 

w Europie; Chińczycy bardziej je tolerują: z jednej strony, 

dlatego, że Chińczyk jest do tego przyzwyczajony a z 

drugiej strony Chińczyk z natury łatwo się zadawala, po-

za tym za bardzo nie martwi się o przyszłość. Jeśli tylko 

ma wystarczająco dużo jedzenia na dziś, to jutro będzie 

znowu myślał co dalej. [...] 

Nic na świecie nie przewyższy chińskiej uprzejmości 

i wartości rodziny. Nawet jeżeli są to prości górale, to 

pod tym względem nie ma różnicy pomiędzy nimi a wy-

kształconymi ludźmi z miast. Gdy przyjedziesz do jakie-

goś domu, wszyscy wstają, podobnie, kiedy opuszczasz 

ten dom, będą ci towarzyszyć jeszcze kilka kroków; na-

zywają cię też swoim bratem lub kuzynem, w zależności 

od wieku. Gdy podróżując, zapytasz o drogę, nawet jeśli 

jest to jakiś żebrak, należy zwrócić się do niego jak do 

brata, kuzyna lub mistrza, gdyż inaczej nie otrzyma się 

odpowiedzi. [...] Często jestem zdumiony wiedzą pro-

stych rolników. Nieraz znają dosyć dobrze liczącą 5000 

lat historię swojego kraju; zwykły człowiek często cytuje 

też wypowiedzi Świętego Człowieka, jak nazywają Kon-

fucjusza, i każdy ma kilka najbardziej znaczących przy-

słów w zanadrzu. Pomimo iż nigdy nie studiowali mate-

matyki, radzą sobie z rachunkowością i ułamkami 

znacznie szybciej i pewniej niż Europejczycy [...]. Krót-

ko mówiąc, jestem zaskoczony, jak pogaństwo w ciągu 

wieków zachowało tyle dobrego. Jednakże serce jest for-

mowane przez chrześcijaństwo. Dlatego niepohamowana 

duma, w szczególności chińskich urzędników (literati), 

sprawia, że uważają Chiny za centrum świata, a to utrud-

nia dostrzeżenie tego, co jest poza nimi i uznanie, że inne 

ludy mają coś lepszego niż oni sami. Ta diabelska duma, 

która przez wieki odrzucała swego Boga i zbaczała z dro-

gi Chrystusa! Pieniądze i honor, honor i pieniądze, dwa 

bożki czczone przez wszystkich w Chinach... Najbardziej 

wyszukana chytrość jest tym, nad czym wzdychali za-

równo starzy, jak i młodzi misjonarze. Jeśli ktoś mówi, 

że jeden Żyd oszuka 10 chrześcijan, a jeden Chińczyk 10 

Żydów, to coś w tym jest. Och, jak często Chińczycy 

mnie nabrali! Wszędzie kłamstwa, nieszczerość, oszuki-

wanie, fałszerstwo, kręcenie, tak, że nie wiadomo, komu 

wierzyć, co robić 3.  

 

Kiedy o. Freinademetz 15 sierpnia 1886 r. złożył śluby 

wieczyste, napisał w swoim dzienniku:  

 

Ja z Bożej łaski i dzięki przełożonym ślubowałem [śluby 

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze]. A teraz, 

                                                
3  Josef Freinademetz, Berichte aus der China-Mission, Rome 

1973, s. 58-60. 

bracie Józefie, kości zostały rzucone: módl się, pracuj, 

cierp i znoś. Całe twoje życie dla twoich drogich Chiń-

czyków, tak, abyś, gdy u zmierzchu życia położysz się, 

by umrzeć, mógł położyć się spać obok i razem z twoimi 

drogimi Chińczykami. Do widzenia, po raz ostatni życzę 

Ci wszystkiego najlepszego, moja droga ojczyzno daleko 

za morzami4.  

 

O. Buecker, który miał dobre kontakty z urzędnikami 

(literati), 28 października 1884 napisał z Wangzhuang 

王莊 list5. O europejskich stereotypach na temat Chin 

pisze w nim w ten sposób:  

 

Gdybyś tylko poznał Chiny! Tak wytwornie wykształceni 

ludzie! Najbardziej wyszukany Europejczyk (według mnie 

wykształcony Francuz) w rozmowie i zachowaniu nie do-

równa nawet w połowie poziomowi grzeczności dystyn-

gowanego Chińczyka. Ubranie, jedzenie itp. przewyższa-

ją zdecydowanie europejskie obyczaje i styl życia [...] 

W porównaniu z Niemcami, Chińczycy wyróżniają się 

kilkoma zaletami. Żyją znacznie czyściej i bardziej mo-

ralnie aniżeli większość Europejczyków, tak przynajmniej 

twierdzę na podstawie osobistego doświadczenia w pro-

wincji Shandong. Nie można też prześcignąć sprytu 

Chińczyków!  

 

Ponieważ o. Buecker mówił bardzo dobrze po chińsku 

i wiedział, jak postępować z mandarynami w sprawach 

sądowych, był często wysyłany do różnych miast, aby 

reprezentować chrześcijan oraz by zagwarantować 

przestrzeganie prawa i wolności religijnej. „Wtedy bio-

rę ze sobą dwóch urzędników (literati) i dwóch służą-

cych. W trybunałach w Chinach wszystko jest bardzo 

pompatyczne: mandaryński ubiór, okazałe nakrycie 

głowy, służba, wszystko jest dokładnie przepisane. 

Chiński ceremoniał wzajemnych relacji jest sto razy 

bardziej skomplikowany aniżeli etykieta w Europie, ale 

odznacza się też stokrotnie większym znaczeniem 

i pięknem. Dużo czasu zajmuje zrozumienie tego, kto 

pełni jaką rolę. Jeśli ktoś nie ma wystarczająco chiń-

skiego sprytu, powinien trzymać się z dala od sądów, 

w przeciwnym razie zostanie mu wytknięte każde po-

tknięcie”. 

 

II. Zrozumieć stronę chińską 

W oparciu o fakty i wiedzę na temat reakcji ludności, 

której przewodzili urzędnicy (literati) w czasie ostatniej 

dynastii Qing, powstała przedstawiona niżej analiza. 

Może być ona pomocna w lepszym zrozumieniu strony 

chińskiej, zwłaszcza chińskich intelektualistów6.  
                                                
4  Fritz Bornemann, Der selige P.J. Freinademetz 1852-1908. Ein 

Steyler China-Missionar, Rome 1976, s. 111. 
5  Karl Josef Rivinius, Porträt des China-Missionars P. Theodor 

Buecker SVD, skizziert anhand seiner Briefe, „Verbum SVD” 45 

(2004), nr 1, s. 61-99; tu: s. 71-72. 
6  Por. Jacobus J.A.M. Kuepers, China und die katholische Mis-

sion in Süd-Shantung 1882-1900. Die Geschichte einer Konfron-

tation, Steyl 1974, s.197-205: Podsumowanie i wnioski. 
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Po pierwsze: misja była postrzegana przez urzędni-

ków (literati) jako ruch, który poprzez swoją obcą 

ideologię i ekspansywną działalność zagrażał świętemu 

i sprawdzonemu konfucjańskiemu porządkowi społecz-

nemu, który należało utrzymać za wszelką cenę. Pry-

watnie w Chinach każdy mógł wierzyć w to, co chciał, 

tak długo, jak czynnie nie sprzeciwiał się tradycyjnemu 

systemowi wartości. Wśród daoistów zawsze wyzna-

wano idee zupełnie odmienne od konfucjańskich. Prze-

śladowano ich jednak dopiero wówczas, gdy, jak 

w wypadku tajnych stowarzyszeń, dobrze się organi-

zowali. W chińskiej armii byli też wysokiej rangi is-

lamscy generałowie, również na terenach, gdzie nie by-

ło muzułmanów. Nawet całe grupy przedstawicieli 

innych wyznań religijnych, jak np. muzułmanie, którzy 

w Yanzhoufu mieli swoje meczety, mogły żyć bez 

przeszkód, tak długo, dopóki nie propagowali swojej 

wiary lub zbyt mocno nie domagali się swoich praw ja-

ko oddzielna grupa. Gdy podejmowali takie działania, 

jak pokazuje historia Chin, byli prześladowani. Inną 

stosowaną opcją było sklasyfikowanie ich jako grupy 

etnicznej, nie-Chińczyków i odseparowanie od reszty 

społeczeństwa, przez co stawali się nieszkodliwi.  

Istniały tylko dwie możliwości dla ich życia w tym 

kraju: całkowite wchłonięcie przez kulturowo chińskie 

społeczeństwo, jak to się stało z większością grup et-

nicznych, które dokonały inwazji Chin w historii, lub 

istnienie w formie getta, jak to było w przypadku ideo-

logicznie silnej grupy muzułmanów. 

W tym samym kluczu społeczeństwo zakwalifiko-

wało chrześcijan: nazywano ich zdrajcami kraju, bękar-

tami chińskimi, a podczas jednego spisu ludności nie 

uznano ich za chińskich obywateli 7 . Oskarżano ich 

o naśladowanie obcych obyczajów. Chociaż chrześci-

jaństwo jako doktryna było bez większych trudności 

dozwolone przez cesarza, gdyż nakazywało ludziom 

czynienie dobra, to jednak misję chrześcijańską podej-

rzewano o to, że psuje fundamenty chińskiego społe-

czeństwa. Wydawało się, że Kościół uderza w kamień 

węgielny, na którym opierało się chińskie społeczeń-

stwo, a mianowicie w szacunek dla rodziców, ponie-

waż zabraniał uczestnictwa w kulcie przodków i w tra-

dycyjnych obrzędach pogrzebowych rodziców; że 

relatywizuje absolutne prawo rodziców do wyboru 

współmałżonka dla dzieci. Ponadto Kościół naruszył 

także całkowitą zależność kobiet od mężczyzn, ponie-

waż wymagał od kobiety osobistej decyzji dotyczącej 

wiary, a nie tylko bycia reprezentowaną przez mężczy-

znę oraz osobistego uczestniczenia w liturgii, na rów-

nych prawach z mężczyznami. W końcu, „wywracał do 

góry nogami” tradycyjny system wartości, ponieważ 

                                                
7  Por. Jacobus J.A.M. Kuepers, China und die katholische Missi-

on in Süd-Shantung 1882-1900..., dz. cyt., s. 48. 

wydawało się, że przenosi złe elementy do całej wspól-

noty. Jeżeli w ten sposób podważano autorytet, nisz-

czono porządek między płciami i nie było rozróżnienia 

między dobrem a złem, można było spodziewać się tyl-

ko czegoś najgorszego dla społeczeństwa. Jak mogło 

być coś dobrego w takim ruchu! Zmiany w rodzinach 

oznaczały zmiany w państwie. 

Niezwykle oszczercze pamflety i plotki przeciwko 

chrześcijaństwu, zwłaszcza w dziedzinie seksualności, 

mogą być postrzegane jako projekcje głębokiego stra-

chu, że społeczeństwu grozi stoczenie się z powrotem 

do poziomu barbarzyństwa, a ludzie staną się gorsi od 

zwierząt. Inspirujące się chrześcijaństwem powstanie 

tajpingów (1851–1864), które kilka lat wcześniej opa-

nowało dużą część Chin i w rzeczywistości zrewolu-

cjonizowało całe społeczeństwo, pokazało, że podobne 

obawy nie były pozbawione podstaw. Tajpingowie pro-

klamowali, na przykład, całkowitą równość kobiet: 

mogły one uczestniczyć w egzaminach i zajmować sta-

nowiska w urzędach i firmach, a małżeństwo było 

oparte wyłącznie na miłości pomiędzy dwoma partne-

rami. Bałagan, który towarzyszył temu ruchowi i jego 

stłumieniu, pozostawał jeszcze świeżo w pamięci8. 

To podejrzenie wobec misji dodatkowo wzmacniał 

fakt, że jej przywódcy byli cudzoziemcami i należeli do 

mocarstw zachodnich, które chciały wykorzystać i pod- 

bić Chiny. Podbiły już całą Azję Południowo-

Wschodnią, a wojna opiumowa (1840–1842), brytyj-

sko-francuska ekspedycja do Pekinu (1860) i chińsko-

francuska wojna w Annam na granicy Chin (1884–1885) 

wskazywały, że wszystkie te mocarstwa miały wobec 

Chin ten sam zamiar. Misja imponowała tym grupom, 

które szukały głębszego religijnego doświadczenia: 

członkom tajemniczych sekt, ludziom z marginesu spo-

łecznego, biednym, którzy oczekiwali opieki. Poza tym, 

do Kościoła dołączyli także niektórzy urzędnicy (litera-

ti) niższej rangi, nie zajmujący żadnego stanowiska.  

Jest bardzo wątpliwe, czy chrześcijaństwo jako nie-

zależny ruch, jako Kościół, kiedykolwiek miałoby 

szansę, nawet jeśli nie byłoby powiązane z imperiali-

zmem. Sprzeczność pomiędzy misją a konfucjańskim 

społeczeństwem nie wynikała jedynie z nieporozumień, 

ale istniała pomiędzy nimi różnica co do podstawowych 

wartości. Szczególnie szacunek dla ludzi w chrześcijań-

stwie opiera się na osobie, w konfucjańskim państwie 

natomiast na wzajemnych relacjach: syn słucha ojca, 

kobieta swego męża; to relacje, w pierwszym rzędzie, 

formują świadomość. Nawet w XVII wieku misja była 

tolerowana, ponieważ tak długo, jak była związana 

z wyższymi warstwami społeczeństwa, to jest funkcjo-

nowała na dworze cesarza, była zintegrowana i kontro-

                                                
8  Por. Wolfgang Franke, Das Jahrhundert der chinesischen Revo-

lution 1851-1949, München 1958, s. 47-64. 
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lowana przez osoby o wysokiej pozycji społecznej. 

Wydaje się, że na przestrzeni dziejów chrześcijaństwo 

mogłoby podzielić los daoizmu i buddyzmu w Chinach: 

pozostałoby religią, Kościołem odrzuconym i zreduko-

wanym do małych sekciarskich grup, bez jakiegokol-

wiek wpływu na społeczeństwo. 

 

Po drugie: interwencję na rzecz praw misji i chrze-

ścijan uznawano za ingerencję w chińskie społeczeń-

stwo. Tradycyjnie cudzoziemcy nie mieli absolutnego 

prawa w Chinach w tym znaczeniu, że nie mogli się go 

domagać. Cnotą cesarską było dobre traktowanie ludzi, 

którzy przybyli z daleka jako goście. Misjonarze jed-

nak powoływali się na prawa wymuszone traktatami, 

domagali się eksterytorialności i zajmowali takie same 

wpływowe pozycje jak urzędnicy (literati). Stawali po 

stronie tych, którzy w oczach urzędników (literati) na-

leżeli do niższych grup społecznych: chrześcijan, ludzi 

o niskiej proweniencji i podejrzanych o brak patrio-

tycznych postaw. Zrozumiałe jest więc, że budziło to 

gorycz, nawet jeśli misjonarze domagali się swoich 

praw, uzasadniając to w sposób racjonalny.   

Dla mandarynów istnienie misji w dystryktach (po-

wiatach) było bardzo irytujące. Bez misji byliby pana-

mi bez większego nadzoru na ich terytorium, przy-

najmniej wobec pospólstwa, mimo iż konieczna była 

współpraca z urzędnikami (literati) oraz właścicielami 

ziemskimi. Natomiast misjonarze obserwowali ich po-

stępowanie w stosunku do prostych chrześcijan i mogli 

pociągnąć ich do odpowiedzialności. A kiedy, według 

misjonarzy, nadal postępowali z wrogością, mogli na-

wet zostać ukarani. Choć kary te z powodu niekorzyst-

nego nastawienia wobec misji, rzadko były naprawdę 

egzekwowane, to mimo wszystko możliwość kary była 

już wystarczająco drażniąca.  

Inne możliwe konflikty mogły mieć miejsce, kiedy 

misjonarze starali się dochodzić swoich uprzywilejo-

wanych praw, szczególnej ochrony swej osoby i mienia, 

które zostały wprowadzone wbrew silnej lokalnej opo-

zycji z pomocą obcych mocarstw. Aby nie lekceważyć 

sprzeciwu jako czegoś niesprawiedliwego, jak widzieli 

to misjonarze, należy postrzegać chińskie prawo nie ja-

ko porządkujące własność, ale jako prawo kryminalne 

na rzecz społecznej moralności, to znaczy konfucjań-

skiego systemu wartości rodziny i społeczeństwa z jego 

pięcioma fundamentalnymi, hierarchicznymi i między-

osobowymi relacjami: władca – poddany, mąż – żona, 

starszy brat – młodszy brat, przyjaciel – przyjaciel. Na 

przykład zbesztanie rodziców czy dziadków odbierało 

mowę, podczas gdy można było bezkarnie karcić in-

nych ludzi. Wśród dziesięciu najpoważniejszych prze-

stępstw, które wykluczały ułaskawienie lub amnestię, 

były między innymi te trzy: planowana zdrada, brak 

synowskiego szacunku, naruszenie jedności rodziny. 

W wymiarze sprawiedliwości nie były one kwestią po-

szanowania dóbr, ale wartości 9. Dlatego też w Yan- 

zhoufu odmówienie dostępu misji do miasta10 uważano 

za całkowicie zgodne z prawem, ponieważ misję trak-

towano jako zagrożenie dla moralności społecznej. Po-

gwałcenie prawa do nieograniczonej terytorialnie dzia-

łalności misyjnej lub nieprzestrzeganie praw 

majątkowych misji (np. dotyczących domów, które mi-

sja miała w mieście), były w porównaniu z tym zagro-

żeniem bez znaczenia. Tak samo działanie na nieko-

rzyść chrześcijan nie było traktowane tak poważnie, jak 

podejrzenie, że chrześcijanie nawracając, naruszają 

harmonię chińskiego społeczeństwa poprzez niepatrio-

tyczne, a nawet zdradliwe nastawienie, i to właśnie 

w czasie, kiedy kraj jest zagrożony z zewnątrz. Po-

prawne relacje międzyludzkie były o wiele ważniejsze 

aniżeli prawo do osobistych przekonań. Dlatego samą 

obecność misji i obronę jej praw odbierano jako inge-

rencję w sprawy chińskiego społeczeństwa. 

 

Po trzecie: incydenty związane z misjami, przyczy-

niły się do osłabienia władzy mandarynów.  Sprawy 

misji nastręczyły im problemów: jeśli, zgodnie z trakta-

tami, popierali misjonarzy, wtedy tracili poparcie 

urzędników (literati), bez których z kolei nie mogli 

rządzić na swoim obszarze. Mandaryni często byli 

przenoszeni, nie znali sytuacji lokalnej, czasem nawet 

lokalnego dialektu, ponieważ na te stanowiska miano-

wano osoby spoza prowincji ich pochodzenia. Byli za-

leżni od personelu niższego lokalnego szczebla 

i ośmielali się odwoływać do nadrzędnego zarządu 

prowincji tylko w ostateczności. Bez dobrej woli lokal-

nych urzędników (literati) byli bezsilni. 

Jeśli popierali przeciwników misji, mogli zostać 

ukarani przez swoich przełożonych, ponieważ Mini-

sterstwu Spraw Zagranicznych zależało na wdrożeniu 

traktatów w życie ze względu na słabą pozycję Chin na 

arenie międzynarodowej. Wraz z pojawieniem się misji, 

lokalni mandaryni stanęli wobec dylematu. W takiej sy-

tuacji reagowali w trojaki sposób: większość mandary-

nów próbowała jak najdłużej pozostać biernymi wobec 

lokalnej opozycji, która była silna; mniejsza grupa po-

pierała lub nawet zachęcała do sprzeciwu wobec misji; 

niektórzy zaś pracowali dla utrzymania porządku, rów-

nież dla misji. Jednak w większości przypadków, albo 

władza centralna albo lokalna została podważona.  

 

Po czwarte: misję postrzegano jako przedłużenie 

polityki imperialistycznych mocarstw zagranicznych. 

                                                
9  Helmut Wilhelm, Gesellschaft und Staat in China, Hamburg 

1960, s. 51-52. 
10  Zob. petycję ludności zamieszczoną w dodatku II na końcu ar-

tykułu [Red.] 
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Działo się tak, ponieważ dla ludności w głębi kraju mi-

sjonarze byli jedynymi przedstawicielami obcych mo-

carstw, których spotykali, a także dlatego, że misja 

wykorzystywała potęgę tych krajów, by móc działać na 

nowych obszarach. Ludzie nie potrafili zrozumieć, że 

zagraniczni misjonarze nie reprezentują swoich krajów, 

lecz przybyli z własnej inicjatywy tylko po to, by pró-

bować im pomóc w zbawieniu. 

Od wojny opiumowej pogłoski o barbarzyńskich 

obcokrajowcach, którzy chcieli podbić kraj, powoli 

przenikały wszystkie warstwy społeczeństwa, także 

w głębi kraju. Zrozumiałe jest, że ten uraz przeciwko 

cudzoziemcom przenoszono na jedynych obcokrajow-

ców, których spotkano, czyli na misjonarzy, zwłaszcza 

tam, gdzie niechęć ta była podsycana przez urzędników 

(literati). Poprzez osobiste znajomości można było to 

negatywne nastawienie przezwyciężyć, ale zwykle tyl-

ko chrześcijanie mieli bliższy kontakt z nielicznymi mi-

sjonarzami. Ponadto, od kiedy misja liczyła na pomoc 

mocarstw, dochodząc swoich praw wbrew woli przy-

wódców lokalnej społeczności, wpływ obcych mo-

carstw odczuwało się w całym kraju. Te różne czynniki 

wpłynęły na to, iż przesłanie ewangeliczne misji uzna-

wano za niewiarygodne. 

 

Podsumowanie i wnioski końcowe 

Katolicką misję w południowym Shandongu zainicjo-

wano w 1882 r. w celu założenia pierwszych chrześci-

jańskich wspólnot w tamtejszych wioskach i miastach. 

Odniosła ona największy sukces wśród religijnych sekt 

oraz wśród prostych i ubogich rolników.  

Małe grupy licznych sekt religijnych, które szukały 

zbawienia w czasie społecznego upadku późnego okre-

su dynastii Qing, znalazły drogę do chrześcijaństwa 

i one, dzięki posiadanym już strukturom i praktykom 

religijnym, utworzyły od samego początku najbardziej 

stabilne wspólnoty chrześcijańskie, które służyły jako 

centra do dalszej ewangelizacji. 

Prości i ubodzy rolnicy w pierwszej chwili zachwy-

cili się wpływem, jaki miał Kościół i na nim chcieli 

oprzeć swoją pozycję w wiejskiej społeczności. Ale 

część z nich przystąpiła ostatecznie do Kościoła ze 

względu na podstawową potrzebę religijną i podkreśla-

ną przez misjonarzy perspektywę zbawienia ich dusz 

w niebie. 

