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Osiem błogosławieństw 

 

Xie Shengming 謝省民 

 

Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. 

Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. 

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. 

Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. 

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. 

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. 

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. 

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.  

(Mt 5,3-10) 
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Od redakcji 

Zaangażowanie społeczne religii -------------- 
 

Szybki rozwój gospodarczy przyniósł chińskiemu społe-

czeństwu nowe problemy socjalne. Różne wspólnoty reli-

gijne starają się w duchu swojej wiary odpowiadać na 

potrzeby ludzi, choć często brakuje im doświadczenia. 

W odpowiedzi na szybkie starzenie się społeczeństwa (200 

mln Chińczyków ma ponad 60 lat), Kościół katolicki 

w Chinach otoczył troską osoby starsze, szczególnie na 

terenach wiejskich. Jednak opieka ta jest niewystarczająca 

ze względu na brak funduszy, doświadczenia i umiejętności. 

Tymczasem współczesny buddyzm tajwański – inaczej niż 

buddyzm w Chinach kontynentalnych, gdzie religie dopiero 

się odradzają – jest bardzo zaangażowany w działalność 

charytatywną i społeczną, z powodzeniem integrując ją 

z praktyką duchową (zob. TEMATY).  

 Historia chrześcijaństwa w Chinach zna wiele przy-

kładów łączenia ewangelizacji i pomocy socjalnej. Misjo-

narze zakładali szkoły, otwierali szpitale i podejmowali 

różne dzieła dla dobra społeczności. Niektóre zgromadzenia, 

jak np. Siostry Służebnice Ducha Świętego i werbiści, 

świadomie wprowadzały nowe europejskie metody i tech-

niki produkcji rolnej, wierciły studnie i realizowały projekty 

zalesiania, promując w ten sposób gospodarczy rozwój 

okolic wiejskich. Z kolei siostry salwatorianki skoncen-

trowały się na pracy z dziećmi w sierocińcu, prowadzeniu 

apteki dla biednych i prowadzeniu kuchni (zob. NOTATKI 

HISTORYCZNE).      

 Rząd chiński próbuje obecnie złagodzić problem braku 

opieki nad osobami starszymi normą prawną – Ustawą 

o ochronie praw osób starszych – nakazując odwiedziny 

i opiekę nad starymi rodzicami. Egzekwowanie jej jest 

jednak trudne ze względu na dużą migrację społeczeństwa 

chińskiego i zniszczenie tradycyjnych chińskich wartości 

szacunku do rodziców i osób starszych. Niezbędna jest 

odnowa duchowych podstaw pomocy socjalnej (zob. IN-

FORMACJE). W tej odnowie chińskiego społeczeństwa 

ważną rolę do odegrania mają wspólnoty religijne, które – 

tak jak chińscy chrześcijanie zgromadzeni w Seulu – zo-

bowiązały się żyć jako wspólnota kierowana przykazaniem 

miłości i przepowiadać Ewangelię chińskiemu społeczeń-

stwu (zob. DOKUMENTACJA). 

 

PIOTR ADAMEK SVD 
 

 

 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 

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

(lipiec – wrzesień 2013)  
 

 1 lipca 2013: Modlitwa i marsz o demokrację 

w Hongkongu. W 1997 r. Wielka Brytania przekazała 

Hongkong pod zwierzchnictwo Chin. Oficjalnie Hong-

kong funkcjonuje na zasadzie „jedno państwo, dwa 

systemy”. Co roku 1 lipca  w Hongkongu organizowany 

jest marsz, podczas którego demonstranci domagają się 

m.in. powszechnego prawa wyborczego, a także podję-

cia przez rząd działań, które zmniejszyłyby rosnącą 

przepaść między bogatymi i biednymi. W tym roku, 

w Parku Victoria, skąd wyruszyli demonstranci, zorga-

nizowano modlitwę ekumeniczną, która zgromadziła ok. 

450 uczestników. W oparciu o „Modlitwę o pokój” św. 

Franciszka z Asyżu oraz hymn Maryi „Magnificat” 

modlono się o pokój i sprawiedliwość oraz za rządzących, 

by wsłuchali się w potrzeby i aspiracje ludzi tak, by ich 

marzenia godziwego życia i prawdziwej wolności mogły 

zostać spełnione. Pośród bolączek trapiących miesz-

kańców Hongkongu wymieniono: długie godziny pracy, 

niskie płace, rosnące ceny, coraz większą kontrolę me-

diów i ograniczanie wolności słowa. Uczestniczący 

w modlitwie kard. Józef Zen Ze-kiun (po mandaryńsku: 

Chen Rijun 陳日君), odnosząc się do Maryi, powiedział: 

„Maryja zmieniła wiele spraw na świecie nie przez swoje 

działanie, lecz przez modlitwę” i dodał, że tym razem nie 

weźmie udziału w marszu, ale poświęci popołudnie na 

modlitwę.  

 

 1 lipca 2013: Zamieszki w Xinjiang. W Regionie 

Autonomicznym Xinjiang, w miejscowości Lukqun 

(Lukeqin 鲁克沁) oddalonej ok. 200 km od Urumqi – 

stolicy regionu, 26 czerwca miały miejsce zamieszki, 

podczas których 24 osoby straciły życie. Według ofi-

cjalnych sprawozdań grupa terrorystów zaatakowała 

m.in. posterunek policji i sklepy, reagując w ten sposób 

na zaaresztowanie poprzedniego dnia jednego z człon-

ków gangu. Rząd określa wydarzenia w Xinjiang jako 

zasługujące na potępienie ataki terrorystyczne, które nie 

mają nic wspólnego z konfliktem etnicznym na tym te-

renie. 30 czerwca Yu Zhengsheng 俞正声, członek Sta-

łego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh, udał się do 

Xinjiang, by nadzorować prace mające na celu zapew-

nienie spokoju i bezpieczeństwa w tym rejonie.  

 

 Lipiec 2013: Trudności w przestrzeganiu rama-

danu. 10 lipca wyznawcy islamu na całym świecie 

rozpoczęli miesiąc ramadan. Do praktyk tego okresu 

należy m.in. powstrzymywanie się od pokarmów i na-

pojów od wschodu do zachodu słońca. Tymczasem 

urzędnicy Autonomicznego Regionu Xinjiang zapraszają 

 

訊 息 
 

Informacje 
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przywódców islamskich grup religijnych na obiad, sta-

wiając ich w kłopotliwej sytuacji i – w razie nieskorzy-

stania z posiłku – mając powód do oskarżenia ich 

o „obrazę z premedytacją”. Ponadto, wiele meczetów 

jest pod wzmożoną obserwacją, zabroniono spotkań grup, 

podczas których rozważa się religijne teksty. O ile do-

finansowanie przez rząd najbardziej na zachód wysu-

niętego regionu Chin spotyka się z aprobatą miesz- 

kańców, o tyle wyżej wspomniana polityka nie sprzyja 

rozwiązaniu istniejących w Xinjiang konfliktów między 

Ujgurami a ludnością Han, a jest jak „dolewanie oliwy 

do ognia”.   

 

 7 lipca 2013: Rocznica sakry biskupiej bpa Ma 

Daqin. W pierwszą rocznicę konsekracji bpa Tadeusza 

Ma Daqin wiele osób drogą elektroniczną złożyło mu 

gratulacje i życzenia (o uroczystości konsekracji i jej 

konsekwencjach zob. „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 2, 

s. 11-12 i 16 oraz  nr 3-4, s. 13). Bp Ma od roku jest 

pozbawiony swobody poruszania się i możliwości 

sprawowania posługi biskupiej. Pisze na blogu komen-

tarze do Ewangelii i refleksje z okazji Roku Wiary, 

niekiedy wspomina też kwestie społeczne i odpowiada na 

zadawane mu pytania. Ks. Andrzej z Szanghaju napisał 

na weibo (chińskim odpowiedniku Twittera): „7 lipca to 

rocznica konsekracji bpa Ma! Gratulacje w modlitwie! 

Niech Boży aniołowie rozpościerają swe skrzydła, by 

ochraniać naszego biskupa… Modlimy się o Bożą 

opatrzność w tej trudnej drodze. Zbaw nas, Panie!”.  

 

 20 lipca 2013: Gratulacje prezydenta Xi Jinping 

dla Ma Ying-jeou. 20 lipca prezydent Tajwanu, Ma 

Ying-jeou (Ma Yingjiu 馬英九), został ponownie wy-

brany przewodniczącym partii Kuomintang, zyskując 

91% spośród 200 tys. oddanych głosów. Z tej okazji 

prezydent ChRL Xi Jinping wystosował list gratulacyjny. 

„Mam nadzieję, że nasze dwie partie będą mogły po-

głębiać wzajemne zaufanie i zainicjują pozytywną wy-

mianę” napisał w swym przesłaniu Xi, prezydent 

i sekretarz generalny KC KPCh. Interesujące jest, że Xi 

nie wspomniał w liście o podstawowej polityce rządu 

chińskiego, zgodnie z którą Tajwan musi uznać, że ist-

nieją „jedne Chiny”, Tajwan stanowi ich część, a „jedne 

Chiny” są reprezentowane przez rząd w Pekinie. Na tej 

zasadzie opiera się międzynarodowa dyplomacja Chin. 

Prezydent Ma odwołał się w swej odpowiedzi do zasady 

„jednych Chin”. Zacytował też tzw. Porozumienie 

z 1992 roku (zob. „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 1, s. 5), 

zgodnie z którym zarówno Chiny, jak i Tajwan uznają, 

że istnieje tylko jedno państwo – Chiny, Chiny konty-

nentalne i Tajwan należą do tych samych Chin, przy 

czym obie strony trzymają się własnej, odmiennej defi-

nicji znaczenia „Chin”.  

 23 lipca 2013: Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi 

w Gansu. 22 lipca o 7.45 miasto Minxian 岷县 w pro-

wincji Gansu nawiedziło trzęsienie ziemi, w wyniku 

którego 95 osób poniosło śmierć, ponad tysiąc zostało 

rannych, a 582 tys. ucierpiało w różny sposób. Przed-

stawiciele organizacji charytatywnej Jinde Charity 

z Shijiazhuang natychmiast skontaktowali się z Centrum 

Pomocy diecezji Lanzhou, a na drugi dzień dotarli do 

poszkodowanych, niosąc im materialną pomoc i soli-

darność. Według agencji Wiara, kościół, plebania i 80 

domów katolików mieszkających w okolicy epicentrum, 

zostało uszkodzonych. 22 lipca wieczorem młodzież 

parafii Xiaogoutou spontanicznie zgromadziła się na 

jednym z placów miasta, by modlić się za ofiary, zagi-

nionych i poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi.  

 

 23 lipca 2013: Delegacje na Światowe Dni Mło-

dzieży z Hongkongu. 29 młodych osób z diecezji 

Hongkong wzięło udział w Światowych Dniach Mło-

dzieży w Rio de Janeiro w Brazylii, a 310 osób świę-

towało w tym samym czasie we własnej diecezji. Obie 

grupy przez sześć miesięcy uczestniczyły w programie 

formacyjnym, ucząc się dojrzałych relacji wobec samych 

siebie, innych ludzi, Boga i stworzenia. Delegacja uda-

jąca się do Brazylii, prowadzona przez o. Charltona 

Plateros SVD, już w dniach od 15 do 23 lipca wzięła 

udział w rekolekcjach i programie przygotowanym przez 

grupy goszczące. Uczestnicy lokalnych Dni Młodzieży 

w dniach 23-28 sierpnia brali udział w okolicznościo-

wych Mszach Świętych, spotkaniach i trzydniowym 

obozie w Centrum Młodzieżowym Don Bosko w Cheung 

Chau. W czasie Eucharystii kard. Jan Tong zachęcił: 

„Nigdy nie myślcie, że wasza wiara nie jest wystarcza-

jąco głęboka i dojrzała. Nie wstydźcie się nią dzielić”.  

 

 23 lipca 2013: Youcat po chińsku. Youcat – Kate-

chizm Kościoła katolickiego w wersji dla młodych został 

opublikowany po raz pierwszy podczas Światowych Dni 

Młodzieży w Madrycie w 2011 r. W lipcu br. ukazał się 

w tradycyjnym języku chińskim, szybko stając się be-

stsellerem. Katechizm został przetłumaczony przez 

Kuangchi Cultural Group z Tajpej. Zawiera przedmowę 

papieża Benedykta XVI oraz spis podejmowanych te-

matów i zagadnień. Stanowi punkt odniesienia dla osób 

szukających odpowiedzi na nurtujące je problemy, wy-

tycza drogi do osobistej i grupowej refleksji, inspiruje do 

modlitwy. Zhang Yinyi 張姻意, uczennica szkoły śred-

niej, powiedziała: „kilkoro moich koleżanek i kolegów 

chce zbliżyć się do chrześcijaństwa i zrozumieć jego 

podstawowe prawdy podane w prosty i przystępny 

sposób. Youcat jest wspaniałym prezentem, który im 

podaruję. Nie muszę już szukać tłumaczeń w innych 

językach. Youcat odznacza się dobrym opracowaniem, 
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z tekstami, obrazkami, a nawet zdjęciami wspólnoty 

chrześcijańskiej na Tajwanie, co czyni go odpowiednim 

dla naszej rzeczywistości”.     

 

 
 

 Lipiec 2013: Kurs katolickiej nauki społecznej dla 

Chińczyków. 53 osoby wzięły udział w 10-dniowym 

intensywnym kursie KNS zorganizowanym przez 

Chińskie Kolegium w Leuven – instytut Fundacji Fer-

dynanda Verbiesta. 20 księży, 27 sióstr zakonnych i 6 

osób świeckich pochodzących z różnych rejonów Chin,  

studiujących obecnie w Belgii, Niemczech, Francji, 

Hiszpanii, Irlandii i USA uczestniczyło w wykładach 

będących całościowym kompendium nauczania spo-

łecznego Kościoła katolickiego. Na zakończenie kursu 

o. Jan Dumon z diecezji Bruges, były dyrektor Papie-

skiego Dzieła św. Piotra w Rzymie, został przedsta-

wiony jako nowy dyrektor Fundacji Verbiesta. Ks. Du- 

mon przejął tę funkcję 1 września 2013 r. od o. Jérômego 

Heyndrickxa CICM.  

 

 30-31 lipca 2013: Dialog między Chinami i USA 

o prawach człowieka. W Kunming, stolicy prow. 

Yunnan na południu Chin, odbyło się dwudniowe spo-

tkanie przedstawicieli Waszyngtonu i Pekinu poświęcone 

przestrzeganiu praw człowieka. Tego rodzaju spotkania 

odbywają się corocznie od 1990 r., choć w latach 2002– 

2008 Chiny, ze względu na krytykę ze strony USA, 

powstrzymały w nich swój udział. Uzra Zeya, zastępca 

sekretarza ds. demokracji, praw człowieka i pracy 

w sekretariacie stanu USA, wskazała na stosowane 

w Chinach represje wobec rodzin osób broniących praw 

człowieka, co widać m.in. na przykładach rodzin Liu 

Xiaobo 刘晓波 i Chen Guangcheng 陈光诚. Również 

polityka wobec mniejszości etnicznych i religijnych, 

szczególnie w Autonomicznym Regionie Tybetu i Au-

tonomicznym Regionie Xinjiang, zwłaszcza obostrzenia 

uniemożliwiające swobodę praktyk religijnych, prowa-

dzą do stwierdzenia, że sytuacja w zakresie przestrze-

gania praw człowieka w Chinach pogarsza się. Według 

organizacji Human Rights Watch, mimo iż prezydent Xi 

Jinping zapowiadał walkę z korupcją, przynajmniej 16 

działaczy z Pekinu i z prow. Jiangxi zostało areszto-

wanych za publiczne wzywanie rządu, by zażądał od 

urzędników podania do publicznej wiadomości ich stanu 

majątkowego. W raporcie USA podaje nazwiska kon-

kretnych osób, których prawa do wolności nie są re-

spektowane, m.in. Xu Zhiyong, Liu Xia, Dhondup 

Wangchen, Hada, Xiao Shu. W odpowiedzi na krytykę 

USA, Chiny opublikowały raport o prawach człowieka 

w Stanach Zjednoczonych.  

 

 4 sierpnia 2013: Zmiany w polityce jednego dziecka? 

Komisja Planowania Rodziny rozpatruje propozycję 

zniesienia zakazu drugiego dziecka w rodzinie, poin-

formowała oficjalna agencja informacyjna Xinhua. 

Warunkiem byłaby sytuacja, w której przynajmniej 

jedno z rodziców jest jedynakiem. Oczekuje się, że za-

sada ta zostanie wprowadzona na początku 2014 r. i, być 

może, od 2015 r. obejmie wszystkie rodziny w Państwie 

Środka.  

 

 5 sierpnia 2013: Spotkanie przywódców partyjnych 

i lęk przed demokracją. Przywódcy KPCh, doradcy 

i eksperci zebrali się w Beidaihe 北戴河 (prow. Hubei), 

by dyskutować o ważnych problemach państwa: nie-

pewnej ekonomii, nieokiełznanej korupcji, procesie 

sądowym Bo Xilai 薄熙来, a także reformach politycz-

nych w partii i państwie. Choć od szeregu lat czołowi 

politycy (Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping) mówią 

o reformach politycznych, np. większej demokracji 

i przestrzeganiu prawa przez członków KPCh, nie są one 

wcielane w życie, wręcz przeciwnie, w sterowanych 

przez rząd mediach trwa kampania nagłaśniająca nie-

bezpieczeństwa demokracji i zasady prawa („konstytu-

cjonalizmu”). Gazeta „Renmin ribao” 5 sierpnia opubli- 

kowała ostrzeżenie przed konstytucjonalizmem oraz 

poglądem, że prawo winno gwarantować i chronić prawa 

obywateli. Ten organ KPCh traktuje tę ideę jako część 

spisku Zachodu mającego na celu zniszczenie socjalizmu 

w Chinach i narzucenie im idei kapitalistycznych. 

„Xinhua” 1 sierpnia zamieściła artykuł Wang Xiaoshi 王

小石 pt. „Jeśli dojdzie w Chinach do zamieszek, będą one 

gorsze niż w ZSRR”. Autor ostrzega, że jeśli Chiny 

pójdą śladami ZSRR, podejmując reformy demokra-

tyczne, doprowadzi to do biedy i nędzy. Oskarża blo-

gerów o rozprzestrzenianie w społeczeństwie niezado- 

wolenia, opartego na fałszywych przesłankach. Chiny 

patrzą na rozpad Związku Radzieckiego z przerażeniem. 

Za upadek Muru Berlińskiego w 1989 r. obwiniają 

NSZZ „Solidarność” i kontakty związkowców z papie-

żem Janem Pawłem II. Jest to jednym z powodów 

szczególnego wyczulenia KPCh na wolne związki za-

wodowe, autonomię poszczególnych regionów, religię, 

a w szczególności Kościół katolicki.  
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 7 sierpnia 2013: Księża z Hebei zatrzymani przez 

policję. Ks. Song Wanjun 宋万军  został zatrzymany 

podczas jazdy samochodem 7 sierpnia o 4 nad ranem 

przez grupę 10 policjantów. Ks. Song jest z diecezji 

Xiwanzi 西湾子, ma 39 lat, od 11 lat jest kapłanem. 

Przed przeniesieniem do powiatu Chongli 崇礼 przez 

długi czas pracował duszpastersko w powiecie Zhangbei 

张北. W sierpniu w prow. Hebei zostali aresztowani 

jeszcze trzej inni księża z niezarejestrowanych wspólnot 

katolickich: ks. Shi Weiqiang, ks. Tian Jianmin i ks. 

Yang Gang. Na początku września miejsce ich pobytu 

nadal nie było znane. Diecezja Xiwanzi leży na północy 

prow. Hebei. W ostatnich latach władze szykanowały 

tamtejszy nieoficjalny Kościół: biskupi i księża trafili do 

więzień, zamknięto ich w domowym areszcie lub musieli 

brać udział w szkoleniach mających na celu nakłonienie 

ich do przystąpienia do Stowarzyszenia Patriotycznego 

Kościoła Katolickiego w Chinach. Podobne prześlado-

wania spotykają duchownych diecezji Baoding, w której 

jest ok. 50 tys. katolików, przynależących głównie do 

nieoficjalnego nurtu Kościoła katolickiego.  

 

 8 sierpnia 2013: Zakończenie kursu dla katechi-

stów. 86 katechetów diecezji Hongkong ukończyło 

dwuletni kurs przygotowujący do pracy katechetycznej 

i pastoralnej w parafiach, szkołach i na uniwersytetach. 

Jednym z ważnych zajęć katechistów jest przygotowy-

wanie do przyjęcia chrztu świętego oraz towarzyszenie 

neofitom w życiu wiarą. Uroczystej Mszy Świętej na 

zakończenie kursu przewodniczył kard. Jan Tong (po 

mandaryńsku: Tang Han 湯漢 ), który zaznaczył, że 

zakończenie szkolenia stanowi początek, a nie koniec. 

Kardynał „zachęcił nowych katechistów, by wciąż 

szukali sposobów doskonalenia się w pracy” i życzył 

wszelkiego dobra „w prowadzeniu ludzi w ich do-

świadczeniu wiary i podzielania ich rozumienia życia 

wiarą, tak, by pomagać osobom poszukującym, które 

chcą zrozumieć i spotkać Jezusa Chrystusa”.  

 

 9 sierpnia 2013: Aresztowanie pastora w prow. 

Xinjiang. 4 sierpnia ok. 20 policjantów wtargnęło do 

kościoła Mu’en 沐恩 w Urumqi, stolicy Regionu Au-

tonomicznego Xinjiang, w którym modliła się grupa 

chrześcijan. Policjanci aresztowali pastora Tan Wen 谭

文, skonfiskowali Biblie, śpiewniki i książki religijne, 

nie legitymując się żadnym dokumentem uprawniającym 

ich do tego rodzaju działań. Grozili chrześcijanom 

„poważnymi konsekwencjami”, jeśli będą nadal spoty-

kać się na modlitwie. W ChRL jedynie oficjalnie zare-

jestrowane grupy religijne mają prawo gromadzić się na 

modlitwie. Od niemal pięciu lat nasilono naciski w celu 

zlikwidowania wspólnot nieoficjalnych lub wcielenia ich 

do wspólnot oficjalnych. Tymczasem szacuje się, że 

w Chinach jest ok. 80 mln protestantów gromadzących 

się w niezarejestrowanych kościołach domowych, a 20 

mln należy do wspólnot zrzeszonych w kontrolowanym 

przez rząd Ruchu Trzech Autonomii.    

 

 15 sierpnia 2013: Ewangelizacja przez sztukę. 

Wystawa w Tianjin i Ningxia. „Aby głosić orędzie, 

które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki” 

napisał Jan Paweł II w Liście do artystów z 1999 r. 

Dziesiąta edycja Wystawy Dzieł Sztuki w katedrze 

w Tianjin oraz Wystawa Sztuki Chrześcijańskiej w pa-

rafii Yinchuan 银川 w diecezji Ningxia宁夏, odsłoniły 

bogactwo form i środków artystycznych, poprzez które 

głosi się Ewangelię w Państwie Środka. W 2003 r. w die- 

cezji Tianjin powstała Grupa Artystów, których celem 

było ilustrowanie Biblii, katechizmu i prawd wiary. 

W ciągu 10 lat członkowie grupy przygotowali 1739 prac 

prezentujących tematy chrześcijańskie. Są wśród nich 

994 kaligrafie, 414 obrazy i 331 rzeźb. Na tegorocznej 

wystawie w Tianjin można było podziwiać 224 prace: 

obrazy, wycinanki, grawiury, hafty, rzeźby i fotografie. 

„Każda z prac jest wyrazem miłości do Chrystusa 

i Kościoła” – powiedział jeden z artystów, członek 

wspomnianej grupy. Wśród dzieł wystawionych w die-

cezji Ningxia szczególnie wartościowe są liczące ponad 

100 lat wizerunki Najświętszego Serca Pana Jezusa 

i Niepokalanego Serca Maryi.  

  

 19 sierpnia 2013: Młodzież z Chin na rekolekcjach 

oazowych. 10 młodych osób z Chin, w tym 3 siostry 

zakonne od kilku lat uczące się w Polsce, wzięły udział 

w rekolekcjach oazowych II stopnia w Krościenku i III 

stopnia Krakowie. Przed rozpoczęciem rekolekcji 

3 sierpnia, goście przez dwa tygodnie pielgrzymowali do 

ważnych miejsc religijnych naszego kraju. Na zakoń-

czenie ich pobytu w Polsce, tradycyjnie, odbyło się 

spotkanie w prowadzonym przez werbistów Ośrodku 

Migranta Fu Shenfu w Warszawie, gdzie również 

znajduje się siedziba Stowarzyszenia Sinicum im. Mi-

chała Boyma SJ. Młodzi Chińczycy ze wzruszeniem 

opowiadali o głębokim doświadczeniu Bożego prowa-

dzenia i wiary. Wracali z odnowioną ufnością i chęcią 

dzielenia się z innymi dobrą nowiną o Bogu, który wy-

prowadza z niewoli, jest Panem i działa we wspólnocie 

Kościoła. Pobyt grupy w Polsce organizowała Diakonia 

Misyjna Ruchu Światło-Życie we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Sinicum im. Michała Boyma SJ.         

 

 16 sierpnia 2013: Pogrzeb pastora Samuela Lamb. 

Ok. 30 tys. osób zgromadziło się w Guangzhou (prow. 

Guangdong), w domu pogrzebowym Yinhe 银河, by 

oddać hołd i modlić się za zmarłego 3 sierpnia w wieku 

88 lat pastora, znanego również pod imieniem Lin 
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Xiangao 林献羔 . Lamb był jednym z najbardziej 

wpływowych liderów kościołów domowych w Państwie 

Środka. W 1958 r. został 

skazany na karę 20 lat 

więzienia za odmowę za-

rejestrowania wspólnoty 

chrześcijan, której prze-

wodził. Po uwolnieniu 

w 1978 r. założył naj-

większy w Guangzhou ko-

ściół domowy. Po dwóch 

dekadach prześladowań 

i aresztowań, w ostatnich 

latach wspólnota mogła 

funkcjonować bez więk-

szych przeszkód. Liczba 

uczestników niedzielnych zebrań modlitewnych w pry-

watnie wynajmowanym budynku w dzielnicy Yuexiu 越

秀, dochodziła ostatnimi czasy do 5 tys. osób. „Śmierć 

pastora Lamb oznacza, że zakończyła się generacja 

wybitnych chrześcijan, którzy trwali w wierze w latach 

50. i przeszli obozy pracy” – powiedział 38-letni praw-

nik, Wen Yu. „Po wypuszczeniu [z więzień i obozów], 

kontynuowali nauczanie, rzucając ziarna Ewangelii we 

współczesnych Chinach. To dzięki nim rozwija się dziś 

chrześcijaństwo w Chinach”.  