Chrześcijaństwo od początku traktowano podejrzli-

wie; już od czasów konfrontacji z chrześcijaństwem 

w XVI w. ludzie związani z ortodoksyjnym nurtem 

w konfucjanizmie produkowali wiele podjudzających 

pamfletów i złośliwych plotek. W tradycyjnym, jedno-

litym społeczeństwie chińskim istniał naturalny sprze-

ciw wobec zmian, które pojawiały się wraz z zakłada-

niem nowych wspólnot chrześcijańskich. W rodzinach 

sprzeciwiano się chrześcijanom, ponieważ nie brali 

udziału w kulcie przodków, w niektórych zwyczajach 

ślubnych i obrzędach pogrzebowych, przez które wyra-

żano przynależność rodzinną.  

W wioskach powstała opozycja przeciw chrześcija-

nom, ponieważ byli oni zwolnieni z opłat na rzecz 

świątynnych celebracji i, co więcej, przełamali spo-

łeczną dominację urzędników (literati) i właścicieli 

ziemskich przez łączność z silną pozycją misji katolic-

kiej. Wpływ misji opierał się na eksterytorialności za-

granicznych misjonarzy, którzy w ten sposób zajęli 

w społeczeństwie chińskim tę samą pozycję, jaką zaj-

mowali najbardziej wpływowi urzędnicy (literati). Mi-

sjonarze mieli dostęp do mandarynów i mogli wpływać 

na nich dzięki nawiązanym przyjacielskim relacjom, 

a w szczególnych przypadkach także poprzez presję za-

granicznych przedstawicielstw w Pekinie. Opór prze-

ciwko misji ujawniał się zwykle wtedy, kiedy rejestro-

wano pierwszych chrześcijan, gdyż zagrażało to 

istniejącej równowadze sił w wiosce. Po pierwszej fali 

niechęci stopniowo znajdowano modus vivendi i zasad-

niczo chrześcijanie byli akceptowani jako członkowie 

lokalnych społeczeństw. W sytuacjach, gdy chrześcija-

nie zachowywali się zarozumiale czy niesprawiedliwie 

w sporach rodzinnych, nawet te mniejsze konflikty 

mogły przerodzić się w poważne incydenty, zwłaszcza, 

kiedy mandaryn był nieprzychylnie nastawiony do ob-

cokrajowców. 

Wydaje się, że opozycja przeciwko misji zdaje się 

wynikać bardziej z lęku Chińczyków przed dominacją 

obcych mocarstw niż z jakiejkolwiek innej przyczyny. 

Ponieważ misjonarze liczyli na wsparcie tych samych 

mocarstw, które próbowały podporządkować sobie 

Chiny poprzez wyzysk ekonomiczny i dominację poli-

tyczną, postrzegano ich jako przedstawicieli tych mo-

carstw. Taka opinia przeważała wśród bardziej do-

świadczonych urzędników i literati, zatem trudno było 

oczekiwać bezstronnego traktowania spraw misji. Im 

większy był opór, tym bardziej misjonarze odwoływali 

się do obcych mocarstw. Mimo iż misjonarze często 

musieli rezygnować ze swoich praw, niekiedy domagali 

się ich respektowania bardziej, aniżeli pozwalał na to 

ich status gości i suwerenność chińskiej administracji. 

Zwłaszcza oskarżenia, jakie wysuwali przeciwko nie-

którym urzędnikom, były postrzegane jako ingerencja 

i sprawiały, że nienawidzono ich w tamtych kręgach. 

W taki sposób powstał ogólny sprzeciw w przypadku 

wymuszania dostępu do Yanzhoufu – miasta o ważnej 

symbolice. 

Po roku 1900, kiedy w Chinach zaczęły przeważać 

prądy modernistyczne i kiedy ludzie zaczęli przyswajać 

sobie osiągnięcia Zachodu, małe problemy z misją nie 

prowadziły już do poważnych sprzeciwów. Misjonarze 
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mogli powoli zrywać niebezpieczne powiązania poli-

tyczne z imperialistycznymi mocarstwami i całkowicie 

poświęcić się swej właściwej misji11. 

Kulturowe interakcje pomiędzy misjami katolickimi 

i lokalną społecznością w południowym Shandongu 

ukazują z jednej strony troskę misjonarzy o zbawienie 

dusz, a z drugiej strony troskę urzędników (literati), by 

chronić konfucjańskie społeczeństwo przed barbarzyń-

stwem. Ze względu na wrogie uczucia wobec obcokra-

jowców, wywołane przez nacisk obcych mocarstw, za-

równo misjonarze, jak i urzędnicy (literati) nie mogli 

zaangażować się w otwarty dialog. Skutkiem tego była 

konfrontacja, choć większość władz administracyjnych 

starała się utrzymać porządek. Obie strony były zra-

nione: misja naruszyła suwerenność kraju, a urzędnicy 

(literati) odwoływali się do przemocy wobec chrześci-

jan. Jednak niewielka grupa Chińczyków mogła przyjąć 

chrześcijaństwo i praktykować je w swoim życiu, po-

zostając jednocześnie lojalnymi obywatelami chińskimi. 

Było to możliwe nie tylko na wsi, ale także w miastach, 

takich jak np. Yanzhoufu. Chociaż trudno powiedzieć, 

co by się stało, gdyby kraj nie otworzył się po roku 

1900, wydaje się, że misja nie uczyniłaby szkody spo-

łeczeństwu, lecz nawet wzbogaciła je poprzez większą 

różnorodność kulturową. 

 

Dodatek I 

 

16.06.1888 Gubernator Shandongu Zhang Yao 張曜

złożył następującą petycję do cesarza12: 

 

鲁省勿添設教堂 

張曜摺稱:為山東各屬民教屢肇衅端拟請酌量辦理以顺輿 

舆情 

恭摺詳陳仰祈 

聖鑒事竊天主耶穌兩教久為外國所宗其意主於勸善自與邪

說不同條約准其流傳並為保護地方文武官員奉 

朝廷意旨何敢稍有歧視之心惟士民未悉其詳每生顧慮一遇

西人傳教未免出而阻擾如今年山東濟南兗州濟寧東昌沂州

各府州屬教案屢起衅端地方文武各官遵照條約豈切開導認

真保護惟人情每習其所同而駭其所異從其所信而拒其所疑

天主耶穌兩教泰西各國敬奉至深而中土人士惟知讀孔孟之

書其於佛老所學尚且目為異端即下至鄉愚無知與論聖賢云

孔孟人人之所同人人之所信心服之極遂若性成況齊魯之民

                                                
11  Oskarżenia misjonarzy o ciemiężenie przez odwoływanie się do 

sądów; oskarżenia, że misjonarze bezkrytycznie akceptowali złe 

elementy w Kościele lub, że pracowali dla obcych mocarstw 

w południowym Shandongu, nie są udowodnione. Bez wątpienia 

miały tam miejsce spory między misją a władzami, w których 

obie strony musiały iść na ustępstwa.  
12  Archiwa Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zde-

ponowane w Instytucie Historii Współczesnej, Academia Sinica: 

總理各國事務衙門清檔, 山东 4，鲁省勿添设教堂， 光绪 14.5.7 

(16.6.1888), w: Jacobus J.A.M. Kuepers, China und die katholi-

sche Mission in Süd-Shantung 1882-1900…, dz. cyt., s. 72-74 

(tłumaczenie niemieckie); chiński tekst na s. 216-217. 

生近孔孟之鄉耶且中外雖殊人心不遠假使中土人士遠至羅

馬猶太諸國宣揚孔孟之說強令彼國百姓舍天主耶穌之教而

從之彼必聞焉而異見焉而疑既異且疑阻擾百出矣集異生疑

集疑成激西人行其固然不知政教風俗之不可強通也 

今教為外國之教民仍中國之民乃中國無賴一充教民性情頓

改其視教外之人反若非我族類教士為其所感遇事動為護持

故教士之訟百姓皆教民導之百姓之惡教士皆教民禍之遂致

百姓意中有成見遇有賣地於彼蓋造教堂則一哄而聚拆毀有

之近倡而遠亦隨此懲而彼不戒此東省各屬開設教堂流傳未

廣保護難周之實在情形也 

現今所有民教相涉諸案臣已飭該管道府秉公辦結各處所有

教案亦飭加意保護不令再起猜嫌惟中外之俗殊異甚多聖賢

之鄉信從加少以及教民之害教士有愛其累者不得不詳細臚

陳以見教化之事未可強求苟存疑慮之見決無尋從之心合無

仰懇 

天恩飭下總理衙門照會法美各國公使所有山東所屬地方除

現有教堂外勿再增添以弭事故而順輿情是否有當伏乞 

皇太后 

皇上聖鑑訓示施行謹 

奏 

光緒十四年五月初七日奉 

硃批該衙門知道欽此 

 

Tłumaczenie: 

W Shandongu nie powinno się więcej budować żadnych 

kościołów. 

Gubernator Zhang Yao twierdzi: „W obliczu incy-

dentów pomiędzy misją i ludnością w wielu miejscach 

w Shandongu, należy rozważyć rozporządzenia w celu 

uspokojenia emocji mieszkańców”. 

Z szacunkiem przedstawiam szczegółowy opis i pe-

tycję do Waszej Cesarskiej Wysokości. 

Dwie religie, katolicyzm i protestantyzm, od dłu-

giego już czasu są praktykowane przez cudzoziemców. 

Ich celem jest napominanie ludzi, by czynili dobro; tym 

samym nie są to złe kulty. Traktaty pozwoliły im na 

prozelityzm i zapewniły ochronę, władze lokalne 

otrzymały to Wasze Życzenie. Jak moglibyśmy sprze-

ciwiać się w tym względzie! 

Problem tkwi jednak w tym, że zwykli ludzie nie 

mają jasnej wiedzy o tym, kiedy człowiek Zachodu 

przychodzi założyć misję; często starają się w tym 

przeszkodzić. W tym roku było kilka takich przypad-

ków: w misjach powstałych w Jinan, Yanzhou, Jining, 

Dongchang, Yizhou i innych miastach i dystryktach 

Shandongu. Władze lokalne, mając na uwadze traktaty, 

z powagą wyjaśniały to ludziom i starały się dać mi-

sjom ochronę. Ale ludzie lubią to, co znają i boją się 

tego, co jest obce; idą za tym, w co wierzą i odrzucają 

to, wobec czego mają podejrzenia.  

Kraje zachodnie z szacunkiem wyznają katolicyzm 

i protestantyzm, ale ludzie w Chinach potrafią tylko 

czytać książki Konfucjusza i Mencjusza. Buddyzm 

i daoizm uznają za herezje. Nawet, gdy do niewy-
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kształconych mieszkańców wsi mówi się o ludziach 

świętych, wszyscy identyfikują ich z Konfucjuszem 

i Mencjuszem i żarliwie idą za nimi sercem i umysłem, 

co staje się ich drugą naturą. Ponadto, ludzie z Qi i Lu 

(Shandong) mieszkają w pobliżu ziemi Konfucjusza 

i Mencjusza. 

Choć Chiny i Zachód są daleko od siebie, to jednak 

ludzkie serca niewiele się od siebie różnią. Jeśli Chiń-

czycy pojechaliby do krajów takich jak Rzym i Judea, 

głosiliby tam nauki Konfucjusza i Mencjusza i zmuszali 

ludność tamtych krajów, aby przyjęli ich nauki i porzu-

cili nauki Jezusa, to tamci ludzie na pewno uznaliby to 

za bardzo dziwne i staliby się podejrzliwi. Czyż nie 

wzbudziłoby to wszędzie sprzeciwu? Im bardziej coś 

jest obce, tym bardziej jest podejrzane. Kiedy rosną 

podejrzenia, rozwija się ekstremizm. Ludzie Zachodu 

domagają się swoich praw, ale nie wiedzą, jak postę-

pować z ludźmi. Ludziom nie można narzucać zwycza-

jów. 

Ta religia jest obcą religią, ale chrześcijanie są 

Chińczykami. Kiedy ludzie bez statusu społecznego sta-

ją się chrześcijanami, ich postępowanie natychmiast się 

zmienia; patrzą na nie-chrześcijan, jak nie na swoich. 

Misjonarze są pod ich wpływem i chronią ich, jeśli coś 

się dzieje. Dlatego też, gdy misjonarze oskarżają ludzi 

w sądzie, to zawsze stoją za tym chrześcijanie, którzy 

skłaniają ich do tego. Jeśli ludzie nienawidzą misjona-

rzy, to wszystko z powodu chrześcijan. U zwykłych 

ludzi pojawiają się uprzedzenia. Jeśli misjonarze chcą 

kupić ziemię lub budować kościół, natychmiast zbierają 

się razem: w jednym miejscu niszczą jakąś własność, 

a w innym idą za ich przykładem. W jednym miejscu 

są ukarani, ale to nie powstrzymuje ich przed czynie-

niem czegoś podobnego w innym miejscu. 

Dzisiaj, odnośnie spraw dotyczących misji i stosun-

ków między ludnością i chrześcijanami, wydałem już 

urzędnikom rozkazy, by postępowali uczciwie i bez-

stronnie rozstrzygali wszystkie przypadki. Nakazałem 

też, by wzmocnić ochronę misjonarzy i nie pozwolić na 

pojawienie się podejrzeń. 

Ponieważ zagraniczne i chińskie zwyczaje znacznie 

się różnią, liczba zwolenników Świętych w kraju 

zmniejsza się, chrześcijanie szkodzą misjonarzom, któ-

rzy potem domagają się interwencji i dlatego nie mogę 

nie opisać tych kwestii szczegółowo i wskazać, że na-

wrócenia nie mogą być wymuszone. Gdyby nie było 

żadnych wątpliwości w tej sprawie, nie podnosiłbym 

tego i nie ośmielałbym się kierować petycji do Waszej 

Wysokości, by nakazać Urzędowi Spraw Zagranicz-

nych, aby przekazał do francuskiego i amerykańskiego 

przedstawicielstwa, że w całym Shandongu oprócz 

obecnych kościołów, żaden nowy nie powinien zostać 

zbudowany, aby uniknąć incydentów i respektować od-

czucia ludzi. Jeżeli ta prośba wydaje się odpowiednia, 

ja pokornie przedkładam ją Waszej Cesarskiej Mości. 

Jej Wysokość zbadała sprawę i nakazała wprowa-

dzenie jej w życie. 

Dany w 14 roku panowania Guangxu, w 7 dniu 5 

miesiąca. 

Zapieczętowano i przekazano Urzędowi Spraw Za-

granicznych do realizacji. 

 

Dodatek II 

 

Petycja ludzi z Yanzhoufu 189113:  
 

兗州府滋陽縣闔境士民公呈。 

恩垂察輿情。據實 

詳情事。竊士民等獲罪於洋官。年前至今。見縣中差役查

拿倡首之人。一致人心惶惶。晝夜不安。至於民間不願設

立教堂。非敢故違 

功令。蓋中國禮法自持。首重男女之別而教士開堂傳教。

男女並收。嫌疑所在。眾情難堪。此其一也。大凡教會初

開。群情未附。謹厚之士官望者多。惟失業無賴之人。畏

罪漏網之匪。希圖小利。冀免刑誅。則首自人教。妄求護

庇。教士祗知廣行其教。不能深考其人。一意收羅。來者

不拒。一致民間猜慮。隱存輕視之心。蓋此等莠民。平日

凶橫一方。欺壓良襦。所賴地方官執法懲治。略有顧忌。

一旦入教。有所依恃。遂肆其妄為。教士曲為袒護。父母

官無可如何。一致民心疑憤。愈成鑿柄之勢。又其一也。

至於拐幼孩。挖眼睛。劈神牌。燬家嗣。尚在疑信參半。

凡此兩端。皆各處傳教以來滋事之通病。至若兗州本我 

先聖孔子設教之邦。士民篤守襦先。較各省尤為親切。傳

言洋官指拿儒士。要知鄉民聚眾之時。若無一二儒士勸

導。其間必致釀成大事。曏聞他處燒房殺人之事。恐皆無

儒士勸阻其間。今地方官於衣冠之中搜拿為首之人聞之定

為寒心。為此呈 

懇 

詳明 

大憲。兗州地方安設教堂一事。萬難 遵命，冒死公呈，肯

乞道憲轉詳施行。萬民幸甚。 

 

Tłumaczenie: 

Publiczna petycja urzędników (literati) i całego ludu 

dystryktu Ziyang z Yanzhoufu, by rozważyć ich opinię 

oraz sprawozdanie do władz w sprawie zaistniałych 

faktów. My, urzędnicy (literati) i mieszkańcy, obrazili-

śmy Zagranicznego [niemieckiego] Urzędnika i od ze-

szłego roku policja dystryktu stara się aresztować 

przywódców. Z tego powodu ludzie są rozgoryczeni, 

dniem i nocą czują się niepewni. To, że ludzie nie chcą, 

by kościoły były budowane, nie oznacza, że my celowo 

                                                
13  Archives of the Chinese Foreign Affairs, deposited in the Institu-

te for Modern History, Academia Sinica: 總理各國事務衙門清檔, 

法教士在兖州买地，光绪 17.4.24 (1.6.1891), w: Jacobus J.A.M. 

Kuepers, China und die katholische Mission in Süd-Shantung 

1882-1900…, dz. cyt., s. 83-84 (tłumaczenie niemieckie); 

chiński tekst na s. 219-220. 
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łamiemy Wasze polecenia. Nasze chińskie zwyczaje 

utrzymują, że bardzo ważny jest rozdział płci, misjo-

narze natomiast w swoich kościołach przyjmują bez 

różnicy mężczyzn i kobiety, co prowadzi do wielkiej 

podejrzliwości i jest trudne do przyjęcia przez ludzi. 

To jest pierwszy punkt. Od początku, gdy kościoły zo-

stały otwarte, mieszkańcy nie byli tym zachwyceni, 

a szanowani ludzie i urzędnicy byli w większości obo-

jętni. Osoby bez pracy i statusu w społeczeństwie, 

a także ci, którzy uciekają przed prawem lub szukają 

małych korzyści albo mający nadzieję uniknięcia kary 

są pierwszymi, którzy przyłączają się i samowolnie 

szukają ochrony. Misjonarze chcą tylko zwiększenia 

liczby chrześcijan i nie sprawdzają dokładnie, jakich 

ludzi przyjmują […]. W ten sposób ludzie stają się po-

dejrzliwi i w sercach pogardzają nimi. Ci źli ludzie, 

w ciągu dnia rozzuchwaleni, biegają po okolicy, nęka-

jąc dobrych i słabych.  

Władze lokalne odpowiedzialne za utrzymanie po-

rządku i wymierzanie kary, boją się działać. Bo gdy 

ktoś staje się chrześcijaninem, zyskuje pewne poparcie 

i coraz swobodniej robi to, co chce. Misjonarze bez-

podstawnie chronią ich, tak, że nasze władze nie wie-

dzą, co robić. Ludzie stają się wtedy podejrzliwi 

i gniewni, co tylko pogarsza sytuację. A oto kolejny 

punkt. Jeżeli chodzi o porywanie małych dzieci, wy-

dłubywanie oczu, łamanie tablic przodków, niszczenie 

świątyń przodków – w tych sprawach mamy jeszcze 

wątpliwości. Ale pierwsze dwa punkty mają miejsce 

wszędzie tam, gdzie powstaje misja i są przyczyną in-

cydentów. 

Teraz, jeżeli chodzi o nasz obszar Yanzhou: to jest 

Ziemia Święta, na której Konfucjusz rozpoczął naucza-

nie. Urzędnicy (literati) i ludność trzymają się mocno 

konfucjanizmu i z większym oddaniem aniżeli na in-

nych obszarach. Mówi się, że zagraniczne władze 

wskazały kilku konfucjańskich urzędników (literati), 

aby ich aresztować. Trzeba wiedzieć, że gdy zwykli 

ludzie zbierają się razem, a nie ma tam urzędników (li-

terati), którzy by ich upominali, to na pewno dojdzie 

do zamieszek. Wiadomo, że w innych miejscach spalo-

no domy i zabito ludzi: podejrzewamy, że stało się tak 

dlatego, że nie było tam żadnych urzędników (literati), 

by ich upomnieć i powstrzymać. Gdy słyszymy, że po-

licja szuka teraz przywódców wśród szanowanych ludzi, 

ta wiadomość budzi strach w naszych sercach! Dlatego 

też zwracamy się do wyższych władz i do Cesarza, pi-

sząc, że wybudowanie kościoła w Yanzhoufu będzie 

niezwykle trudne do zaakceptowania.  

W głębokim strachu czynimy tę naszą petycję, pro-

sząc, by Prefekt przedłożył ją wyższym władzom.  

Na pomyślność Ludu. 

 

Uwagi wstępne: Wraz z szybkim rozwojem chińskiej gospo-

darki stopniowo zwiększyły się datki ze strony chińskiego 

społeczeństwa na rzecz pozarządowych organizacji obywatel-

skich (Chinese Grassroots NGOs)14. Pomimo tendencji zwyż-

kowej organizacje te muszą zmierzyć się z poważnymi pro-

blemami finansowymi. Trudna sytuacja prawna, rządowy 

monopol na fundusze i tzw. „organizacje pozarządowe zało-

żone przez rząd” (GONGOs) oraz nagłe zmniejszenie pomo-

cy ze strony międzynarodowych organizacji pozarządowych 

(INGOs) są główną przyczyną problemu. W niniejszym arty-

kule autor próbuje dowieść, iż w niedalekiej przyszłości dal-

sza, bardziej wzmożona pomoc dla chińskich pozarządowych 

organizacji obywatelskich ze strony międzynarodowych orga-

nizacji pozarządowych jest niezbędna, w szczególności 

w celu zwiększenia ich uprawnień. Deng Guosheng jest pro-

fesorem i dyrektorem Centrum Innowacji Społecznych oraz 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Uniwersytecie 

Tsinghua w Pekinie. Z angielskiego na język polski przełożył 

PIOTR RUDZIŃSKI.  
 

Wprowadzenie 

Wraz z szybkim rozwojem chińskiej gospodarki, 

w ostatnich latach nie tylko rządy krajów rozwiniętych 

drastycznie zmniejszyły pomoc, a nawet zaprzestały 

udzielania pomocy zagranicznej Chinom, ale także ro-

snąca liczba międzynarodowych organizacji pozarzą-

dowych zmniejszyła fundusze na rzecz ich chińskich 

odpowiedników, z których niektóre już zakończyły 

swoją lokalną działalność. Pozostaje jednak niejasnym 

jaki wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

miało znaczne zmniejszenie pomocy zagranicznej dla 

chińskich pozarządowych organizacji obywatelskich. 

Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na następu-

jące pytania: Czy szybki rozwój gospodarczy Chin 

przyczynił się do zwiększenia datków ze strony społe-

czeństwa? Czy obecny wzrost lokalnych wpłat może 

złagodzić problemy finansowe pozarządowych organi-

zacji obywatelskich?  Czy nie jest już potrzebna pomoc  

dla chińskich pozarządowych organizacji obywatelskich 

ze strony międzynarodowych organizacji pozarządo-

wych? Jaką pomoc powinny świadczyć międzynarodo-

we organizacje pozarządowe w przyszłości, aby wspo-

móc rozwój pozarządowych organizacji obywatelskich 

oraz społeczeństwa obywatelskiego w Chinach? 

                                                
14 Artykuł ukazał się w „China heuteˮ 2013/1(177), s. 19-23. 
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1. Wzrost gospodarczy a wzrost datków w Chinach 

Od 1978 roku średni roczny wskaźnik wzrostu gospo-

darczego Chin utrzymuje się na poziomie ok.  9 %. 

Wraz z szybkim rozwojem gospodarczym w 2010 roku 

chińska produkcja gospodarcza brutto stała się drugą 

największą na świecie. Ponadto chiński PKB per capita 

wzrósł z 155 USD w 1978 roku do 5000 USD w 2011 

roku. W tym kontekście podniosła się świadomość spo-

łeczeństwa na temat działalności dobroczynnej w kraju; 

wzrosła również suma datków. 

Według Centrum Statystycznego dot. Działań Do-

broczynnych przy Chińskim Ministerstwie Spraw 

Obywatelskich 15 , w latach 2000–2005 suma datków 

wynosiła mniej niż miliard USD rocznie. Po 2006 roku 

w Chinach zaobserwowano szybki wzrost wpłat. 

W 2008 roku w rejonie Wenchuan 汶川 (prow. Sichu-

an) miało miejsce trzęsienie ziemi. Wpłynęło ono na 

fakt, iż całkowita kwota datków w tym samym roku 

była rekordowa i wyniosła 16,9 mld USD (kwota ta by-

ła 3,46 razy większa od tej w 2007 roku). Od tego cza-

su datki w Chinach utrzymują się na wysokim, ale jed-

nocześnie zmiennym poziomie. W 2011 roku, pomimo 

tego, iż opublikowano informacje na temat wielu skan-

dali związanych z działalnością dobroczynną oraz że 

nie wydarzyły się żadne katastrofy naturalne, całkowita 

kwota datków społecznych wciąż wynosiła 13,37 mld 

USD. Stanowiła ona 0,18% PKB w 2011 roku bądź 10 

USD per capita rocznie. 

Poniżej opisano główne przyczyny szybkiego wzro-

stu datków w Chinach po 2006 roku. Pierwszą jest 

szybki rozwój gospodarczy Chin oraz rosnący majątek 

osób prywatnych. Według raportu na temat rozwoju 

prywatnej bankowości w Chinach z 2012 roku (2012 

China Private Bank Development Report), opublikowa-

nego przez China CITIC [China International Trust and 

Investment Company] Bank oraz Central University of 

Finance and Economics, liczba chińskiej ludności po-

siadającej aktywa płynne o wartości 10 mln RMB 

zwiększyła się z 36,1 mln w 2006 roku do 118,5 mln 

w 2011 roku, a więc wzrosła 2,3 razy16 w ciągu pięciu 

lat. Nie ulega wątpliwości, iż rozwój gospodarczy oraz 

rosnąca liczba zamożnej ludności w sposób istotny 

przyczyniły się do szybkiego wzrostu datków w Chi-

nach. 

 

                                                
15  http://www.cws.mca.gov.cn/article/tjbg. Oficjalna strona inter-

netowa Centrum Statystycznego dot. Działań Dobroczynnych 

przy Chińskim Ministerstwie Spraw Obywatelskich; zob. także  

http://www.charity.gov.cn/fsm/sites/newmain/preview1.jsp?Col

umnID=423&TID=20120628115915209127610. 
16  2012 Personal banking development report autorstwa CITIC 

Bank oraz Central University of Finance and Economics. Zob. 

http://news.cq.soufun.com/2012-07-24/8166970_all.html 

[dostęp: 20.07.2012]. 

 Po drugie, w 2004 roku opublikowano Regulation 

on the Administration of Foundations (Regulacje praw-

ne dotyczące zarządzania fundacjami). Przed tym okre-

sem jedynie rząd mógł zainicjować założenie fundacji 

charytatywnych, a założenie ich przez sektor prywatny 

było prawie niemożliwe. Jednakże nowe zmiany w re-

gulacjach prawnych z 2004 roku zliberalizowały wy-

magania odnośnie założenia fundacji przez sektor pry-

watny17. Po raz pierwszy przedsiębiorstwa oraz osoby 

prywatne otrzymały pozwolenie na założenie prywat-

nych fundacji. Według Centrum Badań Hurun 18 , 35 

osób spośród 100 największych ofiarodawców założyło 

własną organizację, bądź samodzielnie wybrało nazwę 

fundacji. Do nich należą: Fundacja Edukacyjna Yupen-

gnian, Fundacja Hereng (pan Cao Dewang nadał swojej 

fundacji imię po swoim ojcu), Fundacja Rozwoju Edu-

kacji Hesheng Zhujiang (nazwa fundacji pochodzi od 

nazwy firmy pana Zhu Mengyi). Wśród tych fundacji, 

których działalność nie jest finansowana ze środków 

publicznych, należy wymienić Fundację Charytatywną 

Yupengnian (Yupengnian Charitable Foundation), któ-

rej aktywa przekraczają wartość 80 mld. Następnie na-

leży wymienić Fundację Charytatywną River Ren 

(River Ren Charitable Foundation), której aktywa 

przekraczają wartość 3,7 mld19. 

Gdyby rząd nie obniżył wymagań dotyczących zało-

żenia fundacji, wielu zamożnych ludzi nie wpłaciłoby 

tak dużych datków. Ponadto w 2007 roku w Chinach 

wprowadzono także zmiany prawne odnośnie podatku 

dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych. 

W świetle prawa dot. podatku dochodowego od przed-

siębiorstw, kwota datku uiszczona przez przedsiębior-

stwo, nie przekraczająca 12% kwoty podatku do zapła-

cenia, może być bezpośrednio potrącona z dochodu 

podlegającego opodatkowaniu. W świetle prawa doty-

czącego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

kwota datku uiszczona przez osobę fizyczną, która nie 

przekracza 30% podlegającego opodatkowaniu dochodu 

podatnika, może także być potrącona z dochodu podle-

gającego opodatkowaniu. W świetle wcześniejszego 

prawa dot. podatku dochodowego od osób prawnych 

oraz fizycznych, progi procentowe wynosiły jedynie 

                                                
17  Przepisy dotyczące zarządzania fundacjami z 2004 roku dzielą 

fundacje na dwa typy: publiczne oraz niepubliczne. Fundacje 

publiczne mają pozwolenie na publiczne zbieranie środków fin-

ansowych. Tego typu fundacje są zazwyczaj zakładane przez de-

partamenty rządowe. Fundacje niepubliczne nie mają takiego 

prawa; zazwyczaj są zakładane dzięki datkom od korporacji bądź 

osób prywatnych. 
18  Nazwa ta odnosi się do chińskiego nazwiska Hu Run 胡润 

Luksemburczyka Ruperta Hoogenwerfa, który jest wydawcą od 

1999 miesięcznika „Hurun Report” znanego jako „China Rich 

List”. Od 2004 na jej łamach publikowana jest „Hurun Phi-

lantropy List” [Red.]. 
19  http://money.163.com/12/0508/16/810DEF1B00253G87_5.html.        

http://money.163.com/12/0508/16/810DEF1B00253G87_5.html
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3% dla przedsiębiorstw oraz 10% dla osób fizycznych. 

Zmiany w tychże przepisach prawnych wywarły istotny 

wpływ na wpłatę datków przez przedsiębiorstwa oraz 

osoby zamożne. 

Po trzecie, trzęsienie ziemi w Sichuan w 2008 roku 

spowodowało wzrost wpłat ludności chińskiej. Rok ten 

został także nazwany „pierwszym rokiem dobroczyn-

ności” z powodu dużej liczby wolontariuszy oraz orga-

nizacji charytatywnych zaangażowanych w ratowanie 

oraz pomaganie ofiarom trzęsienia ziemi, co pozwoliło 

rządowi oraz społeczeństwu dostrzec rolę działań filan-

tropijnych. Z tego powodu, po trzęsieniu ziemi, świa-

domość roli działań dobroczynnych zwiększyła się za-

równo wśród osób prawnych, jak i fizycznych. 

Reasumując, od 2006 roku społeczeństwo chińskie 

nie tylko znacznie się wzbogaciło, ale również było 

świadkiem szybkiego wzrostu datków na działalność 

charytatywną. Nie ulega jednak wątpliwości, iż w po-

równaniu ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi kra-

jami rozwiniętymi wysokość wpłat w Chinach jest nie-

wielka. W Stanach Zjednoczonych w 2011 roku 

całkowita suma datków wyniosła 298,42 mld USD, co 

stanowiło 1,98% PKB tego kraju. Suma datków w Sta-

nach Zjednoczonych we wspomnianym roku była 22 

razy większa od tej w Chinach. 

   

Wykres 1: Datki w Chinach w latach 2000-2011  

(w 100 mln USD) 

 
  

2. Problemy finansowe chińskich pozarządowych 

organizacji obywatelskich 

Prawdą jest, iż wraz z szybkim rozwojem gospodar-

czym zwiększyła się świadomość chińskiej społeczności 

na temat działań dobroczynnych oraz całkowita suma 

datków. Jednakże pozostaje pytanie, czy w kontekście 

wzrostu datków zwiększyły się także zasoby chińskich 

pozarządowych organizacji obywatelskich. W rzeczy-

wistości w ostatnich latach problemy chińskich poza-

rządowych organizacji obywatelskich dotyczące finan-

sowania ich działalności nie zostały rozwiązane, 

a nawet się pogłębiły. 

 

Pojawia się pytanie, co jest tak naprawdę przyczyną 

problemów finansowych chińskich pozarządowych or-

ganizacji obywatelskich? W opinii autora artykułu są to 

przyczyny takie jak: ograniczenia prawne wpływające 

na finansowanie działalności chińskich pozarządowych 

organizacji obywatelskich; datki, które w większości 

przypadków są przekazywane na rzecz organizacji typu 

GONGO oraz wycofanie zagranicznych środków finan-

sowych doprowadzają do sytuacji, jaka panuje obecnie. 
 

2.1. Trudna sytuacja prawna dotycząca finansowa-

nia działalności pozarządowych organizacji obywa-

telskich 

Pozarządowe organizacje obywatelskie są organizacja-

mi założonymi przez sektor prywatny, a ich odpowied-

nikami są organizacje pozarządowe założone przez 

rząd. W Chinach istnieje nie tylko wiele organizacji ty-

pu GONGO, lecz także duża liczba pozarządowych or-

ganizacji obywatelskich. 

System zarządzania organizacjami pozarządowymi 

w Chinach posiada dwie charakterystyczne cechy: po 

pierwsze, istnieje system podwójnego zarządzania, po 

drugie, obowiązuje zasada „jednego zrzeszenia dla jed-

nego zawodu”. W świetle systemu podwójnego zarzą-

dzania, przed rejestracją przez władze tj. Ministerstwo 

Spraw Obywatelskich, wszystkie organizacje pozarzą-

dowe mają obowiązek znalezienia „właściwej jednostki 

zawodowej”. W przeciwnym wypadku nie będą mogły 

nabyć osobowości prawnej. Według zasady „jednego 

zrzeszenia dla jednego zawodu” może istnieć tylko jed-

na organizacja pozarządowa w obrębie tego samego ob-

szaru administracyjnego. Ze względu na prorządowy 

charakter organizacji typu GONGO, znalezienie odpo-

wiedniego zarządzającego departamentu zawodowego 

nie stanowi dla nich problemu. Jednak w przypadku 

pozarządowych organizacji obywatelskich istnieją trud-

ności z rejestracją, gdyż departamenty rządowe często 

nie chcą wziąć na siebie politycznego ryzyka, co ma 

miejsce wówczas, gdy odpowiadają za organizacje po-

zarządowe z sektora prywatnego lub gdy rząd już 

wcześniej założył organizacje typu GONGO 

o podobnym charakterze20. 

W Chinach zarówno właściwe władze, jak i depar-

tamenty rejestracyjne wydają decyzje uznaniowe. Na-

wet jeżeli niektóre pozarządowe organizacje obywatel-

skie otrzymają pozwolenie od właściwych władz, nie 

jest pewne, czy uda nim się przejść przez proces reje-

stracji. Co więcej, wnioski mogą zostać odrzucone 

przez departament rejestracyjny i zarządzający. 

Ponieważ ogromna większość pozarządowych orga-

                                                
20  Deng Guosheng, The Hidden Rules Governing China’s Unregis-

tered NGOs: Management and Consequences, „The China Re-

view” Vol. 10, 2010, n. 1, s. 183-206. 
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nizacji obywatelskich w Chinach nie może być zareje-

strowana w Ministerstwie Spraw Obywatelskich w celu 

otrzymania statusu prawnego, znaczna liczba pozarzą-

dowych organizacji obywatelskich jest zarejestrowana 

jako przedsiębiorstwo, bądź w ogóle nie jest zareje-

strowana21. Konsekwencją tego zjawiska jest fakt, iż te 

właśnie pozarządowe organizacje obywatelskie, nie ma-

jące statusu prawnego, pozbawione są prawa do gro-

madzenia funduszy oraz preferencyjnych ulg podatko-

wych, co sprawia, iż firmy oraz osoby indywidualne są 

mniej skłonne do wpłacania datków. 

 W świetle obecnego prawa, nawet pozarządowe 

organizacje obywatelskie, które są zarejestrowane 

w departamentach spraw obywatelskich, pozbawione są 

prawa do publicznego gromadzenia funduszy. W Chi-

nach jedynie fundacje publiczne, Czerwony Krzyż oraz 

inne organizacje należące do oficjalnego systemu dzia-

łalności dobroczynnej mają prawo do publicznego gro-

madzenia funduszy, a żadne inne formy gromadzenia 

funduszy przez organizacje pozarządowe nie są dozwo-

lone. Jak widać, prawo do publicznego gromadzenia 

funduszy przysługuje prawie wszystkim organizacjom 

typu GONGO, którymi kieruje chiński rząd. […] 
 

2.2. Datki są głównie wpłacane na rzecz rządu bądź 

organizacji typu GONGO 

Statystyki Chińskiego Centrum Informacji dot. Działań 

Dobroczynnych oraz Datków 22  mówią, iż  Chinach 

w 2011 roku beneficjentami datków charytatywnych 

byli: rząd (27,32%), organizacje typu GONGO 

(24,13%), Czerwony Krzyż (3,39%), oraz fundacje 

(39,88%). Mniej niż 4% środków zostało zgromadzo-

nych przez organizacje religijne oraz inne instytucje, 

a jedynie 1,32% przez pozostałe organizacje społeczne, 

m.in. pozarządowe organizacje obywatelskie. Innymi 

słowy, Chiny odnotowują ogromną ilość datków rocz-

nie, a rząd oraz organizacje typu GONGO otrzymują 

większość z nich. Pozarządowe organizacje obywatel-

skie otrzymują jedynie ok. 1% wszystkich datków. Po-

nadto, kiedy miała miejsce katastrofa naturalna, fundu-

sze zgromadzone przez Czerwony Krzyż, organizacje 

                                                
21  Chiński rząd prowadzi tzw. „politykę braku uznania, braku 

zakazu, braku interwencji” wobec organizacji pozarządowych 

(„polityka trzech braków”). Polega ona na tym, iż pomimo bra-

ku uznania przez rząd statusu prawnego tych organizacji po-

zarządowych, nie będzie on zakazywał ich istnienia, ani nie 

będzie ingerował w ich własne sprawy, jeśli organizacje te nie 

będą działały na szkodę bezpieczeństwa państwa bądź stabilności 

społecznej. Zob. Deng Guosheng, The Hidden Rules Governing 

China’s Unregistered NGOs…art. cyt., s. 183-206. 
22  Oficjalna strona internetowa chińskiego Ministerstwa Spraw O-

bywatelskich: http//www.cws.mca.gov.cn/article/tjbg. Oficjalna 

strona internetowa Chińskiego Centrum Informacji dot. Działań 

Dobroczynnych oraz Datków (China Charity & Donation Infor-

mation Center): http://www.charity.gov.cn/fsm/sites/newmain/ 

prview1.jsp?ColumnID=423&TID=20120628115915209127610 

charytatywne oraz fundacje w wielu przypadkach były 

przejmowane przez rząd. Na przykład po trzęsieniu 

ziemi w rejonie Wenchuan rząd zażądał od Czerwone-

go Krzyża, organizacji charytatywnych oraz fundacji 

przekazania wszystkich zebranych środków departa-

mentom rządowym, aby móc je wykorzystać „w odpo-

wiedni sposób”. Ostatecznie ok. 80% datków na rzecz 

ofiar trzęsienia ziemi w rejonie Wenchuan zasiliło bu-

dżet rządu, a jedynie 20% zostało przekazanych bezpo-

średnio do dotkniętego katastrofą rejonu za pośrednic-

twem osób prywatnych, przedsiębiorstw, lokalnych 

organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych 

organizacji pozarządowych celem wsparcia projektów 

odbudowy zniszczonego rejonu23. 
 

2.3. Zmniejszenie funduszy zagranicznych dla poza-

rządowych organizacji obywatelskich 

Ponieważ pozarządowe organizacje obywatelskie 

w Chinach muszą zmierzyć się z trudnościami podczas 

starań o uzyskanie statusu prawnego oraz są pozbawio-

ne prawa do gromadzenia środków, od samego począt-

ku rozwijają się dzięki pomocy zagranicznej. 

Pierwszy etap rozwoju chińskich pozarządowych 

organizacji obywatelskich miał miejsce w latach 1995–

2000. Większość naukowców jest zdania, iż zwołanie 

forum organizacji pozarządowych w ramach Światowej 

Konferencji w sprawie Kobiet (the NGO Forum of the 

World Conference on Women) w 1995 roku było po-

czątkiem procesu rozwojowego chińskich pozarządo-

wych organizacji obywatelskich 24 . Liczba zagranicz-

nych organizacji pozarządowych przybywających do 

Chin była jedną z największych w historii, na co miało 

wpływ wspomniane forum. Najważniejsze zagraniczne 

organizacje pozarządowe finansowo wspierają głównie 

pozarządowe organizacje obywatelskie. Dzięki środ-

kom finansowym od zagranicznych organizacji poza-

rządowych, pozarządowe organizacje obywatelskie 

mogły powstać w Chinach oraz miały szansę na roz-

wój.  Dobrym przykładem na to jest fakt, iż 90% środ-

ków finansowych organizacji „Friends of Nature”, 

„Global Village”, „Maple Women Hotline”, które sta-

nowią pierwsze pokolenie ówcześnie dobrze znanych 

pozarządowych organizacji obywatelskich, pochodziło 

od zagranicznych organizacji pozarządowych. 

 Drugi etap rozwoju chińskich pozarządowych or-

ganizacji obywatelskich miał miejsce w latach 2000–

2008. Liczba zagranicznych organizacji pozarządowych 

w Chinach po raz kolejny była jedną z największych od 

2000 roku. Z tego powodu chińskie pozarządowe orga-

nizacje obywatelskie także bardzo się rozwinęły. Jed-

                                                
23  Deng Guosheng et al., Respond to Wenchuan (Xiangying wen-

chuan), Beijing University Press, 2009. 
24  Deng Guosheng, The Hidden Rules Governing China’s Unregis-

tered NGOs…, art. cyt., s. 183-206. 

http://www.charity.gov.cn/fsm/sites/
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nak z racji gwałtownego wzrostu liczby tych organiza-

cji zwiększyło się także zapotrzebowanie na zagranicz-

ną pomoc. Na szczęście w tym okresie wzrosła świa-

domość lokalnych przedsiębiorstw oraz osób 

prywatnych na temat pozarządowych organizacji oby-

watelskich i zanotowano również zwiększenie się lo-

kalnych dotacji. Jednak wiele pozarządowych organiza-

cji obywatelskich nie miało ani statusu prawnego, ani 

prawa do gromadzenia funduszy, a ich działalność była 

w dalszym ciągu finansowana głównie dzięki pomocy 

zagranicznej. 

W 2008 roku Chiny były gospodarzem igrzysk 

olimpijskich. Znanym faktem jest, iż tego roku wiele 

zagranicznych organizacji pozarządowych wycofało się 

i zmniejszyło swoje wsparcie finansowe. Ponieważ po-

zarządowe organizacje obywatelskie odegrały ważną 

rolę, niosąc pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w rejonie 

Wenchuan w 2008 roku, zarówno rząd, jak i społe-

czeństwo stały się bardziej przychylne i zapewniły im 

lepsze warunki rozwoju. Jednak z powodu mniejszej 

ilości funduszy zagranicznych oraz stale wzrastającej 

liczby pozarządowych organizacji obywatelskich, nagle 

pojawił się problem finansowania działalności pozarzą-

dowych organizacji obywatelskich. 

 Według doniesień mediów w lutym 2012 roku, sie-

dem zachodnich pozarządowych organizacji obywatel-

skich zwróciło się do społeczeństwa z prośbą o pomoc 

finansową 25 . Wspomniane pozarządowe organizacje 

obywatelskie zostały założone w roku 2000, a ich 

głównymi sponsorami były zagraniczne organizacje po-

zarządowe. Od 2008 roku zagraniczne organizacje po-

zarządowe stopniowo zmniejszały lub nawet zaprzesta-

ły udzielania pomocy finansowej. Tymczasem tylko 

znikoma liczba lokalnych organizacji dostarczających 

środki finansowe wsparła finansowo wspomniane sie-

dem pozarządowych organizacji obywatelskich, co 

skutkowało kłopotami finansowymi tych organizacji. 

Przykładem jest stowarzyszenie Rural Development 

Association w rejonie Nanbu, w prowincji Sichuan, 

które zwolniło wszystkich swoich pełnoetatowych pra-

cowników na początku tego roku. Dwóch pełnoetato-

wych pracowników stowarzyszenia Haifu Cows Asso-

ciation w rejonie Yihan w prowincji Sichuan przez dwa 

lata nie otrzymywało wynagrodzenia. Przewodniczący 

stowarzyszenia Ecology and Poverty Research Associa-

tion w regionie Mount Daba, prowincja Sichuan, broni 

instytucji przed likwidacją za pomocą swojej własnej 

emerytury oraz zachęcania członków rodziny do udzie-

lania finansowego wsparcia. 