 

 19 sierpnia 2013: Prochy bpa Jin rozsypane na 

cztery strony świata. 19 sierpnia odbyła się ceremonia, 

podczas której prochy zmarłego 27 kwietnia br. bpa 

koadiutora diecezji Szanghaj Alojzego Jin Luxian 金鲁贤, 

zostały rozsypane w morze. Urnę z prochami zmarłego 

biskupa i jego portret zaniesiono procesyjnie do portu 

Wusong 吴淞 w Szanghaju, skąd jednostka odpłynęła 

w kierunku miejsca, gdzie rzeka Huangpu 黄浦 łączy się 

z rzeką Jangcy (Changjiang 长江 ). Tam doczesne 

szczątki zmarłego zostały, zgodnie z jego życzeniem, 

rozsypane „na cztery wiatry”. Tego samego dnia 

w katedrze św. Ignacego Xiujiahui w Szanghaju ok. 200 

księży odprawiło Eucharystię za zm. Biskupa; wzięli 

w niej udział wierni świeccy, siostry zakonne, a także 

przedstawiciele rządu.  

 

 26 sierpnia 2013: 60 rocznica Chińskiego Stowa-

rzyszenia Buddyjskiego. Rocznicowa uroczystość od-

była się w Hali Ludowej w Pekinie w obecności 

czołowych polityków, wzywających członków stowa-

rzyszenia do dalszego wkładu w rozwój państwa i spo-

łeczeństwa. Yu Zhengsheng, przewodniczący Komitetu 

Narodowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji 

Konsultatywnej powiedział w okolicznościowym prze-

mówieniu, że – po otwarciu się Chin – buddyzm rozwijał 

się wraz z rozwojem państwa. Chińskie Stowarzyszenie 

Buddyjskie pomogło KPCh i rządowi wdrażać wolność 

wierzeń religijnych oraz wniosło pozytywny wkład 

w rozwój ekonomiczny i stabilność społeczeństwa. Liu 

Yandong 刘延东 , członkini Biura Politycznego KC 

KPCh i wicepremier oświadczyła, że liczy na to, iż 

Chińskie Stowarzyszenie Buddyjskie będzie łącznikiem 

między władzą a ludem, będzie promować cnoty 

w społeczeństwie i wzmocni doskonalenie struktur 

swojej instytucji. 

 

 30 sierpnia 2013: Plony wakacyjnych inicjatyw 

pastoralnych. Letnie wakacje są w Kościele katolickim 

w Chinach czasem różnego rodzaju rekolekcji i zinten-

syfikowania innych form pracy pastoralnej. W diecezji 

Minbei 闽北 (prow. Fujian) 17 sierpnia zakończył się 

obóz, w którym uczestniczyło 60 studentów. Diecezja 

Jining 集宁  (prow. Mongolia Wewnętrzna) natomiast 

zorganizowała obóz letni dla około 30 studentów. Pod-

czas uroczystej Mszy Świętej w katedrze w Tianjin 150 

katechumenów otrzymało sakrament inicjacji chrześci-

jańskiej, 19 młodych ludzi przyjęło sakrament bierz-

mowania, a 12 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii 

Świętej. W czasie tej samej celebracji 23 lektorów 

i nadzwyczajnych szafarzy Słowa Bożego otrzymało od 

biskupa misję na rok 2013/2014. Na zakoń- czenie lata 

duszpasterskiego bp diecezji Xianxian 献县, Józef Li 

Liangui 李连贵 udzielił sakramentu dojrzałości chrze-

ścijańskiej kilkuset młodym ludziom i Pierwszej Ko-

munii Świętej około 50 dzieciom z parafii Fanga.  

 

 Czerwiec-wrzesień 2013: Aresztowania obrońców 

państwa prawa. Od czerwca do września br. rząd 

chiński aresztował ok. 50 osób za organizowanie kolacji 

i spotkań, w trakcie których podejmowano tematy de-

mokracji, respektowania konstytucji i prawa. 17 lipca, 

po trzech miesiącach nielegalnego aresztu domowego, 

osadzono w więzieniu dr. Xu Zhiyong 许志永, założy-

ciela organizacji Ruch Nowych Obywateli, wykładowcę 

Pekińskiego Uniwersytetu Poczty i Telekomunikacji. 

Powstały w 2012 r. Ruch Nowych Obywateli ma na celu 

budowanie demokratycznego społeczeństwa w Chinach. 

Domaga się wolności prasy i zniesienia cenzury Internetu. 

W listopadzie 2012 Xu Zhiyong wystosował list otwarty 

do prezydenta Xi Jinping, krytykując używanie siły jako 

głównej metody rządu, by zachować porządek społeczny. 

8 sierpnia br. w Internecie ukazało się nagranie video, 

w którym Xu Zhiyong zza krat więzienia, mówi: „Je-

stem gotowy poświęcić wszystko dla wolności, dobra 

wspólnego i wiary […]. Bez względu na to, jak sko-

rumpowane i absurdalne jest społeczeństwo, ten kraj 

potrzebuje obywateli, którzy mają odwagę, by powstać, 

trwać przy swej wierze i realizować prawa, obowiązki 

i marzenia. […] Zjednoczmy się i pracujmy razem, aby 
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nasze prawa jako obywateli nabrały znaczenia, aby nasza 

tożsamość jako obywateli była silna – pracujmy razem, 

by promować demokrację, zasadę prawa, przejrzystości 

i sprawiedliwości w naszym państwie”. Wśród aresz-

towanych jest Yang Lin 杨林, sygnatariusz Karty 08 oraz 

Li Huaping 李化平  z Hunanu (uwięziony 10.08), 

oskarżony o „gromadzenie tłumu, by zakłócić porządek 

w miejscu publicznym”. Li zainicjował projekt wspie-

rający i udzielający pomocy finansowej osobom wal-

czącym o prawa człowieka, należy do Ruchu Nowych 

Obywateli. Liu Jiacai 刘家财 z Yichang 宜昌 (prow. 

Hubei) zatrzymano 12 sierpnia, pod zarzutem „podbu-

rzania do przewrotu”, za jaki uznano zaproszenie zna-

jomych działaczy z Yichang na kolację połączoną 

z omawianiem zagadnień związanych z prawem i spra-

wiedliwością. 16 osób aresztowanych w ostatnich mie-

siącach należy do Ruchu Nowych Obywateli.   

 

 10 września 2013: Ocalił życie wielu Chińczyków – 

o. Emile  Jacquinot de Besange SJ. 10 września minęła 

67. rocznica śmierci francuskiego jezuity. Ur. się 15 

marca 1878 r. w Saintes na zachodzie Francji. Był 

profesorem języka i literatury angielskiej. W latach 

1913–1940 pracował w Chinach, m.in. nauczając 

zgodnie ze swą specjalizacją. W 1937 r. w trakcie wojny 

chińsko-japońskiej zorganizował w Szanghaju strefę 

bezpieczeństwa, dzięki której swoje życie ocaliło 300 tys. 

Chińczyków. W 1945 r. udał się do zniszczonego wojną 

Berlina, by towarzyszyć uchodźcom i wygnańcom. Do 

ostatnich chwil życia odznaczał się dobrym humorem. 

We francuskiej części cmentarza Heiligensee odsłonięto 

w tym roku kamień upamiętniający o. Jacquinot (Rao 

Jiaju 饶家驹, 1878-1946).    

 

 15 września 2013: Trzej neoprezbiterzy w Lanzhou. 

Trzech diakonów z wyższego seminarium w Xi’an 

przyjęło święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Józefa Han 

Zhihai 韩志海 z Lanzhou (prow. Gansu). Bp Han za-

chęcał nowych księży, by byli wierni krzyżowi Chry-

stusa. Uroczystą Mszę Świętą, w której uczestniczyło ok. 

1 800 wiernych, koncelebrowało ok. 40 prezbiterów. Bp 

Han Zhihai jest znany z „Listu do moich Przyjaciół”, 

jaki opublikował w 2003 r., wzywając ludzi obu nurtów 

Kościoła katolickiego w Chinach do pojednania ze 

względu na jedno Ciało Chrystusa. Od 1987 r. diecezja 

Lanzhou cieszy się rozwojem wspólnot katolickich 

dzięki zaangażowaniu misyjnemu i pasterskiej trosce 

biskupów, księży, sióstr zakonnych trzech różnych 

zgromadzeń oraz wiernych świeckich. Wspólnota kato-

licka diecezji liczy obecnie ok. 35 000 osób, w tym 30 

księży, 200 sióstr zakonnych, 40 seminarzystów i ok. 80 

nowicjuszek.   

  

 17 września 2013: Franciszkanki Misjonarki NSPJ: 

90 rocznica założenia zgromadzenia (Yesu shengxin 

fangji chuanjiao nü xiuhui 耶稣圣心方济传教女修会). 

Ponad 230 sióstr przyjechało z misji w różnych częściach 

kraju do domu macierzystego w archidiecezji Xi’an 

(prow. Shaanxi) na wspólne świętowanie. Tematami 

wiodącymi obchodów były: powrót do pierwotnego 

charyzmatu, odnowa, poświęcenie i ewangelizacja. 

W czasie 4-dniowego spotkania siostry zgłębiały za-

gadnienia związane z historią i charyzmatem zgroma-

dzenia, życiem konsekrowanym oraz powierzoną im 

misją. Obok modlitwy i wymiany doświadczeń, jednym 

z elementów świętowania było przygotowane przez 

siostry przedstawienie prezentujące historię i misję 

zgromadzenia. Franciszkanki Misjonarki NSPJ zostały 

założone przez siostrę Wang Wenqing przy wsparciu 

i pomocy ze strony bpa Eugeniusza Massi OFM oraz 

o. Ormazabal Francisco OFM. Obecnie siostry angażują 

się w prace pastoralne i charytatywne oraz służbę 

zdrowia. Prowadzą sierociniec, klinikę, ośrodek pomocy 

dla osób chorych na AIDS/HIV i ośrodek dla trędowa-

tych.  

 

 18 września 2013: Chińska flaga na szczycie me-

czetu. Władze lokalne Aksu w Autonomicznym Regio-

nie Xinjiang umieściły flagę narodową Chin nad 

mihrabem – niszą mo-

dlitewną wskazującą kie- 

runek Mekki. Wyznawcy 

islamu modlą się zwró-

ceni w kierunku Mekki. 

Umieszczenie flagi w tak 

symbolicznym miejscu 

sprawia, że – modląc się 

– muzułmanie oddają 

jednocześnie cześć fladze. 

Ilham Tohti, adwokat 

ujgurski, komentuje to 

krótko: „oni [władze] 

zasadniczo mówią, że 

flaga jest wyżej niż reli-

gia”. Wśród restrykcji dotyczących praktyk religijnych 

wprowadzanych w regionie Xinjiang w ostatnim czasie, 

jest rozmieszczenie znaków zakazujących kobietom 

noszenie hidżabu w miejscach publicznych. Od kilku 

dekad w Xinjiang istnieje też zakaz wprowadzania nie-

letnich do meczetu i uczenia ich religii. Wyznawcy is-

lamu napotykają też na trudności w przestrzeganiu postu 

religijnego w trakcie ramadanu.  

 

 19 września 2013: Księżycowe ciastka dla więźniów 

– inicjatywa wsparta przez papieża Franciszka. 

Święto Środka Jesieni (zhongqiujie 中秋節) jest jednym 
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z ważnych świąt w świecie azjatyckim, podczas którego 

w gronie rodziny celebruje się uroczysty posiłek, je 

tradycyjne księżycowe ciastka i – podziwiając księżyc – 

wspomina legendy związane ze świętem. Kard. Józef 

Zen kilka lat temu po raz pierwszy zainicjował zwyczaj 

obdarowania więźniów księżycowymi ciastkami. Gdy 

poprosił komisarza więziennictwa w Hongkongu o moż- 

liwość podarowania tradycyjnych ciastek tysiącowi 

osadzonych w miejscu, które odwiedzał, otrzymał na to 

zgodę pod warunkiem, że dostaną je wszyscy więźniowie 

w Hongkongu. Ich liczba wynosiła wówczas 12 000. 

Kardynał przez lata organizował tę akcję, korzystając 

z hojności prywatnych darczyńców. W tym roku 

przedstawił inicjatywę papieżowi Franciszkowi, znając 

jego troskę o ludzi ubogich i z marginesu społecznego. 

Papież wsparł inicjatywę finansowo i przesłał kardyna-

łowi ręcznie napisaną w języku włoskim kartkę tej treści: 

„Drodzy Wierni, chętnie dołączam do Was, by poda-

rować księżycowe ciastka naszym braciom i siostrom 

w więzieniach Hongkongu. Jezus rozpozna nas u bram 

Nieba. Szczęśliwego Święta Środka Jesieni! Serdecznie 

Was błogosławię. Papież Franciszek”. Tekst ten, wraz 

ze zdjęciem kard. Zen z papieżem Franciszkiem, roz-

syłano darczyńcom. 15 000 księżycowych ciastek zo-

stało przed świętem przekazanych do 23 więzień, domów 

poprawczych, ośrodków rehabilitacyjnych i ośrodków 

leczenia z uzależnień.  

 

 22 września 2013: Wyrok dla Bo Xilai. Sąd w Jinan 

(prow. Shandong) skazał Bo Xilai na karę dożywotniego 

więzienia i dożywotniego pozbawienia praw publicznych. 

Nakazał też konfiskatę całego jego majątku. Bo Xilai był 

członkiem Biura Politycznego i KC KPCh oraz I se-

kretarzem w Chongqing. Oskarżony jest o przyjęcie 

łapówki w wysokości 21,79 mln juanów (2,67 mln euro), 

sprzeniewierzenie 5 mln juanów (612 tys. euro) z fun-

duszy publicznych oraz nadużycie uprawnień służbo-

wych poprzez próbę blokowania śledztwa dotyczącego 

zabójstwa angielskiego biznesmena, popełnionego przez 

jego żonę Gu Kailai.  

 26 września 2013: Seria studenckich filmów o mig- 

rantach. Uniwersytet Shih Hsin 世新 na Tajwanie za-

prosił 35 studentóm pochodzących z rodzin migrantów 

do realizacji filmów o ich życiu, zwyczajach, kuchni. 

Celem projektu i filmów, które będą emitowane przez 

kanały telewizji publicznej w Tajpej i Nowym Tajpej jest 

pomoc w zrozumieniu obyczajów i tradycji ludzi innych 

narodów. Rodziny studentów pochodzą z Tajlandii, 

Indonezji, Korei Południowej, Wietnamu, Polski i Chin 

kontynentalnych. Na filmach utrwalono chwile przy-

gotowywania posiłków z daniami typowymi dla danego 

kraju, bajki i historyjki opowiadane dzieciom przez ro-

dziców i charakterystyczne dla danego kraju piosenki, 

w tym kołysanki. Dla studentów jest to okazja nie tylko 

do uważniejszej obserwacji życia swej rodziny, ale także 

do nauki robienia dobrych filmów pod okiem ekspertów. 

Profesor Hu Lingjen 湖玲仁 uważa, że w każdej rodzinie 

„są skarby tradycji, które – poprzez podzielenie się 

z innymi – mogą ubogacić wzajemne zrozumienie, 

a także wspomóc dzielenie się pomysłami i projektami 

przez młodych studentów”.   

 

* * * 

Rok Wiary 
 

Katechezy o wierze kard. Józefa Zen. W ramach Roku 

Wiary kard. Józef Zen wygłosił cykl 40 półtorago-

dzinnych katechez. Środowe spotkania odbywały się od 

września 2012 do połowy lipca 2013 roku w domu sa-

lezjanów w Hongkongu; były też dostępne na żywo przez 

Internet. Katechezy będą rozpowszechniane w języku 

kantońskim na DVD. Trwają prace nad ich tłumacze-

niem na język mandaryński z myślą o mieszkańcach Chin 

kontynentalnych.  
 

Pielgrzymka do Shangchuan. Parafia katedry Niepo-

kalanego Serca Maryi w Jiangmen 江门 (prow. Guang- 

dong) 13 lipca zorganizowała pielgrzymkę do miejsca 

śmierci św. Franciszka Ksawerego (zm. 1552) na wyspie 

Shangchuan 上川 . Temat wiodący pielgrzymowania 

brzmiał: „Módl się za Kościół w Chinach i za Kościół 

powszechny, by misja ewangelizacji w świecie i Chinach 

rozwijała się, umacniając wiarę, zwłaszcza w Roku 

Wiary”. Pielgrzymi poznawali życie św. Franciszka 

Ksawerego, wielkiego misjonarza Azji, byli też zachę-

cani przez przewodnika grupy, ks. Huang, by na wzór 

świętego jezuity żywo świadczyć o Panu Jezusie.  
 

Seminarium na temat dokumentów Soboru Watykań-

skiego II poświęconych tematyce Kościoła i ekumenizmu 

odbyło się 13 lipca 2013 r. w Taiyuan (prow. Shanxi). 

Trzech prelegentów prezentowało soborowe konstytucje: 

Lumen gentium oraz Gaudium et spes, a także dekret 

Unitatis redintegratio. W sesji, której przewodził bp 

koadiutor diecezji Taiyuan Paweł Meng Ningyou, 

uczestniczyli wszyscy kapłani diecezji oraz około 1000 

wiernych. Według bpa Meng „Sobór i wspomniane 

dokumenty ożywiły Kościół, dając mu nową energię. 

Formacja wiernych w zakresie tych dokumentów wciąż 

nas odnawia, jest potrzebna i konieczna dla ewangeli-

zacji”. Studium pomogło uczestnikom seminarium lepiej 

zrozumieć relacje istniejące między wiernymi a Ko-

ściołem. Czas wspólnej modlitwy i refleksji zaowocował 

ożywieniem i pogłębieniem wiary.  

 

Konkurs ze znajomości katechizmu to inna forma 

świętowania Roku Wiary. Zorganizował go 28 września 
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dekanat Yongjia w diecezji Wenzhou (prow. Zhejiang). 

Konkurs zgromadził 240 osób z różnych parafii. Ten sam 

dekanat planuje, by – jeszcze w ramach Roku Wiary – 

zorganizować seminarium nt. wartości małżeństwa 

chrześcijańskiego, połączone z poradnictwem dla mał-

żonków.     
 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 
 

Źródła: (lipiec-wrzesień 2013): UCAN, Asianews, Agenzia Fides, 

Hong Kong Sunday Examiner, South China Morning Post, Xinhua, 

Vatican Insider 19.09,  The Telegraph 4.08, English.news.cn 1.07., 

Reuters 1.07., 6.09, China Daily online 1.07, Washington Times 

20.07, Voice of America 30-31.07, The Guardian 30-31.07, Al 

Jazeera 18.09, rp.pl 22.09, The World Street Journal, China Source 

Blog, źródła prywatne.    
 

 

* * * 

 

Watykan – Chiny. Sto dni papieża i prezydenta. 

Papież Franciszek i nowy Prezydent Chin Xi Jinping 

zostali wybrani prawie w tym samym czasie1. Dzienni-

karz Asia News Francesco Sisci spekulował, pisząc, że 

Prezydent Xi Jinping mógłby przyjąć ów zbieg oko-

liczności za yuanfen, czyli los, który zbliży do siebie obie 

strony. Chiny, gratulując wieczorem 13 marca nowemu 

papieżowi z okazji jego wyboru, nie omieszkały pod-

kreślić znanych warunków wstępnych: uznania Chińskiej 

Republiki Ludowej (a nie Republiki Chińskiej na Taj-

wanie) jako jedynej legalnej władzy Chin, jak też zre-

zygnowania z mieszania się w wewnętrzne sprawy 

Państwa Środka. Udział prezydenta Taiwanu Ma 

Ying-jeou w uroczystości inauguracji pontyfikatu pa-

pieża Franciszka spowodował mniejsze reperkusje, 

aniżeli udział jego poprzednika Chen Shui-bian w uro-

czystościach pogrzebowych papieża Jana Pawła II. 

Obserwatorzy wielokrotnie zwracali uwagę na fakt, 

że nowy papież jest jezuitą, co może stanowić dobry znak 

dla stosunków sino-watykańskich. Rzeczywiście, w pier- 

wszych krótkich doniesieniach Chińskiej Agencji In-

formacyjnej „Xinhua” o wyborze kard. Bergoglio, 

słowo „jezuita” padło aż czterokrotnie. Podobnie jak 

o samej abdykacji papieża Benedykta, tak również 

o wyborze nowego papieża w chińskich mediach znala-

zło się wiele informacji podanych nie tylko w rzeczo-

wym, ale również w bardzo życzliwym tonie. Gazeta 

„Nanfeng Zhoumo” (Southern Weekend) z 4 kwietnia 

opublikowała nawet wywiad z emerytowanym kard. 

Rogerem Etchegaray’em, w którym między innymi 

wspomina on o swoich czterech podróżach do Chin 

(najważniejsza w 1980 r. – pierwsza oficjalna wizyta 

kardynała w nowych Chinach) i podkreślił, że jest bardzo 

                                                
1  Artykuł ukazał się w „China heute” 2013, nr 2, s. 72.  Na język 

polski przełożył ANTONI KOSZORZ SVD.  

istotnym, aby za przykładem jezuickiego misjonarza 

Matteo Ricci (1552–1610) poznać Chińczyków tak, jak 

oni siebie widzą. Jak wspominał papież Franciszek, 

chciał on jako młody jezuita udać się do Japonii, na co 

jednak zakon, biorąc pod uwagę względy zdrowotne, nie 

wyraził zgody. O jego aktualnym zainteresowaniu Ko-

ściołem w Chinach zaświadczył kardynał z Hongkongu 

Jan Tong, który po wyborze podarował papieżowi małą 

statuetkę Matki Bożej z Sheshan. Jak opowiada kard. 

Tong, papież postawił ją w swoim pokoju, aby mu 

przypominała o modlitwie za katolików w Chinach. 

W pierwszych stu dniach urzędowania sam papież 

Franciszek o Chinach wypowiedział się dwukrotnie, za 

każdym razem w nawiązaniu do swojego poprzednika. 

21 kwietnia do swojej modlitwy na Regina Caeli dodał 

krótkie wezwanie za ofiary trzęsienia ziemi w Ya’an 

(Sichuan) z 20 kwietnia. Kard. Robert Sarah z Papieskiej 

Rady Cor Unum 16 maja poinformował o darze, jaki 

papież przekazał na cel poszkodowanych w tej kata-

strofie naturalnej. 22 maja, w przededniu zainicjono-

wanego przez papieża Benedykta Dnia Modlitwy za 

Kościół w Chinach (24 maja), nowy papież, nawiązując 

do słów swojego poprzednika, wezwał do modlitwy za 

braci i siostry w Chinach. 

Ze strony chińskiej polityki religijnej i oficjalnych 

katolickich gremiów kierowniczych (które także no-

wemu papieżowi pogratulowały), 24 kwietnia opubli-

kowano rewizję „Postanowień Chińskiej Konferencji 

Biskupów dotyczących wyboru i święceń biskupich” 

(Zob. DOKUMENTACJA). Poruszono najbardziej drażliwą 

sprawę sino-watykańskich stosunków, tj. zagadnienie 

nominacji biskupich. Obserwatorzy, jak Anthony Lam 

z Ośrodka Studiów Ducha Świętego w Hongkongu, 

oceniają te zrewidowane ustalenia jako krok wstecz 

i jako coś, co jeszcze bardziej zacieśnia pole działania 

diecezji w Chinach kontynentalnych, które próbują 

przeprowadzić święcenia biskupie możliwie zgodnie 

z prawem kościelnym. W rzeczywistości te nowe usta-

lenia zostały już uchwalone w grudniu 2012 r. Bardzo 

napięta sytuacja w poprzednich latach w wielu diecezjach 

– w Szanghaju i wielu innych – w ostatnich miesiącach 

zasadniczo się nie zmieniła. 

Jeżeli chodzi o nowo wybranego 14 marca prezy-

denta państwa Xi Jinping, jak zwraca uwagę Lucia 

Cheung z UCAN, to powinien on być świadomy skom-

plikowanej sytuacji Kościoła katolickiego, gdyż, działał 

on w prowincjach, w których Kościół katolicki również 

w podziemiu jest bardzo silny (Shaanxi, Hebei, Zhe-

jiang, Fujian, Szanghaj). Dziennikarka przypomina 

jednocześnie (jak wcześniej kard. Tong), że w kolek-

tywnym kierownictwie oraz systemie zinstytucjonali-

zowanej polityki religijnej to nie jedna osoba określa 

kierunek. 
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Motto nowego prezydenta państwa – „chińskie ma-

rzenie” o „wielkim renesansie chińskiego narodu” – we   

wszystkich oficjalnych mediach jest szeroko rozpo-

wszechniane i istnieje nadzieja, że obejmie też politykę 

religijną. Wszystkie stowarzyszenia pięciu wielkich re-

ligii na szczeblu narodowym, pomiędzy 27 marca a 3 

kwietnia 2013 roku odbyły posiedzenia studyjne na temat 

„chińskiego marzenia” i opublikowały komunikaty 

o swojej solidarności z tym hasłem. 

W pierwszych stu dniach po wyborze papieża Fran-

ciszka i prezydenta Xi Jinping żadna ze stron nie uczyniła  

jeszcze bardziej znaczących ruchów. A zatem sny o bar- 

dzo zróżnicowanym przebiegu sytuacji są jeszcze   

możliwe. 

KATHARINA WENZEL-TEUBER  
 

Ustawa o ochronie praw osób starszych – prawo 

w miejsce tradycyjnych wartości?  

Od 1 lipca 2013 r. zaczęła obowiązywać w Chinach 

znowelizowana wersja Ustawy o ochronie praw osób 

starszych (laonianren quanyi baozhangfa 老年人权益保

障法 ): „Członkowie rodziny nie mieszkający razem 

z rodzicami, powinni często ich odwiedzać lub przeka-

zywać pozdrowienia” – brzmi fragment dokumentu2. 

Według nowej ustawy dzieci nie mogą uwolnić się od 

obowiązku opieki nad rodzicami, zrzekając się prawa do 

dziedziczenia po nich.  

 „Nabożność synowska” (xiao 孝) jest jedną z fun-

damentalnych wartości cywilizacji konfucjań-

sko-buddyjskiej. Od czasów Konfucjusza (VI w. przed 

Chr.) odpowiednie do statusu danej osoby formy sza-

cunku należało okazywać władcy, rodzicom, starszemu 

rodzeństwu, pracodawcy. W czasie rewolucji kulturalnej 

(1966–1976), pośród „czterech staroci”, które celowo 

i konsekwentnie niszczono, aspirując do zbudowania 

„nowych Chin”, znalazły się również normy i obyczaje 

systemu konfucjańskiego. Klasyczna pozycja 24 przy-

kłady nabożności synowskiej, podobnie jak tradycyjny 

Pięcioksiąg i Czteroksiąg, znalazła się na liście książek 

zakazanych. Sprawujący władzę podkreślali ważność 

miłości i lojalności wobec ojczyzny, nawet za cenę 

zdrady i okazywania pogardy rodzicom i nauczycielom. 

Relacje o rewolucji kulturalnej obfitują w opisy tego typu 

przewrotnych i bolesnych sytuacji. Mimo ówczesnego 

kwestionowania xiao, w wielu chińskich rodzinach po 

dziś dzień pielęgnowany jest zwyczaj, że dorosłe dziecko 

dba o zabezpieczenie potrzeb materialnych i pogodną 

starość swych rodziców. W ten sposób – zgodnie z nauką 

Konfucjusza – odwdzięcza się im za troskę, okazywaną 

mu w okresie niemowlęcym i dziecięcym (Dialogi 

konfucjańskie 1,11; 2,5-8; 4,18-21). 

                                                
2 http://baike.baidu.com/view/20390.htm.?fromId=5683564&redi 

 rected=seachword 

 Szybkie zmiany ekonomiczno-społeczne ostatnich 

trzydziestu lat, m.in. urbanizacja, znaczny wzrost liczby 

migrantów-pracowników oraz polityka jednego dziecka 

przyczyniły się do tego, że wielu ludzi młodych i w 

średnim wieku mieszka nierzadko setki kilometrów od 

swoich rodziców. Niemal połowa seniorów na terenach 

wiejskich nie zamieszkuje razem z dziećmi. Kultywo-

wane przez wieki powiedzenie „gdy żyją twoi rodzice, 

nie podróżuj daleko” (Dialogi Konfucjańskie 4,19), 

straciło na swojej aktualności. Obecnie w Chinach jest ok. 

260 mln pracowników-migrantów. Brak dostatecznych 

środków finansowych oraz wymogi pracodawców 

sprawiają, że odwiedziny rodziców nierzadko sprowa-

dzają się do wizyty w domu rodzinnym w okresie 

Chińskiego Nowego Roku. Co więcej, oficjalne media 

przez dziesiątki lat wychwalały tych, którzy – jako 

przykładni pracownicy – przychodzili do pracy 

w świąteczne dni Nowego Roku. W Państwie Środka nie 

ma zwyczaju urlopu w dowolnym, wybranym przez 

pracownika terminie. Popularnym czasem wolnym od 

pracy jest kilka dni w okresie Chińskiego Nowego Roku 

oraz z okazji święta narodowego na początku paździer-

nika, a także pojedyncze dni z okazji 1 maja, Święta 

Zamiatania Grobów (4-6 kwietnia) i Święta Środka Je-

sieni (we wrześniu lub na początku października).  

 W Państwie Środka żyje obecnie ok. 200 mln ludzi, 

którzy przekroczyli 60 lat, jak podaje Chiński Ośrodek 

Badań Starości. Około 1/3 z nich żyje w ubóstwie, 

wydając mniej niż 3200 yuanów (ok. 1600 PLN) rocznie. 

W oficjalnych mediach pojawiają się informacje o za-

niedbywaniu rodziców przez dorosłe dzieci, złym ich 

traktowaniu i całkowitym zerwaniu kontaktu. Państwo 

próbuje „ratować sytuację” tworząc domy pogodnej 

starości (zob. TEMATY), wprowadzając system ubez-

pieczeń i ostatnio – nowelizując ustawę. Tao Liqun 

z Chińskiego Towarzystwa Gerontologicznego twierdzi, 

że prawie 95% osób starszych otrzymuje pewnego ro-

dzaju emeryturę. Emeryt w mieście może otrzymywać 

równowartość 500-1000 dolarów miesięcznie, na tere-

nach wiejskich bywa to jednak kwota znacznie mniejsza, 

nawet poniżej 10 dolarów. Obowiązujące w Chinach 

prawo dotyczące przemieszczania się i zamieszkania, 

ogranicza możliwość przesiedlenia. „Moi rodzice nie 

mogliby w Pekinie odbierać swej emerytury ani refun-

dacji za leczenie – mówi pracujący w Pekinie 32-letni 

Lou Luo, pochodzący z północno-wschodniej prowincji 

Jilin – boją się więc opuszczać rodzinne miasto”. „Nie 

zamierzam się żenić ani mieć dzieci – kontynuuje Lou – 

gdyż posiadanie dzieci jest bardzo kosztowne. Pozostając 

bezdzietnym będę mniej obciążony finansowo, co po-

zwoli mi troszczyć się o moich rodziców”.  

 Nowe prawo dotyczące odwiedzania rodziców spo-

tkało się z różnymi reakcjami: od graniczącego ze 
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zgorszeniem zdumienia po zadowolenie, iż młodym, 

którzy tego potrzebują, „przypomniano o ich obowiąz-

ku”. Niektórzy zauważają brak precyzji w sformuło-

waniu „często”, inni twierdzą, że nowa ustawa nie 

określa sankcji, jakie można ponieść za nieprzestrzega-

nie omawianego prawa. Po 1 lipca 2013 wielu Chiń-

czyków uświadomiło sobie, że jest „w kolizji z prawem”. 

Zhang Jian, redaktor miesięcznika diecezji Jinan, uważa, 

że nowe prawo świadczy o bezsilności rządu. Wyraża 

przekonanie, że szacunku wobec rodziców należy uczyć 

przez odpowiednią edukację, a nie egzekwować za 

pomocą tworzonych praw. Pisarz Yu Hua dostrzega 

jeszcze jeden ważny aspekt sytuacji. Pisze on: „Dynastie 

cesarskie panujące w Chinach podkreślały ważność bycia 

lojalnym wobec władcy i państwa oraz bycia troskliwym 

i uległym wobec rodziców. Gdy zakazano książki 24 

przykłady nabożności synowskiej, z lojalności oraz po-

bożności synowskiej pozostała jedynie lojalność – lo-

jalność wobec Komunistycznej Partii. KPCh promując 

obecnie nabożność synowską, ignoruje własną historię 

tłumienia tejże, obwinia jednostki o łamanie norm 

etycznych i wprowadza regułę prawną fałszującą jej 

własną odpowiedzialność jako partii rządzącej przez 

minione 63 lata”. Jakkolwiek ważne jest dostrzeżenie 

niespójnych zaleceń partii i „przywołanie do porządku” 

dorosłych dzieci zapominających o własnych rodzicach, 

sedno tkwi gdzie indziej: tylko prawda wyzwoli (por. 

J 8,32; nie jej omijanie i nie partia) i prawo naturalne 

wpisane w ludzkie serca. Wszak Konfucjusz już w VI w. 

przed Chr. mówił: „Nie czyń drugiemu, co tobie nie-

miłe” (Dialogi konfucjańskie 12,2), ucząc, że szlachetne 

człowieczeństwo kształtuje się przez słuchanie własnego 

serca i czynienie innym tego, „co chcemy, aby i nam 

czyniono” (por. Mt 7,12).            (W.K.) 
 

Źródło: The Telegraph 1.07.2013; Yu Hua, When Filial Piety Is 

the Law, „The New York Times” 7.07.2013; “Los Angeles 

Times” 29.07.2013; ucanews; Konrad Godlewski: 

http://natematchin.pl/xiao/, pobrane 16.08.2013 

 

Badania dotyczące wierzeń studentów. Wzrost pro-

zelityzmu?  

Po dwuletnich badaniach dotyczących wierzeń studentów, 

marksistowscy, uczeni ostrzegają przed gwałtownym 

wzrostem chrześcijaństwa i prozelityzmem na chińskich 

uniwersytetach pod płaszczykiem studiów nad kulturą. 

Xi Wuyi 习五一, marksistowski naukowiec z Chińskiej 

Akademii Nauk Społecznych, stwierdziła na swym blogu, 

że procent wierzących jest wyższy wśród studentów na 

uniwersytetach aniżeli wśród przeciętnej ludności i wciąż 

wzrasta. Wyniki badań trudno jednak uznać za miaro-

dajne, gdyż opierają się na wywiadzie przeprowadzonym 

wśród 195 studentów czterech pekińskich uniwersytetów, 

spośród których 16 uznawało się za osoby wierzące.  

Większość studiów dotyczących religii w Chinach 

bazuje na niewielkiej grupie co najwyżej kilkuset lub – 

w najlepszych wypadkach – kilku tysięcy badanych osób. 

Xi prowadziła również badania w dwóch studenckich 

stowarzyszeniach – niezarejestrowanym i zarejestro-

wanym. Liczba członków niezarejestrowanego stowa-

rzyszenia w roku 2004 wynosiła 30 osób, a do grudnia 

2012 wzrosła do ponad 200. Zuo Peng, profesor Pe-

kińskiego Uniwersytetu Nauk i Technologii, autor 

licznych badań dotyczących religijności studentów, na 

podstawie badań z 2004 podaje, że 60% spośród wie-

rzących studentów zostało nawróconych w czasie stu-

diów. Yang Huilin, dyrektor Instytutu Studiów Chrze- 

ścijańskich na Chińskim Uniwersytecie Ludowym 

w Pekinie utrzymuje, że procent chrześcijan w ośrod-

kach akademickich od lat się nie zmienia i oscyluje wokół 

3,5% (badania z roku 2001 i 2008).  

Choć wyniki badań wspomnianych naukowców 

różnią się w liczbach, wszyscy oni twierdzą, że w ostat-  

nich latach wzrósł prozelityzm na uniwersytetach. 

Częściej, aniżeli we wcześniejszych latach, studenci 

mówią, że zostali zatrzymani na ulicy czy na kampusie 

uniwersyteckim i zadano im pytanie, czy chcą się do-

wiedzieć czegoś więcej o chrześcijaństwie. Niekiedy 

inicjującymi taką rozmowę byli zagraniczni studenci. 

Chińskie prawodawstwo zabrania działalności religijnej 

poza zarejestrowanymi miejscami kultu religijnego. Zuo 

zauważa, że „czasami [znajomość] zaczyna się od nauki 

języka obcego, zaprzyjaźnienia się, przechodząc potem 

do tematów i działalności religijnej”, czasem zagraniczni 

studenci organizują małe chrześcijańskie spotkania 

w swoich pokojach. „Niektórzy głoszą wiarę z pasji do 

swej religii, niektórzy są posyłani przez zamorskie Ko-

ścioły lub instytucje; jeszcze inni mogą czynić to nawet 

z powodów politycznych” – wyraża zaniepokojenie Zuo.  

Według badań Zuo i Xi, podczas spotkań Kościołów 

i stowarzyszeń niezarejestrowanych przez władze, często 

wyrażano opinie krytyczne wobec rządu i ustanowionych 

przez rząd stowarzyszeń patriotycznych Kościoła kato-

lickiego i Kościołów protestanckich. Zagraniczne in-

stytucje wspierają też organizowanie sympozjów, 

wydawanie publikacji i prowadzenie badań związanych 

z religijnością. Jako przykład podają Fundację Johna 

Templetona z USA, która w latach 2005–2009 pokry-

wała koszty serii wykładów „Nauka i religia w dialogu”, 

przeprowadzonych na pięciu chińskich uniwersytetach, 

w tym na Uniwersytecie Pekińskim, Tsinghua i Fudan. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Pekińskiego w latach 

2003–2005 opublikowało też szereg dzieł o kulturze 

chrześcijańskiej. Niektóre pozycje, np. Wprowadzenie 

do Nowego Testamentu oraz Wprowadzenie do Starego 

Testamentu autorstwa Johna Drane są książkami teolo-

gicznymi. Prawo chińskie rezerwuje wydawanie teolo-

http://natematchin.pl/xiao/
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gicznych i religijnych publikacji dla instytucji religijnych. 

Publiczne instytucje edukacyjne nie mają takiego prawa. 

Niektóre pozycje, głównie tłumaczenia obcych autorów, 

są jednak w ten sposób rozpowszechniane pod płasz-

czykiem kultury i filozofii, twierdzi Zuo.  

Marksistowscy badacze tacy jak Zuo i Xi wyrażają 

pokutującą w Chinach od wielu lat obawę, że Zachód 

może użyć chrześcijaństwa jako narzędzia, by wpływać 

na Chiny. „Nie mówimy, że studenci nie mogą być re-

ligijni – powtarza Zuo – widzę pozytywny wpływ religii 

na niektóre osoby. Martwią nas jednak siły, które stoją 

za nawracaniem”. Yang wydaje się być mniej zanie-

pokojony tą sytuacją, gdyż, jak twierdzi „młodzi ludzie 

dzisiaj nie dają się łatwo zwodzić i stawiają opór 

zwłaszcza ideom, które są im narzucane”. Uważa po-

nadto, że opieranie edukacji uniwersyteckiej wyłącznie 

o zasady marksistowskie i ateistyczne jest niewystar-

czające, gdyż często zajęcia z tych przedmiotów są nudne 

i zrównują religię z przesądami, a to z kolei jest błędne.  

Choć dane wynikające z badań nad religijnością 

studentów są rozbieżne i niepełne, uniwersytety starają 

się uregulować tę kwestię. Wypracowano szczegółowe 

normy związane z zagranicznymi stypendiami, zao-

strzono procedury dotyczące działalności studenckiej, 

a nauczyciele z zagranicy są instruowani co do prawo-

dawstwa chińskiego w zakresie religii.                (W.K.) 
 

Źródło: Peoples Daily Online, 9 lipca 2013. 

 

Prośba o zweryfikowanie stanu wolności religijnej 

w Chinach.  

Komisja ds. Sprawiedliwości i Pokoju diecezji Hong-

kong 2 września przedłożyła gremium rozpatrującemu 

Powszechny okresowy przegląd praw człowieka doty-

czący wolności religijnej w ChRL, działającemu przy 

Radzie Praw Człowieka NZ prośbę, aby przynaglić 

Pekin do przestrzegania wymogów Powszechnej dekla-

racji praw człowieka oraz Międzynarodowej konwencji 

praw obywatelskich i politycznych, których Chiny są 

sygnatariuszami.  

Komisja podaje, że w sierpniu w Chinach zatrzymano 

czterech kapłanów z nieoficjalnych wspólnot katolickich. 

Dołączyli oni do księży, którzy w różnych częściach 

Państwa Środka są pod nielegalnym nadzorem, w are- 

szcie domowym, w więzieniu, bądź zniknęli bez śladu, 

zostali bezprawnie umieszczeni w hotelach, są zmuszani 

do udziału w lekcjach dotyczących polityki, w konfe-

rencjach i działalności religijnej przeciwnej nauczaniu 

Kościoła, a także są poddawani torturom. Dokument 

stwierdza, że „Władze chińskie narzuciły w polityce 

i religii linie postępowania, które są przeciwne zasadom 

i praktykom wiary katolickiej i poważnie łamią prawa 

ludzkie”. Ta taktyka jest przyczyną podziału w Kościele 

katolickim na grupy, które zarejestrowały się w Sto-

warzyszeniu Patriotycznym Kościoła Katolickiego 

w Chinach oraz te, które się nie zarejestrowały. Za-

równo oficjalne, jak i nieoficjalne wspólnoty cierpią 

wskutek panujących regulacji.  

Komisja wskazuje, że katolikom odmawia się prawa 

wolności do zrzeszania się: bywają przymuszani do 

wstąpienia do grup zarejestrowanych przez rząd. Jest to 

sprzeczne z art. 18 deklaracji praw człowieka i art. 18 

konwencji praw obywatelskich i politycznych. Komisja 

stwierdza, że sposób działań władz chińskich dopro-

wadził do powstania pęknięć w komunii Kościoła 

w Chinach. Podkreśla, że naciski Pekinu, by utworzyć 

kościół niezależny od Stolicy Apostolskiej naruszają 

podstawowe zasady Kościoła katolickiego, są sprzeczne 

z jego naturą i nauczaniem oraz są pogwałceniem wol-

ności sumienia katolików.  

Dokument oskarża Stowarzyszenie Patriotyczne 

Kościoła Katolickiego w Chinach o manipulowanie 

sprawami Kościoła w sposób sprzeczny z jego naucza-

niem, czyniąc to pod płaszczykiem ochrony autonomii 

chińskiego Kościoła katolickiego, który ma samodzielnie 

sobą zarządzać. SPKKCh czyni to przez przedkładanie 

swej władzy ponad władzę biskupów, zmuszanie bi-

skupów do udziału w zebraniu Zgromadzenia Ogólnego 

oficjalnych gremiów Kościoła katolickiego, jakie miało 

miejsce w grudniu 2010 r. oraz uprowadzeniu i zmu-

szaniu do udziału w szkoleniach tych, którzy odmówili 

udziału w zebraniu (zob. „Chiny Dzisiaj” 2010, nr 4, 

s.  9-10). Na liście wykroczeń SPKKCh przeciw prawom 

człowieka są też: nielegalne święcenia biskupów w latach 

2010–2012, zabieranie księży przy użyciu siły i prze-

wożenie na miejsce tych wydarzeń wbrew ich woli (zob. 

„Chiny Dzisiaj” 2010, nr 4, s. 7-8; „Chiny Dzisiaj” 

2011, nr 2-3, s. 5, „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 2, s. 10-11), 

ingerencja władz w zwyczajne procedury diecezjalne 

związane ze zmianami personalnymi i przeszkadzanie 

księżom w objęciu nowych miejsc pracy w diecezji 

Wuhan (prow. Hubei) w 2012 r., wymuszenie zmiany 

personelu zarządzającego diecezją (zob. „Chiny Dzisiaj” 

2013, nr 1, s. 7-8). Pismo wskazuje, że tego rodzaju 

działania rządu sprzeciwiają się art. 20 deklaracji praw 

człowieka oraz art. 22 konwencji praw politycznych 

i cywilnych. W dokumencie stwierdza się, że Chiny 

zmieniają znaczenie działalności religijnej, traktując ją 

jako działalność polityczną, o czym świadczy fakt, że 

działalność religijna nie podporzadkowana rządowi, 

określana jest mianem działania nielegalnego.  

W piśmie zostało wymienionych ośmiu księży i bi-

skupów, którzy są nielegalnie przetrzymywani (niektó-

rzy z nich przez lata, a nawet dekady). Inni poddawani są 

torturom, np. przez pozbawianie ich snu i przemoc fi-

zyczną. Tego rodzaju traktowanie sprzeciwia się art. 5 

i 7 cytowanych dokumentów prawnych.      
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Komisja Sprawiedliwości i Pokoju prosi w Po-

wszechnym okresowym przeglądzie praw człowieka 

Radę Praw Człowieka NZ, by przynagliła rząd Chin, aby 

ten zbadał kwestię złego traktowania i torturowania ludzi 

Kościoła, zrekompensował i przeprosił za wyrządzone 

krzywdy oraz zaprzestał tortur i nieludzkiego traktowa-

nia osób przynależących do Kościoła. Prosi też, by ad-

resaci petycji wywarli nacisk na władze chińskie o za- 

przestanie naruszania praw religijnych, poszanowanie 

władz Kościoła, pozwalając na swobodne wypełnianie 

powierzonej mu misji, a także na spełnianie zwyczajnych 

praktyk i podejmowanie działań religijnych bez zakłóceń.    

               (W.K.) 
 

Seminarium o życiu konsekrowanym dla sióstr z Chin. 

18 sióstr przybyłych z Chin oraz 4 siostry Chinki, które 

od kilku lat uczą się w Polsce, wzięły udział w trzyty-

godniowym seminarium zorganizowanym przez Sto-

warzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ w dniach 

6-26 września. Celem zajęć było umożliwienie siostrom 

zapoznania się z bogactwem form i charyzmatów życia 

zakonnego, pogłębienie różnych aspektów konsekracji 

zakonnej, oraz dzielenie się doświadczeniem życia po-

święconego Panu Bogu.  

W ramach programu siostry spotkały się, wspólnie się 

modliły oraz poznały charyzmat i misję sióstr albertynek, 

elżbietanek, józefitek, obliczanek, prezentek, Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia, Franciszkanek Służebnic 

Krzyża, Sióstr Misyjnych Służebnic Ducha Świętego, 

sióstr i braci z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. 

Duże wrażenie wywarła na gościach możliwość częst-

szych kontaktów z siostrami klauzurowymi – Służebni-

cami Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji w Nysie. 

W Państwie Środka życie kontemplacyjne i klauzurowe 

jest jak dotąd bardzo mało znane. Siostry odwiedziły też 

męskie wspólnoty zakonne: werbistów i benedyktynów.  

Wykłady podczas seminarium dotyczyły takich ob-

szarów jak: Biblia – Księga Życia, modlitwa, chrysto-

centryzm w życiu zakonnym, śluby zakonne, 

administracja zgromadzenia, formacja ludzka, specyfika, 

godność i psychologia kobiety oraz życie wspólnotowe. 

Uczestniczki spotkały się z rzecznikiem Konferencji 

Episkopatu Polski, który w zwięzły sposób przekazał 

kluczowe momenty z historii Polski i historii Kościoła w 

Polsce. Słuchały też doświadczeń sióstr posługujących w 

Sekretariacie Konsulty Wyższych Przełożonych Żeń-

skich Zgromadzeń Zakonnych.  

Trasa kursu prowadziła od Warszawy i Sulejówka, 

z wyjazdami do Lasek i Otwocka, przez Częstochowę do 

Nysy, następnie przez Racibórz do Krakowa, skąd cała 

grupa powróciła znów do Sulejówka. Modlitwa na Jasnej 

Górze i u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, piękny dzień 

spędzony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum 

Jana Pawła II w Łagiewnikach, a także licznie odwie-

dzane domy zakonne ze świętymi i błogosławionymi 

zgromadzeń sprawiły, iż siostry nazywały Polskę 

„ziemią świętych”. Powtarzały, że święci, kochając 

Boga, kochali też swą Ojczyznę i swoim życiem wpły-

wali na zmiany w społeczeństwie.  

 

 
 

W Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach.  

 

W ewaluacji końcowej powiedziały, że ożywiło się 

w nich pragnienie świętości, były przejęte faktem, że 

osoby różnych zgromadzeń, które spotykały, cechowało 

przekonanie o wielkiej wartości powołania zakonnego 

i świadomość specyfiki swego charyzmatu i misji. Sio-

stry należące do 16 różnych zgromadzeń zakonnych, 

wracały do swego kraju nasycone atmosferą religijną 

Polski, ubogacone nowymi doświadczeniami, z nadzieją 

na dalszą współpracę ze swymi rodaczkami, które – 

w większości – poznały w naszym kraju. Towarzyszy im 

błogosławieństwo księży biskupów, z którymi miały 

możliwość spotkania, kapłanów, którzy przez cały czas 

kursu posługiwali siostrom słowem Bożym i sakramen-

tami świętymi, a także modlitwa i wielka życzliwość 

wszystkich, których w tych dniach spotkały.    
 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 
 

 
Wydawcy: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji: 03-729 War-

szawa 4, ul. Byszewska 1; Polska Prowincja Zgromadzenia 

Słowa Bożego: 04-118 Warszawa, ul. Ostrobramska 90; Polska 

Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-

lickiego: 03-802 Warszawa 4, Skaryszewska 12. 
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Uwagi wstępne: „Postanowienia Konferencji Biskupów Ko-

ścioła Katolickiego w Chinach dotyczące wyboru i święceń 

biskupów” zostały uchwalone 12 grudnia 2012 roku, ogło-

szone 8 kwietnia i opublikowane 24 kwietnia 2013 roku na 

stronie internetowej Stowarzyszenia Patriotycznego i Konfe-

rencji Biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach. Stanowią 

one nowe i znacznie poszerzone ujęcie „Ustaleń Konferencji 

Biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach dotyczących wy-

boru i święceń biskupów” z 1993 roku. Określają znacznie 

bardziej szczegółowo wiele kwestii, zwłaszcza dotyczących 

przygotowania wyboru oraz składu gremium elektorów. 

Wzmacniają stanowisko Konferencji Biskupów (a przez to 

również Stowarzyszenia Patriotycznego, gdyż ważne roz-

strzygnięcia z reguły są podejmowane przez oba te gremia) 

przez udział we wszystkich ważnych etapach procesu wybor-

czego i święceń, począwszy od pozwolenia na sam proces 

wyborczy, aż do ustalenia konsekrujących biskupów, co bar-

dzo ogranicza pole działania samej diecezji. Na inne ważne 

różnice między nowymi i wcześniejszymi postanowieniami 

wskazują dalsze uwagi i komentarze do tekstu1.  

Postanowienia Konferencji Biskupów Kościoła Kato-

lickiego w Chinach dotyczące wyboru i święceń bi-

skupich (Zhongguo tianzhujiao zhujiaotuan guanyu 

xuan sheng zhujiao de guiding 中国天主教主教团关于选

圣主教的规定 ) uchwalone 12 grudnia 2012 roku na  

drugim wspólnym posiedzeniu stałych komisji VIII ka-

dencji Stowarzyszenia Patriotycznego Kościoła Kato-

lickiego w Chinach i Konferencji Biskupów Kościoła 

Katolickiego w Chinach2. 

                                                
1  Z języka niemieckiego przełożył ANTONI KOSZORZ SVD. Tekst 

niemiecki dokumentu ukazał się w „China heute” 2013, nr 2, 

s. 89-91; w j. chińskim zob. „Tripod” vol. 33, nr 169, Summer 

2013, s. 45-47, w j. angielskim „Tripod” vol. 33, nr 169, Sum-

mer 2013, s. 50-53. 
2  Postanowienia dot. wyboru i święceń biskupich z 1993 roku były 

uchwalone tylko przez Stałą Komisję Konferencji Biskupów. 

Artykuł 1. Biskupi są następcami Apostołów, sługami 

Chrystusa i pasterzami ustanowionymi przez Ducha 

Świętego w Kościele. Strzegą oni trzody w imię Boże, 

są nauczycielami wiary, kapłanami świętej liturgii 

i sługami w zarządzaniu. Przez święcenia biskup 

otrzymuje posługę uświęcania, nauczania i kierowania 

Kościołem. 

Artykuł 2. Biskupowi diecezjalnemu w swojej diecezji 

przysługuje cała władza, niezbędna dla jego pasterskiej 

posługi. Kiedy sytuacja pastoralna albo zarządzanie 

sprawami kościelnymi w diecezji tego wymagają, die-

cezja może ustanowić biskupa koadiutora (zhuli zhujiao 

助理主教) czy też biskupa pomocniczego (fuli zhujiao 

辅理主教)3. W razie wakatu na stolicy biskupiej, czy 

też przejścia biskupa na emeryturę, biskup koadiutor 

może przejąć urząd biskupa diecezjalnego. 

Artykuł 3. Diecezja, w której potrzebny jest wybór bi-

skupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) mu-

si złożyć pisemny wniosek w komisji ds. kościelnych 

(jiaowu weiyuanhui 教务委员会) prowincji (regionu au-

tonomicznego, miasta wydzielonego). Komisja ds. ko-

ścielnych prowincji (regionu autonomicznego, miasta 

wydzielonego) po zasięgnięciu opinii władzy państwo-

wej w oddziale Urzędu ds. Religii na poziomie prowin-

cji, przekazuje ten wniosek Konferencji Biskupów Ko-

ścioła Katolickiego w Chinach4. 

Gdy Konferencja Biskupów Kościoła Katolickiego 

w Chinach udzieli swojej zgody, diecezja, której to do-

tyczy, ustanawia pod kierownictwem komisji ds. ko-

ścielnych prowincji (regionu autonomicznego, miasta 

wydzielonego) diecezjalną komisję roboczą ds. wyboru 

biskupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego)5. 

Artykuł 4. Diecezjalna komisja robocza ds. wyboru bi-

skupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) ma 

następujące obowiązki: 

1. Ustala proces postępowania przy wyborze biskupa 

(biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego). 

2. Proponuje członków zgromadzenia wybierającego 

biskupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocnicze-

go).  

                                                
3  Odpowiada to w katolickim prawie kościelnym znanemu rozróż-

nieniu między biskupami kierującymi diecezjami i pomagającymi 

im biskupami koadiutorami (z prawem następstwa), oraz bisku-

pami pomocniczymi (bez prawa następstwa). Postanowienia 

z 1993 roku nie przewidywały biskupów pomocniczych i obecnie 

w Chinach na ogół nie są oni znani.  
4  Postanowienia z 1993 roku wymagały tylko zgody komisji ds. 

kościelnych i władz prowincji, a nie wymagały zgody Konferen-

cji Episkopatu.  
5  Takiej diecezjalnej komisji roboczej ds. wyboru biskupa (biskupa 

koadiutora, biskupa pomocniczego) w postanowieniach z 1993 

roku nie było. 
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3. Wyznacza spośród osób spełniających odpowiednie 

wymogi od jednego do trzech kandydatów na bi-

skupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego). 