 Reasumując, można powiedzieć, że po prawie 20 

latach odnotowuje się wzrost chińskich pozarządowych 

                                                
25  http://epaper.jinghua.cn/html/2012-02/06/content_758095.htm. 

organizacji obywatelskich. Jednakże uwarunkowania 

prawne w Chinach sprawiają, iż pozarządowe organi-

zacje obywatelskie napotykają na trudności podczas 

procesu starania się o status prawny oraz są pozbawio-

ne prawa do gromadzenia funduszy. Z tego powodu są 

one nadal w dużym stopniu uzależnione od pomocy za-

granicznych organizacji pozarządowych. Wraz z wyco-

faniem się międzynarodowych organizacji pozarządo-

wych oraz zmniejszeniem pomocy zagranicznej, 

chińskie pozarządowe organizacje obywatelskie muszą 

zmierzyć się z poważnym problemem finansowym. 

Tymczasem organizacje wyznaniowe, które znajdują 

się wśród pozarządowych organizacji obywatelskich, 

stają w obliczu jeszcze trudniejszej sytuacji. Ponieważ 

pochodzenie organizacji wyznaniowych w Chinach jest 

nadal kwestią stosunkowo delikatną, organizacje te 

otrzymują jeszcze mniej datków. 

  

3. Zakończenie oraz proponowane rozwiązania 

 Do dnia dzisiejszego całkowita liczba wszystkich osób 

niepełnosprawnych w Chinach osiągnęła liczbę prawie 

82,96 mln, co stanowi 6,34% całkowitej liczby ludno-

ści. Szacuje się, iż co najmniej 50% potrzeb osób nie-

pełnosprawnych nie jest zaspokajanych, w szczególno-

ści jeśli chodzi o usługi i pomoc medyczną. Ponadto 

szacuje się, iż w Chinach mieszka 32,50 mln ludzi star-

szych, którzy potrzebują różnego rodzaju długofalowej 

opieki. Po roku 2020 liczba ta może przekroczyć 60 

mln. Biorąc pod uwagę granicę minimum egzystencji 

podwyższoną przez Bank Światowy do 1,25 USD 

dziennie na osobę, w dalszym ciągu aż 130 mln osób 

żyje w skrajnym ubóstwie. 

 Pomimo intensywnego rozwoju chińskiej gospo-

darki w ostatnich latach wciąż istnieje duża przepaść 

dzieląca bogatych i biednych. Szczególnie na zachod-

nich obszarach wiejskich opieka społeczna pozostaje na 

bardzo niskim poziomie, dlatego też istnieje pilne zapo-

trzebowanie na pomoc ze strony organizacji pozarzą-

dowych. Jednakże pozarządowe organizacje obywatel-

skie nadal stają w obliczu wielu trudności, np. 

w związku z rejestracją oraz nieposiadaniem prawa do 

gromadzenia funduszy. Z tego powodu, w rzeczywisto-

ści beneficjentami prawie całości zgromadzonych fun-

duszy są organizacje pozarządowe założone przez rząd, 

a pozarządowe organizacje obywatelskie otrzymują 

mniej niż 1% wszystkich datków. W takiej sytuacji tym 

ostatnim trudno jest spełniać swoją rolę, polegającą na 

świadczeniu pomocy na rzecz ubogich. 

 Od 1995 roku pozarządowe organizacje obywatel-

skie oraz społeczność obywatelska stopniowo rozwijają 

się przy pomocy międzynarodowych organizacji poza-

rządowych oraz innych organizacji. Do 2012 roku licz-

ba większych oraz znanych pozarządowych organizacji 
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obywatelskich wzrosła z 300 do 5000, co stanowi licz-

bę prawie 16 razy większą od tej sprzed 10 lat. Po-

nadto liczba mniejszych i mniej znanych pozarządo-

wych organizacji obywatelskich wzrosła do 1 000 000. 

Jednak wiele pozarządowych organizacji obywatelskich 

walczy o przetrwanie z powodu braku pomocy finan-

sowej. Szczególnie po tym jak międzynarodowe orga-

nizacje pozarządowe szybko i drastycznie zmniejszyły 

wsparcie oraz pomoc finansową dla pozarządowych or-

ganizacji obywatelskich, są one zmuszone do zaprze-

stania swej działalności, gdyż trudno jest im znaleźć 

potrzebne środki w środowisku lokalnym. Niniejsze sy-

tuacje wpływają nie tylko na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, ale także, na pomoc dla w większości 

ubogiej ludności w Chinach. Z tego powodu, biorąc 

pod uwagę obecny stan rzeczy, proponowane są nastę-

pujące rozwiązania: 

 Po pierwsze, wciąż ponad 100 mln ludzi w Chi- 

nach żyje poniżej granicy ubóstwa. Istnieją duże dys-

proporcje zarówno między regionami, jak i obszarami 

miejskimi a wiejskimi. Wraz z szybkim rozwojem 

chińskiej gospodarki, uzasadnione wydaje się stwier-

dzenie, iż pomoc finansowa ze strony krajów zachod-

nich powinna być stopniowo zmniejszana. Jednakże nie 

powinno się to odbywać w tak szybkim tempie. 

W przeciwnym razie pomoc niesiona znacznej liczbie 

ubogiej ludności będzie niewystarczająca. 

Po drugie, pomimo szybkiego wzrostu datków kra-

jowych w Chinach, większość środków jest wpłacana 

na rzecz rządu bądź organizacji pozarządowych zało-

żonych przez rząd. Pozarządowe organizacje obywatel-

skie w rzeczywistości otrzymują jedynie ok. 1,32% 

datków, a ich warunki bytowe są bardzo trudne. Stąd 

niezbędna jest im dalsza pomoc ze strony międzynaro-

dowych organizacji pozarządowych. Ze względu na 

znaczne oraz szybkie zmniejszenie w ostatnich latach 

pomocy finansowej ze strony międzynarodowych orga-

nizacji pozarządowych, istnieje ryzyko, iż znaczna 

część pozarządowych organizacji obywatelskich, które 

przez ponad 20 lat próbowały przezwyciężyć trudności, 

będzie musiała zostać zlikwidowana. Jak pokazuje do-

świadczenie, pozarządowe organizacje obywatelskie 

odegrały o wiele większą rolę i były bardziej efektywne 

w niesieniu pomocy ubogim niż organizacje typu 

GONGO. Z tego powodu w ciągu następnych 5-10 lat 

międzynarodowe organizacje pozarządowe powinny 

w dalszym ciągu skupiać swoją uwagę na rozwoju po-

zarządowych organizacji obywatelskich w Chinach, 

zwiększając pomoc finansową, bądź zacieśniając 

współpracę z niektórymi z nich. Takie rozwiązanie nie 

tylko sprzyja rozwojowi pozarządowych organizacji 

obywatelskich w Chinach, lecz także umożliwia ubogiej 

ludności otrzymanie większej pomocy. 

  
Istnieje podanie, które mówi, że gdy Konfucjusz in-

stytucjonalizował podstawy cywilizacji chińskiej, zasię-

gnął rady u wyroczni Księgi Przemian (Yijing 易經). 

W odpowiedzi na pytanie, nad czym miałby jeszcze 

popracować, wyrocznia odpowiedziała mu przy pomo-

cy heksagramu 賁 bi, oznaczającego „wdzięk”, „ele-

gancję”. Konfucjusz zatem miał się skupić na wdzięku 

i jak się okazało, „wdzięk” czy też „elegancja” to po-

jęcia, które w estetyce chińskiej są ważniejsze od poję-

cia piękna. Estetyka chińska nie jest estetyką piękna, 

lecz estetyką elegancji26. 

賁 
Estetyka ta głęboko przenika wszystkie konfucjań-

skie kultury. Wrażenie, że Japonia jest pełna estetyki, 

wynika właśnie z akcentu położonego na konfucjańskie 

bi. Elegancja może odnosić się do wszystkiego: ele-

ganckie może być zachowanie człowieka oraz osobo-

wość, elegancki jest obraz, a także krajobraz, w któ-

rym znajduje inspirację elegancki konfucjanista.  

W konfucjanizmie mówi się, że elegancja jest 

czymś, co wskazuje, że ktoś (albo coś) osiągnął jed-

ność z dao 道, wrócił do źródła, czyli do dao. Dao jest 

podstawą rzeczywistości, źródłem i podstawą świata. 

Zajmuje miejsce w chrześcijaństwie przypisywane Bo-

gu, ale nie jest tak samo pojmowane i traktowane (dao 

nie jest osobowym Bogiem). Owo dao może oznaczać 

różne rzeczy; Chińczycy różnorodnie je określają. 

W konfucjanizmie mówi się o dao, że oznacza ład 

                                                
26  O historii odpowiedzi wyroczni znakiem 賁 bì opowiada w swych 

wykładach z konfucjanizmu dr hab. Anna Iwona Wójcik (UJ). 

Jednak w polskich tłumaczeniach literatury konfucjańskiej trudno 

znaleźć potwierdzenie tej historii. Najprawdopodobniej chodzi 

o Kongzi jiayu 孔子家語, rozdz. 10: „Haoshengˮ 好生, wiersz 3.  

 
 Sztuka chińska 

Elegancja konfucjańska 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
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osiągany poprzez robienie rzeczy we właściwy spo-

sób27. Co oznacza „właściwy sposób”? 

Świat konfucjański jest zbudowany na etykiecie, ce-

remonii. Aby lepiej zrozumieć „właściwy sposób” po-

stępowania, będący podstawą całej filozofii konfucjań-

skiej, można odwołać się do pozostałości etykiety 

i ceremonii w naszej kulturze, czyli do savoir vivre’u. 

Można ukazać, jak Chińczycy rozumieją rolę etykiety 

w filozofii społecznej, politycznej, czy wręcz ontologii 

za pomocą często przytaczanego przykładu dotyczącego 

realizacji zasad savoir vivre’u w kręgu kultury europej-

skiej. 

Jedna z pierwszych zasad savoir vivre’u jest wpro-

wadzana wtedy, gdy dziecko siada przy stole i dowia-

duje się, że może zjeść kotleta używając jedynie noża 

i widelca, co więcej, trzymając ten nóż i widelec 

w określony sposób. Dzieci są niezwykle logiczne i od 

razu zauważają niepraktyczny kontekst tego zalecenia. 

Choć być może przyznają, że wprawdzie niepraktycz-

nie jest jeść gorący kotlet rękami, to nierzadko demon-

strują, że nóż i widelec można trzymać na różne sposo-

by, aby trafiać nim do ust. Wtedy następuje to, co 

w konfucjanizmie jest nazywane trenowaniem ceremo-

niału28. Nikomu z nas nie tłumaczy się, dlaczego tylko 

w taki sposób należy jeść. Konfucjaniści też nikomu 

swej ceremonii nie tłumaczą, tylko mówią: „masz to 

ćwiczyć”. Każdy z nas jako dziecko przez wiele lat 

ćwiczył posługiwanie się widelcem i nożem w sposób, 

jakiego oczekiwano. I pewnego razu, gdy mieliśmy już 

kilkanaście lat, przekonaliśmy się, że stał się on prak-

tyczny. To znaczy, tak długo używaliśmy noża i widel-

ca w określony sposób, że teraz jest nam łatwiej i wy-

godniej tak je trzymać, niż wynajdować inne sposoby. 

Pojawia się nawyk. Ale nawyk to jeszcze nie jest ele-

gancja konfucjańska. Nawykowo trzymamy ten nóż 

i widelec mniej więcej do połowy liceum. Nie potrze-

bujemy być już w tym względzie upominani, ale dalej 

czynimy to bezrefleksyjnie, nie jest to „nasze”, ale 

uznane za praktyczne i wyćwiczone przez częste po-

wtarzanie.   

                                                
27  Anna Iwona Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu kon-

fucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, 

Kraków 2010, s. 104 nn. O dao zob. więcej Roman Malek, Ele-

mentarz chiński (6) Dao, Logos i Słowo, „Chiny Dzisiaj” 2010 

nr 4, s. 33-34.  
28  Chodzi tu o pojęcie li 禮, które oznacza „rytuał / obyczaj / ce-

remoniał”. Li staje się idealną formą nie tylko do wyrażenia in-

dywidualnych cnót człowieka, lecz także do formułowania norm 

społecznych, regulujących stosunki międzyludzkie. Konfucjaniści 

zdają się wierzyć, że na każde uczucie i poruszenie ludzkiego 

serca istnieje tylko jedna, najbardziej odpowiednia forma ich wy-

rażania za pomocą rytuału / obyczaju / ceremoniału (li), który 

został już wcześniej zrealizowany w życiu mędrców chińskich 

i Konfucjusza. 

Pewnie każdemu przydarzyło się, że w jakiejś sytu-

acji nie zastosował odpowiednich reguł i popełnił gafę. 

Jeżeli to przytrafi się młodemu człowiekowi, czuje on 

wstyd, że nie udało mu się sprostać określonym zasa-

dom. Konfucjusz, a potem konfucjaniści mówią, że ten 

moment wstydu jest momentem transformacji osobo-

wości29. Od tego momentu elegancja przestaje być tyl-

ko ogładą, staje się źródłem rozwoju ducha. Przestaje 

być sprawą zewnętrzną, chęcią przypodobania się ko-

muś, staje się pragnieniem bycia człowiekiem cywili-

zowanym, wykształconym; zostaje ono już zinteriory-

zowane. Tak rozumiany „transformujący moment 

wstydu” powoduje, że człowiek kontynuuje ćwiczenie, 

w trakcie którego nabywa elegancji. Według konfucja-

nistów elegancja wskazuje na poziom dojrzałości, na 

to, jak daleko ktoś zaszedł na drodze bycia człowie-

kiem cywilizowanym, człowiekiem wykształconym. 

W świecie konfucjańskim bycie osobą wykształconą 

i cywilizowaną (文人 wenren) należy do najwyższych 

wartości. Taki człowiek jest doskonały. Wszyscy pozo-

stali są barbarzyńcami. Konfucjaniści, pozostając 

w zgodzie z Księgą przemian, przyjmowali, że nikt nie 

rodzi się w pełni uformowany, dojrzałym, wykształco-

nym, cywilizowanym, bo przecież jest częścią wiecznie 

zmieniającego się świata. Takim można się stać, postę-

pując drogą obyczaju, drogą ceremonii. Dla Konfucju-

sza „człowiek” jako kategoria rodzajowa znaczy zaw-

sze wenren, czyli człowiek kulturalny, wykształcony, 

cywilizowany30. 

Według konfucjanistów do cywilizacji i do pełnego 

rozwoju człowieczeństwa dojrzewamy na drodze for-

malnej. Ceremonie nie są normami etycznymi, nie są 

dekalogiem. Nie ma w nich żadnych treści etycznych 

w znaczeniu dobra i zła. Tak jak w przykładzie jedze-

nia za pomocą sztućców: jedzenie sztućcami nie jest 

„etyczne” w znaczeniu stawania się lepszym (w kate-

gorii dobra). Pozwala się stać bardziej cywilizowanym, 

kulturalnym, rozwijać swoją sprawność, stawać się 

wenren. Wszystkie treści zawarte w ceremoniach kon-

fucjańskich, już ukształtowane, posiada człowiek, który 

jest elegancki. Nie ma ich w samych zestawach nie-

zwykle nudnych i długich ćwiczeń, czy w księgach opi-

sujących jak się zachowywać w sposób elegancki, czyli 

kulturalnie. Na Zachodzie uczymy się stosunkowo nie-

wielu tego typu reguł, a i tak młodzież uważa, że jest 

ich za dużo. Gdyby spróbować wyobrazić sobie, że te 

reguły określają wszystkie aspekty życia społecznego 

                                                
29  Dialogi konfucjańskie, 2,3, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, 

M.J. Künstler, Z. Tłumski, Wrocław 1976, s. 41. O samokon-

troli, strachu i wstydzie w konfucjańskim wychowaniu 

społeczeństwa więcej pisze Anna Iwona Wójcik, Filozoficzne po-

dstawy sztuki kręgu konfucjańskiego…, dz. cyt., s. 87 nn. 
30  A.I. Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfuc- 

jańskiego…, dz. cyt.,  s. 55 nn. 
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i jednocześnie następuje upadek savoir vivre’u w całym 

życiu społecznym, taka sytuacja byłaby w pewnym sen-

sie analogiczna do tej w świecie konfucjańskim. Długo 

i mozolnie trenuje się pewien formalny, pusty treścio-

wo sposób kłaniania się, odnoszenia do rodziców 

i innych osób: inny do matki, inny do starszego ro-

dzeństwa, inny do urzędnika państwowego, inny do 

siebie nawzajem. W tym tyglu formalnych zaleceń, 

w pewnym momencie powstaje dojrzała osoba, która 

w sposób pełny realizuje doskonałość bycia człowie-

kiem.  

Elegancja i estetyka (oparta na tej elegancji) jest es-

tetyką stosowaną, to znaczy: wszystkie jej zalecenia 

zmierzają do tego, by uczynić świat (społeczny) środ-

kiem do osiągnięcia dojrzałości, miejscem odpowied-

nim, by wypracować formę najbardziej doskonałą. Stąd 

estetyka konfucjańska jest nakierowana na jak najefek-

tywniejsze dojrzewanie. Pytanie o elegancję i zalecenie 

przekazane Konfucjuszowi przez wyrocznię, żeby zajął 

się wdziękiem, jest tak naprawdę skierowaniem ku 

podstawom bycia człowiekiem, ku możliwości dojrze-

wania do pełni i ku dao. Doskonała elegancja jest tym, 

co zawsze może osiągnąć człowiek, żyjący w konkret-

nym miejscu i okolicznościach. Wtedy realizuje on naj-

głębszą prawdę bytu, ponieważ staje się tożsamy z dao 

i wraca do źródła; między nim a podstawą rzeczywisto-

ści nie ma już różnicy31.  

Estetyczny stosunek do rzeczywistości możliwy jest 

poprzez naukę, kształcenie. Xue 學  to konfucjański 

sposób odnoszenia się do rzeczywistości, który ma bar-

dzo mocny komponent estetyczny. Fundamentalne dla 

konfucjanizmu pytanie o jakość życia jest pytaniem 

o to, jakie warunki formalne pozwalają człowiekowi 

dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Konfucjanizm 

odpowiada na nie, że najlepszymi warunkami sprzyja-

jącymi dojrzewaniu, obok studiowania ksiąg, jest 

uprawianie sztuki. Stąd w cywilizacji konfucjańskiej 

istnieje mocne przesunięcie akcentu z ważności posia-

dania dzieła sztuki na uprawianie sztuki samemu, bo 

tylko wtedy, gdy człowiek sam amatorsko uprawia 

sztukę, transformuje swoją osobowość, pozwalając jej 

dojrzewać. Do tej dojrzałości nie prowadzi kolekcjo-

nowanie. W Chinach oczywiście istnieje kolekcjoner-

stwo, ale pojęcie dzieła sztuki odbiega od tego funkcjo-

nującego w świecie zachodnioeuropejskim. Dzieła 

sztuki muszą mieć żywotność, energię qi 氣.  

W pewnym sensie treści związane z ową elegancją 

są zawarte w samych znakach: heksagramie i ideogra-

mie. Wyrocznia odpowiedziała Konfucjuszowi dwu-

dziestym drugim z sześćdziesięciu czterech heksagra-

                                                
31  Dariusz Klejnowski-Różycki 柯達理, 中国的神学  Teologia chińs-

ka. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, Opole 2012, 

s. 169 nn. 

mów Księgi Przemian 易經 Yi jing, złożonym z dwóch 

trygramów li 離 (blask, ogień) pod trygramem gen 艮 

(granica, góra), co oznacza aktywną interwencję 

w używaniu mocnych środków, aby przywrócić har-

monię między górą a dołem32: 

 

 

Trygram dolny obrazuje ogień, a górny – górę, 

granicę33.  

 

„Blask cywilizacji” osiada na prymitywnych przedmio-

tach, dlatego mowa jest o wdzięku, elegancji, ozdobie. 

Wyważony ornament upiększa przedmioty i sprawy, nie 

niszcząc ich pierwotnej funkcjonalności, dlatego mówimy 

o powodzeniu. Ornament jest sprawą drugorzędną 

w stosunku do przedmiotów i spraw, dlatego mówimy, że 

z małych (umiarkowanych) działań płynie korzyść. Jed-

nak nadmiar ozdób wpływa na formę. Ozdoby takie są 

puste i niszczą zasadnicze cechy przedmiotu34. 

 

Znak 賁 bi (uproszczony znak chiński: 贲), który 

wyraża dynamikę heksagramu 22, oznacza: wdzięk, 

elegancja, ozdabiać, dekorować, upiększać, magnifi-

cencja, olśniewający, wspaniały, zauważony, błysko-

tliwy. Ideogram ten składa się z dwóch części. Na dole 

jest muszla (bei 貝 ), która symbolizuje pieniądze. 

W dawnych Chinach płacono muszelkami i znak ten 

ogólnie wyraża ideę bogactwa, czegoś drogiego, pięk-

nego, wyjątkowego i wartościowego. Na górze znajdu-

je się potrójny znak trawy, rośliny (cao 屮 )35. Owo 

powtórzenie oznacza wielość, jest echem rozkwitu. 

Znak ukazuje ruch od wewnątrz na zewnątrz, we-

wnętrznego bogactwa, które rozkwita, wyraża się, 

przebija na zewnątrz. Uprawianie sztuki pomaga 

w kształtowaniu się owej elegancji bì, pomaga formo-

wać wnętrze, które wyraża się w codziennych rela-

cjach36.  

 

                                                
32  Le Grand Ricci numérique. Dictionnaire encyclopédique de la 

langue chinoise, vol. 1, Paris 2010, nr 8841. 
33  Krzysztof  Maćko, Oskar Sobański, Księga Przemian. I Cing, 

Katowice 1999, s. 77-78. 
34  Zhou Chuncai, Księga Przemian, tłum. Jarek Zawadzki, Wars-

zawa 2006, s. 139-140. 
35  Niektórzy interpretują ten element jako potrójny zhi 止 (pierwot-

ne znaczenie: ślady stopy), co miałoby oznaczać „poruszać się 

ciągle do przodu”, „robić ciągły postęp”. Zob. słownik elektro-

niczny Richarda Searsa „Chinese Etymology”, http://www. chi-

neseetymology.org [dostęp: 30.04.2013]. 
36  Cyrille J.-D. Javary, Pierre Faure, Yi Jing. Le livre des change-

ments, Paris 2002, s. 370 nn. 

http://www/
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Misja Zakonu Kaznodziejskiego w Chinach ma bogatą 

tradycję, sięgającą swoimi początkami pierwszej połowy 

XVII w., chociaż próby dotarcia do Państwa Środka 

miały miejsce już w średniowieczu. Działalność domi-

nikanów w Chinach rozwinęła się zwłaszcza pod koniec 

XIX w., a swoje apogeum przeżywała w pierwszej po-

łowie XX stulecia. Terenem pracy misyjnej zakonu 

dominikańskiego była prowincja Fujian, gdzie bracia 

przybyli w 1632 r. Niestety, ich ponad czterowiekową 

działalność przerwali komuniści, którzy wypędzili za-

konników w początkach lat 50. XX stulecia.   