4. Wyznacza przewodniczącego i skrutatorów zgro-

madzenia wybierającego biskupa (biskupa koadiuto-

ra, biskupa pomocniczego). 

5. Bada i określa inne sprawy ważne dla procesu wy-

borczego biskupa (biskupa koadiutora, biskupa po-

mocniczego). 
 

Artykuł 5. Kapłani wybrani jako kandydaci na biskupa 

(biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) winni po-

siadać następujące kwalifikacje: 

1. Odznaczać się niezachwianą wiarą, sumiennie do-

trzymywać przyrzeczeń wynikających ze święceń, 

pielęgnować moralnie dobry tryb życia, żyć poboż-

nie i pokornie, gorliwie czcić Pana Boga i z odda-

niem angażować się duszpastersko na chwałę Bożą. 

2. Popierać kierownictwo Komunistycznej Partii Chin 

oraz system socjalistyczny, przestrzegać Konstytucji 

i prawa państwowego. 

3. Trzymać się zasady samostanowienia i samozarzą-

dzania Kościołem oraz zasady samodzielnego wybo-

ru i konsekracji biskupich, być zdolnymi do prowa-

dzenia kleru i wiernych drogą miłości do kraju 

i Kościoła. 

4. Troszczyć się o duchowe potrzeby duchowieństwa, 

mieć dobry kontakt z ludźmi i być powszechnie 

poważanymi.  

5. Mieć ukończone 35 lat i co najmniej 5 lat kapłań-

stwa, ukończyć formację w wyższym seminarium 

duchownym, odznaczać się godną postawą i dobrym 

zdrowiem fizycznym6. 
 

Artykuł 6. Biskup (biskup koadiutor, biskup pomocni-

czy) jest wybierany zawsze na zebraniu wyborczym. 

Członkami zgromadzenia wybierającego biskupa 

(biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) są wszy-

scy duchowni oraz przedstawiciele seminarzystów, 

sióstr zakonnych i wiernych świeckich diecezji. Liczba 

przedstawicieli seminarzystów, sióstr zakonnych i wier- 

nych świeckich jest ustanawiana przez diecezjalną ko-

misję roboczą ds. wyboru biskupa (biskupa koadiutora, 

biskupa pomocniczego) i nie powinna przekraczać 

ogólnej liczby duchowieństwa diecezji7. 

                                                
6  W stosunku do ustaleń z 1993 roku dodano zdania: „popierać 

kierownictwo Komunistycznej Partii Chin oraz system socjali-

styczny” i „trzymać się zasady samodzielnego wyboru i konse-

kracji biskupich, być zdolnymi do prowadzenia kleru i wiernych 

drogą miłości do kraju i Kościoła”. 
7  Postanowienia z 1993 roku nie posiadały żadnych ustaleń co do 

liczby delegatów i procentowego udziału kleru w zgromadzeniu 

wyborczym.  

Przewodniczącym zgromadzenia ds. wyboru bisku-

pa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) może 

być biskup diecezji, której to dotyczy, osoba odpowie-

dzialna z komisji ds. kościelnych z prowincji (regionu 

autonomicznego, miasta wydzielonego), biskup sąsied-

niej diecezji, czy też biskup wybrany i oddelegowany 

do tego zadania przez Konferencję Biskupów Kościoła 

Katolickiego w Chinach na prośbę diecezji8. 

Artykuł 7. Podczas zgromadzenia wybierającego bi-

skupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) 

członkowie zgromadzenia powinni najpierw zebrać się 

w katedrze lub innym stosownym miejscu i, po głębo-

kiej modlitwie pod kierownictwem przewodniczącego, 

w tajnym głosowaniu wybrać kandydata na biskupa. 

Artykuł 8. Po zakończeniu głosowania następuje pu-

bliczne liczenie głosów. Osoba, która otrzymała więcej 

niż połowę głosów zostaje desygnowanym biskupem 

diecezjalnym (biskupem koadiutorem, biskupem po-

mocniczym). 

Jeżeli nikt nie otrzymał więcej niż połowy głosów, 

diecezjalna komisja robocza ds. wyboru biskupa (bi-

skupa koadiutora, biskupa pomocniczego) naradza się 

i ustala czy drugie głosowanie odbywa się natychmiast, 

czy też jest przeprowadzane w innym dogodnym termi-

nie. 
 

Artykuł 9. Po zamknięciu zgromadzenia wyborczego 

biskupa (biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego) 

diecezja powinna sporządzić sprawozdanie, w którym 

przedstawiony jest proces oraz rezultat wyborów, oraz 

poprosić przewodniczącego zgromadzenia o podpisanie 

sprawozdania. 

Artykuł 10. Diecezja powinna dołączyć do sprawozda-

nia z procesu wyboru biskupa (biskupa koadiutora, bi-

skupa pomocniczego) krótki życiorys desygnowanego 

biskupa i przesłać dokumentację do komisji ds. ko-

ścielnych prowincji (regionu autonomicznego, miasta 

wydzielonego). Komisja ds. kościelnych prowincji (re-

gionu autonomicznego, miasta wydzielonego) sprawdza 

dokumenty, zamieszcza na nich swoją opinię, podpisuje 

i przekazuje je Konferencji Biskupów Kościoła Kato-

lickiego w Chinach do sprawdzenia i akceptacji. 

Artykuł 11. Po zaaprobowaniu desygnowanego biskupa 

przez Konferencję Biskupów Kościoła Katolickiego 

w Chinach, promowany do biskupstwa powinien, we-

dług wskazań komisji ds. kościelnych prowincji (regio-

nu autonomicznego, miasta wydzielonego), w ciągu 

trzech miesięcy przyjąć sakrę biskupią (biskupa koadiu-

                                                
8  Novum jest to, że przewodniczącym zgromadzenia wyborczego 

może być biskup desygnowany przez Konferencję Episkopatu. 
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tora, biskupa pomocniczego)9. Jeśli desygnowany bi-

skup nie zostanie zaaprobowany, dana diecezja powin-

na stosownie do tych postanowień ponownie przepro-

wadzić wybory i ich rezultat przedstawić Konferencji 

Biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach do spraw-

dzenia i aprobaty. 

Artykuł 12. Święcenia biskupa (biskupa koadiutora, bi-

skupa pomocniczego) muszą być przeprowadzone sto-

sownie do formularza ustalonego przez Konferencję Bi-

skupów Kościoła Katolickiego w Chinach: „Porządek 

liturgiczny dla święceń biskupich” (zhujiao shengzhi li-

dian 主教圣秩礼典 ). Główny konsekrator i biskupi 

współkonsekratorzy (koncelebransi) są koordynowani 

i wskazywani przez Konferencję Biskupów Kościoła 

Katolickiego w Chinach10. 

Artykuł 13. Podczas święceń biskupich należy przeczy-

tać pismo aprobujące Konferencji Biskupów Kościoła 

Katolickiego w Chinach. Nowy biskup powinien złożyć 

publiczną przysięgę, że trwać będzie w wierze i nauce 

Chrystusa, będzie wierny jednemu, świętemu, katolic-

kiemu i apostolskiemu Kościołowi, będzie lojalny wo-

bec ojczyzny, będzie przestrzegał konstytucji i prawa 

oraz będzie służył ludziom11. 

Artykuł 14. Po wyświęceniu biskupa (biskupa koadiu-

tora, biskupa pomocniczego), dana diecezja powinna 

wypełnić „wniosek o zarejestrowanie biskupa Kościoła 

Katolickiego w Chinach” i dopełnić formalności reje-

stracyjnych, stosownie do wymagań „przepisów doty-

czących spraw religijnych” (zongjiao shiwu tiaoli 宗教

事务条例) oraz „(tymczasowej) metody rejestrowania 

biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach” (Zhong-

guo tianzhujiao zhujiao bei’an banfa 中国天主教主教备

案办法). 

Artykuł 15. Za wyjaśnienie postanowień jest odpowie-

dzialna Konferencja Biskupów Kościoła Katolickiego 

w Chinach.  

Artykuł 16. Postanowienia te wchodzą w życie z dniem 

ich ogłoszenia. Równocześnie tracą swoją ważność 

„Postanowienia Konferencji Biskupów Kościoła Kato-

lickiego w Chinach do wyboru i święceń biskupów” 

z dnia 17 maja 1993 roku. 

 

                                                
9  Nowością jest wskazanie, że święceń biskupich należy dokonać 

według wskazań komisji ds. kościelnych na szczeblu prowincji.  
10  Wszystkie postanowienia w artykule 12 są nowe. Postanowienia 

z 1993 roku nie zawierały żadnych wskazań dotyczących prze-

prowadzenia święceń biskupich.  
11  Postanowienia z 1993 nie wymagały odczytania podczas święceń 

pisma aprobującego Konferencji Biskupów Kościoła Katolickiego 

w Chinach. Słowa publicznej przysięgi biskupa nie zostały zmie-

nione. 

 

 

 

 

Uwagi wstępne: Gdy w październiku 2010 roku przywódcy 

protestanccy z całego świata gromadzili się na tzw. III Konfe-

rencji Lozańskiej w Cape Town w RPA, grupie 230 Chiń-

czyków, przygotowanych do wyjazdu, uniemożliwiono 

opuszczenie Chin (zob. „Chiny Dzisiaj” 2010, nr 4, s. 6-7). 

W tym roku, po raz pierwszy od 1949, chińskie wspólnoty 

chrześcijańskie były licznie reprezentowane przez swych lide-

rów na międzynarodowym Forum Liderów Kościołów Azji 

w Seulu w Korei Płd. Tematem wiodącym konferencji była 

ewangelizacja świata. Przedstawiciele kościołów protestanc-

kich z różnych rejonów Chin przybliżali uczestnikom realia 

złożonej sytuacji swych wspólnot. Razem zastanawiano się 

nad rolą chińskich kościołów protestanckich w głoszeniu 

Ewangelii całemu światu. W konferencji nie wzięli udziału 

przedstawiciele kościołów związanych z kontrolowanym 

przez rząd chiński Ruchem Trzech Autonomii, co potwierdza 

złożoność i delikatność sytuacji wspólnot religijnych w Pań-

stwie Środka. Na zakończenie konferencji uczestnicy z Chin, 

odwołując się do Zobowiązania z Lozanny opublikowanego 

przez chrześcijańskich przywódców w Cape Town, zaprezen-

towali Zobowiązanie z Seulu, deklarując gotowość zaanga-

żowania się w budowanie wspólnoty wiary w Chinach i na 

całym świecie, w dążenie do jedności, a także w globalną 

ewangelizację, co zamierzają czynić przez modlitwę, mobili-

zację do misjonowania, wychowanie i rozsyłanie misjonarzy.   

Zobowiązujemy się kochać Ewangelię Chrystusa. Je-

steśmy zdecydowani pokornie uczyć się wizji ewange-

lizacji Ruchu Lozańskiego, kroczyć w świetle Ewange-

lii, przepowiadać Ewangelię chińskiemu społeczeństwu 

i rozwijać ruch ewangeliczny.  

Zobowiązujemy się utrzymywać jedność Ducha i więzy 

pokoju. Postanawiamy akceptować się wzajemnie, sta-

rać się o jedność, jakiej przykładem jest Ruch Lozański 

i żyć jako wspólnota kierowana przykazaniem miłości, 

tak, byśmy przynosili chwałę Bożemu majestatowi jako 

„widowisko dla aniołów i ludzi” (1 Kor 4,9).  

Zobowiązujemy się połączyć dłonie z kościołem po-

wszechnym w misjonowaniu świata. Postanawiamy 

przyjąć za swoją wizję ogólnoświatowej misji Ruchu 

Lozańskiego: wiernie modlić się za misje na całym 

świecie, podjąć działania w kierunku misyjnej mobili-

zacji, misyjnego wychowania i rozsyłania misjonarzy.    

Postanawiamy zaangażować się w przygotowanie lide-

rów dla przyszłych pokoleń. Zobowiązujemy się odpo-

wiadać na wyzwania i możliwości naszej ery w duchu 

Ruchu Lozańskiego, przekazywać wizję ewangelizacji 

młodszemu pokoleniu i głosić przesłanie zbawienia 

o starym, prostym krzyżu twórczymi metodami. 

Zobowiązanie z Seulu 
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W czasach najnowszych buddyzm tajwański wiąże się 

ze zdecydowanym, charytatywno-socjalnym zaangażo-

waniem silnego ruchu buddystów świeckich i wielkich 

klasztorów, które propagują buddyzm humanistyczny, 

bądź też realizację „czystej krainy” na ziemi, a także 

z jedną z mniszek, która prowadzi gorliwą kampanię na 

rzecz zniesienia podporządkowania mniszek mnichom 

i z intensywnymi dyskusjami wewnątrzbuddyjskimi nad 

pojęciem „społecznie zaangażowanego buddyzmu” 1 . 

Wydaje się, że świat tajwańskiego buddyzmu przecho-

dzi duże zmiany, co pobudza do dalszych pytań. Czy 

różne ruchy w buddyzmie czerpią natchnienie ze 

wspólnego źródła? Jak ten wyraźnie nowoczesny, spo-

łecznie aktywny buddyzm rozumie sam siebie? 

 W ostatnich latach tajwański buddyzm pojawia się 

coraz częściej w międzynarodowej debacie akademic-

kiej2, Tajwan bowiem stał się interesujący dla buddy-

                                                
1  Artykuł ukazał się w języku niemieckim pod tytułem Engaged 

Buddhism in Taiwan? Zum Profil eines gesellschaftlich engagier-

ten Gegenwartsbuddhismus w „China heute“ 2006, nr 3, s. 105-

116. Z niemieckiego przetłumaczył WOJCIECH RYBKA SVD.  
2  Oprócz dwóch publikacji zajmujących się tematyką buddyzmu: 

Charles Brewer Jones, Buddhism in Taiwan. Religion and the 

State, 1669-1990, Honolulu 1999 oraz Marcus Günzel, Die Tai-

wan-Erfahrung des chinesischen Sangha. Zur Entwicklung des 

buddhistischen Mönchs- und Nonnenordens in der Republik Chi-

na nach 1949, Göttingen 1998, pojawiają się ostatnio artykuły 

w języku angielskim prezentujące w sposób ogólny współczesny 

buddyzm na Tajwanie: Marcus Bingenheimer, Chinese Buddhism 

Unbound – Rebuilding and Redefining Chinese Buddhism on 

Taiwan, w: Buddhism in Global Perspective, ed. Kalpakam 

Sankarnarayan, Mumbai 2003, s. 122-146; Elise Anne DeVido, 

Mapping the Trajectories of Engaged Buddhism in Taiwan and 

Southeast Asia, „The Ricci Bulletin“ 2005, nr 8, s. 31-62; David 

Schak, Hsin-Huang Michael Hsiao, Taiwan's Socially Engaged 

Buddhist Groups, „China Perspectives“ 2005, nr 59, s. 43-59. 

Publikuje się również monografie na temat konkretnych zagad-

nień, np.: Marcus Bingenheimer, Der Mönchsgelehrte Yinshun 

stów ze względu na swoją historię. W ciągu ostatnich 

pięćdziesięciu lat rozwinął się tam buddyzm bazujący 

głównie na chińskiej tradycji mahāyāna, jednak bar-

dziej otwarty i coraz bardziej pluralistyczny oraz mają-

cy szeroko rozgałęzioną strukturę organizacyjną. Bud-

dyzm wielkich klasztorów przyciąga duże grupy 

mieszkańców Tajwanu, którzy z kolei samodzielnie 

tworzą niezależne organizacje wiernych świeckich. [...] 

Niniejszy artykuł zaczniemy od wyjaśnienia angiel-

skiego terminu engaged Buddhism oraz związanej 

z nim odnowy, następnie zaś, dokonując przeglądu 

buddyzmu na Tajwanie, ukażemy jego powiązania mię-

dzynarodowe. [...] 

 

Podstawowe pojęcie: engaged Buddhism (zaangażo-

wany buddyzm)3 

W ostatnich latach mnożą się anglo-amerykańskie pu-

blikacje dotyczące pojęcia engaged Buddhism 4 . 

Uwzględnienie Tajwanu następuje dopiero na drugim 

etapie5. Gdy szuka się definicji i jasnych rozgraniczeń 

                                                                           
(*1906) und seine Bedeutung für den chinesisch-taiwanischen 

Buddhismus im 20. Jahrhundert, (Würzburger sinologische 

Schriften), Heidelberg 2004; Stuart Chandler, Establishing 

a Pure Land on Earth. The Foguang Buddhist Perspective on 

Modernization and Globalization, Honolulu 2004.  
3  Zuoyi fojiao 左翼佛教 (dosł.: buddyzm lewego skrzydła), również 

nazywany renjian fojiao 人間佛教 (dosł.: międzyludzki, tzn. hu-

manistyczny, buddyzm) albo też rushi fojiao 入世佛教  (dosł.: 

wchodzący w świat, tzn. działający w seculum [obecnym czasie 

i świecie], buddyzm) [przyp. red.]. 
4  Oprócz publikacji poszczególnych artykułów, „Journal of Bud-

dhist Ethics“ stał się ważną platformą dyskusji, organizując 

w dniach 7-14 kwietnia 2000 konferencję online na temat „Soci-

ally Engaged Buddhism“. Christopher S. Queen, wykładowca na 

Harvard University, jest, jako odpowiedzialny za tę konferencję 

i redaktor publikacji zebranych artykułów, spiritus movens tej 

dyskusji. Ukazały się już cztery pozycje pod jego współredakcją: 

Engaged Buddhism. Buddhist Liberation Movements in Asia, ed. 

Christopher S. Queen, Sallie B. King, New York 1996; Ameri-

can Buddhism: Methods and Findings in Recent Scholarship, ed. 

Duncan Ryüken Williams, Christopher S. Queen, London 1999; 

Engaged Buddhism in the West, ed. Christopher S. Queen, Bos-

ton 2000; Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, 

ed. Christopher S. Queen, Charles Prebish, Damien Keown, 

London 2003. Dyskusja rozpoczęła się zebraniem pism, które 

służą jako przewodnik po społecznie zaangażowanym bud-

dyzmie: The Path of Compassion: Writings on Socially Engaged 

Buddhism, ed. Fred Eppsteiner, Berkeley 1998; Engaged Bud-

dhist Reader, ed. Arnold Kotler, Berkeley 1996. 
5  W pierwszej ogólnej prezentacji pochodzącej z 1996 r. nie 

uwzględniono Tajwanu. Jednakże inna, bazująca na tej prezen-

tacji, publikacja z 2003 r. zawiera artykuł o buddyzmie 

tajwańskim: Julia Huang, The Buddhist Tzu-Chi Foundation of 

Taiwan, w: Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, 

dz. cyt., s. 134-151. Zaangażowany buddyzm na Tajwanie jest 

natomiast ogólnie opisany przez Elise Anne DeVido w artykule 

Mapping the Trajectories of Engaged Buddhism in Taiwan and 

Southeast Asia, art. cyt. oraz przez Davida Schak i Hsin-Huang 

Michael Hsiao w artykule Taiwan's Socially Engaged Buddhist 

Groups, art. cyt. 
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wyjaśniających ten angielski termin, trzeba wgłębić się 

w ożywioną, wielopłaszczyznową dyskusję, w której 

chodzi przede wszystkim o procesy tożsamościowe 

oraz samoodnajdywanie się nowoczesnego buddyzmu 

skoncentrowanego głównie w Ameryce oraz idącego 

w kierunku różnych odmian buddyzmu teravāda. Tak 

więc pojęcie engaged Buddhism wydaje się potrzebo-

wać ciągle aktualizowanego opisu, będąc poszukiwa-

nym słowem o pozytywnych konotacjach lub też zbio-

rowym terminem, w którym nie chodzi o zewnętrzną 

ostrość definicji, lecz bardziej o ukierunkowaną prag-

matycznie koncentrację i wspólny ogląd już istnieją-

cych nowych prądów w buddyzmie. Można więc poku-

sić się o stwierdzenie, że w buddyzmie, w wyniku jego 

kontaktu z nowoczesnością i z Zachodem, dokonała się 

zasadnicza zmiana prowadząca częściowo nawet do dą-

żenia, by, obok buddyzmu hīnayāna, mahāyāna oraz 

vajrayāna, utworzyć jeszcze nowy „czwarty wóz”6. Je-

śli od strony akademickiej podchodzi się do tego poję-

cia jako terminu opisowego, trzeba być jednocześnie 

świadomym, że „zaangażowani buddyści” stosują go 

w sposób operacyjny7.  

Jedną z często wybieranych prób definicji, która 

również i w niniejszym artykule zajmuje pozycję wio-

dącą, jest ta, którą proponuje Christopher Queen 

w zbiorze Engaged Buddhism8. Queen rozumie tu poję-

                                                
6  Por. Christopher S. Queen, Introduction: A New Buddhism, 

w: tenże, Engaged Buddhism in the West, dz. cyt., s. 1-31, tutaj 

s. 22-26; jak również tenże, Introduction. From Altruism to Acti-

vism, w: Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, dz. 

cyt., s. 1-35, tutaj s. 22-25. Twierdzenie o nowości tego bud-

dyzmu doprowadziło oczywiście również do krytyki, która 

wskazuje na to, jak płynne są granice pojęcia „zaangażowany 

buddyzm”. Z jednej bowiem strony da się udowodnić długie, 

trwające przez całe stulecia historyczne związki buddyzmu ze 

społeczeństwem oraz działalność charytatywną buddyzmu, 

z drugiej zaś strony również i w obecnych czasach trudno roz-

graniczyć zaangażowany buddyzm od innych rodzajów bud-

dyzmu. Zaangażowany buddyzm ciągle stoi w obliczu możli-

wości utraty typowych cech buddyjskich, kiedy np. praca 

socjalna zamieni się w rozwiązywanie problemu cierpienia 

i zmieni zasadnicze buddyjskie poglądy nt. cierpienia lub też 

przejmie zachodnią naukę o prawach człowieka wraz z towa-

rzyszącą jej koncepcją tożsamości. Jeśli chodzi o krytykę, por. 

Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, dz. cyt., cz. 

4, s. 251-344, szczególnie zaś Thomas Freeman Yarnall, Enga-

ged Buddhism: New and Improved? Made in the U.S.A. of Asian 

Materials, w: Action Dharma: New Studies in Engaged Bud-

dhism, dz. cyt., s. 286-344. 
7  Jeszcze jedną, bardziej pogłębioną prezentację tego, co się 

obecnie dzieje w dziedzinie zaangażowanego buddyzmu daje nam 

np. Kenneth L. Kraft, New Voices in Engaged Buddhist Studies, 

“Journal of Buddhist Ethics” 2000, nr 7, http://jbe.goId.ac.uk/7/ 

kraft001.html 
8  Christopher S. Queen, Introduction: The Shapes and Sources of 

Engaged Buddhism, w: Engaged Buddhism…, dz. cyt., s. 1-44, 

szczególnie s. 4-13. Podaję tu pięć dodatkowych cech charak-

terystycznych dla zaangażowanego buddyzmu ze względu na 

treść: 1) ascetyzm w świecie, 2) racjonalna nauka, zgodna 

cie engaged Buddhism jako ruch wyzwolenia (libera-

tion movement), któremu przypisuje m.in. wymiary 

personalne, doktrynalne oraz instytucjonalne9.  

Po pierwsze: Tego typu ruchy gromadzą się wokół 

nowego typu przywódcy, mianowicie wokół Azjatów, 

którzy otrzymali gruntowne wykształcenie na Zacho-

dzie i w swoim życiu przeszli zwycięsko przez ekstre-

malne trudności.  

Po drugie: Liderzy ci, odnosząc się do historycz-

nych korzeni, proponują nową interpretację nauki bud-

dyjskiej, która mniej koncentruje się na tradycyjnym 

przyszłym wyzwoleniu, bardziej zaś akcentuje „docze-

sne przebudzenie” (mundane awakening). Tę orientację 

w kierunku doczesności przedstawia Queen jako naj-

ważniejszą cechę, którą wyróżnia się zaangażowany 

społecznie buddyzm10. Tak więc nauka we współcze-

snym świecie powinna mieć podstawy racjonalne i być 

do pogodzenia z nowoczesnością. Podejście to mieści 

w sobie otwartość ekumeniczną i międzyreligijną. 

Po trzecie: Ruchy te łączy wspólna wizja społeczna, 

ekonomiczna i polityczna bazująca na pokoju, sprawie-

dliwości i wolności. Dlatego też tworzenie za pomocą 

buddyjskich metod sprawiedliwej i pokojowej społecz-

ności jest, według Queena, wspólnym elementem cha-

rakterystycznym współczesnych buddyjskich ruchów 

wyzwolenia11. 

 Początek buddyzmu zaangażowanego jako ruchu 

wyzwolenia sugeruje szczególne umiejscowienie histo-

ryczno-lokalne: abstrakcyjne definicje odwołują się 

przede wszystkim do ruchów skoncentrowanych na 

buddyzmie theravāda. Klasycznym punktem wyjścia 

jest nowy odłam powstały pod koniec XIX wieku w Sri 

Lance, gdzie po raz pierwszy miała miejsce refleksja 

nad wartościami buddyzmu pod kątem ich znaczenia 

dla współczesności. Inspiracja do tej refleksji wyszła 

od pułkownika Henry’ego Steela Olcotta (1832–1907) 

przy współpracy z Cejlończykiem Anagarika Dharma-

pala (1864–1933). Trafnie ujął istotę rzeczy Heinz Be-

chert, który czyniąc aluzję do wpływów chrześcijań-

                                                                           
z wymogami współczesności, 3) powrót do orientacji na to, co 

istotne w nauce buddyjskiej, 4) otwartość na świat oraz 5) otwar-

tość na inne religie. Cechy te opracował Pittman odwołując się 

do w/w pozycji pod red. Christophera S. Queena oraz Sallie B. 

King; zob. Don A. Pittman, Toward a Modern Chinese Bud-

dhism. Taixu’s Reforms, Honolulu 2001, s. 296-297.  
9  Engaged Buddhism…, dz. cyt., s. 6. 
10  „Zauważyliśmy, że najbardziej wyróżniającą się zmianą men-

talną w społecznie zaangażowanym buddyzmie jest zmiana defi-

nicji wyzwolenia z przekraczającego doczesność (lokuttara) na 

doczesne (lokiya)”. Engaged Buddhism…, dz. cyt., s. 11.  
11  Charakterystyczne dla buddyjskich ruchów wyzwolenia są 

„grupy ochotników i organizacje pozarządowe mające na celu 

budowanie sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa przy 

zastosowaniu metod buddyjskich”. Engaged Buddhism…, dz. 

cyt., s. 10. 

http://jbe.goid.ac.uk/7/%20kraft001.html
http://jbe.goid.ac.uk/7/%20kraft001.html
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stwa, opisał ten odłam jako „protestancki buddyzm” ze 

wzmocnioną własną organizacją świeckich, podkreśle-

niem elementów racjonalnych, pogodzeniem się z nau-

kami przyrodniczymi, poparciem dla buddyjskiej 

oświaty, tworzeniem świadomości ogólnobuddyjskiej, 

tendencjami misyjnymi, wolą kształtowania świata oraz 

wysiłkiem mającym na celu poprawne rozumienie 

dharmy12. Obecnie ten odłam buddyjski w Sri Lance 

powiązany jest przede wszystkim z człowiekiem o na-

zwisku A.T. Ariyaratnes (ur. 1931), który założył ruch 

o nazwie Sarvodaya Shramadana. W 1996 r. otrzymał 

on pokojową nagrodę Gandhiego za pracę na rzecz po-

koju oraz rozwoju wsi. Bhimrao Ramji Ambedkar 

(1891–1956) wymieniany jest często na drugim miejscu, 

gdy mówi się o nowych odłamach buddyzmu. Był on 

czternastym dzieckiem hinduskiej rodziny z najniższej 

kasty i miał możliwość studiowania na Uniwersytecie 

Columbia w Nowym Jorku. Po powrocie do Indii moc-

no zaangażował się na rzecz nowego podejścia 

w buddyzmie do tzw. „niedotykalnych”. Na tym lista 

„zaangażowanych buddystów” się nie kończy; do nich 

zaliczyć można również następujące osoby: mnich 

Buddhadasa z Tajlandii (1906–1993), Sulak Sivaraksa 

(ur. 1933), Thich Nhat Hanh (ur. 1926), czy też czter-

nasty dalajlama Tenzin Gyatso (ur. 1935) 13 . Jednak 

dłuższej argumentacji wymagałoby wyjaśnienie, dla-

czego również organizacje, które wobec innych tradycji 

religijnych zajmują postawę mocno eksluzywistyczną, 

jak np. japoński ruch świeckich Sōka Gakkai (創価学

会), podciąga się również pod szyld „zaangażowanych 

buddystów”14. 

 Wszystkie te grupy wydają się czerpać z tego same-

go źródła, zawierającego w sobie typową tematykę no-

woczesnej krytyki współczesności: praca na rzecz po-

koju, ochrona środowiska, prawa człowieka, kwestie 

związane z tzw. „tożsamością płciową”, demokracja, 

zdrowie, wykształcenie, pomoc dla ofiar katastrof oraz 

praca społeczna. Kwestie te świadczą o zaangażowaniu 

społecznym i politycznym15, i często dotyczą proble-

mów ściśle związanych z moralnością i etyką. 

 

                                                
12  Por. Heinz Bechert Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den 

Ländern des Theravada-Buddhismus, t. 1-3, (Schriften des Insti-

tuts für Asienkunde in Hamburg; 17.1-3), Frankfurt – Wies-

baden 1966, 1967, 1973, tutaj t. 1, s. 37-42. 
13  Dwie ostatnie z wymienionych osób oraz Somdet Phra Maha 

Ghosananda (Kambodża) założyły w 1987 r. Międzynarodową 

Sieć Zaangażowanych Buddystów (International Network of En-

gaged Buddhists).  
14  Por. Christopher S. Queen, Introduction, w: Engaged Bud-

dhism…, dz. cyt., s. 13 i Daniel A. Metraux, The Soka Gakkai, 

w: Engaged Buddhism…, dz. cyt. s. 365-400. 
15  Co do listy tych kwestii, por. m.in. spis treści w: Engaged Bud-

dhism…, dz. cyt. 

Społecznie zaangażowany buddyzm na Tajwanie16 

Formy chińskiego buddyzmu prawie nigdy nie są oma-

wiane pod kątem zaangażowanego buddyzmu. Fakt ten 

nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, że po dziesiąt-

kach lat represji wobec buddyzmu w Chinach konty-

nentalnych, dopiero w ostatnich czasach buddyzm po-

woli tam się odradza. Na Tajwanie sytuacja wygląda 

jednak inaczej. W swojej najnowszej publikacji Queen 

wspomina o pracy, której tematem jest tajwańska orga-

nizacja Tzu Chi17. 

 

a) Tzu Chi [Ciji] 慈濟18 

Tzu Chi to założona w 1966 roku organizacja charyta-

tywna, dobrze znana na Tajwanie, która pojawia się 

także na scenie międzynarodowej w związku z pomocą, 

jakiej udziela w rozmaitych trudnych sytuacjach. Pełna 

nazwa organizacji to Fojiao Ciji Gongdehui 佛教慈濟功

德會 – The Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Asso-

ciation. Jej działalność jest ukierunkowana na opiekę 

medyczną oraz pomoc podczas katastrof. Klasztor Tzu 

Chi, w odróżnieniu od trzech innych klasztorów na 

Tajwanie (na Tajwanie mówi się często o czterech du-

żych klasztorach – si da daochang 四大道場, patrz po-

niżej), nie został założony przez jednego z przybyłych 

na Tajwan po drugiej wojnie światowej mnichów 

z Chin kontynentalnych, ale przez tajwańską mniszkę, 

która sama wywodząc się z biednego środowiska, po-

święciła się życiu buddyjskiemu w celu służenia lu-

dziom. Jej biografia (poza brakującym wpływem Za-

chodu) odpowiada pierwszej z cech definicji Queena, 

mianowicie nowemu typowi przywódcy, wokół którego 

gromadzi się dany ruch. 

 Mniszka Zhengyan 證嚴 jest bez wątpienia znaną li-

derką, której pochodzenie w najmniejszym stopniu nie 

dawało powodu do przypuszczeń, że taka będzie droga 

jej życia. Ciesząca się nieposzlakowaną uczciwością, 

jest ona na Tajwanie bardzo często porównywana do 

Matki Teresy 19 . Zhengyan urodziła się w Taizhong 

                                                
16  Poniższy opis bazuje przede wszystkim na doświadczeniach 

z badań terenowych Jonesa, opisanych w: Charles Brewer Jones, 

Buddhism in Taiwan. Religion and the State, 1669-1990, Hono-

lulu 1999, tu zwłaszcza s. 185-198 (Foguang Shan) oraz s. 198-

217 (Tzu Chi); w pewnym stopniu bierze pod uwagę także bar-

dzo wiarygodną autoprezentację klasztoru w Internecie; na ogół 

dane tam zamieszczone zgadzają się z danymi Jonesa. 
17  Zob. Julia Huang, The Buddhist Tzu-Chi Foundation of Taiwan, 

w: Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, dz. cyt., 

przyp. 3. 
18  Siedziba główna: Ciji faxiang di 慈濟發祥地 , Postcode: 971, 

Hualian xian 花蓮縣，Xincheng xiang 新城鄉，Kangle cun 康樂

村 , 21 hao 號 , Taiwan R.O.C.; http://www.tzuchi.org.tw 

[dostęp: 5.05.2006]. 
19  Por. np. Wang Lixing 王力行, Ai de kuosan 愛的擴散, w: Qiu 

Xiuzhi 丘秀芷, Da ai - Zhengyan fashi yu Ciji shijie 大愛 - 證嚴法

師與慈濟世界. (Tianxia wenhua shehui renwen xilie 天下文化社會

人文系列; 75), Taibei 1996, s. VI. 

http://www.tzuchi.org.tw/


CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 3  

TEMATY 

21 

w ubogiej rodzinie. Gdy miała 15 lat, jej matka ciężko 

zachorowała. Pięć lat później zmarł jej ojciec. Wbrew 

woli własnej rodziny w roku 1961 wyprowadziła się 

z domu i w 1963 roku została przyjęta do niezależnego 

buddyjskiego zakonu (samgha) przez Yinshun (印順).  

 

 
 

Mniszka Zhengyan 證嚴. Zdjęcie: www. juequn.com  

 

Będąc pod wrażeniem otaczającego ją cierpienia, za-

częła wraz ze swymi naśladowcami pomagać biednym 

i chorym20 i z biegiem lat, korzystając ze skromnych 

datków, zorganizowała olbrzymią sieć pomocy, w któ-

rej pracują miliony wolontariuszy 21 . Zhengyan była 

wielokrotnie odznaczana za swą pracę, a w 1996 roku 

nominowano ją do pokojowej nagrody Nobla. Po zało-

żeniu fundacji Tzu Chi w 1966 roku, na stosunkowo 

biednym wschodnim wybrzeżu Tajwanu rozpoczęła 

w roku 1984 budowę szpitala, szkoły pielęgniarskiej 

oraz uczelni medycznej. Fundacja wspierała także 

miejscowe programy edukacyjne, socjalne i kulturalne. 

Od 1985 roku Tzu Chi działa również na arenie mię-

                                                
20  Patrząc także na powstanie Tzu Chi pogłębia się już i tak silne 

wrażenie, że w tym wypadku misje chrześcijańskie wywarły 

wpływ na rozumienie konieczności działalności charytatywnej 

w buddyzmie: „Niedługo po powrocie mistrzyni z Fenglin, 

przyszły do niej trzy katolickie siostry zakonne ze szkoły śred-

niej Hai Hsing. Mówiły one o religii, życiu oraz własnych 

wierzeniach religijnych. Zakonnice przyznały, że buddyzm 

promuje miłość do wszystkich istot żywych (...). Stwierdziły 

jednak, że katolicy, aby nieść pomoc ubogim, zbudowali szpita-

le, szkoły oraz kościoły w różnych odległych miejscach. «A co 

takiego zrobił buddyzm?» – zapytały. Mistrzyni buddyjska nie 

była w stanie odpowiedzieć. Rozmowa z katolickimi zakonni-

cami wzmocniła jej determinację do niesienia pomocy ubogim 

i potrzebującym”. (Pod hasłem Dogma Debate ze strony interne-

towej Tzu Chi, http://www.tzuchi.org/global/master/index.html, 

zob. Biography, zob. The Three Catholic Nuns [dostęp: 

5.05.2006]. 
21  W 1994 r. liczba świeckich wyznawców obejmowała już 10% 

populacji Tajwanu. Zob. Charles Brewer Jones, Buddhism in 

Taiwan…, dz. cyt., s. 208. 75% świeckich wyznawców to ko-

biety. 

dzynarodowej i obecnie ma swoją siedzibę w ok. trzy-

dziestu krajach. Ponadto organizacja ta coraz bardziej 

angażuje się w regionach dotkniętych wojną, powodzią 

lub suszą, niosąc pomoc medyczną, materialną, jak 

również i duchową, gdyż według Tzu Chi dobro ciała 

i ducha są ze sobą związane. 

 Druga, według definicji Queena, typowa cecha 

buddyzmu zaangażowanego polega na nowej interpre-

tacji nauki buddyjskiej pod kątem potrzeb współczesno-

ści. To „doczesne przebudzenie” (mundane awakening) 

można niewątpliwie dostrzec w Tzu Chi. Co więcej, 

kładzie się w niej szczególny akcent na praktykę. Nau-

ka buddyjska stanowi dla tej organizacji podstawę 

i pomoc dla praktyki, jednak mniejszy nacisk kładzie 

się na propagowanie nauki buddyjskiej (hongfa 弘法), 

większy zaś na zaangażowanie społeczne. Istotny 

wpływ mają na to nauki Zhengyan, regularnie przez nią 

głoszone i transmitowane przez własną telewizję. Za-

sadnicze punkty nauki Zhengyan znaleźć można w jej 

wielokrotnie wznawianej książce „Ciche myśli” (Jingsi 

yu 靜思語)22. 

 Wydaje się, że organizacja Tzu Chi idealnie pasuje 

do modelu zaangażowanego buddyzmu, gdy ocenia się 

ją według trzeciego kryterium z definicji Queena, mia-

nowicie według kryterium wspólnoty instytucjonalnej 

połączonej wspólną wizją nowego społeczeństwa: zwo-

lennicy Tzu Chi pragną stworzyć „świat Tzu Chi” – 

świat miłosierdzia i pokoju. Cel ten próbuje się osią-

gnąć na czterech płaszczyznach, którymi są: dobro-

czynność, medycyna, wykształcenie i kultura. Adresa-

tem działalności Tzu Chi są wszyscy ludzie, niezależnie 

od osobistych przekonań religijnych oraz środków fi-

nansowych jakimi dysponują. Członkowie Tzu Chi na-

leżą do wyraźnie wyróżniającej się organizacji. Wynika 

to nie tylko np. z konieczności noszenia jednakowego 

stroju, ale również wspólnych pieśni streszczających 

podstawowe nauki Tzu Chi. I tak członkowie Tzu Chi 

charakteryzują swoją postawę duchową słowami takimi 

jak: cheng 誠 (uczciwość), zheng 正 (prawość), xin 信 

(zaufanie) oraz shi 實 (nastawienie na praktykę)23. Tzu 

Chi, dzięki wspólnej wizji nowego społeczeństwa, jest 

z pewnością organizacją, która na Tajwanie stanowi 

najlepszy przykład buddyzmu zaangażowanego. 

 

                                                
22  Shi Zhengyan 釋證嚴 , Jingsi yu 靜思語 , t. 2, Taibei 1999. 

Wygląda na to, że książka ta znajduje częściowe zastosowanie 

nawet w szkołach podstawowych. Na ten temat oraz o doktrynie 

por. Julia Huang, The Buddhist Tzu-Chi Foundation of Taiwan, 

w: Action Dharma: New Studies in Engaged Buddhism, dz. cyt., 

s. 138 nn.  
23  Te cztery chińskie pojęcia mają znacznie bogatsze znaczenie. 

Jedynie z powodów praktycznych podano tutaj ich uproszczone 

tłumaczenie. 

http://www.tzuchi.org/
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b) Foguang Shan 佛光山24 

Do wyżej wspomnianych „czterech wielkich klaszto-

rów” należy również Foguang Shan. Dla zajmującego 

się tematem zaangażowanego buddyzmu, organizacja ta 

jest ciekawa już ze względu na jej główne motto, które 

przewija się przez niemal wszystkie publikacje klaszto-

ru i jego przełożonego: buddyzm humanistyczny 

(renjian fojiao 人間佛教). W ten sposób również Fo-

guang Shan próbuje odnaleźć się we współczesnej no-

wej interpretacji nauki buddyjskiej. 

 Foguang Shan założone zostało w 1967 roku w mie-

ście Kaohsiung przez buddyjskiego mnicha Hsing Yun 

(Xingyun 星雲, ur. 1927), równocześnie związanego ze 

szkołą Rinzai buddyzmu chan (Linji 臨濟), a także ze 

świątynią Qixia 棲霞 w Jiangsu 江蘇. Hsing Yun jest 

jednym z mnichów z Chin kontynentalnych, którzy 

w 1949 roku przybyli z wojskiem na Tajwan (patrz po-

niżej). Ten pochodzący z Jiangsu mnich opuścił dom 

w wieku lat dwunastu i uczył się w licznych, znanych 

klasztorach w Chinach kontynentalnych. Na Tajwanie 

został na początku redaktorem naczelnym jednego 

z czasopism buddyjskich i założył w 1957 roku Bud-

dyjskie Centrum Kultury, później przekształcone 

w dzisiejsze Wydawnictwo Foguang, które m.in. wyda-

ło słownik buddyjski Foguang Buddhist Dictionary 

(FBD), jak również zajmuje się współczesnym tłuma-

czeniem Tripitaki. Dziesięć lat później został założony 

klasztor Foguang. W przeciwieństwie do Zhengyan, 

Hsing Yun od młodości korzystał z buddyjskiej eduka-

cji. Przeniósł on swoje buddyjskie idee reformatorskie 

na Tajwan, gdzie buddyzm był wtedy jeszcze słabo 

rozwinięty i został przywódcą wielkiego ruchu. Zachód 

wywarł wpływ na Hsing Yuna jedynie poprzez refor-

mowany buddyzm Chin kontynentalnych (patrz poni-

żej). Buddyjskie wykształcenie pomogło mu przezwy-

ciężyć początkowe trudności i osiągnąć sukces na 

Tajwanie. Hsing Yun jest zasadniczo niekwestionowa-

nym przywódcą buddyjskim na Tajwanie, jednakże   

jedynie warunkowo odpowiada on obrazowi nowego 

rodzaju lidera z zachodnim wykształceniem, który ra-

dykalnie, mimo trudności, propaguje swoje idee. 

 Foguang Shan nie chce jedynie ożywić reformowa-

ny buddyzm, ale pragnie także wskrzesić tradycje 

z Chin kontynentalnych. Wydaje się, że kontynentalny 

ideał klasztoru edukacyjnego, klasztoru conglin 叢林

jest dla Foguang Shan ideałem numer jeden: duża licz-

ba mniszek i mnichów żyje zgodnie ze ścisłym porząd-

kiem dnia, przeznaczając wiele godzin na pracę, mając 

                                                
24  Siedziba główna: Postcode: 84010; Gaoxiong xian 高雄縣, Dashu 

xiang 大樹鄉 , Foguang shan si 佛光山寺 , Taiwan, R.O.C.; 

http://www.fgs.org.tw [dostęp: 5.05.2006]. 

także zapewnioną edukację25. Żywa i kwitnąca tradycja 

we wspólnocie Foguang Shan robi wrażenie. Olbrzy-

mie rozmiary tej wspólnoty ukazują nam jej liczne in-

stytucje. Zabudowania klasztorne w południowym Taj-

wanie, ulokowane wokół centralnie położonej świątyni 

głównej i przez to utrzymane w tradycyjnym chińsko-

buddyjskim stylu, mieszczą w sobie, oprócz mieszkań 

dla świeckich, mniszek i mnichów, także instytucje 

o charakterze społeczno-edukacyjnym, takie jak przed-

szkole, szkołę, sierociniec, kolegia buddyjskie i cen-

trum medyczne. Poza zespołem klasztornym, Foguang 

Shan utrzymuje na obszarze całego Tajwanu 25 świątyń 

(si 寺), 20 ośrodków (zhongxin 中心) oraz kilka innych 

instytucji socjalno-charytatywnych i edukacyjnych, jak 

np. uniwersytety. Na przestrzeni lat w działalność Fo-

guang Shan zaangażowało się ponad tysiąc mniszek 

i mnichów. Liczbę członków świeckich szacuje się na 

milion. Na arenie międzynarodowej Foguang Shan jest 

najbardziej znanym buddyjskim klasztorem na Tajwa-

nie. Otwarciem w 1988 r. świątyni Hsi Lai w Hacienda 

Heights w Kalifornii, Foguang Shan rozpoczął budowę 

ogólnoświatowej sieci własnych oddziałów. Obecnie na 

każdym kontynencie znaleźć można przynajmniej 

przedstawiciela Foguang Shan lub też mniejsze ośrodki 

tej organizacji. Szczególne wrażenie robi udana próba 

założenia afrykańskiej samghy. Powiodła się ona dzięki 

pomocy hojnych darczyńców oraz wyjątkowym zdolno-

ściom politycznym i ekonomicznym założyciela. 

 Dopiero co wymienione przedsięwzięcia oraz insty-

tucje kulturalne, edukacyjne i charytatywne wskazują 

na to, że Foguang Shan otwarcie „wchodzi” w społe-

czeństwo i stara się o urzeczywistnienie „czystej krai-

ny” na ziemi. W ten sposób w Foguang Shan możemy 

dostrzec obecność drugiej i trzeciej typowej cechy bud-

dyzmu zaangażowanego z definicji Queena, mianowicie 

nową interpretację nauki buddyjskiej oraz wspólne 

przedsięwzięcia wypływające z wizji nowego społe-

czeństwa. Odwoływanie się do reformatora Taixu 太虛 

(1889–1947)26, świadczy jasno o tym, że Foguang Shan 

szuka kontaktów ze społeczeństwem. W Foguang Shan 

świeccy pełnią kluczową rolę. Podkreślając buddyzm 

humanistyczny, Hsing Yun faworyzuje „środkową dro-

gę” w buddyjskiej praktyce, która ani się nie zatraca 

w sprawach światowych, ani też nie zamyka całkowicie 

w ascezie27. Nowoczesny postęp postrzegany jest pozy-

                                                
25  Inne elementy (niedociągnięcia demokracji, możliwość ordynacji 

mniszej) są nie do pogodzenia z ideałem conglin, dlatego też 

Günzel określa ten klasztor jako „klasztor pseudo-conglin”. Por. 

Marcus Günzel, Die Taiwan-Erfahrung des chinesischen Sang-

ha..., dz. cyt., s. 122.  
26  Charles Brewer Jones, Buddhism in Taiwan…, dz. cyt., s. 198.  
27  Stuart Chandler, Establishing a Pure Land on Earth…, dz. cyt., 

s. 44. Pojęcie buddyzmu humanistycznego jest szerokie. Zob. 

Hsing Yun, Humanistic Buddhism. A Blueprint for Life, Hacien-

http://www.fgs/
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tywnie, jako znajdujący się na drodze urzeczywistnie-

nia koncepcji „czystej krainy”: z pomocą buddyzmu 

w przyszłości powstanie społeczeństwo o określonej 

orientacji etycznej. Buddyzm humanistyczny „żyje 

i czyni życie bardziej szczęśliwym, życie rodzinne ra-

dośniejszym oraz wprowadza harmonię w stosunki 

międzyludzkie, a także harmonię w umyśle i w du-

chu”28. Dlatego też afiliowane do Foguang Shan Mię-

dzynarodowe Stowarzyszenie Światła Buddy (Buddha’s 

Light International Association) przyjęło jako maksymę 

następujące słowa: 
Niech łagodność, współczucie, radość i spokój umysłu 

przenikają wszystkie sfery dharmy. 

Niech wszystkie byty odnoszą korzyść z naszego błogo-

sławieństwa i przyjaźni. 

Niech nasze zgodne z etyką praktykowanie chan i czystej 

krainy, pomoże nam urzeczywistnić równość i cierpliwość. 

Obyśmy podjęli wielkie śluby z pokorą i wdzięcznością29. 

 

c) Fagu Shan 法鼓山30 

Do wymienionych już „czterech wielkich klasztorów” 

zalicza się, oprócz Tzu Chi i Foguang Shan, także Fa-

gu Shan i Zhongtai Shan 中台山. Obydwa klasztory są 

silnie ukierunkowane na buddyzm chan, zaś pierwszy 

z nich pielęgnuje przede wszystkim tradycję akademic-

ką. Założyciel i lider Fagu Shan, Shengyan 聖嚴 (ur. 

1929) należy, tak jak Hsing Yun, do grupy mnichów, 

którzy przybyli na Tajwan z Chin kontynentalnych. 

W 1960 roku powrócił do życia monastycznego po 

swojej długoletniej służbie w wojsku. Następnie przez 

sześć lat przebywał samotnie w górach, gdzie oddawał 

się rozmaitym praktykom medytacyjnym buddyzmu 

chan oraz studiował naukę buddyjską. Uznając ko-

nieczność podbudowania prestiżu samghy na Tajwanie, 

wyruszył w 1969 roku do Japonii, aby studiować bud-

dyzm i został pierwszym chińskim mnichem, który 

uzyskał stopień naukowy na Uniwersytecie Risshō 

w Japonii. Po krótkim pobycie w Nowym Jorku rozpo-

czął działalność jako mistrz chan na Tajwanie, gdzie 

obecnie zdobywa coraz większą liczbę zwolenników 

dzięki postawie pełnej życzliwości i wrażliwości, a tak-

że wyrafinowaniu intelektualnemu. Życiorys Shengya-

                                                                           
da Heights, CA, 2003. Najnowszym studium dotyczącym rozu-

mienia renjian fojiao przez Hsing Yuna jest rozprawa mnicha 

z jego klasztoru, obroniona na Uniwersytecie Pekińskim, która 

prawdopodobnie przyczyni się do upowszechnienia renjian fojiao 

w Chinach kontynentalnych: Mangeng 滿耕, “Xingyun dashi yu 

dangdai, ‘renjian fojiao’” 星雲大師與當代 „人間佛教”, Rozprawa 

na Uniwersytecie Pekińskim (Beijing University) 2005, opubli-

kowana w pięciu częściach w „Pumen xuebao” 普門學報/ Uni-

versal Gate, począwszy od nr 31 (styczeń 2006), s. 1-55 nn. 
28  Hsing Yun, Humanistic Buddhism…, dz. cyt. 
29   Tamże.  
30  Siedziba główna: Taibei xian 台北縣, Jinshan xiang 金山鄉, San-

jie cun 三界村 , 7 Linbanling 鄰半嶺 14-5 hao 號 , Taiwan, 

R.O.C.; www.ddm.org.tw [dostęp: 5.05.2006]. 

na jest zatem bogaty w wydarzenia; nie ma w nim cech 

wymaganych przez Queena. Shengyan dorastał w tra-

dycji Chin kontynentalnych i stał się autorytetem dzięki 

swemu azjatycko-buddyjskiemu, nie zaś zachodniemu 

wykształceniu. Po śmierci przełożonego Nongchan Si 

農禪寺  Shengyan powrócił w 1977 roku na Tajwan, 

przejął jego świątynię i założył w 1989 Dharma Drum 

Mountain – tak brzmi angielska nazwa Fagu Shan. 

W przeciągu dwudziestu lat powstał z tego wielki 

klasztor, którego zwolenników szacuje się na liczbę ok. 

400 tys.31; obecnie na północnym wybrzeżu Tajwanu 

powstał nowy kompleks klasztorny. 

Wyraźnie widoczna jest orientacja Fagu Shan na 

buddyzm mahāyāna, a także na pojedyncze szkoły 

buddyjskie (Tiantai 天台, Huayan 華嚴, Chan 禪, Wei-

shi 唯識) i techniki medytacyjne (huatou 話頭, mozhao 

默照), nie zaniedbuje się przy tym roli, polegającej na 

dawaniu odpowiedzi na potrzeby nowoczesnego świata. 

Celem Fagu Shan jest, zgodnie z zasadami społecznie 

zaangażowanego buddyzmu, stworzenie wśród ludzi 

„czystej krainy” oraz, oprócz środowiska naturalnego, 

przede wszystkim „ochrona środowiska duchowego” 

(xinling huanbao 心靈環保) –  hasło to zostało wymy-

ślone przez Shengyan w 1992 roku. Klasztor Fagu 

Shan odgrywa szczególne znaczenie ze względu na 

mierzony według zachodnich kryteriów akademicki 

standard należącego do niego Instytutu Studiów Bud-

dyjskich (Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies – 

Zhonghua Foxue Yanjiusuo 中華佛學研究所 ), który 

zajmuje się między innymi digitalizacją buddyjskiego 

dzieła o nazwie Taishō Tripitaka, dzięki czemu jest ono 

dostępne nieodpłatnie w Internecie. Społecznie zaanga-

żowany buddyzm jest w klasztorze Fagu Shan mocno 

ugruntowany. Jasna wizja społeczna oraz osadzenie we 

wspólnocie wyznawców są według Queena jego ozna-

kami. 