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona hi-

storia obecności Zakonu św. Dominika w Państwie 

Środka. Na ten temat brak jest opracowań w języku 

polskim1. Praca ta powstała na marginesie moich badań 

                                                
1  Ostatnio krótko o dominikanach w prowincji Fujian pisał w „Chi- 

nach Dzisiaj” wybitny znawca dziejów misji katolickich w Pań- 

stwie Środka, ks. Jean Charbonnier MEP (Kościół katolicki 

w Fujian. Chrześcijański wkład w historię prowincji, „Chiny 

Dzisiaj” 2011, nr 4, s. 40-43). Znacznie więcej publikacji o pracy 

dominikanów w Chinach znajdujemy w opracowaniach zagra-

nicznych. Stan badań omówił ostatnio dominikański historyk 

z Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Manili, o. Fidel Vil-

larroel (Historiography of the Dominican Missions in China, 

w: Historiography of the Chinese Catholic Church: nineteenth and 

twentieth century, ed. Jérôme Heyndrickx (Louvain Chinese stu-

dies 1), Leuven 1994, s. 431-449). Tutaj warto wspomnieć o ob- 

szernej, pięciotomowej monografii o. José Maria Gonzaleza OP 

(Historia de las Misiones Dominicanas de China, t. 1: 1632–1700, 

t. 2: 1700–1800; t. 3: 1800–1900, t. 4: 1900–1954; t. 5: Biblio-

grafías, Madrid 1955–1967). Autor pracował w Państwie Środka 

w pierwszej połowie XX w. Napisał on także pracę o pierwszym 

biskupie Chin (El primer obispo Chino. Exc. Sr. Fray Gregorio 

Lo, o Lopéz, O.P., Villava 1966) oraz o. Wiktorze Ricci (Un mi-

sionero diplomatico. Vida del padre Victorio Ricci. En el tercer 

centenario de su primera entrada en China (1655–1955), Madrid– 

Buenos Aires 1955). Obecność dominikanów w okresie 

nad obecnością polskich dominikanów w Chinach. Na-

leży zaznaczyć, iż poza prowincją Fujian trzech domi-

nikanów z Polski pracowało w prowincji Sichuan w la-

tach 1937–1952. Zadaniem ich było utworzenie 

oddzielnego wikariatu apostolskiego, który następnie 

miał stać się prefekturą apostolską. Jednak sytuacja w sa- 

mych Chinach: wojna chińsko-japońska, następnie 

wojna domowa, ale także działania wojenne w Europie 

w latach 1939–1945 spowodowały, że nie udało się 

zrealizować zamierzeń Kongregacji Rozkrzewiania 

Wiary, która powierzyła Prowincji Polskiej św. Jacka 

utworzenie misji w Fengjie. Moje badania doczekały się 

publikacji książkowej, do której odsyłam Czytelnika 

zainteresowanego szczegółami misji polskich domini-

kanów w państwie chińskim2.  

                                                                           
nowożytnym omówił także Benno Maria Biermann OP (Die An-

fänger der Neueren Dominikanermission in China (Missionswis-

senschaftliche Abhandlungen und Texte, 10), Münster in West-

falen 1927) i Miguel Ángel San Román (Cristianos laicos en la 

misión Dominicana del norte de la provincia de Fujian, China, en 

el siglo XVII, Romae 2000; Jesus Christ Proclaimed in the Early 

Dominican Mission in China, w: The Chinese Face of Jesus Christ, 

vol. 2, ed. Roman Malek (Monumenta Serica Monograph Series, 

50/2), Sankt-Augustin – Nettetal 2003). Zob. także R.G. Tiede-

mann, Reference Guide to Christian Missionary Societies in China: 

From the Sixteenth to the Twentieth Century, New York 2009, 

s. 33-34, gdzie autor hasła „Order Preachers (OP)” podaje pod-

stawową bibliografię i archiwa, w których należy szukać źródeł do 

dziejów misji dominikańskiej. 
2  Marek Miławicki, Polscy dominikanie na misjach w Chinach 

w latach 1937–1952, Kraków 2007. Należy wspomnieć, iż na 

terenie prowincji Sichuan działał też inny dominikanin, o. Ludwik 

Maggi. Pracował tam na długo przed polskimi zakonnikami, 

w latach 1742–1744. Był już wówczas biskupem pełniącym 

funkcję wikariusza apostolskiego Sichuanu. Wikariat ten, podob-

nie jak dominikański Wikariat Apostolski Fujian, powstał w 1696 

r. Bulle nominacyjne na sufragana wikariatu i „Krajów górzystych 

doń przyległych”, podpisane przez papieża Klemensa XII w listo- 

padzie 1738 r., o. Maggi otrzymał w 1740 r. Jego konsekracja 

odbyła się dnia 9 października tego roku, potem udał się do 

Huguang, gdzie zaczął pełnić swoje obowiązki. Po śmierci bp. 

Mullnera, wikariusza apostolskiego Sichuanu, funkcję tę przejął 

bp Maggi. To właśnie on przekazał wikariat zarządowi Paryskiej 

Misji Zagranicznej, która prowadziła wówczas spór o wpływy na 

tym terytorium ze Zgromadzeniem Lazarystów (Zgromadzenie 

Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo). Jednak ordynowanie 

wikariatem przez o. Maggi nie trwało długo: dnia 14 sierpnia 1744 

r. nagle zachorował – zaczęła go trawić silna gorączka. 19 sierpnia 

na mocy specjalnych uprawnień od Stolicy Apostolskiej władzę 

swoją przekazał bp. Joachimowi Martiellatowi, członkowi Pa-

ryskiej Kongregacji i następnego dnia zmarł (zob. Sadok 

Maćkowiak, Ks. biskup Ludwik Maggi, dominikanin włoski, 

wikariusz apostolski Seczuanu (1742–1744), „Annales Missiolo-

gicae” 10(1938), s. 171-175; Georges Goyau, Les Pretres des 

Missions Étrangeres (Les Grands Ordres Monastiques Instituts 

Religieux, 12), Paris 1932, s. 95-96; José Maria Gonzalez, His-

toria de las Misiones Dominicanas de China, t. 2, s. 297, 418; Jean 

Charbonnier, Histoire des chrètiens de Chine (Mémoire chré-

tienne), Paris 1992, s. 196, 199, 212). Dominikanie posiadali 

także wielki klasztor w Hongkongu, przy którym prowadzili 

prestiżowe Kolegium św. Alberta Wielkiego. Są obecni w tym 

mieście do dnia dzisiejszego. 
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Przybycie dominikanów do Chin 

Już w średniowieczu dominikanie podejmowali próby 

prowadzenia pracy misyjnej w Chinach, jednak spełzły 

one na niczym. Dwóch naszych zakonników – Mikołaj 

z Vincenzy i Wilhelm z Trypolisu – w latach 1271–1272 

zostało wyznaczonych przez papieża na towarzyszy 

Marco Polo. Dominikanie dotarli jednak tylko do Cyli-

cji. Jak pisze dominikański historyk William Aqiunas 

Hinnebusch, ci, którzy dokonali wielkiego dzieła 

w Palestynie, „nie wykorzystali okazji zdobycia nie-

śmiertelnej sławy, gdy papież Grzegorz X przekazał im 

listy do Wielkiego Chana w Azji Środkowej i wysłał ich 

tam w towarzystwie braci Polo. Ich bratanek, Marco 

Polo, spędził wiele lat w Chinach, powrócił i zyskał 

sławę nigdy niezatartą. Bracia zakonni zawrócili na 

początku wyprawy, przestraszeni wyprawą wojenną 

sułtana egipskiego Birbarsa”3. 

Później inny dominikanin, Mikołaj z Pistoi, dołączył 

do udającego się do Chin franciszkanina Jana z Monte 

Corvino, ale zmarł w drodze, w Indiach4. Ostatnią hi-

storycznie udokumentowaną wiadomością o średnio-

wiecznej misji dominikańskiej w Chinach może być 

wzmianka o wyjeździe w 1321 r. Jordana z Katalonii, 

członka Kongregacji Braci Pielgrzymujących. W 1330 r. 

założył on misję w Quilonie w Indiach, zostając pierw-

szym biskupem Indii, jednak do Chin nie dotarł5. Po-

nadto istnieje tekst z XV w., który również wspomina 

o podróży pewnego dominikanina do Chin. Niestety, 

tylko tyle można powiedzieć o próbach podjęcia przez 

dominikanów pracy misyjnej w Chinach w wiekach 

średnich6. Udało się ją urzeczywistnić dopiero w latach 

30. XVII stulecia. 

Początki obecności dominikanów w Chinach są ściśle 

związane z działalnością misyjną Zakonu Kaznodziej-

skiego na Filipinach. Klasztor św. Tomasza w Avila 

wyszedł z inicjatywą podjęcia pracy misyjnej na Dalekim 

Wschodzie, uprzednio rozpocząwszy chrystianizację 

Ameryki Łacińskiej 7. W 1585 r. o. Jan Chryzostom 

z Sewilli otrzymał od papieża Grzegorza XIII pozwole-

                                                
3  William Aqiunas Hinnebusch, Dominikanie – krótki zarys dziejów, 

w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. Marcin Andrzej 

Babraj, Poznań 1986, s. 141. 
4  Por. De fr. Nicolao Pistoriensi O.P. socio fr. Ioannis a Monte-

corvino O.F.M., „Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum” 1929, 

fasc. 4, s. 233-235. 
5  Bernard de Vaulx, Les Missions: leur histoire. Des origines 

a Benoît XV (1914) (Les Problemes du Monde et de l’Eglise 98), 

Paris 1960, s. 36. 
6  Por. Raymond-Joseph Loenertz, Les missions dominicaines en 

Orient au quatorzieme siecle et la Societé des Freres Pérégrinants 

pour le Christ, „Archiwum Fratrum Praedicatorum” 2(1932), 

s. 47-50; Benno Maria Biermann, Die Anfänger der Neueren 

Dominikanermission in China, Munster in Westfalen 1927, s. 1-2. 
7  Szerzej o tej inicjatywnie zob. Donato Gonzales, Proyección mi-

sionera del convento de Santo Tomás de Avila en el Extremo 

Oriente, „Archivo Dominicano” 8(1987), s. 315-329. 

nie na utworzenie klasztoru misyjnego na Filipinach. 

Generał Zakonu, Hipolit Maria Beccaria, mianował go 

wikariuszem „misyjnej prowincji”. Po powrocie do 

Hiszpanii uprosił on i otrzymał list polecający do na-

miestnika Filipin, który miał wspierać braci kazno-

dziejów w ich świętym dziele8. Jan Chryzostom wraz 

z czterdziestoma misjonarzami przybył na Filipiny dnia 

17 lipca 1586 r.9. Pierwszy klasztor pod wezwaniem św. 

Dominika ufundowano w Manili w 158810, a w roku 

1611 dominikanie założyli pierwszy na Dalekim 

Wschodzie katolicki Uniwersytet Świętego Tomasza 

z Akwinu, który od 1645 r. działa jako Uniwersytet 

Papieski. W czasie Kapituły Generalnej w Wenecji 

(1592), jedynej wówczas prowincji dominikańskiej na 

Dalekim Wschodzie – na Filipinach – nadano tytuł be-

atissimae Virginis de Rosario11. Bardzo szybko, bo już na 

początku 1578 r., jeden z pionierów-misjonarzy domi-

nikańskich, Dominik de Salazar (1512–1594), został 

mianowany biskupem Manili12. Zdaniem jednego z hi-

storyków zajmujących się dziejami Prowincji Różańca 

Świętego, Diego Aduarte’a, misja na Filipinach była 

tylko przygotowaniem, by „wejść do wielkiego królestwa 

Chin i tu głosić świętą Ewangelię”13. 

Dominikanie, augustianie i jezuici, którzy na Daleki 

Wschód przybywali na portugalskich okrętach, czynili 

wiele prób, by dostać się do Państwa Środka, jednak 

„chiński mur” okazywał się nie do zdobycia. Portugalski 

                                                
8  Rolando V. de La Rossa, Les premiers dominicains philippins, 

„Memoire Dominicaine. Histoire – Documents – Vie dominicai-

ne” 7(1996), s. 59. 
9  Benno Maria Biermann, Die Anfänger der Neueren Dominika-

nermission in China, s. 6-7; Donato Gonzales, Proyección misi-

onera del convento de Santo Tomás de Avila en el Extremo Oriente, 

art. cyt., s. 319. 
10  Donato Gonzales, Proyección misionera del convento de Santo 

Tomás de Avila en el Extremo Oriente, art. cyt., s. 320. 
11  Rolando V. de La Rosse, Les premiers dominicains philippins, 

s. 59-60; art. cyt., Donato Gonzales, Proyección misionera del 

convento de Santo Tomás de Avila en el Extremo Oriente, art. cyt., 

s. 321. Szerzej o działalności dominikanów na Filipinach zob. 

Pablo Fernandez, Dominican Apostolate in the Phillippines, 

„Boletin Eclesiatico de Filipinas” 39(1965) 435, s. 148-181. 
12  Lucio Gutiérrez, Domingo de Salazar, O.P. (v. 1512–1594). 

Premier éveque des Philippines, un émule de Las Casas. Pour le 5e 

centenaire de sa mort, „Memoire Dominicaine. Histoire – 

Documents – Vie dominicaine” 7(1996), s. 22. Autor ten poświęcił 

biskupowi monografię: Lucio Gutiérrez, Domingo de Salazar, 

O.P. First Bishop of the Philippines, 1512–1594. A study of his life 

and work, Manila 2001. 
13  Diego Aduarte, Historia de la provincia del Santo Rosario de la 

orden Predicatores en Filipinas, Japón y China, introducción de 

Manuel Ferrero, Madrid 1966, s. 52. Zob. także Walter Johannes 

Loedding, Die schwarz-weiße Legion. Missionsgeschichte des 

Dominikanerordens, Köln 1974, s. 151-153. Warto również 

zaznaczyć, że już na Filipinach dominikanie zajmowali się dusz-

pasterstwem wśród Chińczyków (por. Pablo Fernandez, The 

Apostolate of the Dominicans among the Chinese in the Phillip-

pines, „Boletin Eclesiatico de Filipinas” 39(1965)435, s.182-188).  
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dominikanin, Gaspar da Cruz (1520–1570), któremu 

udało się przedostać do Chin, wkrótce został zatrzy-

many, a następnie wychłostany i zmuszony do opusz-

czenia kraju14. Ostatecznie dominikanie przybyli do Chin 

kontynentalnych dopiero w 1632 r. z Tajwanu.  

 

Spór z jezuitami o metodę pracy misyjnej 

Początki działalności dominikanów w Chinach były 

ściśle związane ze sporem akomodacyjnym. Jezuici, 

z Matteo Riccim na czele, starali się wprowadzić pewne 

nowe metody w pracy misyjnej wśród rodzimej ludności. 

Potrafili oni umiejętnie wykorzystać w swojej działal-

ności zdobycze kultury europejskiej. Znajomością 

astronomii, kartografii, technikami ćwiczenia pamięci 

i innymi osiągnięciami europejskiej cywilizacji wzbu-

dzili zainteresowanie wśród chińskich uczonych, co 

przyczyniło się do sukcesów w pracy misyjnej. Jezuici 

akceptowali wczesny konfucjanizm jako starożytną 

etykę, atakując jedynie buddyzm i neokonfucjanizm. Dla 

samego Ricciego Konfucjusz był jedynie bohaterem 

narodowym, który przyczynił się do zachowania tra-

dycyjnych wartości moralnych i duchowych oraz gwa-

rantem monoteizmu, natomiast Jezus Chrystus konty-

nuował naukę Konfucjusza, a samo chrześcijaństwo po 

prostu ją udoskonaliło. Taka inkulturacja chrześcijań-

stwa wydawała wielkie owoce, o czym świadczy fakt, że 

nawet wykształceni i wysocy urzędnicy państwowi 

przyjmowali chrzest. W latach 1650–1654, mimo zakazu 

przyjmowania „religii cudzoziemców”, ochrzczono 

ponad 100 tys. Chińczyków, a po oficjalnym nadaniu 

pełnej swobody religii chrześcijańskiej przez cesarza 

Kangxi (1692) liczba ta wzrosła do 308 tys. (w tym 3500 

ochrzczonych przez franciszkanów i około 1000 przez 

dominikanów)15. 

Jednak wśród samych jezuitów znaleźli się przeciw-

nicy metody Ricciego. I tak na przykład o. Niccolo 

                                                
14  Gaspar da Cruz zostawił nawet wspomnienia i opis państwa 

chińskiego (polskie wyd.: Traktat o sprawach i osobliwościach 

Chin, red. Jan Kieniewicz, Gdańsk 2001). 
15  Zob. np. Feliks Zapłata, Spór akomodacyjny, w: Encyklopedia 

katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 253; Antoni Kurek, Inkulturacja 

misyjna w Chinach w XVII i XVIII w., „Zeszyty Misjologiczne 

ATK” 7(1986), s. 144-155; David E. Mungello, Curious land. 

Jesuit accommodation and the origins of sinology (Studia Leib-

nitiana. Supplementa, 25), Stuttgart 1985; John Lai Shou-Chung, 

The Trinity and the Chinese Culture. Inculturation in the Catholic 

Church in China, Roma 1997; Gianni Criveller, Preaching Christ 

in late Ming China. The Jesuits' presentation of Christ from Matteo 

Ricci to Giulio Aleni (Varietés sinologiques. New series, 86. Anni 

10), Taipei – Brescia 1997; Shenwen Li, Adaptation et innovation: 

les stratègies évangélistrices des missionaires jésuites français en 

Chine au XVIIe siècle, w: L’espace missionnaire. Lieu 

d’innovations et de rencontres interuclturelles, sous la direction de 

Gilles Routhier et Frédéric Laugrand, Paris 2002, s. 19-36; Matteo 

Ricci in China: inculturation through friendship and faith, ed. 

Christopher Shelke, Mariella Demichele, Roma 2010. 

Longobardi (1559–1654) uważał, że wszystko, co 

chińskie, jest pogańskie, grzeszne i zabobonne, nie da-

jące się pogodzić z chrześcijaństwem i jako takie należy 

je zniszczyć. W myśl tych poglądów ludzie Azji najpierw 

mieli przyswoić kulturę europejską, a dopiero później 

można było głosić im Ewangelię.  

Gdy do Chin przybyli dominikanie (1632) i fran-

ciszkanie (1633), zaczęli głosić kazania z krzyżem 

w ręku, potępiając miejscową kulturę jako bezbożną. 

Takie postępowanie wywołało zgorszenie wśród miej-

scowej ludności chrześcijańskiej i dopiero interwencja 

władz administracyjnych załagodziła gwałtowny i burz-

liwy spór. Misjonarzom zabroniono wówczas głoszenia 

kazań, a opornych wydalono z kraju16. Jak pisze ks. 

Antoni Kurek, „w rewanżu dominikanie i franciszkanie 

oskarżyli w roku 1635 jezuitów przed Stolicą Apostolską 

o synkretyzm”17. Rozgorzał spór pomiędzy Zakonem 

Jezuitów a pozostałymi zakonami o tzw. „chińskie ry-

ty”18. W sporze duży udział miał dominikanin Dominik 

Navarette (1610–1689), który wcześniej przebywał na 

terenie Chin (1658–1669), a po powrocie do Rzymu 

rozpoczął pisarską akcję przeciw jezuitom, dołączyli do 

niego również janseniści19.  

Spór ten odnowił się na przełomie XVII i XVIII w., 

kiedy wikariusz apostolski Fujian, o. Charles Maigrota 

(1652–1730) ze Zgromadzenia Paryskich Misji Zagra-

nicznych (Société des Missions Étrangères de Paris – 

MEP), ponownie przekazał tę sprawę do Rzymu20. Ko-

misja kardynałów 20 listopada 1704 r. wydała dekret 

zakazujący – z małymi wyjątkami – honorowania ob-

rzędów chińskich. W 1707 r. zakazy te ponowił legat 

papieski kard. Charles-Thomas Maillard de Tournon 

(1668–1710), a w trzy lata później także Kongregacja 

Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji. W 1721 r. legat 

papieski Carlo Ambrozio Mezzabara (1685–1741) 

                                                
16  Zob. Eugenio Menegon, Jesuits, Franciscans and Dominicans in 

Fujian: the Anti-Christian Incidents of 1637–1638, w: „Scholar 

from the West”. Giulio Aleni S.J. (1582–1649) and the Dialogue 

between Christianity and China, ed. by Tiziana Lippiello, Roman 

Malek (Monumenta Serica Monograph Series, 42), 

Sankt-Augustin – Nettetal 1997, s. 219-262; Miguel Ángel San 

Roman, Christianos laicos en la misión dominicana..., dz. cyt. 
17  Por. Antoni Kurek, Inkulturacja misyjna w Chinach w XVII i XVIII 

w., art. cyt., s. 151. 
18  Szerzej zob. George Minamiki, The Chinese Rites Controversy 

from Its Beginning to Modern Times, Chicago 1985. 
19  Por. Henri Bernard-Maitre, Eugène Jarry, Les missions de Chine 

après 1644, w: Histoire universelle des Missions Catholiques 

d’après la conception originale de J.L. Françoisprimo, publiée 

sous la direction de Simon Delacroix, t. 2, Paris 1956–1959, 

s. 167. Szerzej zob. John Stephen Cummins, The Travels and 

Controversies of Friar Domingo de Navarette 1618–1686, t. 1-2, 

London 1962. 
20  Szerzej zob. Claudia von Collani, Charles Maigrot’s Role in the 

Chinese Rites Controversy, w: The Chinese Rites Controversy. Its 

History and Meaning (Monumenta Serica Monograph Series, 33), 

ed. David E. Mungello, Sankt-Augustin – Nettetal 1994.  
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udzielił tzw. „ośmiu pozwoleń” i zobowiązał pod przy-

sięgą misjonarzy, by starali się doprowadzić wiernych do 

uległości dekretom Stolicy Apostolskiej21. Pozwolenia te 

ostatecznie odwołał papież Benedykt XIV; w bulli Ex 

quo singulari z 1742 r. potępił on jakiekolwiek stoso-

wanie tych rytów semper et pro semper, gdyż były one 

w swojej istocie złe22. 