 

d) Zhongtai Shan 中台山32 

Zhongtai Shan wydaje się nie tylko mniej ukierunko-

wany na rozwój akademicki, ale też mniej przeniknięty 

duchem zaangażowanego buddyzmu. Wprawdzie często 

bywa poddawany ostrej krytyce33, oferuje jednak swo-

im członkom tzw. fascynację dniem przenikniętym mo-

                                                
31  David Schak, Hsin-Huang Michael Hsiao, Taiwan's Socially En-

gaged Buddhist Group…, dz. cyt., s. 49. 
32  Siedziba główna: Zhongtai chansi 中台禪寺, Postcode: 545, Nan-

tou xian 南投縣, Puli zhen 埔里銪, Zhongtai lu 中台路, 2 hao 號, 

Taiwan, R.O.C.; http://www.chungtai.org.tw lub www.ctworld. 

org  [dostęp: 5.05.2006] (strona internetowa wyłącznie w języku 

chińskim). 
33  Najlepsze streszczenie najsłynniejszego faux pas znaleźć można 

w: Kan Zhengzong 闞正宗, Chongdu Taiwan fojiao: Zhanhou 

Taiwan fojiao 重讀台灣佛教 : 戰後台灣佛教, t. 2, Xizhi 2004, 

s. 440-447. 

http://www.ddm.org.tw/
http://www.chungtai.org.tw/
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cą chan (zen). Zhongtai Shan to bogaty klasztor trady-

cji rinzai (Linji 臨濟), który w 2001 r. na nowo otwo-

rzył swą centralną świątynię jako „chlubę architekto-

niczną” krajobrazu Nantou 南投 . Klasztorowi temu 

przewodzi jego założyciel i przełożony Weijue 惟覺 . 

Prowadzone przez niego medytacje chan zaczęły cie-

szyć się uznaniem wielu ludzi i doprowadziły do szyb-

kiego rozwoju klasztoru. W olbrzymim kompleksie 

klasztornym, który aż do dnia dzisiejszego nie ucierpiał 

w żadnym z trzęsień ziemi, mieszka 700 mniszek 

i mnichów, a także 500 osób świeckich 34 . Klasztor 

koncentruje się przede wszystkim na społeczeństwie 

tajwańskim (mimo że ma również oddziały w innych 

krajach)35; w każdym większym mieście na Tajwanie 

ma swoje centra medytacji nadzorowane przez członka 

wspólnoty klasztornej. W klasztorze Zhongtai Shan 

mieszkają mężczyźni i kobiety, panują w nim jednak 

bardzo tradycyjne reguły. Są one widoczne w rygory-

stycznym oddzieleniu kobiet i mężczyzn, w równie ści-

słym podporządkowaniu mniszek mnichom, w podziale 

zadań całkowicie wolnym od samostanowienia, w tra-

dycyjnej koncentracji na praktykowaniu chan, w niepu-

blicznej, rannej i wieczornej recytacji z dłuższą medy-

tacją oraz w wyznaczonym jednolitym porządku dnia. 

Niemniej jednak intencją Zhongtai Shan jest propago-

wanie w społeczeństwie takiego buddyzmu chan, który 

jest ukierunkowany na obecne potrzeby społeczeństwa, 

tym samym reprezentuje społecznie zaangażowany 

buddyzm36. Tym, co wyróżnia Zhongtai Shan spośród 

innych wielkich klasztorów jest fakt, że jego działania 

socjalno-charytatywne czy kulturalne, jak np. zakłada-

nie szkół, stanowią wprawdzie część programu klaszto-

ru, nie stoją jednak wyraźnie w jego centrum. Stosując 

powiedzenia, takie jak: „Tzu Chi pełni dobre czyny, 

Zhongtai rozumie życie i śmierć” 37 , Zhongtai Shan 

propaguje przenikanie życia codziennego przez prakty-

kę chan, stawiając się w świadomej opozycji do opisa-

nych już form społecznie zaangażowanego buddyzmu. 

Zhongtai Shan zatem odróżnia się od trzech wyżej 

wspomnianych klasztorów swoją tradycyjnością, eks-

kluzywnością oraz praktyką chan. Tak jak inne wielkie 

klasztory odznacza się natomiast relatywnie liczną gru-

pą świeckich wyznawców – już 10 tys. z nich przyjęło 

                                                
34   Kan Zhengzong wspomina o 1500 ordynowanych mniszkach 

i mnichach oraz o ponad 100 tys. wiernych świeckich na rok 

2002. Por. Kan Zhengzong 闞正宗, Chongdu Taiwan fojiao… 

dz. cyt., s. 437. 
35  Np. Buddha Gate Monastery in Lafayette, Kalifornia (USA). 

Przełożonym klasztoru jest Jian Hu. 
36  Por. Jiang Canteng 江燦騰, Taiwan dangdai fojiao 臺灣當代佛教, 

Taibei, s. 75; Kan Zhengzong 闞正宗, Chongdu Taiwan fojiao… 

dz. cyt., t. 2, s. 447-455, szczególnie s. 452. 
37  „Ciji zuo gongde, Zhongtai liao shengsi 慈濟作功德，中台了生

死”, por. Kan Zhengzong 闞正宗, Chongdu Taiwan fojiao… dz. 

cyt., t. 2, s. 428. 

schronienie [chodzi o buddyjski rytuał inicjacyjny] 

u mistrza klasztoru38. Niemniej imienne odwołanie się 

do reformatorów, takich jak Taixu czy Yinshun nie jest 

najważniejsze. Co więcej, w klasztorze zdaje się pano-

wać wyraźnie buddyjska atmosfera, którą, według wy-

powiedzi wyznawców, mocno odczuwa się w dzień 

powszedni: od kompozycji architektonicznej począwszy 

na organizacji zwykłego dnia skończywszy, wszystko 

jest przeniknięte nauką buddyjską. To fascynuje 

i przemienia. Poznaje się tam nie tylko stronę intelek-

tualną buddyzmu, ale również intensywnie się nim ży-

je 39 . Wyraźnie zauważalny jest związek między we-

wnętrzną duchowością oraz zewnętrzną działalnością 

w społeczeństwie. Jednakże znaczenie buddyzmu chan 

i jego znikoma otwartość na tych, którzy go nie wyzna-

ją, wskazują (przynajmniej nie wprost) na buddyzm za-

angażowany, którego istotne wizje społeczno-poli-

tyczne zmierzają do utworzenia nowego społeczeństwa. 

[...]. 

 

Podsumowanie 

 [...] Z przeglądu rozmaitych klasztorów, ruchów 

osób świeckich oraz instytutów wynika jasno, że 

wszystkie obecne formy buddyzmu widzą swoją rolę 

w praktykowaniu buddyzmu wśród społeczeństwa 

(renjian fojiao). Ta społecznie ukierunkowana forma 

buddyzmu podkreśla współzależność zaangażowania 

społecznego i praktyki duchowej oraz jest istotną próbą 

ziemskiej realizacji wizji „czystej krainy”. [...] Bud-

dyzm tajwański może, jako „buddyzm wśród ludzi”, 

działać w sposób aktywny na arenie międzynarodowej, 

dlatego też znaczącym zdaje się fakt, iż ostatnio jest on 

dostrzegany w dyskusji poświęconej zagadnieniu zaan-

gażowanego buddyzmu (engaged Buddhism). 

 

 

Buddyzm humanistyczny „żyje i czyni życie 

bardziej szczęśliwym, życie rodzinne radośniej-

szym oraz wprowadza harmonię w stosunki 

międzyludzkie, a także harmonię w umyśle i w 

duchu”.    
         Hsing Yun 

 

 
 

                                                
38  Dane z własnej strony internetowej klasztoru. Liczba ta, 

w porównaniu do pozostałych trzech klasztorów, jest raczej nie-

wielka. Więź powstała w związku z przyjęciem schronienia wy-

daje się jednak w Zhongtai Shan w znacznym stopniu ściślejsza 

i w związku z tym obowiązująca, podczas gdy w innych klasz-

torach przyjęcie schronienia zapisuje się z reguły imiennie, nie 

wynikają z tego jednak żadne konsekwencje.  
39  Powyższe refleksje pochodzą z rozmów i wywiadów przepro-

wadzonych z wiernymi oraz z mnichami w 2005 roku. 
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Uwagi wstępne: Joseph Loftus jest Irlandczykiem, członkiem 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy; od 15 lat pracuje w Chi-

nach kontynentalnych, z czego 13 lat w Pekinie. Od roku 

2002 jest doradcą w zakresie zarządzania i organizacji dla 

szerokiego kręgu religijnych organizacji charytatywnych Chin 

północnych. W 2006 roku otrzymał dyplom MBA, a w 2008 

założył fundację BRICKS The Great Wall Appeal wspierającą 

jego działania. Jego inspiracją jest wizja miejscowych organi-

zacji pozarządowych (religijnych i innych), które, dobrze 

prowadzone i skutecznie działające, są w stanie sprostać wy-

zwaniu zbierania funduszy na swoją działalność wśród miej-

scowej społeczności. Wszystkie razem tworzą jakby „cegły” 

Wielkiego Muru Organizacji Charytatywnych w Chinach. 

Poniższy artykuł jest oparty na wykładzie wygłoszonym przez 

o. J. Loftusa CM w China-Zentrum w Sankt Augustin 27 

czerwca 2012 roku, podczas konferencji poświęconej pro-

blemowi starzejącego się społeczeństwa Państwa Środka. 

Został opublikowany w periodyku on-line “Religions and 

Christianity in Today’s China” 2013, nr 1. Z języka angiel-

skiego przełożyła MAGDALENA MITEK FMM. 

 

Wprowadzenie 

Fakt, że Chiny przez ostatnie 30 lat przeszły okres 

gwałtownego rozwoju jest ogólnie wiadomy i nie wy-

maga głębszych dyskusji. Również zmiany społeczne, 

towarzyszące utrzymującemu się wzrostowi ekono-

micznemu, były już wielokrotnie komentowane przez 

zachodnich obserwatorów. Konsekwencje chińskiej 

„polityki jednego dziecka” oraz gwałtownej urbanizacji 

to szczególnie znane na Zachodzie kwestie, które mają 

wpływ na system opieki nad osobami w podeszłym 

wieku. Zjawisko małych rodzin stworzyło odwróconą 

piramidę wieku, porównywalną z sytuacją państw wy-

soko rozwiniętych, jednakże z uwagi na drakońskie 

prawa polityki kontroli urodzeń, w Chinach proces ten 

daje się odczuć znacznie szybciej. Polityka jednego 

dziecka oznacza, że na każdej parze – jako że żadne 

z małżonków nie posiada rodzeństwa – spoczywa cała 

odpowiedzialność za opiekę na czworgiem starszych 

rodziców. Jednocześnie proces urbanizacji stwarza 

efekt „pustego gniazda” – domów, w których dorosłe 

dzieci nie mieszkają już w pobliżu starzejących się ro-

dziców czy wspólnie z nimi. W zaistniałej sytuacji star-

si rodzice mogą być wspierani finansowo przez dzieci 

pracujące w odległych miastach, jednak nadal będą po-

zbawieni opieki, jaka wiązała się z życiem w tradycyj-

nej, mocno zespolonej wzajemnymi więzami strukturze 

rodzinnej. Według oficjalnych statystyk, pod koniec 

ubiegłego roku w Chinach żyło ok. 185 mln osób 

w wieku powyżej 60 lat, co stanowi 13,7% ludności. 

Przewiduje się, że w roku 2053 starsi wiekiem miesz-

kańcy kraju osiągną liczbę 487 mln, czyli 35% całej 

ludności – dla porównania: w Japonii już 20% jest po-

strzegane jako stan bardzo poważny. 

 

Słabe przygotowanie 

Faktem dalece mniej oczywistym jest brak długotermi-

nowego przygotowania do tej sytuacji, która już dzisiaj 

wydaje się poważnym problemem społecznym. Według 

tradycji, opiekę nad osobami w podeszłym wieku 

sprawowano zależnie od modelu rodziny. W społeczeń-

stwie w znacznym stopniu wiejskim i rolniczym, jesz-

cze do niedawna można sobie było wyobrazić opiekę 

nad osobami starszymi bez potrzeby ingerencji ze stro-

ny państwa. Normą był tu chiński ideał rodziny – czte-

ry pokolenia żyjące pod jednym dachem. Jednakże 

szybkie zmiany społeczne sprawiają, iż ten rodzinny 

model opieki nad starszymi staje się niemożliwy do 

podtrzymania dla dorosłych dzieci, żyjących w nie-

wielkich mieszkaniach, w miastach oddalonych wiele 

kilometrów od rodzicielskiego domu. W społeczeństwie 

istnieje więc paląca potrzeba nowych sposobów profe-

sjonalnej opieki nad ludźmi starszymi, która mogłaby 

zrekompensować załamanie się tradycyjnego modelu 

rodziny. Nie widać jednak, by podejmowane były ja-

kiekolwiek dalekosiężne inicjatywy w prawodawstwie, 

planowaniu, a zwłaszcza w kształceniu personelu go-

towego odpowiedzieć na to społeczne zapotrzebowanie. 

Zarówno brak wykwalifikowanych pracowników, jak 

i programów ich szkolenia stanowi poważną przeszko-

dę w rozwoju systemu opieki. Co więcej, tempo za-

chodzących zmian demograficznych oznacza, że Chiny 

– pomimo gwałtownego wzrostu PKB – starzeją się 

szybciej, niż są w stanie się wzbogacić. Niezależnie od 

składanych obietnic i organizowanych programów pilo-

tażowych, władze państwowe prawdopodobnie nie mo-

gą sobie pozwolić na całkowite wykluczenie systemu 

wspierania osób starszych na poziomie ogólnopań-

stwowym. Sektor usług prywatnych będzie w stanie 

zorganizować świadczenia, za które bogaci chętnie za-

płacą; sektor rządowy, jeśli pójdzie w kierunku istnie-

jących już tendencji, skupi się na terenach miejskich. 

Tym samym uboga ludność, szczególnie w wyludnio-

nych regionach wiejskich, będzie zależna od działalno-

ści i pomocy niesionej przez organizacje typu non-

profit. 

 

 
„Naucz się chodzić, zanim staniesz do biegu” 

 

Kościół katolicki w Chinach  

a opieka nad osobami  

w podeszłym wieku 
 

Joseph Loftus 
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Wyzwania 

W społeczeństwach o wysokim poziomie rozwoju eko-

nomicznego, opieka geriatryczna stworzyła dwa uzu-

pełniające się modele funkcjonowania, będące w stanie 

zastąpić lub wesprzeć model opieki sprawowanej 

w rodzinie. Pierwszy z nich to model opieki medycz-

nej, tj. organizowanie pensjonatów i domów pomocy 

dla osób cierpiących na przewlekłe choroby i wymaga-

jących tym samym całodobowej opieki pielęgniarskiej. 

Zachodnie prawodawstwo przewiduje także drugi, uzu-

pełniający model, odciążający system medyczny – tutaj 

opieka na terenie gminy jest tak zorganizowana, by 

starsi mieszkańcy o różnym stopniu niepełnosprawności 

mogli pozostać w swoich domach. Chińskie regulacje 

skłaniają się ku wzorcowi opartemu na opiece medycz-

nej: na chwilę obecną istnieje 5-letni plan mający na 

celu zwiększenie ilości miejsc w domach opieki do 3% 

całej populacji osób w podeszłym wieku40. Społeczeń-

stwa wysoko rozwinięte, gdzie podejmuje się zróżni-

cowaną opiekę nad ludźmi starszymi, zapewniają za-

zwyczaj miejsca w domach opieki dla 7% osób z tej 

grupy. Istniejące w Chinach lokalne projekty to najczę-

ściej inicjatywy tworzone w miastach i skierowane do 

zdrowych i aktywnych seniorów. Opieka oferowana 

osobom częściowo niepełnosprawnym czy chorym 

zmuszonym do pozostania w domach praktycznie nie 

istnieje. W krajach wysoko rozwiniętych programy 

skupiające się na usługach świadczonych poza domami 

opieki są zasadniczą opcją, ponieważ zmniejszają ko-

nieczność utrzymywania kosztownych dla państwa do-

mów opieki. Ponadto ukierunkowanie na model me-

dyczny wymaga znaczącej liczby wykwalifikowanego 

personelu na wszystkich poziomach, co oznacza, że 

sektor usług dla osób w podeszłym wieku potrzebował-

by 10 mln opiekunów, podczas gdy na dzień dzisiejszy 

pracuje w nim jedynie 300 tys., z czego jedynie 100 

tys. ma jakiekolwiek przygotowanie zawodowe41. 

Osiągnięcie zamierzonych celów w dziedzinie opie-

ki nad osobami starszymi będzie dla Chin zadaniem 

niezwykle trudnym. Nawet jednak gdyby to przedsię-

wzięcie się udało, skupienie na modelu medycznym 

oznacza, iż większość spośród tych, którzy nie wyma-

gają całodobowej opieki, ale potrzebują pomocy 

i wsparcia, będzie miała niewielki dostęp do lokalnych 

usług, zapewniających im godne warunki życia. Rze-

czywistość chińskiego państwa pokazuje, iż „jest zbyt 

wiele problematycznych kwestii, które powinny być 

podjęte, począwszy od prawodawstwa, poprzez two-

                                                
40   Zob. http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-08/24/content_1 

3184532.htm 
41  Tamże. 

rzenie modelu opieki, a skończywszy na kontroli jako-

ści [oferowanych usług]”42. 

 

Domy dla osób starszych prowadzone przez Kościół 

Chętnie wyobrażamy sobie opiekę nad osobami w po-

deszłym wieku organizowaną przez Kościół katolicki 

jako będącą na wysokim poziomie i bazującą na bogac-

twie międzynarodowego doświadczenia. Jednak lokalne 

warunki sprawiają, iż trudno jest przekazywać te umie-

jętności, a w praktyce okazuje się, że kościelne organi-

zacje pozarządowe nie wnoszą nowego podejścia 

w omawianej kwestii. Przeciwnie – organizacje idą po 

linii rozwiązań w kluczu opieki medycznej (tj. domów 

opieki), czyli także po linii proponowanej przez rząd 

i sektor prywatny; czynią to jednak nie posiadając fun-

duszy, doświadczenia i umiejętności, aby w sposób sta-

ły zapewnić opiekę na odpowiednim poziomie. Domy 

prowadzone przez Kościół są często niedofinansowane 

i źle utrzymane; inwestycje ograniczają się do zakupu 

sprzętu, nie zwraca się natomiast uwagi na postawy 

i umiejętności w zakresie opieki geriatrycznej i na polu 

zarządzania. W ostentacyjny sposób podkreśla się służ-

bę najuboższym, brakuje jednak dostępu do wystarcza-

jących dotacji rządowych, czy dobrze prowadzonych 

projektów zbierania funduszy, co mogłoby uzupełnić 

opłaty wnoszone przez uboższych podopiecznych. 
Kościelne inicjatywy podejmujące medyczny model 

opieki nad seniorami, pochłaniają lwią część dostępnych 
środków finansowych pochodzących w większości ze 

źródeł zagranicznych, jednak niewiele z utworzonych tą 

drogą obiektów spełniłoby nawet najbardziej podstawo-

we wymagania istniejące w krajach rozwiniętych. Nie-

rzadko domy opieki budowane są bez podjazdów dla 

wózków inwalidzkich, windy, czy dostatecznych roz-

wiązań sanitarnych, często posiadają też jedynie pod-

stawowe zaplecze kuchenne. Biorąc pod uwagę, że nie 

istnieją praktycznie żadne dobre wzorce do naśladowa-

nia, a system regulacji prawnej jest nader słaby, powyż-

sze problemy są nie do uniknięcia. Wraz z podniesie-
niem standardów i wykazaniem istniejących zaniedbań, 

braki te należy uzupełnić, często jednak wiąże się to 

z wysokimi kosztami.  
Zarządzanie finansami tych instytucji jest w wielu 

przypadkach niedostateczne, brakuje stałego inwesto-

wania w szkolenie personelu i podnoszenie jakości 

opieki lub jest ono minimalne. Jak pokazują podstawo-

we analizy, opłaty wnoszone przez pacjentów są w sta-

nie pokryć koszty utrzymania czy nawet przynieść nie-

wielki dochód, rzadko wystarcza to jednak na wydatki 

związane z potrzebami długoterminowymi – nawet ra-

chunki za ogrzewanie zimą mogą poważnie nadwyrężyć 

                                                
42  Zob. http://www.asiahealthcareblog.com/2010/04/26/elderly-in-

china-in-need-of-an-innovators-prescription/ 
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budżet danej organizacji. Konieczność pokrycia tych 

kosztów oznacza, że musi ucierpieć na tym jakość ofe-

rowanej opieki. 

Ograniczony rynek pracy oznacza, że koszty zwią-

zane z zatrudnieniem personelu również stają się coraz 

wyższe; zatrzymanie pracowników w danej organizacji 

jest poważną kwestią, co prowadzi do tego, iż wykwa-

lifikowana kadra będzie domagać się coraz wyższych 

zarobków, zarówno w sektorze rządowym, jak i pry-

watnym. Szkolenia dla obecnych pracowników niemal-

że nie istnieją, a autorowi tego opracowania nie jest 

znana ani jedna siostra (większość domów opieki pro-

wadzona jest przez zgromadzenia zakonne), która stu-

diowałaby jakikolwiek kierunek związany z opieką ge-

riatryczną na terenie Chin bądź za granicą. 

Prowadzone przez Kościół instytucje opiekuńcze dla 

osób starszych nie świecą przykładem, nawet jeśli mo-

gą stanowić swoistą konkurencję w obecnej, nieuregu-

lowanej sytuacji, gdzie, ani państwo, ani prywatni in-

westorzy nie zapewniają dostatecznej alternatywy. 

Domy pomocy to inwestycje wymagające dużych na-

kładów finansowych, tak w budowie, jak w utrzyma-

niu, co czyni Kościół konkurencyjnym wobec państwa 

czy sektora usług prywatnych. Trzeba jednak zauwa-

żyć, iż nie posiada on – w przeciwieństwie do tych 

ostatnich – ani wystarczających środków finansowych, 

ani też umiejętności, by stać się znaczącym „graczem” 

na rynku związanym z usługami asystenckimi. 

Niefortunnym wydaje się zwłaszcza to, że kościelne 

organizacje pozarządowe, przeznaczając swe niewielkie 

zasoby na udzielenie nieadekwatnej pomocy niewielkiej 

grupie osób, zdecydowały się być częścią konfliktu do-

tyczącego osób starszych w Państwie Środka. Nagląca 

wydaje się teraz potrzeba stworzenia „modelu opieki 

w lokalnej społeczności”, który mógłby połączyć już 

istniejące struktury organizacyjne i wymagałby mniej-

szych nakładów finansowych oraz byłby lepiej dosto-

sowany do zmieniających się potrzeb społecznych 

i miałby realną możliwość podniesienia jakości życia 

znacznie większej grupy osób. 

 

Model opieki oparty na wspólnotach lokalnych 

Społeczeństwo chińskie nie zaakceptowało jeszcze fak-

tu, że konieczna jest opieka nad osobami starszymi 

sprawowana w lokalnych społecznościach (model 

wspólnotowy) jako uzupełnienie opieki instytucjonalnej 

(model medyczny). Obecnie usługi dostępne w środo-

wisku lokalnym, świadczone przez ośrodki gminne czy 

dzielnicowe, skupiają się na potrzebach osób aktyw-

nych fizycznie. Ośrodki pobytu dziennego dla osób 

częściowo niesprawnych ruchowo właściwie nie istnie-

ją. Nie ma też zorganizowanej opieki nad chorymi po-

zostającymi w domach. Grupy świeckich katolików 

niosą duchowe wsparcie parafianom w podeszłym wie-

ku – przynoszą im Komunię świętą lub przychodzą, by 

wspólnie w domach odmawiać różaniec. Niewiele jed-

nak podejmuje się starań, by działania oparte na gru-

pach wolontariuszy rozszerzyć poza duchową opiekę 

sprawowaną jedynie wobec grupy wierzących. 

 

 
 

Duchowe wsparcie jest ważnym momentem codziennego życia dla 

osób starszych żyjących na terenach wiejskich. Zdjęcie: Vincentian 

Fraternal Family 
 

Wyjątkiem jest tu Braterska Wspólnota Wincentyńska 

(Vincentian Fraternal Family), założona przez ks. Paw-

ła Xi z Xingtai. Początkowo celem ks. Xi była pomoc 

niezamężnym osobom starszym żyjącym na wsi, które 

nie miały nikogo, kto mógłby się o nie zatroszczyć. 
 

 
 

Zaopatrzenie osób starszych w jajka i ubrania. 

Zdjęcie: Vincentian Fraternal Family 
 

 W tym celu otworzył w Hou Dong Wu niewielki dom 

mogący przyjąć 10 pensjonariuszy – z założeniem, iż 

mieszkańcy będą żywić się z uprawy roli i w ten spo-

sób, bez ponoszenia wysokich kosztów obsługi, zostaną 

im zapewnione godne warunki życia. Niestety, projekt 

ten nie sprawdził się, opierał się bowiem na założeniu, 

że mieszkańcy domu będą zdrowi i sprawni ruchowo. 

Nie przewidziano tego, iż każdy z pensjonariuszy wraz 

z upływem czasu będzie wymagał coraz większej opie-

ki. 
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Starzejący się pensjonariusze wymagają coraz większej opieki. 

Zdjęcie: Vincentian Fraternal Family 
 

Kiedy uświadomiono sobie ten fakt, całość została na 

nowo przemyślana – w rezultacie, w oparciu o do-  

świadczenie wypracowane w Zgromadzeniu Księży 

Misjonarzy, postanowiono rozwinąć projekt oparty na 

pracy małych grup. Wspólnota Wincentyńska tworzy 

strukturę zdecentralizowaną, a opiekę nad osobami 

w podeszłym wieku sprawują grupy miejscowych wo-

lontariuszy w oparciu o jeden wspólny model pracy.  
 

 
 

Przymierzanie nowych butów podczas wizyty domowej. 

Zdjęcie: Vincentian Fraternal Family 
 

Zarówno pomoc specjalistyczna, jak i szkolenia wolon-

tariuszy są zarządzane odgórnie; podobnie dzieje się 

z dostawami żywności, praniem oraz podstawową 

opieką medyczną, jako że działania wychodzą poza 

możliwości pojedynczych grup wolontariuszy działają-

cych w społecznościach wiejskich. Z drugiej strony, 

organizacja całości usług byłaby bardzo kosztowna, 

gdyby w realizację nie włączali się miejscowi wolonta-

riusze, podejmujący w ten sposób odpowiedzialność za 

osoby w podeszłym wieku mieszkające w danym rejo-

nie.  
 

 
 

Dostawa jajek i mierzenie ciśnienia podczas wizyty domowej. 

Zdjęcie: Vincentian Fraternal Family 
 

Sieć współpracowników nie wymaga wysokich nakła-

dów finansowych, może zostać „odwzorowana” na in-

nym terenie, a także bez formalnych trudności można  

przyjąć nowych pomocników. Na chwilę obecną opieką 

objętych jest 600 osób w podeszłym wieku, a wolonta-

riusze zrzeszeni są w sześciu grupach. Nawet bez 

szczególnych nakładów organizacyjnych, liczbę podo-

piecznych można zwiększyć (lub też podnieść jakość 

niesionej pomocy) poprzez stworzenie nowych grup 

wolontariuszy. Inni  również mogą skorzystać z tej me-

tody bez konieczności przeprowadzenia szczegółowych 

szkoleń, ponieważ  jest to model wzorowany zasadni-

czo na strukturze organizacji kościelnej – parafiach 

i diecezjach. 
 

 
 

Woluntariusze zaopatrują osoby starsze w ciepłą bieliznę i koce. 

Zdjęcie: Vincentian Fraternal Family 
 

Niestety, programów tego typu, opartych na modelu 

opieki organizowanej w lokalnej społeczności, jest 

niewiele. Pomimo, że duża część parafii posiada różno-

rodne grupy pomocy, ich działania są jednak rozpro-

szone i brak im koordynacji, a potencjalny wkład  tych 

grup w system pomocy w szerszym kręgu społecznym 
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nie jest dostatecznie rozwinięty. Wszystko to sprawia, 

iż możliwość zorganizowania opieki w oparciu o dzia-

łania lokalnych społeczności – choć nie jest to model 

kosztowny, a oparty na wolontariacie i niosący na-

tychmiastową poprawę życia osób starszych – pozostaje 

zepchnięty na margines. 

 

Podsumowanie 

Chiny stają wobec szeregu zmian demograficznych, 

które będą miały szczególny wpływ na najstarszych 

mieszkańców. Finansowane przez rząd ośrodki, orga-

nizowane w kluczu opieki medycznej, które mają być 

odpowiedzią na tę kwestię, są coraz powszechniej po-

strzegane jako wadliwe i trudne do utrzymania: zbyt 

kosztowne, wymagające specjalistycznego sprzętu i fa-

chowej opieki geriatrycznej na wszystkich poziomach 

funkcjonowania, co w obecnej sytuacji jest trudne do 

osiągnięcia. Brak regulacji prawnych powstrzymuje 

wejście na rynek usług opiekuńczych firm prywatnych, 

mimo iż wydaje się, że to one odniosą sukces, oferując 

płatną pomoc najbogatszym obywatelom. Sektor oparty 

na wolontariacie pozostaje natomiast słabo zorganizo-

wany, niedofinansowany i brak mu sprawdzonych 

wzorców do naśladowania. Kościół katolicki jawi się 

tutaj w roli tego, który – przy całej złożoności tej sytu-

acji – mógłby zorganizować opiekę nad osobami w po-

deszłym wieku. Jednak pomimo niemałej znajomości 

problemu i wiedzy dostępnej na poziomie Kościoła po-

wszechnego, Kościołowi w Chinach nie udało się dotąd 

opracować reguł działania, stworzyć planów, czy 

wprowadzić w życie projektów opartych na fachowej 

wiedzy. Efektem są działania będące jedynie naślado-

waniem tego, co dzieje się w sektorze rządowym 

i prywatnym, przy niewspółmiernych środkach finan-

sowych. Organizacje katolickie deklarują niskonakła-

dową pomoc najuboższym, nie są jednak w stanie wy-

kształcić, czy też przyciągnąć do siebie i zatrzymać 

wyszkolonego personelu, co jest niezbędne by plano-

wać i zaoferować ludziom pomoc na odpowiednim po-

ziomie i by utrzymać ją w dłuższej perspektywie cza-

sowej. 

Większość finansowanych przez Kościół domów 

opieki – opartych na modelu opieki medycznej – to 

dzieła opłacane przez zagranicznych darczyńców. Skala 

tych projektów mogłaby sugerować, iż dokonano od-

powiedniej analizy istniejących potrzeb i uważnie za-

planowano możliwe odpowiedzi, jednak tylko znikoma 

część kościelnych organizacji wykazuje znajomość re-

alnej oceny zapotrzebowań i jest w stanie zapropono-

wać rozwiązania adekwatne do zaistniałej, skompliko-

wanej sytuacji. Projekty przedstawiane zagranicznym 

organizacjom, opierają się niejednokrotnie na naiwnej 

percepcji rzeczywistości, a przy tym zbyt nisko szacują 

koszty długofalowej realizacji. Zagraniczne fundacje 

powinny stosować wobec przedstawianych im projek-

tów metodę szczegółowej analizy, dając przy tym 

pierwszeństwo finansowaniu inicjatyw osadzonych 

w społecznościach lokalnych. Pierwszeństwo to powin-

no również przenieść akcent z finansowania specjali-

stycznego sprzętu na programy i skupić uwagę na kre-

owaniu potencjału, stypendiach na kierunkach opieki 

geriatrycznej i zarządzania takiego rodzaju usługami, 

wymianie międzynarodowej najlepszych sposobów 

działania itp. Jeśli zatwierdzane są projekty dotyczące 

budowy nowych obiektów, wymagania techniczne   

powinny być tu zgodne z przepisami przynajmniej zbli-

żonymi do tych, które obowiązują w krajach rozwinię-

tych. Podjęcie takich działań powinno pomóc Kościo-

łowi zwrócić się w kierunku rozwiązań będących 

w zasięgu jego obecnych możliwości; co w perspekty-

wie pozwoliłoby na ich rozwój i zaistnienie jako zna-

cząca siła w całym sektorze usług.  

Kościół katolicki w Chinach pokazał, że pragnie 

z miłością otoczyć troską osoby starsze, szczególnie na 

terenach wiejskich i podjął odpowiednie kroki w tym 

kierunku. Polityka rządu wobec problematyki osób 

w podeszłym wieku nie jest możliwa do utrzymania. 

Istnieje ryzyko, iż niedoświadczone organizacje ko-

ścielne w pośpiechu będą błędnie powielać to niewła-

ściwe podejście. Międzynarodowe instytucje finansują-

ce, skupiając się na wykształceniu dużej grupy 

profesjonalnego personelu do opieki nad osobami star-

szymi na każdym poziomie oferowanej pomocy i po-

wiązanego z Kościołem, mogą wspomóc i tym samym 

wzmocnić katolickie organizacje, zanim wejdą jako 

konkurencja w tak złożoną i kosztowną dziedzinę. 

Dzięki tego typu współpracy pomiędzy zagranicznymi 

darczyńcami i grupami pomocy działającymi w środo-

wiskach lokalnych, Kościół katolicki ma szansę nau-

czyć się „pewnie chodzić, zanim stanie do biegu” w tej 

złożonej sytuacji. 

 

 
 

Zdjęcie grupowe przed kościołem po rozdzielaniu żywności. 

Zdjęcie: Vincentian Fraternal Family  
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Pál Miklós pisząc swoje dzieło o malarstwie chińskim 

rozpoczyna od ukazania jednego z najistotniejszych 

elementów odróżniających malarstwo chińskie od euro-

pejskiego, zasygnalizowanego już w tej serii43. Można 

powiedzieć, że dotyka istoty zarówno tradycji malar-

stwa europejskiego, jak i malarstwa chińskiego. Pisze 

on tak: 

 

Według jednej z kronik chińskich Lie Yi, żyjący w III wie-

ku, malował zawsze smoki i feniksy bez źrenic, gdyby bo-

wiem je namalował, odleciałyby jak żywe. Na pierwszy 

rzut oka można by sądzić, że jest to anegdota z tych, jakie 

się w Europie opowiada o Zeuksisie, malarzu greckim 

z przełomu V i IV wieku p.n.e., który tak realistycznie 

namalował winogrona, że dały się tym zwieść nawet ptaki – 

przyleciały do obrazu i zaczęły dziobać namalowane grona. 

Przy głębszym wszakże zastanowieniu się nad obiema tymi 

anegdotami z dziedziny historii sztuki, ujawnia się podsta-

wowa różnica między dwoma spojrzeniami na sztukę. Dla 

malarza europejskiego i dla odbiorców jego dzieła świadec-

twem artystycznej doskonałości było to, że udało się zmylić 

oglądającego. Malarz chiński i wielbiciele jego twórczości 

widzieli natomiast upragnioną, ale nieosiągalną doskonałość 

w ożywieniu, w pobudzeniu obrazu do życia. W podaniu 

o Zeuksisie znajduje wyraz pogląd, który właściwie aż do 

początków naszego stulecia panował w sztuce europejskiej 

i jest znany pod nazwą iluzjonizmu, podczas gdy w histo-

ryjce o malarzu chińskim ukryta jest specyficzna zasada 

sztuki malarstwa orientalnego, którą moglibyśmy nazwać 

ontologicznym ujęciem sztuki, choć jej odpowiedniki 

w nowożytnym malarstwie europejskim i amerykańskim 

znane są pod innymi określeniami (zasada kreatywności, 

zasada produktywności, zasada sztuki autonomicznej). 

W tym ujęciu obraz nie stanowi naśladownictwa, lecz jest 
uważany za niezależny akt twórczy, kreację, nie ma zaś 

charakteru naśladowniczego44. 

 

Energia życiowa, coś, co jest tchnieniem życia w każ-

dej istocie, jest dla sztuki chińskiej ważnym wyznacz-

nikiem wartości dzieła artystycznego. Dzieła te, co do 

tematyki, wcale nie muszą być odzwierciedleniem (od-

                                                
43  Dariusz Klejnowski-Różycki, Sztuka chińska. Bambus i śliwa, 

„Chiny Dzisiaj” 2013, nr 1, s. 36.  
44  Pál Miklós, Malarstwo chińskie. Wstęp do ikonografii malarstwa 

chińskiego, tłum. Mieczysław J. Künstler, Warszawa 1987, 

s. 11. 

 

biciem, naśladowaniem) tego, co można zobaczyć 

oczami. Sztuka chińska daleka jest od fotograficznego 

ujęcia rzeczywistości. Ale wartościowe dzieło musi 

zawierać w sobie element ożywiający namalowane po-

staci, coś, co emanuje energią, żywotnością, qi 氣, któ-

re nie jest znane w kulturze europejskiej. Qi jest kate-

gorią istotną w chińskiej filozofii, estetyce, sztuce, 

kompozycji przestrzeni (feng shui), medycynie, w sztu-

kach walki i innych dziedzinach życia.  

 

 
 

Zwój z dziewięcioma smokami pędzla Chen Rong 陳容 (1210–

1261). Tusz na papierze (fragment) 
 

Chiński ideogram qi 氣 składa się ze znaku repre-

zentującego gotowany ryż mi 米 oraz znaku oznaczają-

cego parę wodną qi 气. Wskazuje on na dwie różne 

formy materii, której właściwością jest, że może wy-

stępować jako gaz, ciecz bądź materia stała. Dosłownie 

pojęcie qi oznacza „gaz” lub „eter”, ale także „od-

dech”, „tchnienie”. Obraz znaku qi 氣 pochodzi z kon-

templacji natury, w której Chińczycy doświadczyli, że 

między Niebem a Ziemią krąży ogromny dynamizm, 

ożywiająca siła, którą nazwali właśnie qi. Znak, który 

jest dziś używany, symbolizuje parę unoszącą się nad 

ryżem w trakcie gotowania: powietrze i ziarno zboża, 

których potrzeba, aby żyć. Qi jawi się zasadniczo jako 

oddech życia, dla Chińczyka qi jest źródłem życia. 

W daoizmie oznacza: tchnienie, ducha, życie ożywiają-

ce ludzkie ciało. Oznacza także: temperament, zacho-

wanie, wigor, energię, siłę ducha, humor. W tradycyj-

nej medycynie chińskiej qi oznacza tchnienie yin 陰 

i yang 陽, czyli wszystko, co istnieje i z czego składają 

się istnienia. Oznacza także działanie rytmiczności ru-

chów yang 陽, ogrzewanie, transformację, cyrkulację, 

która wypracowuje substancję yin 陰. W chińskiej filo-

zofii qi jest dynamicznym podłożem wszechświata, któ-

re nie jest ani materialne, ani duchowe. Qi jest jednym 

z podstawowych materiałów chińskiej alchemii, jest 

zewnętrzną manifestacją ducha, duszy, sposobem by-

cia, postawą, aparycją. Oznacza także wigor, a w zna-

czeniu przenośnym także styl, sposób bycia. 

Sam człowiek, jego istnienie, nie jest zasadniczo ni-

czym innym jak skondensowanym qi. Zatem qi jest 

istotnym elementem każdej żywej istoty, a będąc samo 

czymś eterycznym, ulotnym, wręcz niematerialnym, 

nie jest nazywane bytem. 

 
Sztuka chińska 

 

„Duch” – qi 氣 

 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 

 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?cdqchi=%E9%99%B3
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To, co tworzy byty, nie jest bytem. Coś, co po-

przedzało i stworzyło byty, nie może samo być bytem. 

Dzięki niemu byty powstają, a powstanie bytów nie ma 

kresu. Miłość Wielkiego Mędrca (shengren 聖人) do 

ludzi, która również nie zna kresu, bierze się właśnie 

z tego45. 

 

Życie jest kompanem śmierci, śmierć jest zaczątkiem ży-

cia. Kto zna ich reguły? Człowiek rodzi się dzięki sku-

pieniu tchnienia. Gdy [tchnienie] jest skupione, rodzimy 

się, gdy jest rozproszone, umieramy. Skoro śmierć i ży-

cie są kompanami, czymże miałbym się martwić? Oto 

niezliczone byty są jednością. To, co ukochaliśmy, to 

duch i niezwykłość, to, do czego pałamy niechęcią, to fe-

tor i zgnilizna. Fetor i zgnilizna ponownie przemieniają 

się w ducha i niezwykłość, a duch i niezwykłość ponow-

nie przemieniają się w fetor i zgniliznę. Oto mówi się: 

„Cały świat przeszywa jedno tchnienie”. Dlatego też 

Wielcy Mędrcy cenili jedność46. 
 

Qi jest istotnym komponentem nie tylko świata oży-

wionego, ale także dzieł sztuki. Właśnie ten element 

najbardziej różnicuje pojęcie dzieła sztuki wypracowa-

ne przez Chińczyków od pojęcia dzieła sztuki w rozu-

mieniu Europejczyków. Chińczycy kolekcjonują przede 

wszystkim te dzieła, które są obdarzone ową energią, 

żywotnością, a owa energia będzie oddziaływała na 

przestrzeń i osoby, które znajdują się w zasięgu tego 

dzieła. Oczywiście w konfucjanizmie kolekcjonowanie 

dzieł nigdy nie może zastąpić tych korzyści, jakich do-

świadcza ten, kto sam amatorsko sztukę uprawia, po-

zwalając, by transformująca energia życiowa przecho-

dziła przez niego.  

Od Chińczyków ideę qi przejęły ościenne narody, 

na które oddziaływała kultura chińska. Znajdziemy ją 

zatem u Japończyków, Koreańczyków, Wietnamczy-

ków, a także u pozostałych ludów na północ i na 

wschód od Himalajów. Każda z tych kultur dodała do 

tej podstawowej idei swoje bogactwo, co pozwala od-

różnić np. sztukę japońską od chińskiej, jednak owa 

energia życiowa qi charakteryzuje cały Daleki Wschód. 

Dla Europejczyków ważne było nie tyle ożywianie ob-

razów, co kopiowanie natury, rozkoszowanie się reali-

zmem aż do granic iluzjonizmu. Przez to wypracowano 

niezwykle przemyślne techniki. Charakterystyczne dla 

Europy będą niezliczone studia martwej natury, pro-

porcji, portretów, a dla Chin wiele fantastycznych 

                                                
45  Zhuangzi http://ctext.org/zhuangzi/ (15.09.2012): „物物者非物。

物出不得先物也，猶其有物也。猶其有物也，無已。聖人之愛人也終

無已者，亦乃取於是者也”. Zhuangzi, Prawdziwa Księga Połud-

niowego Kwiatu, tłum. Marcin Jacoby, Warszawa 2009, s. 237.  
46  Zhuangzi http://ctext.org/zhuangzi/ (15.09.2012): „生也死之徒，

死也生之始，孰知其紀！人之生，氣之聚也，聚則為生，散則為死。

若死生為徒，吾又何患！故萬物一也，是其所美者為神奇，其所惡者

為臭腐；臭腐復化為神奇，神奇復化為臭腐。故曰：『通天下一氣

耳。』聖人故貴一”. Tamże, s. 230. 

 

stworów, twarzy ustylizowanych jak w chińskiej ope-

rze, nierzeczywistych.  

Nie wszystkich zachwyca filozoficzna podstawa 

sztuki chińskiej związana z qi. Waldemar Łysiak 

w swym dziele „Malarstwo białego człowieka” ukazuje 

niezwykłe osiągnięcia sztuki europejskiej, która, jego 

zdaniem, przewyższyła osiągnięcia sztuki wszystkich 

innych cywilizacji: 

 

Być może starożytni Chińczycy wynaleźli wszystko, jak 

głosi legenda. Ale nie Chińczycy, tylko biali Europejczy-

cy Starego i Nowego Świata dali światu w nauce, techni-

ce i sztuce wszystko, czym dzisiejszy świat żyje. […] 

Rzeźbę uprawiano na wszystkich kontynentach. Grafikę 

również. Kreska i barwa istniały wszędzie od zawsze. Ale 

wyłącznie Europa praktykowała perspektywę zbieżną 

i światłocień, dwa filary malarskiego iluzjonizmu. […] 

Chodzi o trójwymiarowe, iluzjonistyczne malarstwo 

oparte na światłocieniu. Takie malarstwo uprawiali tylko 

malarze europejscy, a szerzej mówiąc: tylko malarze cy-

wilizacji zachodniej. Malarstwo wszystkich innych kultur 

to linearyzm, kreska, a więc grafika, tymczasem Europa, 

od Cimabuego i Giotta do preimpresjonistów, uprawiała 

zabawę ze światłem i cieniem sugerującymi trójwymia-

rowość47. 

 

Wykorzystując tezę Łysiaka, że właściwym Europej- 

czykom jest malarstwo naśladujące naturę, realistyczne 

i iluzjonistyczne, można powiedzieć o malarstwie chiń- 

skim, że jego cechą, najbardziej własną jest obecność 

qi, owej energii życiowej, która sprawia, że można się 

lękać, by najbardziej fantastyczne smoki nie ożyły i nie 

zaczęły latać, choć nigdzie realnie nie można było ich 

zobaczyć, aby następnie skopiować, by były „jak 

żywe”. Zachwyt nad dziełem, które jest „jak żywe”, 

„jak prawdziwe” jest charakterystyczny dla Europy. 

Element obawy, że przedstawiona w obrazie rzecz 

rzeczywiście żyje, choć nie jest podobna do niczego, co 

znamy realnie, jest charakterystyczny dla Chin.  

W jednej kwestii zarówno Łysiak, jak i Miklós będą 

zgodni, że w każdej sztuce liczy się forma, a treść jest 

sprawą drugorzędną. Przytaczając tezę Petera Mayera 

można powiedzieć: 

 

Wartość artystyczna zależy od formy, a nie od tematu. 

Dobrze namalowana głowa kapusty jest większym dzie-

łem sztuki niż źle namalowana Madonna48. 

 

Dla Europy jednak „dobrze namalowana” będzie zna-

czyła „w pewien sposób podobna” do rzeczywistości. 

Dla Chin „dobrze namalowana” będzie znaczyła, że 

„jest nośnikiem energii qi”. W tym sensie właśnie po-

jęcie qi jest kluczowe dla zrozumienia sztuki chińskiej 

i dalekowschodniej. 

                                                
47  Waldemar Łysiak, Malarstwo białego człowieka, t. 1, Poznań 

1997, s. 32-34.  
48  Tamże, s. 26. 
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Badania historyczne dotyczące Kościoła katolickiego pod 

koniec panowania dynastii Ming (1368–1644), koncen-

trują się głównie na wymianie kulturowej między 

Wschodem i Zachodem 1 . Przedmiotem badań byli 

przede wszystkim pochodzący z wyższych warstw spo-

łecznych uczeni chińscy (literati − „uczeni/urzędnicy”, 

shidafu 士大夫), którzy pozostawali w kontakcie z mi-

sjonarzami, a także misjonarze zatrudnieni na dworze 

cesarskim w Pekinie. Jednak większość misjonarzy 

krzewiących w tamtym czasie wiarę katolicką w Chinach 

żyła na prowincji, a tymi, którzy przyjmowali wiarę byli 

głównie rolnicy (nong 农). W jaki sposób misjonarze 

pracujący na terenach wiejskich pozyskiwali rolników 

chińskich dla Kościoła? Jaki był związek między roz-

szerzaniem wiary a rozwojem gospodarczym? Jaki 

wpływ wywierał rozwój gospodarczy na mieszkańców 

prowincji? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać 

w kontekście katolickich misji w Chinach na przełomie 

XIX i XX wieku. Artykuł ten dotyczy niemieckich mi-

sjonarzy Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) 

i sióstr ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha 

Świętego. Omówienie wyżej zasygnalizowanych za-

gadnień ma prowadzić do jasnego określenia związku, 

jaki istniał pomiędzy Kościołem na terenach wiejskich 

a rozwojem gospodarczym. Celem artykułu jest również 

przedstawienie roli, jaką Kościół pełnił w społeczeństwie 

wiejskim oraz jego wkładu w rozwój gospodarczy. 

                                                
1  Kang Zhijie 康志杰 jest historykiem i profesorem na Wydziale 

Polityki Uniwersytetu Hubei w Wuhan (prow. Hubei). Jej badania 

dotyczą historii Kościoła katolickiego w Chinach, zwłaszcza pod 

koniec XIX i w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. Artykuł 

ukazał się w „China heute“ 2012, nr 4, s. 250-255. Z języka 
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1. Utworzenie samodzielnego pod względem gospo-

darczym regionu katolickiego 

W czasie rozszerzania się wiary katolickiej w Chinach, 

powoli tworzyły się regiony będące pod wyłącznym 

wpływem Kościoła. W języku ludowym nazywano je 

katolickimi wioskami. Pod koniec dynastii Qing 

(1644–1911) liczba takich wiosek znacznie się zwięk-

szyła. W tych będących pod zarządem Kościoła kato-

lickiego regionach wiejskich rozwinięto wielką zdolność 

do gospodarczej samodzielności; pod względem eko-

nomicznym stały one na wiele wyższym poziomie niż 

reszta niekatolickich rejonów. 

Podstawą powstania wioski jest ziemia uprawna. 

Tam, gdzie jest dostępna ziemia, rolnicy mogą osiedlać 

się i wykonywać swoją pracę. Potem Kościół może 

wybudować katolicką świątynię, założyć szkołę, otwo-

rzyć przychodnię lekarską i podejmować różne dzieła dla 

dobra społeczności. Czasem jest to walka o przeżycie2. 

Stąd w procesie szerzenia wiary wśród ludności wiejskiej 

niektóre europejskie zgromadzenia misyjne najpierw 

postarały się o ziemię, którą później rozdzielały po-

między mieszkańców wioski. Rolnicy, którzy wydzier-

żawiali od Kościoła ziemię do uprawy, nierzadko potem 

stawali się katolikami. Ta forma rozkrzewiania wiary 

ostatecznie prowadziła do jej rozwoju na terenach 

wiejskich i znacząco wzmocniła wpływ Kościoła. Proces 

ten przyniósł wielu rolnikom odczuwalne korzyści. 

Niektóre europejskie zgromadzenia zakonne na 

swych terenach misyjnych w Chinach podejmowały 

próby wprowadzenia różnych eksperymentów związa-

nych z wykorzystaniem metod aktywności gospodarczej 

jako środka do rozkrzewiania wiary. Misjonarze Kon-

gregacji Niepokalanego Serca Maryi (scheutyści)  

w Mongolii Wewnętrznej, franciszkanie w Hubei, mi-

sjonarze Paryskiego Zgromadzenia Misji Zagranicznych 

w Guangxi itd. osiągnęli w ten sposób znaczące wyniki. 

Ze względu na ograniczenia miejsca odniesiemy się tu do 

wioski Polizhuang 坡里庄3, by na tym przykładzie opisać 

szczególny rozwój gospodarczy regionu katolickiego.   

Polizhuang nazywany jest kolebką Kościoła katolic-

kiego w południowo-zachodnim Shandongu. Teren ten 

był zarządzany przez niemieckich werbistów, co miało 

swoje szczególne znaczenie4. Gdy werbiści rozpoczęli 

                                                
2  Wang Shouli 王守礼  (Mgr. C. Van Melckebeke), Bianjiang 

gongjiao shehui shiye 边疆公教社会事业 (En Mongolie l’action 

sociale de l’Eglise Catholique), 1965 [Pierwsze wyd. Beijing 

1947], s. 49. 
3  Polizhuang leży 25 km na północ od Yangu 阳谷 i 20 km na 

południowy zachód od Liaocheng 聊城. Pod względem komuni-

kacyjnym jest trudno dostępne, mimo to, dzięki wpływom 

Kościoła, szybko rozwinęło się pod względem gospodarczym. 
4  Więcej o historii misji werbistowskich w Chinach zob. Andrzej 

Miotk, Misja werbistów w Chinach 1879–1949, „Chiny Dzisiaj” 

2012, nr 2, s. 37-46. 
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swoją pracę w 1882 r., zamieszkiwało tam 150 rodzin, 

co stanowiło ok. 600 mieszkańców; wśród nich ok. 200 

katolików. Byli to głównie rolnicy. Pierwsi misjonarze, 

którzy podjęli działalność w Polizhuang – Jan Baptysta 

Anzer (An Zhitai 安治泰, 1851–1903) i Józef Freina-

demetz (Fu Ruose 福若瑟, 1852–1908) – „żyli dosyć 

prosto […] w pomieszczeniach z gliny, pokrytych sło-

mianym dachem, niebielonych, o niebrukowanych 

podłogach, oknach z papieru, z drzwiami, które za-

zwyczaj się nie zamykały”5. W późniejszym okresie, pod 

nadzorem Kościoła, ogromnym wysiłkiem nie tylko 

wybudowano kościół, ale także ożywiono gospodarkę 

oraz założono ośrodki wychowawcze i ośrodki pomocy 

społecznej. Biskup Thomas Tian Gengxin 田耕莘, który 

studiował i pracował jako misjonarz w Polizhuang, tak 

opisuje wysoko rozwinięty program samopomocy 

w Polizhuang: 
 

Teren kościelny był bardzo wielki. Oprócz kościoła, który 

mógł pomieścić tysiąc osób, znajdowały się jeszcze inne 

budynki: dom księży, niższe seminarium, dom starców, 

sierocińce dla chłopców i dziewcząt, klasztor sióstr, szpi-

tal, szkoła podstawowa, mieszkania dla służby, ślusarza 

i stolarza. Od strony zachodniej i wschodniej budynek 

gospodarczy połączony był z ogrodem warzywnym i świ-

niarnią. W hodowli świń bardzo ceniono białą, europejską 

rasę, którą uważano za szczególnie wartościową. Wielu 

ludzi podejmowało bardzo daleką podróż, aby zdobyć tę 

zachodnią trzodę chlewną. W oborze hodowano kozy i kro- 

wy mleczne. Szczególny podziw u rolników wzbudzały 

czarno-białe krowy z Zachodu. Kościół posiadał ponad 10 

qing (1 qing = 6,6 hektara) ziemi, przeznaczonej na pa-

stwiska dla mułów i koni. Zatrudniał kilkuset robotników. 

Organizacja i działalność gospodarstw zmierzała do sa-

modzielności i pewnej samowystarczalności. Nawet gdyby 

wszystko zostało zamknięte, dawało to możliwość prze-

życia przez jakiś czas. W tamtych czasach, gdy społe-

czeństwo funkcjonowało bez stałego porządku prawnego, 

był to jedyny sposób gwarantujący stabilność6. 

 

Polizhuang jest typowym przykładem katolickiego 

okręgu w Chinach. Jego osobliwością jest wysoki stopień 

samowystarczalności i to nie tylko w uprawie roli, ale 

również w zakresie rzemiosła, hodowli zwierząt, usług 

na rzecz społeczeństwa, ochrony i obronności całego 

okręgu (przy czym szczególnie chodziło o zagrożenia ze 

strony Yihetuan 义和团 [Stowarzyszenia na Rzecz Spra- 

wiedliwości i Harmonii, bokserów] i band rabusiów) 

oraz w wielu innych dziedzinach. 