Warto zaznaczyć, że ów spór o ryty chińskie, jaki 

toczył się głównie między jezuitami i dominikanami, 

znalazł swój oddźwięk także w XVIII-wiecznej prasie 

polskiej. Dnia 31 maja 1704 r. korespondent z Rzymu 

donosił o procesie, jaki miał miejsce między dwoma 

zakonami: „Już też proces, który vertebatur dawnemi 

czasy między affarów Hińskich [tzn. rytów chińskich – 

M.M.], którzy prevaluerunt iustis rationibus suas ver-

tentes controversias”. Inny korespondent, Rubinkowski, 

w roku 1724 informował E. Sieniawską, że w sporach 

tych miał ingerować sam cesarz chiński, który „pisał do 

Ojca Ś[więtego] między innemi zalecając pogodzenie 

OO Jezuitów z Dominikanami”23.  

 

Praca misyjna w XVII i XVIII wieku 

Po nieudanych próbach w okresie średniowiecza, orga-

nizacja Kościoła chińskiego zaczęła tworzyć się na 

przełomie XVI i XVII w. Początkowo Kościół katolicki 

podlegał biskupom Makau, którzy w latach 1576–1638 

mieli nad nim prawo patronatu. Jednak spory akomo-

dacyjne sprawiły, że praca misyjna w Chinach stała się 

trudna i niebezpieczna. Misjonarze i rzesze wiernych 

poniosły śmierć, wiele kościołów uległo zniszczeniu. 

Także Mandżurowie, którzy 15 stycznia 1648 r. naje-

chali teren Fujian, okazali się wrogami religii chrześci-

jańskiej. Z ich rąk poniósł śmierć hiszpański dominika-

nin, Franciszek Fernandez de Capillas (1607–1648). 

Więziono go, torturowano, w końcu ścięto, gdy z innymi 

odmawiał bolesne tajemnice Różańca św. Duchowny ten 

został uznany przez Stolicę Apostolską za pierwszego 

męczennika Chin (Protomartyr). Papież Pius X dnia 2 

maja 1909 r. zaliczył go w poczet błogosławionych24.  

                                                
21  Szerzej o jego legacji w Chinach zob. Giacomo Di Fiore, La le-

gazione Mezzabarba in Cina, Napoli 1989. 
22  Zob. Antoni Kurek, Inkulturacja misyjna w Chinach w XVII i XVIII 

w., art. cyt., s. 150-155; Feliks Zapłata, Spór akomodacyjny, kol. 

254; Michael Loewe, Imperial China's Reactions to the Catholic 

Missions, „Numen” 35(1988), fasc. 2, s. 179-212; The Chinese 

Rites Controversy. Its History and Meaning (Monumenta Serica 

Monograph Series, 33), ed. David E. Mungello, Sankt-Augus- 

tin–Nettetal 1994.  
23  Kazimierz Maliszewski, W kręgu staropolskich wyobrażeń 

o świecie, Lublin 2006, s. 204. 
24  Zob. I venerabili Servi di Dio, Stefano Teodoro Cuenot vescovo 

con trentadue compagni martiri annamiti e cinesi delle Missioni 

Straniere di Parigi e Francesco de Capillas domenicano primo 

martire della Cina solennemente beatificati il II maggio MCMIX, 

Roma 1909, s. 167-203; Tomás Polvoroso López, Beato Francisco 

Fernández de Capillas, Protomártir de China (1607–1648), 

W 1665 r. na terenie Państwa Środka przebywało 

jedynie 21 jezuitów, 1 franciszkanin i tylko 3 domini-

kanów25. Dziesięć lat wcześniej było jeszcze pięciu braci 

kaznodziejów: Wiktor Ricci, Rajmund del Valle, Do-

minik Coronado, Diego Rodriguez i Grzegorz López26. 

Pierwszy z nich był pierwszym misjonarzem, który 

pracował na terenie Xiamen廈門 (Amoy). Przybył tam 

1 lipca 1655 r.27 

Więcej uwagi warto poświęcić dominikaninowi 

Grzegorzowi Luo Wenzao 羅文藻 (1616–1691), który 

był pierwszym i jedynym aż do 1926 r. biskupem na-

rodowości chińskiej. Urodził się w 1616 r. w Luojiaz-

huang (nieopodal Fu’an), w prowincji Fujian. Był on 

poddanym cesarza chińskiego. Został nawrócony i och- 

rzczony przez franciszkanina Antoniego Caballero, 

jednak został dominikaninem. Do zakonu św. Dominika 

wstąpił w Manili, gdzie też uzyskał wykształcenie. 

W 1856 r. został wyświęcony na kapłana. Był pierw-

szym księdzem chińskim. W zakonie był znany jako 

Grzegorz López. W okresie sporów akomodacyjnych, 

w 1681 r. opublikował w języku chińskim traktat 

o kulcie Konfucjusza, który w roku 1686 w Szanghaju 

został wydany przez jezuitów po łacinie: Tractatatus de 

cultu Confucio et parentibus mortus a Sinis exhibito28. 

Kongregacja Propagandy Wiary ustanowiła go bisku-

pem, a jednocześnie wikariuszem apostolskim pierw-

szego wikariatu apostolskiego w Nankinie. Konsekracja 

biskupia, której dokonał franciszkański biskup Bernard 

Della Chiesa, miała miejsce w Kantonie dnia 8 sierpnia 

1685 r. Swoim wikariatem zarządzał przez 16 lat, aż do 

śmierci, która nastąpiła 27 lutego 1691 r. w Nankinie29. 

                                                                           
w: Semblanzas de Misioneros (Familia Dominicana 2), Caleruega 

(Burgos – España) 1985, s. 141-157. 
25  Por. Albert Chan, Towards a chinese Church: the contribution of 

Philippe Couplet S.J. (1622-1693), w: Philippe Couplet, S.J. 

(1623–1693). The Man Who Brought China to Europe, ed. by 

Jerome Heyndrickx (Monumenta Serica Monograph Series, 22), 

Sankt-Augustin – Nattetal 1990, s. 61. 
26  Por. Benno Maria Biermann, Die Anfänger der Neueren Domi-

nikanermission in China, dz. cyt., s. 90; José Maria Gonzáles, El 

primer obispo Chino. Exc. Sr. Fray Gregorio Lo, o. Lopéz, O.P., 

dz. cyt., s. 51, przyp. 10. 
27  Na jego temat zob. José Maria Gonzalez, Un misionero dip-

lomático. Vida del padre Victorio Ricci. En el tercer centenario de 

su primera entrada en China (1655–1955), Madrid – Buenos Aires 

1955. 
28  Por. John C. England, Asian Christian Writers in the Sixteenth to 

Eighteenth Centuries. A First Listing (4), „Asian Journal of 

Theology” 14(2000)1, s. 190-191. 
29  José Maria Gonzáles, El primer obispo Chino. Exc. Sr. Fray 

Gregorio Lo, o. Lopéz, O.P., dz. cyt., s. 82; Jean Charbonnier, 

Histoire des chrètiens de Chine, dz. cyt., s. 165-174; Hao Jarvis 

Sy, The Chinese Indigenous Clergy. The Case of the Dominican 

Gregorio Lo Wen Tsao (1615-1691), „Philippiniana Sacra” 

27(1992)80, s. 313-325; Miguel Angel San Román, Luo Wenzao. 

A Unique Role in the Seventeenth Century Church of China, 

w: Missionary approaches and linguistics in mainland China and 
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W 1696 r. papież Innocenty XII na terenie Państwa 

Środka erygował 8 nowych wikariatów apostolskich, 

w tym Wikariat Apostolski Fujian, który powierzył 

zakonowi św. Dominika30. Działali tu zakonnicy nale-

żący do Prowincji Świętego Różańca na Filipinach31. 

Liczba misjonarzy powiększyła się na początku 

XVIII w., chociaż ciągle istniał zakaz głoszenia 

i przyjmowania religii chrześcijańskiej. Jednak domi-

nikanie nadal należeli do najmniejszej grupy. W 1701 r., 

na 117 misjonarzy pracujących w Chinach, było tylko 18 

dominikanów, którzy posiadali 8 stacji misyjnych 32 . 

Pierwszy klasztor w Fujian udało się erygować dopiero 

w 1720 r. W drugiej połowie XVIII w. wikariat ten 

zamieszkiwało 27 tys. chrześcijan, mimo że pracowało 

tam tylko czterech dominikanów hiszpańskich i czterech 

pochodzących z miejscowej ludności. 

Potępienie obrządku chińskiego przez Stolicę Apo-

stolską spowodowało zatarg państwa z Kościołem; 

w 1724 r. cesarz Kangxi wydał zakaz głoszenia chrze-

ścijaństwa w Chinach. Ówczesne prześladowania 

chrześcijan trwały aż do XIX w. Jego ofiarami stało się 

także kilku dominikanów z prowincji Fujian. Wśród nich 

pięciu doczekało się beatyfikacji, a następnie kanonizacji 

jako męczennicy za wiarę. Chodzi tu o biskupa Piotra 

Sansa Jordę oraz ojców: Franciszka Serrano, Joachima 

Royo, Jana Alcobera i Franciszk Diaza, którzy w pro-

wincji Fujian pracowali w latach 1715–1747. Edykt 

potępiający wydany przez wicekróla 18 grudnia 1746 r. 

zawierał takie oskarżenie: „Piotr Sans, jako przywódca 

religii chrześcijańskiej, która ogłupiła fałszywą nauką 

mężów i kobiety, zostanie niezwłocznie ścięty. Fran-

cesco Serrano, Joachim Royo, Jan Alcober i Francesco 

Diaz, ponieważ wprowadzali ludzi w błąd i oszukiwali 

ich tą samą fałszywą doktryną, uznani są za winnych 

i skazani na ścięcie; w międzyczasie oczekują w wię-

zieniu na definitywny dekret”33. Na polecenie cesarza bp 

Piotr Sansa został stracony dnia 26 maja 1747 r. Za-

rządzeniem wicekróla z 28 października 1748 r. w tym 

samym więzieniu zostali uduszeni: bp nominat F. Ser-

rano i jego współbracia: J. Royo ; J. Alcober i F. Diaz. 

Doszło do tego w stolicy prowincji Fujian – Fuzhou 福

                                                                           
Taiwan, ed. Ku Wei Ying (Lueven Chinese Studies, 10), Lueven 

2001, s. 133-152. 
30  Por. Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda 

Fide. Descriptae anno 1922, Florentiae 1922, s. 230-235. 
31  Por. Mapas de las misiones dominicanas en extremo Orientale de 

la Provincia del santisimo Rosario de Filipinas, Madrid 1924, 

s. 43-45. 
32  Henri Bernard-Maitre, Eugène Jarry, Les missions de Chine après 

1644, dz. cyt., s. 174. 
33  Cyt. za: Męczennicy w Chinach – noty biograficzne wyjęte 

z „Compendium” Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w: Sto-  

lica Apostolska a Chiny współczesne. Dokumenty i wypowiedzi 

dotyczące Chin czasów współczesnych, oprac. Bernard Wodecki, 

Pieniężno 20022, s. 455-456. 

州. Papież Benedykt XIV oddał hołd zamordowanym na 

dwóch konsystorzach, które miały miejsce w dniach 16 

września 1748 i 24 stycznia 1752 r.34, natomiast papież 

Leon XIII beatyfikował ich dnia 14 maja 1893 r.35 Cała 

piątka wraz z wcześniejszym męczennikiem, Francisz-

kiem de Capillas i 114 innymi męczennikami, którzy 

zginęli za wiarę w Chinach w ciągu ostatnich czterech 

stuleci, została kanonizowana przez papieża Jana Pawła 

II dnia 1 października 2000 r. w Rzymie36. Są to jedyni 

dominikanie-męczennicy z Chin, którzy zostali wynie-

sieni na ołtarze przez Kościół katolicki37. Nie tylko oni 

jednak w ciągu 400 lat misyjnego posługiwania w Chi-

nach ponieśli śmierć męczeńską za wiarę38. 

 

Dominikanie w Chinach w XIX i XX wieku 

Prawdziwy rozwój misji katolickich i protestanckich 

przypadł dopiero na drugą połowę XIX w. W przypadku 

dominikanów, misji nie osłabiło powstanie bokserów, 

które w 1900 r. skierowane było również przeciw mi-

sjonarzom, jako przedstawicielom państw kolonialnych, 

                                                
34  Już w XVIII w. polski dominikanin, o. Felicjan Nowowiejski, 

wydał po polsku opis ich męczeństwa: Życie doczesne pięciu 

wielebnych kapłanów Zakonu Kaznodziejskiego, Poznań 1753. Jest 

to tłumaczenie z języka włoskiego pracy nieznanego autora, 

zapewne misjonarza przebywającego wówczas w Chinach, 

któremu udało się uniknąć więzienia i śmierci. Fragmenty 

polskiego przekładu w: Legendy dominikańskie, oprac. Jacek Salij, 

Poznań 2003, s. 266-273. 
35  Na ich temat zob. Vita dei Beati Pietro Martire Sanz, vescovo di 

Mauricastro, Francesco Serrano, vescovo eletto di Tipasa, 

Giovacchino Royo, Giovanni Alcober e Francesco Diaz, sacerdoti 

professi e missionari dell’Ordine di S. Domenico: martirizzati in 

Cina negli anni 1747 e 1748, Roma 1893. W dominikańskim 

klasztorze pw. Świętej Trójcy w Krakowie znajduje się obraz 

tercjarza dominikańskiego, Jan Angelika Drewaczyńskiego 

(1826–1896), przedstawiający owych pięciu męczenników (zob. 

Ambroży Adamski, Rober Świętochowski, Dominikańscy 

męczennicy, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 

98-99). 
36  Por. Kanonizacja 120 męczenników chińskich. Uwagi historyczne, 

w: Stolica Apostolska a Chiny..., dz. cyt., s. 448-454; Marek 

Szefran, Męczennicy chińscy, „Misyjne drogi” 2000, nr 6(84), 

s. 19-22; Joseph Wang Yu-Jung, Les 120 nouveaux saints martyrs 

de Chine, Leuven 2000. 
37  Por. Index Hagiograficus Ordinis Praedicatorum, w: Catalogus 

Generalis Ordinis Praedicatorum. Conspectum generalis Ordinis 

Fratrum Praedicatorum necnon index monasteriorum, congrega-

tionum et fraternitatum, Romae 1992, s. 17-18. 
38  Zob. Fidel Villarroel, Professors and Martyrs: A Legacy of 

Christian Witnessing, w: Christian Witnessing: Martyrdom and 

Martyrs, ed. Efren Rivera, Antonio Cabezon, Fidel Villarroel 

(Thomasian Forum, 1), Manila 1981, s. 42-76; Witnesses of the 

Faith in the Orient: Dominican Martyrs of Japan, China, and 

Vietnam, ed. Ceferino Puebla Pedrosa, Hong Kong 20062, 

s. 138-172. Poza sześcioma męczennikami kanonizowanymi przez 

Jana Pawła II 1 października 2000 r., autorzy wymieniają jeszcze 

siedmiu innych, niebeatyfikowanych męczenników z Zakonu św. 

Dominika. 
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do których był najłatwiejszy dostęp39. Prowincję Fujian 

bokserzy oszczędzili, co nie znaczy, że nie miały tam 

miejsca wystąpienia zbrojne. W całych Chinach zginęło 

przynamniej 85 misjonarzy, którzy później zostali wy-

niesieni na ołtarze. Jednak wśród nich nie było żadnego 

dominikanina40. Nie wiemy również, na ile działający 

w tej prowincji bracia kaznodzieje brali aktywny udział 

w pilnowaniu i troszczeniu się o interesy kolonizatorów. 

Tak więc w drugiej połowie XIX w. obserwujemy 

rozwój misji dominikańskiej w Wikariacie Apostolskim 

Fujian. Dnia 3 grudnia 1883 r. z tego wikariatu został 

wyodrębniony nowy ordynariat – Wikariat Apostolski 

Xiamen 廈門 (Amoy). Pierwsza placówka znajdowała się 

w północno-zachodniej części prowincji Fujian, nato-

miast druga na jej południowym obszarze41. Pierwszym 

wikariuszem apostolskim Fuzhou był Michał Calderon, 

który wcześniej przez 34 lata sprawował na tym terenie 

urząd biskupa. Od 1884 r. wikariatem kierował biskup 

dominikański z Włoch, Tomasz Maria Gentili, potem 

ojcowie z Hiszpanii – Salwador Masot (1884–1911), 

Franciszek Aguirre (1911–1941), a następnie Teodor 

Labrador, mianowany w 1946 r. arcybiskupem Fu-

zhou 42 . Natomiast pierwszym biskupem Wikariatu 

Apostolskiego Xiamen był Andrés Chinchón OP, mi-

sjonarz z Tajwanu (11 grudnia 1883 – 1 maja 1892). 

Kolejnymi ordynariuszami byli następujący biskupi 

dominikańscy: Ignacio Ibáñez (4 maja – 14 października 

1893), Esteban Sánchez de las Heras (19 stycznia 1895 – 

21 czerwca 1896), Alejandro Cañál (28 października – 

23 listopada 1898, ostatecznie zmarł przed objęciem 

urzędu), Isidoro Clemente Gutiérrez (7 sierpnia 1899 – 

10 sierpnia 1915) i Manuel Prat Pujoldevall (27 stycznia 

1916 – 11 kwietnia 1946). Ostatnim ordynariuszem 

Wikariatu Apostolskiego był dominikanin, bp Juan 

Bautista Velasco Díaz. Został on mianowany dnia 10 

czerwca 1948, a sakrę biskupią przyjął 28  października 

tego roku.  

W 1914 r. do pomocy filipińskim dominikanom 

przysłano niemieckich braci z prowincji Teutonia. 

Pracowali oni w Changting 長汀  (Tingzhou 汀州 , 

Tingchow), na zachodzie prowincji Fujian. Od 1923 r. 

                                                
39  Por. Peter Barry, An International Conference on the Boxer 

Movement and Christianity in China. A Report, „Tripod” 

24(2004)134, s. 5-12. Jest to omówienie konferencji poświęconej 

powstaniu bokserów w prowincji Fujian.  
40  Szerzej zob. Celestino Testore, Sangue e palme sul fiume Giallo. 

I beati martiri cinesi nella persecuzione della Boxe. Celi sud-est – 

1900, Roma 1955. 
41  Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fi-

de..., dz. cyt., s. 230-235; Mapas de las misiones dominicanas en 

extremo Orientale de la Provincia del santisimo Rosario de Fili-

pinas, dz. cyt., s. 43-45. 
42  Le missioni cattoliche dipendenti dalla Sacra Congregazione „De 

Propaganda Fide”. Storia, geografia, statistica, Roma 1950, 

s. 378. 

niemieccy dominikanie przejęli ten region jako swój 

obszar misyjny. Niebawem, w 1925 r., stał się Prefek-

turą Apostolską43. Pierwszym ordynariuszem prefektury 

został o. Egbert M. Pelzer (1882–1945) z prowincji 

Teutonia, który pełnił tę funkcję przez 20 lat, a w Chi-

nach przebywał od początku pracy niemieckich zakon-

ników 44 . Pierwszym i ostatnim zarazem biskupem 

Changting został mianowany 8 maja 1947 r. Johannes 

Werner Lesinski, który po przejęciu władzy przez ko-

munistów musiał opuścić swoją diecezję. Zmarł 26 

kwietnia 1963 r. na Tajwanie w wieku 59 lat45.  

W 1948 r. do Changting przybył pierwszy austriacki 

dominikanin, o. Ryszard Krupicka. Tego roku, poza 

biskupem Lesinskim, na misji Changting przebywało 21 

ojców, w tym 5 pochodzenia chińskiego, oraz 28 sióstr 

dominikanek, wśród nich dwie Chinki 46. Warto pod-

kreślić, iż w tym czasie w misji tej pracowało dwóch 

braci pochodzących ze Śląska: Tadeusz M. Nowak 

i Stanisław M. Bernartschke47. Obaj byli synami nie-

mieckiej Prowincji Teutonia i pracowali na chińskiej 

placówce misyjnej Changting, w prowincji Fujian 

w latach 1922–194948. Zdaniem niektórych autorów byli 

oni Polakami49, chociaż sami uważali się za Niemców50.  

Po I wojnie światowej przybyli do Chin również 

amerykańscy dominikanie z Prowincji św. Józefa (Nowy 

Jork). Otrzymali misję Jian’ou 建甌 (Jianning fu 建宁府, 

Kiennig-Fu), ponadto pracowali w Shaowu 邵武51. Misja 

Shaowu nie należała do zakonu dominikańskiego, ale 

była pod opieką Zgromadzenia Salwatorianów 52 . 

                                                
43  Status Vicariatus de Foochow et fructus spirituales a die 1 Julii 

1925 ad diem 3 Iunii 1926, „Analecta Sacri Ordinis Praedicato-

rum” 1927, fasc. 1, s. 44; Ex relatione missionaria, „Analecta 

Sacri Ordinis Praedicatorum” 1927, fasc. 1, s. 55. 
44  In memoriam Rev.mi P. Fr. Egberti M. Pelzer, Prefecti Apostolici 

de Tingchow, filii Provinciae Teutonaie, „Analecta Sacri Ordinis 

Praedicatorum” 1947, fasc. 3–4, s. 83-84. 
45  Walter Johannes Loedding, Die schwarz-weiße Legion. Missi-

onsgeschichte des Dominikanerordens, dz. cyt., s. 348. 
46  Tamże, s. 344. 
47  Por. Les Missions de Chine Douzieme Année (1934–1935), Peiping 

1936. 
48  Por. Catalogus omnium conventuum et domorum provinciarum et 

congregationum Sarci Ordinis Praedicatorum […], Roma 1931, 

s. 133; Catalogus Generalis Ordinis Praedicatorum (mense aprilis 

MCMXLIX), Roma 1949, s. 198, 200. 
49  Por. Jacek Woroniecki, Udział Polski w dziele misyjnym, w: Księ- 

ga pamiątkowa Międzynarodowego Akademickiego Kongresu 

Misyjnego. Poznań, 28 września do 2 października 1927, Poznań 

1928, s. 195; Kazimierz Kapitańczyk, Udział Polski w dziele 

misyjnem. Szkic historyczny, Poznań 1933, s. 117. 
50  Por. „Misje Katolickie” 1936, z. 9, s. 288 (jest to omówienie Les 

Missions de Chine Douzieme Année (1934–1935), wydanego 

w Pekinie w 1936 r.). 
51  Status Vicariatus de Foochow et fructus spirituales a die 1 Julii 

1925 ad diem 3 Iunii 1926, dz. cyt., s. 44. 
52  Ostatnio o misji tej na łamach niniejszego czasopisma pisał sal-

watorianin, ks. Julian Bednarz (Shaowu – chińska misja salwato-
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W 1938 r. obie misje – dominikańska i salwatoriańska – 

zostały przemianowane na prefektury apostolskie. 

W 1949 r. pracowało tu trzynastu ojców i dwóch braci 

konwersów. Zakonnikom pomagały siostry, które po-

chodziły z klasztoru w Michigan (USA): prowadziły 

szpital, dom starców i sierociniec. Ze względu na za-

grożenia wynikające z działań wojennych (wojna ja-

pońsko-chińska), ich praca była bardzo niebezpieczna53. 

Najprężniej działały wikariaty apostolskie Fuzhou 

i Xiamen. Według danych na rok 1921, dominikanie 

w Wikariacie Apostolskim Fuzhou mieli pod opieką 64 

kościoły i 196 kaplic, które obsługiwało 40 zakonników, 

17 księży świeckich i w których pracowało 153 kate-

chetów i 66 katechetek. Wikariat Apostolski Xiamen 

obejmował 144 miejscowości oraz 24 miasta, w których 

mieszkało 12 257 katolików. Pracowało tu 12 księży 

diecezjalnych, 32 dominikanów, jeden diakon (miej-

scowy), 42 katechetów i 46 katechetek54. Również i w 

Xiamen (Amoy), podobnie jak na całym obszarze Pań-

stwa Środka, katolicyzm zdobywał coraz większe 

wpływy. W katalogu Kościoła katolickiego w Chinach z 

roku 1935 zanotowano, że w trzech wikariatach apo-

stolskich zarządzali biskupi, którzy pod swoją pieczą 

mieli razem 80 456 katolików z ogólnej liczby 14,5 mln 

ludności. Liczba katechumenów wynosiła aż 3838. Na 

tym terenie pracowało 84 kapłanów zagranicznych i 34 

kapłanów chińskiego pochodzenia. Pomagało im 9 braci 

(wszyscy byli misjonarzami zagranicznymi) oraz 60 

zagranicznych zakonnic i 7 miejscowych zakonników55. 

Głównym zadaniem misjonarzy była troska o szkol-

nictwo. Także dominikanie stawiali je w centrum uwagi. 

W 1921 r. na terenie Wikariatu Apostolskiego Fuzhou 

prowadzili oni 10 wyższych seminariów duchownych, 

w których alumni przez cztery lata uczyli się języka ła-

cińskiego i nauk chińskich (scientiae sinicae), a przez 

dwa lata filozofii. Bracia prowadzili też jedno niższe 

seminarium duchowne w Fuzhou, w którym kształciło 

się 30 chłopców, jedno kolegium, ponadto szkoły nor-

malne (schola normalis) i szkoły podstawowe (scholae 

primariae). W samych szkołach normalnych i podsta-

wowych łącznie pracowało 122 nauczycieli, a kształciło 

                                                                           
rianów (1922-1953), cz. 1, „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 3–4(24–25), 

s. 37-42, cz. 2, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 1(26), s. 39-47. 
53  Z ich 25-letniej pracy w Chinach zachowało się opracowanie, 

mające charakter kroniki. Zob. William Ferrer Casidy, Kien-

ning-Fu Chronicle: Twenty-five Years in China with the Dominican 

Father and Brothers, Province of St. Joseph, U.S.A., Somerst 

1948. 
54  Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fi-

de…, dz. cyt., s. 231-235. 
55  Annuaire des Missions catholiques de Chine 1936. Statistiques de 

l’année juin 1934 – juin 1935. Etat des Missions de Chine le 1 déc. 

1935, Shanghai 1936, s. 26. 

się 2 858 dzieci 56 . Według informacji na rok 1935, 

w wikariacie funkcjonowały: jedno męskie kolegium 

średnie, w którym uczyło się 58 katolickich chłopców, 

jedna szkoła podstawowa z 19 chłopcami katolickimi i 39 

niekatolickimi oraz żeńska szkoła podstawowa, do której 

uczęszczało 25 dziewcząt z rodzin katolickich i 90 

z rodzin niechrześcijańskich57.  

Najbardziej znaną szkołą w tym wikariacie było 

Kolegium św. Dominika, prowadzone przez dominika-

nów w stolicy prowincji, w Fuzhou. Była to najważ-

niejsza szkoła w prowincji Fujian. W 1922 r. kształciło 

się w niej 247 uczniów: 123 mieszkało w internacie, 

a 124 dochodziło z zewnątrz58. W kolegium tym pro-

wadzono zajęcia w języku angielskim i francuskim. 

W roku 1935 było w nim 220 uczniów, w tym większość 

stanowiła młodzież niekatolicka (181 osób). Drugą, 

równie prestiżową szkołą było Kolegium św. Tomasza 

w Changzhou. Tutaj również językami wykładowymi 

był francuski i angielski. Kształciło się w niej 272 

uczniów, w tym tylko 21 z rodzin katolickich59. Dnia 27 

września 1937 r. w Fuzhou swoją działalność rozpoczęła 

nowa szkoła – seminarium regionalne. Pracowało w nim 

9 wykładowców, a na zajęcia uczęszczało 34 słuchaczy 

z różnych stron prowincji 60 . Seminarium to zostało 

powołane przez Kongregację Propagandy Wiary. Już 

5 września 1936 r. wybrała ona kierownictwo szkoły: 

rektora seminarium – o. Hilarego Albersa OP z Prowincji 

Teutońskiej, wicerektora – o. Meletiusa Rodrigueza OP 

z Prowincji Filipińskiej i kierownika duchownego – 

o. Piotra W. Manninga OP z Prowincji św. Józefa 

z USA. Seminarium to miało służyć kształceniu mło-

dzieży z całego regionu misyjnego Fujian, o czym może 

świadczyć kadra złożona z przedstawicieli rożnych wi-

kariatów i prefektur apostolskich, znajdujących się 

w prowincji Fujian61. 

Znaczniej mniej szkół prowadzili hiszpańscy domi-

nikanie w Wikariacie Apostolskim Xiamen. Tutaj w roku 

1921 działało 40 szkół podstawowych, w których uczyło 

się 1674 chłopców, 19 szkół dla 408 dziewcząt, jedno 

kolegium dla chłopców, w którym kształciło się 450 

uczniów oraz dwa kolegia dla łącznie 183 dziewcząt62. 

Sytuacja w roku 1935 uległa pogorszeniu: w jedynej 

szkole średniej uczyło się 21 katolików i 251 niekato-

                                                
56  Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fi-

de…, dz. cyt., s. 231-232. 
57  Annuaire des Missions catholiques de Chine 1936…, dz. cyt., 

s. 27. 
58  Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fi-

de…, dz. cyt., s. 231-232. 
59  Annuaire des Missions catholiques de Chine 1936…, dz. cyt., 

s. 72. 
60  „Misje Katolickie” 1938, z. 4, s. 127. 
61  „Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum” 1937, fasc. 1, s. 48. 
62  Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fi-

de…, dz. cyt., s. 233-235. 
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lików. Jeżeli zaś chodzi o szkolnictwo podstawowe, to 

w wikariacie tym było 8 szkół dla chłopców (uczęszczało 

tam 200 katolików i 500 niekatolików) oraz 4 szkoły dla 

dziewcząt (60 katoliczek i 200 niekatoliczek)63.  

Działalność zakonu dominikańskiego skupiała się 

również wokół pracy charytatywnej i szpitalnictwa. 

Hiszpańskie dominikanki otworzyły klinikę w dawnych 

zabudowaniach Zakładu Świętego Dziecięctwa w Fu-

zhou. Prowadził ją angielski lekarz, niejaki dr Dymond, 

bardzo ceniony przez okoliczną ludność. Chociaż nie 

wyznawał katolicyzmu, był wielkim przyjacielem mi-

sjonarzy. Opiekę nad chorymi sprawowały siostry do-

minikanki, z których kilka należało do Czerwonego 

Krzyża, a trzy miały przygotowanie pielęgniarskie. 

Personel pomocniczy natomiast składał się z 12 młodych 

Chinek z założonego w 1923 r. klasztoru św. Róży 

z Limy. Klasztor ten wykształcił również wiele kate-

chetek, które udały się na różne placówki misyjne. Sio-

stry dominikanki uczyły młode Chinki pracy medycznej 

i prowadziły przychodnie lekarskie64.  

Znacząca była działalność dominikanów w ramach 

Akcji Katolickiej. Została ona założona w misji Fuzhou 

w 1924 r. przez dominikanów hiszpańskich. Głównym 

jej inicjatorem był Jing Xilong, były uczeń Kolegium św. 

Dominika w Fuzhou, później student uniwersytetów 

w Pekinie i Leuven, doktor prawa i nauk politycznych. 

W prowadzeniu Akcji Katolickiej pomagali mu głownie 

dawni uczniowie kolegium. Wojna chińsko-japońska 

i napady komunistów utrudniały prowadzenie wykładów 

i szerzenie słowa Bożego. Jedyną formą oddziaływania 

była prasa. Czasopismo wydawane przez Akcję Kato-

licką, Tao-nang, rozpowszechniło się nie tylko na terenie 

Wikariatu Apostolskiego Fuzhou, ale również w innych 

prowincjach Chin, a nawet wśród emigrantów chińskich 

w Manili, Singapurze, na Malajach i Borneo. Akcja 

Katolicka otwierała nowe szkoły i zakładała biblioteki 

publiczne we wszystkich okręgach. Utworzone przez nią 

czytelnie dawały chrześcijanom i niechrześcijanom 

możliwość korzystania zarówno z dzieł religijnych, jak 

i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji 

o tematyce społecznej65.  

Dominikanom w pracy misyjnej pomagały siostry 

z Kongregacji Sióstr Dominikanek z Funing 66  福寧 . 

Zgromadzenie to na prawie diecezjalnym powołał do 

istnienia ówczesny wikariusz apostolski Funing, bp 

                                                
63  Annuaire des Missions catholiques de Chine 1936…, dz. cyt., 

s. 60. 
64  „Misje Katolickie” 1935, nr 9, s. 274. 
65  Tamże. 
66  Funing 福寧 to dawna nazwa prefektury i diecezji w prowincji 

Fujian, Xiapu 霞浦 – główne miasto; w tym artykule to różne 

nazwy tej samej diecezji. Dziś mówi się i o diecezji Funing i o 

diecezji Xiapu. Oficjalnie została ona przez rząd zmieniona na 

diecezję Mindong.  

Theodore Labrador Fraile OP przy udziale sióstr ze 

Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Różańca 

Świętego z Pampeluny. W 1949 r. Kongregacja liczyła 

już około 50 sióstr, które zajmowały się katechizacją 

i pracą parafialną, a także prowadziły szkoły, sierocińce, 

szpitale i półkliniki67. 

Przed nową organizacją Kościoła katolickiego 

w Chinach, która miała miejsce w 1946 r., Zakon Ka-

znodziejski w prowincji Fujian kierował trzema wika-

riatami apostolskimi: Xiamen (Amoy), Fuzhou i Funing

福寧 (inna nazwa diecezji – Xiapu 霞浦) oraz dwiema 

prefekturami apostolskimi: Changting (Tingchow) 

i Jian’ou (Kienning-Fu)68. W wyniku reorganizacji ko-

ścielnej wiele prefektur apostolskich przekształcono 

w archidiecezje, a wikariaty apostolskie w diecezje. 

Obserwujemy to również w przypadku dominikańskiej 

Prefektury Apostolskiej Fuzhou, która została prze-

kształcona w metropolię, do której należały jako diece-

zje-sufraganie: Xiamen, Xiapu i Changting. Wciąż 

jednak istniały prefektury apostolskie: Gaoxiong 高雄 

(Kaohsiung: Tajwan) i Jian’ou. Na terenie metropolii 

Fuzhou znajdowała się również prefektura apostolska 

Shaowu, kierowana przez salwatorianów, ponadto na-

leżała do niej prefektura apostolska na Tajwanie. 

Pierwszym arcybiskupem Fuzhou został wspominany już 

Theodore Labrador Fraile z Filipińskiej Prowincji św. 

Różańca, a biskupami diecezji: Xiamen – o. Juan Bau-

tista Velasco Díaz, również z Prowincji św. Różańca 

i Changting – o. Werner Jan Lesinski z niemieckiej 

Prowincji Teutonia69. 

 

Prześladowania ze strony komunistów 

Proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej nastąpiła 

1 października 1949 r., jednak komunizm już wcześniej 

zaczął się szerzyć w Chinach. Forpocztą dominacji 

komunizmu w Państwie Środka była rewolucja z 1912 r., 

a sam komunizm w Chinach pojawił się po rewolucji 

październikowej w 1917 r. i umocnił swoje wpływy 

zwłaszcza w południowych Chinach. Utworzona w 1921 

r. w Szanghaju Komunistyczna Partia Chin, składająca 

się głównie z agnostyków, dla których chrześcijaństwo 

było jedynie kolejnym przejawem zabobonu, tym razem 

w zagranicznym stroju, stała się federacją antychrze-

ścijańską. Niechęć do misjonarzy i w ogóle do chrze-

ścijan wzmogła się jeszcze bardziej, gdy rząd chiński 

marszałka Jiang Jieshi 蔣介石 (Czang Kai-szeka), chcąc 

                                                
67  Por. Joanna Kowalczyk, Dominikanki z Siapu, w: Encyklopedia 

katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 95. 
68  Por. Walter Johannes Loedding, Die schwarz-weiße Legion. 

Missionsgeschichte des Dominikanerordens, dz. cyt., s. 337; mapa 

pt. Missions Catholiques en Chine, [b.m.w.] 1936. 
69  Zob. Le missioni cattoliche dipendenti..., dz. cyt., s. 378-383. 
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zwalczyć komunistycznego wroga, zaprosił do współ-

pracy misjonarzy katolickich70.  

Walka komunistów z Kościołem w okresie Republiki 

Chińskiej przyniosła misjom katolickim wielkie szkody. 

Ich ofiarami stali się również niektórzy dominikanie 

pracujący w prowincji Fujian. Właśnie tam od lat 30. XX 

w. było najwięcej komunistów. I tak wikariat w Chang- 

ting stracił jednego ze swoich współbraci, o. Ludwiga 

Paly. Pochodzący ze Szwajcarii zakonnik został upro-

wadzony w 1932 r., porywacze zażądali za niego sumę 

45 tys. dolarów. Ponieważ misja niemiecka nie mogła 

zapłacić tak wysokiego okupu, został on zamordowany71. 

W styczniu 1934 r. komunistyczni bandyci uprowadzili 

również Hiszpana, o. Cypriana Bravo, który pracował w 

Fuzhou. Po trzynastu miesiącach niewoli wypuszczono 

go na wolność72. Niestety, tyle szczęścia nie miał jego 

współbrat, 26-letni o. Urban Martin. Został uprowa-

dzony i zamordowany przez komunistów dnia 24 

czerwca 1934 r. Od dwóch lat pracował w Wikariacie 

Apostolskim Xiapu73.  

Następne prześladowania chrześcijan i misjonarzy 

przez komunistów miały miejsce podczas wojny do-

mowej w latach 1945–1949. W tym czasie zginęło ponad 

100 księży i ogromna liczba wiernych74. Brak jednak 

danych o prześladowaniu dominikanów.  

Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej 

dnia 1 października 1949 r. sytuacja misjonarzy 

i chrześcijan pogorszyła się jeszcze bardziej. Komuniści 

dążyli do tego, by kraje macierzyste wycofały wszyst-

kich misjonarzy. Dla Kościoła oznaczało to koniec ist-

nienia i zniszczenie wielowiekowego dorobku na polu 

misyjnym w Państwie Środka. Był to również koniec 

działalności Zakonu Kaznodziejskiego w prowincji Fu-

jian. Większość zakonników została zmuszona do 

opuszczenia kraju, wcześniej poddawana prześladowa-

niom i represji ze strony komunistów. Wielu z nich przed 

opuszczeniem Chin kontynentalnych była trzymana 

w komunistycznych więzieniach. Pracujący w Fuzhou 

                                                
70  Por. Kavalam Madhava Panikkar, Azja a dominacja Zachodu. 

Epoka Vasco da Gamy w dziejach Azji 1498-1945, przeł. Klemens 

Kęplicz, Warszawa 1972, s. 354. 
71  Zob. Karl-Maria Bosslet, Das Himmelreich leidet Gewalt. 

P. Ludwig Paly O.P. Der Erstlingsmärtyrer der deuchtschen Do-

minikanermission in China, Vechta 1935, s. 184-202. Według 

Generalnego Postulatora ds. Beatyfikacji i Kanonizacji w Zakonie 

Kaznodziejskim, o. Ludwik M. Paly OP został zamordowany 

w sierpniu 1928 r. (zob. Postulation Generale: Les martyrs do-

minicains du XXeme siecle, „Informations Dominicaines Inter-

nationales” 2001, nr 389, s. 22). 
72  „Misje Katolickie” 1935, nr 3, s. 90; nr 4, s. 122-123; nr 6, s. 188; 

nr 9, s. 273. 
73  „Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego 

Dzieła św. Piotra Apostoła” 1934, nr 5, s. 156-157; zdjęcie 

o. Urbana zostało opublikowane w nr 6 tego czasopisma na s. 180. 
74  Charles Coutuirer, Chine, ou vas-tu? (Bilan de la Révolution 

Chinoise) (1900–1957), Paris 1958, s. 110. 

o. Ceferino Ruiz z Prowincji Filipińskiej, który został 

osadzony w takim więzieniu w 1951 r., wydał z tego 

czasu wspomnienia 75 . Przykry los spotkał też trzech 

amerykańskich dominikanów z Prowincji św. Józefa – 

Fryderyka Aquinasa Gordona, Jozefa Eugena Hyda 

i Jakuba Geralda Joyce’a, którzy nie chcieli opuścić 

swoich placówek i pracowali potajemnie. W końcu 

aresztowano ich i osadzono w więzieniu76. W 1953 r. 

zostali zwolnieni i wrócili do Stanów Zjednoczonych. 

Natomiast o. Jakub Divine, z tej samej prowincji, jeszcze 

przed proklamacją Chińskiej Republiki Ludowej został 

porwany ze stacji misyjnej, która znajdowała się w gó-

rach i 23 maja 1947 r. rozstrzelany przez komuni-

stycznych partyzantów77. Biskup Juan Bautista Velasco 

Díaz, który dopiero od 1948 r. był ordynariuszem, nie 

mógł pracować w swoim Wikariacie Apostolskim Xia-

men (Amoy), jako wygnaniec przebywał na Filipinach, 

skąd zarządzał diecezją. Swoją diecezję – i terytorium 

Chin – opuścił 11 września 1953. Dopiero w 1955 r. 

duszpasterstwo w wikariacie powierzono biskupowi 

chińskiemu. Sam hierarcha w 1954 r. został mianowany 

dyrektorem apostolskim chińskich katolików mieszka-

jących w Manili, w następnym roku – ich wikariuszem 

generalnym, natomiast w 1959 r. – wikariuszem gene-

ralnym dla wszystkich katolików chińskich na Filipi-

nach. W 1983 r., będąc już od dawna emerytowanym 

biskupem Xiamen, został ustanowiony biskupem po-

mocniczym sufraganem w Manili. Jednak rok później 

zrezygnował z tego urzędu; następnego roku, dnia 26 

października, zmarł w Oviedo w Hiszpanii78. 

 

Kontynuacja misji chińskiej na Tajwanie 

Z powodu prześladowań i deportacji misjonarzy 

z Chińskiej Republiki Ludowej większość dominikanów 

udała się na Tajwan, gdzie powstała niepodległa Repu-

blika Chińska z rządem Jiang Jieshi (Czang Kai-szeka) 

na czele79.  

Dominikanie na Tajwanie pojawili się już w 1626 r. 

Pierwszy przybył o. Angelo Chocci z Filipin, a z nim 

grupa misjonarzy hiszpańskich, którzy rozpoczęli dzia-

łalność misyjną w północnej części wyspy, w miastach 

                                                
75  Zob. Ceferino Ruiz, My Life in a Communist Prison, Taiwan 1970. 
76  Por. tamże, s. 140-141. 
77  Walter Johannes Loedding, Die schwarz-weiße Legion. Missi-

onsgeschichte des Dominikanerordens, dz. cyt., s. 353. 
78  Zob. Gaudencio Tomillo Montes, El concejo de Lena en el siglo 

XX a través de sus personajes, Oviedo 2004. 
79  Pierwszym państwem, które uznało Republikę Chińską na 

Tajwanie, był właśnie Watykan. Dnia 18 stycznia 1952 r. papież 

Pius XII ogłosił list apostolski Cupimus Imprimus, w którym 

potępił prześladowania Kościoła w Chinach. W tym też roku 

Stolica Apostolska oficjalnie uznała władze Guomindangu na 

Tajwanie jako jedyną legalną reprezentację Chin. Por. Jan Ro-

wiński, Chiny a Stolica Apostolska. Stosunki wzajemne i ich 

międzynarodowe implikacje, Warszawa 1991, s. 29. 
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Jilong 基隆 (Cilung) i Danshui 淡水 (Tanshuei). Jednak 

na większą skalę działalność misyjną na tej wyspie 

rozpoczęto dopiero w wieku XIX. W 1859 r. domini-

kanie przybyli do Gaoxiong z Xiamen na kontynencie. 

Tu zbudowali pierwszy katolicki kościół na wyspie. 

Początkowo Tajwan administracyjnie podlegał prowa-

dzonemu przez dominikanów Wikariatowi Apostol-

skiemu Fujian. Dopiero w 1883 r. został podzielony na 

dwie części: wikariat w Fuzhou i wikariat w Xiamen, 

który nadzorował działalność na wyspie. W 1913 r. 

Stolica Apostolska wyraziła zgodę na utworzenie Pre-

fektury Apostolskiej, na czele której stanęli biskupi 

hiszpańscy: Clemente Fernandez OP (1913–1920), 

a potem Tomas de la Hoz (1920–1941). W 1941 r. 

Watykan, ulegając presji Japonii, na prefekta apostol-

skiego wyspy mianował Japończyka, msgr Josepha Sa-

towaki Asajiro, który pozostawał na tym stanowisku aż 

do 1946 r.80. Jednak potem znowu Kościołem na Taj-

wanie kierowali hierarchowie wywodzący się z zakonu 

dominikańskiego. Po tej przerwie, dnia 5 marca 1948 r. 

prefektem apostolskim na całą wyspę został mianowany 

Hiszpan, o. Jose Arregui y Yparaguirre. Za jego rzą-

dów, 30 grudnia 1949 r., prefektura zmieniła nazwę na 

Prefekturę Apostolską Kaohsiung. Pozostał ordynariu-

szem tej prefektury do 21 marca 1961 r. Wówczas na-

stąpiła zmiana prefektury na diecezję. Biskupem diecezji 

został urodzony w 1922 r. w Chinach o. Józef Cheng 

Tien-Siang 鄭天翔 (Zheng Tianxiang). Gdy otrzymywał 

sakrę biskupią był zaledwie dwa miesiące po święceniach 

kapłańskich. Powierzoną sobie diecezją kierował przez 

prawie 30 lat, aż do swojej śmierci 19 sierpnia 1990 r.  

Po wypędzeniu misjonarzy z kontynentalnych Chin, 

wielu z nich przeniosło się na Tajwan. Całą swoją misję 

chińską z Wikariatu Apostolskiego Changting (Ting-

chow) przeniosła na Tajwan niemiecka Prowincja Teu-

tonia. W 1954 r. jej misjonarzom powierzono większą 

część powiatu Pingdong 屏東 (Pingdong) w Prefekturze 

Apostolskiej Gaoxiong. Centrum misji stanowiło miasto 

Chaozhou 潮州 (Chaochow), które zamieszkiwało 30 

tys. mieszkańców. Cały region leżący na południu wyspy 

miał powierzchnię 2800 km2, którą zamieszkiwało 80 

tys. ludzi. Pracę misyjną rozpoczęli od ochrzczenia 

ponad stu osób. W ciągu dwudziestu lat liczba 

ochrzczonych sięgnęła 7 tys. W 1966 r. pojawiły się 

powołania zakonne: do nowicjatu zostało przyjętych 

trzech aspirantów pochodzących z Tajwanu. Nowicjat 

odbyli w Chaozhou, natomiast studia filozoficzne na 

                                                
80  Szerzej na temat misji dominikańskiej na Tajwanie zob. Pablo 

Fernandez, One Hundred Years of Dominican Aposotole in For-

mosa (1859–1958), Quezon City 1959; La misión dominicana en 

Taiwan, w: Tutto il Vangelo a tutti i popoli. Un Ordine religioso 

riesanima un suo impegno. 1° Congresso dei Missionari Domi-

nicani. Madrid, 10–16 settembre 1973, Roma 1975, s. 203-206. 

Katolickim Uniwersytecie Fu Jen. W latach siedem-

dziesiątych niemieccy dominikanie posiadali już własne 

seminarium duchowne, a w 1971 r. wyświęcono 

pierwszego kapłana81. 

Wraz z dominikanami na Tajwan przeniosły się 

również siostry zakonne, należące do rodziny domini-

kańskiej, na kontynencie wspierające ich w pracy edu-

kacyjnej i charytatywnej. Na przykład siostry z Kon-

gregacji Sióstr Dominikanek z Funing osiedliły się 

w diecezji Gaoxiong, gdzie prowadziły szpitale i przy-

tułek dla dzieci. W 1957 r. w Jiayi 嘉義 (Chiayi) zało-

żyły one klasztor i nowicjat, a w 1960 r. otrzymały 

aprobatę diecezjalną. W 1970 r. działało 18 sióstr z tego 

zgromadzenia. Dom generalny mieścił się w Dounan 斗

南 na Tajwanie82. 
 

Zakończenie 

Niniejsza prezentacja dziejów obecności braci kazno-

dziejów w prowincji Fujian, położonej w południo-

wo-wschodniej części Chin, nad Cieśniną Tajwańską, 

z konieczności ma charakter jedynie zarysu. Rozważania 

oparłem przede wszystkim na istniejącej literaturze 

przedmiotu, która – jak się okazuje – nie jest mała. 

Z pewnością dalsza kwerenda przyniosłaby kolejne 

cenne pozycje, mówiące o działalności misyjnej domi-

nikanów w Chinach i w samej prowincji Fujian. Mam 

jednak nadzieję, że ten rys pozwoli Czytelnikowi 

wstępnie zorientować się, jaką rolę synowie św. Domi-

nika odegrali w chrystianizacji tejże prowincji, jak 

i Państwa Środka. A może znajdą się również chętni do 

zgłębienia tej historii, którzy podjęliby się bardziej 

szczegółowych badań, w oparciu nie tylko o literaturę 

przedmiotu i prasę, ale także źródła archiwalne. 

A warto! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                
81  La misión de la Provincia de Teutonia en Taiwan, w: Tutto il 

Vangelo a tutti i popoli..., dz. cyt., s. 212-213. 
82  Por. Joanna Kowalczyk, Dominikanki z Siapu, kol. 95; R. Huang, 

The Dominican Sisters of Funing in Tawain, w: Tutto il Vangelo 

a tutti i popoli..., dz. cyt., s. 217-225. 

Do rzeszy Męczenników [chińskich] należą także 

świetlane postaci 33 misjonarzy i misjonarek, którzy 

opuściwszy ojczyznę starali się wejść w chińską 

rzeczywistość i z miłością przyswajali ją sobie, pra-

gnęli bowiem głosić Chrysutsa i służyć temu Naro-

dowi. Ich groby znajdują się w Chinach, jak gdyby na 

świadectwo ich nieodwołalnej przynależności do tego 

Kraju, który oni – mimo ludzkich ograniczeń – 

szczerze kochali, oddając mu wszystkie siły. „Nigdy 

nikomu nie uczyniliśmy nic złego – odpowiada bp 

Franciszek Fogolla gubernatorowi, który zamierza 

się, aby zadać mu cios mieczem. – Przeciwnie, wielu 

wyświadczyliśmy dobro”.   
 

Z homilii papieża Jana Pawła II podczas Mszy Świętej ka-

nonizacyjnej 1 października 2000 r. 
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Zengzi 曾子 (Mistrz Zeng, 505–435 przed Chr.; jego 

imię zi 子83 to Ziyu 子輿; także nazywany Zeng Shen albo 

Zeng Can 曾參) był pierwszym wpływowym uczonym 

konfucjańskim. John Wu, słynny chiński konwertyta na 

wiarę chrześcijańską, tak o nim napisał: „Nie mogę 

oprzeć się myśli, że Konfucjusz był teistą. Jego dziecięca 

postawa wobec Nieba, które było po prostu inną nazwą 

Boga, stała się źródłem jego wielkości. Dopiero jednak 

jego uczeń Tseng-tzu [Zengzi] sprawił, że konfucjanizm 

stał się prawie całkowicie humanistyczny, kładąc naj-

większy nacisk na moralne obowiązki mieszczące się 

w etyce człowieka, zwłaszcza obowiązek synowskiej 

miłości. Tseng-tzu [Zengzi] znany był jako oddany syn, 

nic więc dziwnego, że dla niego synowska miłość była 

źródłem wszystkich innych cnót, zapowiedzią dosko-

nałości” 84 . Tutaj już jawi się zatem kontrowersyjny 

wpływ Zengzi na dalsze losy konfucjanizmu, prowa-

dzący do humanistycznej interpretacji nauki Konfucjusza, 

co łączyło się też z powolnym rugowaniem z niej 

pierwotnych treści religijnych. Zengzi był bezpośrednim 

uczniem Konfucjusza i wielce przyczynił się do roz-

przestrzenienia nauki swego Mistrza poprzez tradycyjnie 

przypisywaną mu płodną działalność pisarską. Tradycja 

konfucjańska uważa go za jednego z największych 

kompilatorów dzieła Da Dai liji 大戴禮記  (Zapiski 

o obyczajach [albo Księga rytuałów, lub Księga oby-

czajów] starszego Dai85), w którym znajdują się obecnie 

                                                
83  Zi to imię otrzymywane w Chinach po ukończeniu 20 roku życia 

w miejsce wcześniejszego imienia własnego jako oznaka 

dojrzałości i respektu. Można by je zatem przetłumaczyć jako 

„imię wieku dojrzałego”. 
84  John Ching-Hsiung Wu, Ponad wschodem i zachodem, Warszawa 

1994, s. 120. 
85  Chodzi tu o Dai De 戴德, także nazywanego Da Dai 大戴 (dosł.: 

„Wielki Dai”). Daty jego życia nie są dokładnie znane, jednak 

szczyt jego działalności przypada na lata 48–33 przed Chr. Był 

zatem uczonym konfucjańskim w Zachodniej (Wcześniejszej) 

Dynastii Han. Jego ojciec to Dai Ren, a brat – Dai Sheng 戴生 (albo 

Xiao Dai – „Mały Dai” w sensie „młodszy”). Oprócz skompi-

lowania Liji, tzn. Da Dai liji, jest znany jako założyciel kon-

fucjańskiej szkoły interpretacyjnej, zwanej Jinwen jingxue 今文經

學 (Szkoła Nowych Tekstów). Jej powstanie ma związek z tzw. 

„Paleniem ksiąg i grzebaniem uczonych” (fanshu kengru 焚書坑儒

- okres w historii Chin pomiędzy 213 a 206 przed Chr.). Był to 

czas, kiedy Pierwszy Cesarz Dynastii Qin prowadził politykę 

niszczenia klasycznych ksiąg konfucjańskich i prześladowania 

dwa tomy (juan), każdy z pięcioma rozdziałami noszą-

cymi jego imię Zengzi. Ponadto miał napisać Daxue 大

學  (Wielką naukę) 86  oraz opracować Xiaojing 孝經 

(Księgę nabożności synowskiej). Daxue to zwięzła 

i systematyczna prezentacja konfucjańskiej filozofii 

społecznej (odzwierciedlająca naukę samego Konfucju-

sza) z komentarzem pochodzącym od Zengzi. Pierwotnie 

Daxue to 42 rozdział z Liji (Zapisków o obyczajach; 

obecnie zachowanych rozdziałów jest 49). Według ko-

mentatorów Daxue zawiera trzy główne cele samodo-

skonalenia moralnego: (1) ma prowadzić do oświeconej 

cnoty (mingde  明德), (2) uczyć serdeczności wobec ludzi 

(qinmin 親民) oraz (3) przysposabiać do powstrzymania 

pragnień, co ma prowadzić do równowagi i pokoju ducha 

(szczególnie u rządzących), a przez to do harmonii 

w społeczeństwie, państwie oraz w tianxia  天下, tzn. 

„tam, gdzie jest się pod niebem”. Xiaojing to niewielkie 

dzieło składające się z 18 bardzo krótkich rozdziałów, 

które napisano za pomocą około 1800 znaków chińskich. 

Dzieło to umieszczone zostało w tzw. „Trzynastoksięgu 

konfucjańskim”  (Shisan jing 十三經), uznawanym za 

kanon klasycznej literatury konfucjańskiej, wyróżniony 

w okresie Dynastii Song (960–1279). Jej treść miałaby 

oddawać rozmowę Konfucujsza z Zengzi na temat cnoty 

xiao 孝, czyli nabożności synowskiej, rozumianej jako 

miłość, szacunek i posłuszeństwo wobec rodziców, 

przodków i krewnych. Dla konfucjanistów xiao jest 

podstawową cnotą, która prowadzi do pożądanych za-

chowań, jak na przykład do prawie bezwzględnego po-

słuszeństwa wobec rodziców i starszego rodzeństwa, do 

oddawania im należnego szacunku, oraz świadczenia 

wszelkiej potrzebnej pomocy i opieki; do obowiązku 

płodzenia męskich potomków (Mencjusz), a także do 

odbywania żałoby po ich śmierci, oraz oddawania im 

                                                                           
konfucjańskich uczonych. Szczególną datę stanowi według tradycji 

rok 211 przed Chr. Na skutek palenia ksiąg prawdopodobnie 

przepadła bezpowrotnie ogromna część chińskiego piśmiennictwa. 

Niektóre rzekomo odzyskano w dawnej rezydencji Konfucjusza 

w jego rodzinym mieście Qufu (starożytna stolica państwa Lu), 

gdzie książę Liu Yu 劉餘 (zmarł w roku 128 po Chr.) rozbu-

dowywał swój pałac. Odnalezione teksty nazwano „tekstami sta-

rymi” (guwen jing 古文經). Dały one początek konfucjańskiej 

szkole zwanej Guwen jingxue (Szkoła Starych Tekstów). Jednak 

część tekstów odtworzono z pamięci za pomocą znaków chińskich, 

jakich wtedy używano, tzn. w piśmie kancelaryjnym, które o-

siągnęło szczyt popularności u schyłku Zachodniej Dynastii Han 

i za rządów Wschodniej Dynastii Han (w I i II wieku po Chr). Z tej 

tradycji wyłoniła się Szkoła Nowych Tekstów. 
86  Jedna z ksiąg będąca częścią tzw. „Czteroksięgu konfucjańskiego” 

(Sishu 四書). Oprócz Daxue w skład Sishu wchodzą: Zhongyong 忠

庸 (Doktryna Środka) – metafizyczne uzasadnienie konfucjańskiej 

filozofii społecznej; Lunyu 論語 (Dialogi konfucjańskie) – afo-

ryzmy, maksymy i krótkie przypowieści Konfucjusza spisane 

przez jego uczniów oraz Mengzi 孟子 (Księga Mencjusza) – nauka 

konfucjańska według poglądów Mencjusza. Teksty te zostały ze-

brane jako całość przez Zhu Xi (1130–1200). 

 
Sylwetki myślicieli chińskich (4) 

 

Zengzi 
 
 

Zbigniew Wesołowski SVD 
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kultu w życiu pozagrobowym. Wspomiany już John Wu 

tak jeszcze napisał o Zengzi: „А oto wzruszająca opo-

wieść о wielkim uczniu Konfucjusza Tseng-tzu [Zengzi]. 

Rodzina jego była uboga i musiał utrzymywać matkę, 

zbierając chrust na wzgórzach. Pewnego dnia, podczas 

jego nieobecności odwiedził go jeden z przyjaciół i matka 

nie wiedziała, co począć. Zmieszana bardzo zaczęła 

obgryzać palce. W tej samej chwili Tseng-tzu [Zengzi] 

poczuł nagły ból w sercu, zarzucił wiązkę chrustu na 

plecy i wrócił do domu. Kiedy matka i syn tak się kochają 

jak oni oboje, nic dziwnego, że porozumiewają się 

w tajemny sposób”87.  

 

 
 

 Zengzi (z prawej) ze swoją matką 

 

Opowiadanie to zawarte jest w moralizującej książce 

konfucjańskiej Ershisi xiao 二十四孝  (Dwadzieścia 

cztery przykłady nabożności synowskiej), w której 

opisano dwadzieścia cztery postacie z chińskiej historii, 

będące ucieleśnieniem tej cnoty. Zestawienia postaci 

dokonał Guo Jujing 郭居敬, żyjący w czasach dynastii 

Yuan (1260–1368). W trzecim rozdziale zatytułowanym 

„Gdy jego matka gryzła palec niepokojąc się o syna, 

odczuwał ból w sercu” jest mowa o Zengzi. 

 

 

 

                                                
87  John Ching-Hsiung Wu, Ponad wschodem i zachodem, dz. cyt., 

s. 275. 

Synowska nabożność xiao孝 

 

Napięcia w relacjach międzyludzkich (a nawet antago-

nizmy) widoczne w czterech z pięciu relacji były łago-

dzone poprzez moralne zobowiązania po obydwu stro-

nach oraz przez sferę uczuciową, która u Chińczyków 

ujawniała się przede wszystkim w życiu rodzinnym. 

Konfucjańskie rozumienie relacji międzyludzkich pro-

wadziło do hierarchizacji społeczeństwa i rytualizacji 

życia społecznego, szczególnie tam, gdzie dominowały 

funkcje społeczne i polityczne. Konfucjański ideał bu-

dowania szczęśliwego porządku społecznego opierał się 

na dobrze funkcjonującej, wielopokoleniowej rodzinie / 

klanie, w której każdy członek miał swoje dokładnie 

określone miejsce, tj. swoje obowiązki i uprawnienia.   

Cnotą, która jest spoiwem i fundamentem więzi ro-

dzinnych, jest „synowska miłość, nabożność” (xiao孝). 

Nie powinna ona być jednak ani ślepa, ani bezkrytyczna. 

Zawiera się w niej także obowiązek szczerości wobec 

rodziców – ojca i matki, który przynagla do napominania 

i doradzania, do pokornego uświadamiania zaniedbanych 

powinności. Nawołuje ona jednakże do bezwarunko-

wego szacunku i zasadniczej lojalności – (wierności 

zhong 忠) wobec głowy rodziny. Krótko mówiąc: syn 

jest zobowiązany do miłości synowskiej, zaś ojciec do 

dobroci. Władca w państwie konfucjańskim, które 

uznawało relacje w rodzinie / rodzie / klanie za orga-

niczny, naturalny pierwowzór życia ponadrodzinnego, 

społeczno-polityczego, musiał dbać o struktury państwa 

niekolidujące z interesem rodziny. Obowiązkiem rodzin 

było pełne posłuszeństwo, ale obowiązkiem dobrego 

władcy było takie urządzenie państwa, by rodziny nie 

były zmuszane do działań stojących w sprzeczności z ich 

interesem.  

 […] Kobieta w konfucjańskim społeczeństwie chiń-

skim musiała być posłuszna w ‘trójnasób’ (san cong), 

wobec: 1) ojca rodziny, w której się urodziła, 2) męża we 

własnej rodzinie (trzecia z pięciu relacji), 3) najstarszego 

syna po śmierci męża. Ogólnie można też powiedzieć, że 

kobieta w tradycyjnych Chinach cieszyła się swoją 

godnością i wysoką pozycją w rodzinie tylko po uro-

dzeniu męskiego potomka.    

 
Zbigniew Wesołowski, Konfucjańskie podstawy porządku 

społecznego i zjawisko „twarzy”. Fragment książki Zrozumieć 

Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, red. 

naukowa Ewa Zajdler, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 

Warszawa 2011, s. 184-185. 
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Yan’an 延安 jest kolebką chińskiej rewolucji. Usytuowany 

w pobliskim Qiao’ergou 橋兒溝 , katolicki kościół był 

świadkiem wielu ważnych dla historii Chin wydarzeń. 

Yan’an to miasto-symbol; to stąd Mao dowodził armią 

w czasie wojny japońsko-chińskiej. Niezwykła górska 

sceneria i najważniejsze zabytki tego miasta są w Chinach 

powszechnie znane. Budynek kościoła funkcjonuje w spo-

łecznej świadomości nie tyle jako świątynia katolicka, ale 

jako miejsce zgromadzeń VI Sesji Plenarnej KPCh i aula 

wykładowa założonej przez komunistów Akademii Sztuk 

Pięknych im. Lu Xun.   

 

 
 

11 kwietnia 1911 r. ustanowiono północny wikariat 

prowincji Shaanxi, w którym pracowali hiszpańscy fran-

ciszkanie. Pierwszym biskupem był Celestin Ibáñez y 

Aparicio OFM (jego chińskie nazwisko i imię to Yi Xing-

hua 易興化). Na terenie wikariatu nie było żadnego ko-

ścioła, dlatego biskup udał się do Hiszpanii, by pozyskać 

fundusze na jego budowę. Powróciwszy po trzech latach, 

wybrał  Yan’an na  miejsce przyszłej świątyni. Zakupił 

działkę o powierzchni 70 mu (ok. 5 ha), położoną w wio-

sce Qiao’ergou na wschodnich przedmieściach.  Najpierw 

zbudowano 52 yaodong 窑洞1 (groty), potem stopniowo 

powstała szkoła, szpital i sierociniec. W 1934 r. ukończo-

no budowę kościoła o powierzchni 1000 m².  

                                                   
1  Yaodong to rodzaj wydrążonej, mieszkalnej jamy, często spoty-

kanej na zachodzie Chin, szczególnie na lessowych terenach 

prowincji Shanxi, Shaanxi i w regionie autonomicznym Ningxia. 

Typowa jama mieszkalna ma podłużny, prostokątny kształt 

o szerokości 3-4 m oraz kolebkowe sklepienie o wysokości do 3 

m. Przestrzeń wejściową przegradza się murem z oknem 

i drzwiami. Ściany są bielone wapnem. 

 
 

W 1936 r. do Yan’an przybyli członkowie KC KPCh, 

znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Ów-

czesny administrator kościelny Li Bingzheng i prowincjał 

franciszkanów Jia Keming udzielili im wsparcia w wyso-

kości 40 tys. yuanów. Komuniści urządzili w kościele 

szkołę partyjną, gdyż był to w okolicy jedyny budynek 

zdolny pomieścić 1000 kursantów. Tam też odbywały się 

wszystkie zebrania i inne publiczne zgromadzenia partyjne. 

W tym miejscu, 9 września 1936 r., późniejszy komuni-

styczny premier Zhou Enlai (sprawujący w Yan’an funk-

cję wojskowego komisarza KC KPCh) spotkał się pota-

jemnie z Zhang Xueliang 張學良 , generałem Armii 

Północno-Wschodniej KMT. Ta rozmowa przesądziła 

o współpracy obu chińskich armii po tzw. incydencie 

w Xi’an (gen. Zhang Xueliang wymusił na przywódcy 

KMT, Czang Kai-szeku [Jiang Jieshi], utworzenie wspól-

nego z komunistami frontu przeciw Japończykom). 

W 1938 r. w budynku kościoła odbyła się VI Sesja Ple-

narna KPCh.  

W tym samym roku założono również Akademię Sztuk 

Pięknych im. Lu Xun. Miała ona formować artystów łą-

czących doskonałe umiejętności, ideowość i doświad-

czenie bojowe, którymi, według Mao Zedonga, powinien 

odznaczać się komunistyczny twórca. Od lipca 1939 r. do 

czasu włączenia jej siedem lat później do Uniwersytetu 

w Yan’an. Akademia funkcjonowała w opuszczonym 

przez szkołę partyjną budynku kościoła. W jej murach 

wykształciło się prawie 700 absolwentów. Reaktywowana 

w 1984 r., Akademia wróciła w 1990 r. do Qiao’ergou.  

W chwili obecnej Akademia zajmuje tylko 1/3 pier-

wotnej powierzchni. Na pozostałej części terenu zbudo-

wano hotel robotniczy przy fabryce porcelany i garaże. 

Groty mieszczące wydział teatralny, muzyki i literatury 

zostały zburzone. Miejsce bardzo wcześnie zostało uznane 

za cenne pod względem historycznym; w 1993 r. kościół 

został wpisany na rządową listę chronionych zabytków – 

świętych miejsc rewolucji.  

 
Źródło: „Yage” 2010, nr 5, ss. 5-8. 

Zdjęcia: Liu Yang 
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Kościoły w Chinach (24) 
 

Kościół w Qiao’ergou  

k. Yan’an  

  

 