                                                
5  Fu Ruose shenfu xingshi 福若瑟神父行实 (Życie Józefa Freinade-

metza), s. 48, cyt. według Yang Chuanliang 杨传亮, Tian Gengxin 

shuji zhuijiao zhuan 田耕莘枢机主教传 (Biografia Kardynała To-

masza Tian Gengxin), Taibei 1988, s. 11.  
6  Yang Chuanliang, Tian Gengxin shuji zhuijiao zhuan, s. 9. Tian 

Gengxin swego czasu studiował w Polizhuang i działał tam czynnie 

jako misjonarz. Informacje podawane przez niego są przez to 

szczególnie wiarygodne. 

Rozwój gospodarczy Polizhuang przyczynił się też 

do ożywienia wiary. Miejscowość szybko stała się nie 

tylko punktem odniesienia Kościoła katolickiego w po-

łudniowym Shandongu, ale rozwinęła się również jako 

teren zdobywania przez werbistów doświadczeń w łą-

czeniu krzewienia wiary z równoczesnym rozwojem 

gospodarczym na rolniczych terenach Chin. 

Zarządzane przez Kościół katolicki okręgi (wioski), 

które wyrosły wśród chińskiego społeczeństwa, musiały 

rozwijać się w harmonii ze świeckim społeczeństwem. 

Konieczne było zaangażowanie się na rzecz całego 

chińskiego społeczeństwa, aby zyskać jego uznanie. 

W tym kontekście promowanie wszelkimi sposobami 

rozwoju wiejskiej gospodarki, stało się priorytetem 

w pracy werbistów. 
 

2. Szerzenie nowych technik produkcyjnych 

Rozwój Kościoła katolickiego w nowożytnych Chinach 

nastąpił przede wszystkim na terenach rolniczych, 

zwłaszcza w odległych rejonach górskich i przygra-

nicznych. W odróżnieniu od protestanckiej działalności 

misyjnej w ówczesnym Państwie Środka związanej 

z rozwojem szpitali, szkół i uniwersytetów, Kościół 

katolicki skupiał się na prowincji i prostych ludziach7. 

Koncentrował się na zakładaniu wspólnot wiejskich, 

tworząc otoczenie, w którym chiński Kościół katolicki 

mógł naturalnie się rozwijać. 

Chiny są wielkim krajem rolniczym. W czasach 

nowożytnych rozwój techniczny w porównaniu z Za-

chodem pozostawał w tyle. Technika uprawy roli 

i metody pracy na wsi były wciąż jeszcze tradycyjne. 

Uwzględniając tę sytuację, misjonarze werbiści w swojej 

pracy ewangelizacyjnej na terenach wiejskich nie tylko 

popierali rozwój gospodarczy, ale równocześnie rozwi-

jali różne modele gospodarcze. Jako przykład, również 

w tym zakresie, służy Polizhuang w południowym 

Shandongu. Dzięki wprowadzeniu nowych metod, w tej 

małej, ubogiej wiosce powstały „poza seminarium ka-

płańskim dla rodzimego kleru, dwa sierocińce, szkoła 

katechistów, kilka warsztatów rzemieślniczych i nie 

mniej znaczące gospodarstwo rolne”8. W warsztatach 

rzemieślniczych w Polizhuang wykonywano różne pra-

ce. Był tam „warsztat szewski, krawiecki, ślusarski, 

stolarski, drukarnia, na czele których stał subdiakon, 

późniejszy o. Riehm, w których bracia misyjni, jako 

mistrzowie, kształcili młodych Chińczyków. Nie za-

                                                
7  Thadaeus Hang, Die katholische Kirche im chinesischen Raum. 

Geschichte und Gegenwart (Kościół katolicki na obszarze Chin. 

Historia i czasy obecne), München 1963, s. 82. 
8  Hermann Fischer, Augustin Henninghaus, 53 Jahre Missionar und 

Missionsbischof. Ein Lebensbild (Augustyn Henninghaus, 53 lata 

życia jako misjonarz i biskup misyjny. Obraz życia), wyd. 2, 

Kaldenkirchen 1946, s. 96. 
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brakło też gospodarstwa rolnego i młyna zarządzanych 

przez brata misyjnego”9. 

Był to postępowy model gospodarowania. Persone-

lem nauczycielskim byli misjonarze, którzy szerzyli 

wiarę, ale byli też pośrednikami we wprowadzaniu 

nowych technik i twórcami innowacyjnych metod upraw 

i chowu trzody na wsi. Dzięki ich pracy powstał nowy 

model rozwoju rolnictwa w Chinach. 

Bracia misjonarze pełnili niepoślednią rolę w roz-

woju gospodarczym na terenach wiejskich. Tworzyli 

różnego rodzaju warsztaty rzemieślnicze i dzieła cha-

rytatywne nie tylko w Polizhuang, ale ten sposób sze-

rzenia wiary przenosili również na inne wiejskie okolice 

Shandongu. W dokumentacji na ten temat czytamy: 

 

Dzieło rozkrzewiania wiary nie oznacza tylko udzielania 

sakramentów, ale obejmuje o wiele szerszą działalność: 

warsztaty rzemieślnicze, drukarnie, szpitale itd., stano-

wiącą wielkie oparcie dla samego szerzenia wiary. Za-

zwyczaj wszystkie te wyżej wspomniane działania są 

podejmowane  przez braci zakonnych. Dzięki zabiegom 

biskupa Henninghausa (Han Ninghao 韩宁镐, 1862–1939), 

bracia zakonni z fachowym wykształceniem rzemieślni-

czym byli wysyłani do południowego Shandongu.  Pod ich 

kierownictwem założono różne warsztaty rzemieślnicze 

w dużym kompleksie zabudowań w Taijia10.  

 

Ponadto brat Adolf (Glaremin, Lan Lemin 兰乐敏 , 

1865–1925) w południowym Shandongu podjął się 

prowadzenia drukarni z oddziałami składu, introligatorni 

i prac ręcznych11. 

Zarówno wprowadzenie nowych technik uprawy roli, 

jak również postęp w hodowli zwierząt na terenach, 

gdzie było wiele łąk, przyczyniły się do polepszenia 

warunków życiowych miejscowej ludności. Niemały 

wkład miały w tym przybyłe z Niemiec siostry ze 

Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. 

Arcybiskup Teodor Buddenbrock (Pu Dengbo 濮登博, 

1878–1959) z Gansu w sprawozdaniu o pracy niemiec-

kich sióstr misyjnych Służebnic Ducha Świętego 

z Liangzhou opisuje sposób, w jaki pomogły one miej-

scowym rolnikom w hodowli bydła i przyczyniły się do 

podniesienia jakości oraz ilości wytwarzanych produk-

tów mlecznych: 

 

[…] nasze siostry nauczyły tutejszy lud pasterski, jak lepiej 

produkować masło i ser. Nomadzi od niepamiętnych cza-

sów byli przyzwyczajeni do swoich sposobów, ale ich 

produkty nie były ani czyste, ani smaczne, prawie nie 

nadawały się do eksportu i handlu. Teraz, kiedy siostry są 

z nomadami, wyrabiają doskonałe masło i ser. Prości pa-

                                                
9  Tamże, s.73. 
10  Tamże, s. 255 [sic!]. 
11  Por. Richard Hartwich, Steyler Missionare in China (Werbiści 

w Chinach), w: Aus Kriegsruinen zu neuen Grenzen 1920-1923 

(Od ruin wojennych ku nowym granicom), Rzym 1989, 

s. 217-218.  

sterze są niezmiernie wdzięczni siostrom, zwłaszcza 

s. Desiderii i s. Eucharii, które nauczyły ich nowych metod 

i skutecznie je stosują12.  

Siostry ulepszyły technikę produkcji mleka i sera, przez 

co znacząco podniosły jakość życia pasterzy. Bez wąt-

pienia przyczyniły się do rozwoju miejscowej gospo-

darki. 
 

3. Kopanie studni i szukanie zasobów ziemi: czyn-

ność, która miała przynieść korzyści i błogosławień-

stwo potomnym 

Niemieccy werbiści pod koniec XIX wieku byli młodym 

zgromadzeniem misyjnym. Chociaż przybyli do Chin 

później niż jezuici, franciszkanie i inni, w pierwszych 

statutach (regule) z 1876 r. na pierwszym miejscu jako 

cel swej działalności misjonarskiej wymieniali ludy 

pogańskie, szczególnie Dalekiego Wschodu. Rozumiano 

przez to przede wszystkim Chiny. Były one głównym 

celem pracy misyjnej Zgromadzenia Słowa Bożego. Na 

pożegnanie pierwszych misjonarzy o. Arnold Janssen, 

pierwszy przełożony generalny, napisał: „Jako pole 

działania Domu Misyjnego, jak to naszym czytelnikom 

jest wiadome, zawsze brane były pod uwagę Chiny”13. 

Właśnie dlatego, że werbiści podkreślali w swojej pracy 

misyjnej rolę Chin, prowadzone przez nich zadanie 

rozkrzewiania wiary zawierało również dzieła, które 

miały służyć dobru ogólnemu; trudzili się nad polep-

szeniem położenia rolników na prowincji oraz podno-

szeniem standardu życia ogółu ludności. 

O. Józef Freinademetz jest znanym misjonarzem 

Zgromadzenia Słowa Bożego14. Jego metoda rozkrze-

wiania wiary stanowiła przykład dla ducha i zaangażo-

wania tego Zgromadzenia: w procesie rozkrzewiania 

wiary przez działalność charytatywną, całkowicie zin-

tegrować się z ludem. 

Zachodnia część Yeshui cierpiała na skutek braku 

wody. Problem wody mógł być rozwiązany tylko przez 

kopanie studni. Propozycja o. Freinademetza, by wy-

kopać studnię, wzbudziła jednak wielką podejrzliwość 

u niektórych niechrześcijan. Kiedy projekt był realizo-

wany, pewien wróżbita stwierdził, że szyb studni natrafił 

                                                
12  The Most Rev. Theo[dor] Buddenbrock S.V.D. Vicar Apostol of 

Lanchow, Kansu, With Our Missionaries on the Western Front – in 

China, „The Christian Family and our Missions” t. 30, 

październik 1935, s. 367, 395. Tu: s. 367. 
13  Heinrich Barlage, China und die Mission der SVD. Der Stellenwert 

des SVD China Apostolates w: China und die Mission der SVD, 

wyd. Generalat SVD, Rzym 1995, s. 1. 
14  Józef Freinademetz urodził się w 1852 r. w austriackim Tyrolu 

w małej miejscowości Oies (dziś należy do Włoch). W 1875 został 

wyświęcony na kapłana, a w 1878 wstąpił do Zgromadzenia Słowa 

Bożego. W 1879 przybył do Hongkongu, a dwa lata później do 

Shandongu. Od 1882 do 1908 r. poświęcił się rozkrzewianiu wiary 

w południowym Shandongu. W 1908 zmarł w Daijiazhuang 戴家

庄, Jining 济宁 na tyfus. W 1975 został beatyfikowany przez pa-

pieża Pawła VI, a w 2003 kanonizowany przez Jana Pawła II. 
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na żyłę wodną smoka, co może skutkować „wypędze-

niem szczęścia z wioski”. Dalsze prace trzeba było 

wstrzymać. Ci, którzy wywołali zamęt, usunęli nawet 

wszystkie narzędzia. Doszło do tego, że wojsko otoczyło 

kościół  i nie dopuszczało żadnych pracowników15. W tej 

sytuacji o. Freinademetz wraz ze swoim katechistą udał 

się do miejscowego mandaryna i wyjaśnił mu znaczenie 

studni dla ludności, prosząc go równocześnie o wsparcie. 

Mandaryn wydał oficjalne orzeczenie wspierające pro-

jekt kopania studni, co ostatecznie pozwoliło ukończyć 

budowę16. 

Epizod wiercenia studni przez o. Freinademetza miał 

miejsce w ostatnich latach panowania dynastii Qing. 

W Chinach rozprzestrzeniał się wówczas silny opór  

przeciwko Kościołowi katolickiemu. Część niechrze-

ścijańskiej ludności była bardzo nieprzychylnie nasta-

wiona do wiary katolickiej, co powodowało, że wielka 

nieufność i zastrzeżenia wobec wiercenia studni były 

często nieuzasadnione. O. Freinademetz potrafił jednak 

zbić kontrargumenty tak, iż projekt studni sprawnie mógł 

być sfinalizowany, co ostatecznie przyniosło ludności 

wiele korzyści. 

Inny werbista o. Józef Ulbrich (Wu Peili 武佩理, 

1912–1996) był proboszczem w Yantugu, Gulang 

w Gansu. Ponieważ często wiercił studnie i poszukiwał 

zasobów naturalnych w sposób całkowicie nieskrępo-

wany, mógł stwierdzić: 

 

Miałem wielu przyjaciół wśród lokalnej ludności. W końcu 

dzięki różdżce pomogłem miejscowym gospodarzom 

w znalezieniu wody i wywierceniu kilku studni. Znałem się 

również na znajdywaniu zasobów ziemi. Dzięki temu 

cieszyłem się dobrą opinią17.  

 

Ponieważ misjonarze werbiści łączyli rozkrzewianie 

wiary z rozwojem gospodarczym, przywiązywali dużą 

                                                
15  Por. Zhou Huade 周华德  (Fr. Walter A. Joyce SVD) Tianguo de 

tuohuangzhe 天国的拓荒者 (Pionier des Himmelreiches – Pionier 

Królestwa Bożego), tłum. Xue Baolun, Taiwan tianzhuijiao 

shengyanhui 1996, s. 85. Kopanie studni miało miejsce 

w Wangzhuang 王庄, Yishui 沂水 na kościelnym podwórzu. Zre-

alizowanie projektu przyniosło miejscowej ludności, również 

niechrześcijanom mieszkającym w okolicy, wielkie korzyści. 
16  Por. Puluzi Migezhen 普路兹 米格真, Fu Ruose shenfu zhuan 福若

瑟神父传 (Biografia Józefa Freinademetza) tłum. Xue Baolun 薛保

纶, Taiwan 1997, s. 61. W książce nie ma żadnej dokładnej daty 

odnoszącej się do projektu studni. Sądząc po danych biogra-

ficznych, musiało to mieć miejsce między rokiem 1884 a 1886. 
17  Wu Peili 武佩理 (Josef Ulrich), Gansu chuanjiao suoyi 甘肃传教琐

忆 (Małe wspomnienia o misjonarzach w Gansu). Publikacja ta 

ukazała się pierwotnie w Shengyanhui lai Hua chuanjiao yibai 

zhounian jinian tekan 1882–1982 圣言会来华传教一百周年纪念特刊

1882-1982 (Publikacja specjalna z okazji stulecia przybycia 

Zgromadzenia Słowa Bożego na misje do Chin 1882–1982), Taibei 

1982. Tu cytowane za: Huaxia yizong. Shengyanhui Gansu, Henan 

fuchuan shi (1922–1953) 华夏遗踪， 圣言会甘肃， 河南福传史 

(1922–1953) (Ślady w Chinach. Historia ewangelizacji Zgroma-

dzenia Słowa Bożego w Gansu i Henan [1922–1953]), Taibei 

2006, s. 208-217. Tu: s. 215. 

wagę do rozwiązywania trudnych problemów miejsco-

wej ludności. Dzięki temu pozyskiwali serca ludzi i zdo- 

bywali ich szacunek. 

O. Ulbrich, ze względu na wspomniane wyżej 

umiejętności, mógł pracować w swojej miejscowości 

jeszcze w pierwszych latach powstania Chińskiej Repu-

bliki Ludowej. W swoich wspomnieniach napisał: 

 

Urzędnicy nowej władzy naturalnie o mnie słyszeli. Mó-

wiono: „Ten ksiądz pomaga mieszkańcom w kopaniu 

studni i w szukaniu zasobów ziemi”. Wobec czego za-

chowywali się wobec mnie względnie życzliwie. Kiedy 

chciałem odwiedzić wiernych w Wuwei, bez przeszkód 

otrzymałem na to kartę podróży. Raz nawet prosili mnie, 

abym poszedł z nimi w górskie rejony szukać zasobów 

ziemi i rzeczywiście mi się to udało18. 

 

O. Ulbrich o swoich doświadczeniach pracy misyjnej 

w Chinach powiedział:  

 

Partia komunistyczna, która była ateistyczna, w ocenie 

Kościoła katolickiego stosowała bardzo proste kryterium. 

Było nim rozróżnienie między udziałem w pracy i jego 

brakiem. Jeśli misjonarze angażowali się w prace, po-

dejmowali wspólne działania, aby usprawnić gospodarkę 

i troszczyli się o dobrobyt ludzi, wtedy ich uznawano. 

W takich sytuacjach nie można ich było stawiać w jednym 

szeregu z kolonistami i imperialistycznymi rabusiami. 
 

4. Projekt zalesiania: protagoniści zielonego środo-

wiska 

Poza wierceniem studni i szukaniem zasobów natural-

nych, misjonarze na prowincji udzielali się także w za-

kresie ochrony środowiska i podejmowali się zadania 

zalesiania nieuprawnych terenów. Dla Kościoła kato-

lickiego działającego na terenach wiejskich, ochrona 

środowiska naturalnego i zalesianie były jednymi ze 

sposobów rozkrzewiania wiary. Taki fakt miał miejsce 

na północny zachód od Hubei na Mopanshan 磨盘山, 

gdzie działali europejscy misjonarze. Przez wiele lat 

sadzili na górskich terenach drzewa i pozostawili po 

sobie lasy, które do dnia dzisiejszego mają wysoką 

wartość gospodarczą (głównie chodzi o drzewa Ging-

ko)19. Również na terenach misyjnych Mongolii belgij-

scy misjonarze scheutyści w Saiwai (na północ od 

chińskiego muru) rozwinęli gospodarkę leśną20. Idąc za 

ich przykładem, niemieccy werbiści działający w Shan- 

dongu zajęli się zalesianiem swojego terenu. Tu na 

                                                
18  Tamże, s. 215-216. 
19  Por. Kang Zhijie 康志杰, Shangzhu de putaoyuan – E xibei Mo-

panshan tianzhujiao shequ yanjiu 1636–2005 上主的葡萄园–鄂西

北磨盘山天主教社区研究 (1636–2005) (Winnica Pańska – Badania 

nad katolicką parafią w Mopanshan w północno-zachodnim 

Hubei). 
20  Odnośnie akcji zalesiania por. również Mo Nika 莫尼卡, Jindai 

Zhongguo tianzhujiaohui de zhishu yundong 近代中国天主教会的植

树运动 (Akcja zalesiania prowadzona przez Kościół katolicki w 

czasach najnowszych), „Xinde”, czerwiec 2010, nr 1, s. 3. 
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szczególną uwagę zasługuje praca werbisty o. Alfreda 

Kaschela (Hua Desheng 华德胜 , 1876–1955), który 

w 1906 r. przybył do Feixian. Rok później udał się do 

Qingdao, gdzie zakupił 30 000 sadzonek jodły, prze-

transportował je, obsadził nimi północne zbocze góry (25 

km oddalone od Feixian) i stopniowo zalesił całą górę21. 

Olbrzymie projekty zalesiania zrealizowane przez mi-

sjonarzy miały ogromne znaczenie dla miejscowej lud-

ności i stanowiły dla wiejskich terenów Chin wielkie 

bogactwo. 
 

Uwagi końcowe 

Odkąd z początkiem czasów nowożytnych Kościół ka-

tolicki przybył do Chin, na skutek różnych okoliczności 

wciąż dochodziło do powtarzających się napięć. Nie-

którzy misjonarze, będąc pod ochroną, jaką zapewniały 

nierównoprawne traktaty, czuli się wobec ludu „proro-

kami”, a nie „sługami”. Taka postawa wpłynęła nega-

tywnie na kształtowanie się wizerunku Kościoła: 

większość Chińczyków-niechrześcijan „uważała misjo-

narzy za przednią straż obcych mocarstw”22. 

Pogląd taki rozwinął się tak dalece, że brat cesa-

rzowej matki Cixi – książę Gong miał zwrócić się do 

brytyjskiego posła Rutherforda Alcocka w następujący 

sposób: „Zabierzcie ze sobą wasze opium i usuńcie 

waszych misjonarzy, a wtedy będziecie mile widziani”23. 

Również świat akademicki uważał, że zagraniczny Ko-

ściół to druga władza Chin, gdyż misjonarzom przysłu-

giwały eksterytorialne uprawnienia i ochrona kon- 

sularnej jurysdykcji24. W ten sposób pod koniec XIX i z 

początkiem XX wieku doszło do powstania bokserów 

skierowanego przeciwko zachodnim misjonarzom. 

Po konfliktach kulturowych z końca dynastii Qing, 

Kościół katolicki skorygował swoją postawę oraz kie-

runek swoich działań; metody szerzenia wiary stopniowo 

przyjmowały bardziej zróżnicowane formy. Niektóre 

zgromadzenia w Chinach świadomie wprowadzały eu-

ropejskie metody rolnicze i techniki produkcji oraz 

promowały taki właśnie sposób gospodarczego rozwoju 

okolic wiejskich. Byli wśród nich misjonarze werbiści 

                                                
21  Zai Hua SVD chuanjiashi (1879–1955) 在华 SVD传教士 (1879–1955

年), (Biografie SVD w Chinach), wyd. Lei Libo (Leopold Leeb), 

uporządkowane przez Zheng Guangyang 郑广杨, praca niepubli-

kowana, s. 74. 
22  John Ross, The Riots and Their Lessons, „The Chinese Recorder” 

23 (sierpień 1892), s. 380-386. Tu: cytowane za Samuel Hugh 

Moffett, A History of Christianity in Asia, t. 2: 1500–1900, 

Maryknoll, New York 2005, s. 483. 
23  Samuel Hugh Moffett, A History of Christianity in Asia, t. 2: 

1500–1900, s. 483. Ta opinia jest tam cytowana za: William 

Alexander Parsons Martin, A Cycle of Cathay, or China North and 

South, with Personal Reminiscences, Edenburg – London 1896, 

s. 449. 
24  Tang Degang 唐德刚, Wan Qing qishi nian [4], Yihetuan yu baguo 

lianjun 晚清七十年，义和团与八国联军 (Późne lata czasów Qing [4], 

bokserzy i Armia Ośmiu Narodów), Taibei 1993, s. 6. 

oraz siostry Służebnice Ducha Świętego. W Chinach na 

terenach wiejskich stali się oni przedstawicielami urze-

czywistniania rozwoju społecznego. Misjonarze bardzo 

aktywnie wspierali rozwój gospodarczy wsi, promowali 

rolnictwo i hodowlę bydła zgodnie z aktualną wiedzą 

naukową. W sposób systematyczny wnosili nowe my-

ślenie o terenach wiejskich, a jednocześnie wprowadzali 

udogodnienia podnoszące standard życia. Doświadcze-

nie współdziałania zasady „dobrych słów i dobrych 

czynów” jako podstawy rozkrzewiania wiary, powinno 

również dzisiaj znajdować uznanie ze strony Kościoła 

i być naśladowane. 

Wielki amerykański polityk Patrick Henry, który 

szczególnie wyróżnił się podczas rewolucji amerykań-

skiej, ukuł klasyczne powiedzenie: „przyszłość można 

właściwie ocenić tylko w kontekście przeszłości”25. 

Służba na rzecz chińskiej ludności wiejskiej wyra-

żana przez niemieckich werbistów we wkładzie w rozwój 

gospodarczy, odpowiada temu, co na temat misjonar-

skiego zaangażowania zostało powiedziane na Soborze 

Watykańskim II w trzecim rozdziale Konstytucji dusz-

pasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Do-

kument, podejmując kwestię gospodarki na terenach 

wiejskich, zwraca uwagę, aby „sprawę rolników, 

zwłaszcza młodszej generacji, tak ukierunkować, by 

usilnie starać się o podniesienie ich umiejętności za-

wodowych, bez czego nie ma gospodarczego postępu 

w rolnictwie”26. 

Począwszy od połowy XIX wieku wielu misjonarzy 

przybywało na tereny wiejskie Chin (zwłaszcza na tereny 

ubogie i zacofane). Ich znakomitymi przedstawicielami 

byli Józef Freinademetz, Alfred Kaschel i Józef Ulbrich. 

Chociaż ich ideałem i właściwym celem pracy było 

rozszerzanie wiary, do czego rozwój gospodarczy 

i wykształcenie społeczności wiejskiej służyły tylko jako 

środek, to jednak w realizowaniu swojego zadania na 

tych terenach, mieli oni bardzo klarowne i obiektywne 

wyobrażenie przemian gospodarczych, służących roz-

wojowi chińskiej wsi. Misjonarze, którzy działali na 

terenach wiejskich, w swej pracy wiele energii po-

święcali tworzeniu „podstaw dobrobytu”. W ten sposób 

byli przedstawicielami autentycznych kościelnych dzia-

łań na rzecz rozwoju. 

 
 

                                                
25  Eugène Lebouille C.M., Wikariat Yungpingfu, Chiny, The Future 

from the Past, „Catholic Mission” 1927, t. 4, nr 12, s. 563, 3382. 

Tu: s. 363: „Jeśli tak, jak powiedział Patrick Henry, przyszłość 

możemy oceniać tylko przez przeszłość, to śmiało można po-

wiedzieć, że misje w Chinach w przyszłych dwudziestu latach będą 

się znacząco rozwijać”.  
26  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 

w świecie współczesnym Gaudium et spes, 66. Tu cytowane za: 

o. Karl Rahner-Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 

Freiburg 1966, artykuł 66, s. 521. 
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Siostry salwatorianki założone w 1888 r. przez Sługę 

Bożego ks. Franciszka od Krzyża Jordana i błogosła-

wioną Marię od Apostołów Wüllenweber, już w 1890 r. 

podjęły działalność misyjną w prefekturze apostolskiej 

Assam w Indiach27. Niestety, po wybuchu pierwszej 

wojny światowej siostry musiały opuścić misję, gdyż 

prawie wszystkie były Niemkami. Gdy w roku 1921 

kapituła generalna salwatorianów podjęła decyzję o przy- 

jęciu nowego pola misyjnego w Chinach i udzieliła nowo 

wybranemu generalatowi mandatu do prowadzenia w tej 

sprawie rozmów z Kongregacją Rozkrzewiania Wiary, 

stało się oczywiste, że obok salwatorianów w Chinach 

będą pracować siostry salwatorianki. W lipcu 1921 r. 

kapituła generalna sióstr salwatorianek wybrała trzecią 

przełożoną generalną zgromadzenia, matkę Liborię 

Hansknecht 28 . Matka Liboria, tak jak bł. Maria od 

Apostołów, uważała działalność misyjną za jedną z waż- 

niejszych form działalności apostolskiej. Mimo braków 

personalnych na wielu placówkach w Europie, w 1925 r. 

wysłała pierwsze siostry do Shaowu 邵武 (prow. Fujian) 

w Chinach, gdzie już w 1922 r. podjęli pracę misjonarze 

salwatoriańscy29. 

Biorąc pod uwagę bieg wewnętrznych i zewnętrznych 

wydarzeń, które ograniczały wolność i zakres działal-

ności sióstr, historię misyjnej obecności sióstr salwato-

rianek w Chinach można podzielić na następujące 

okresy: (1) lata 1925–1931 to okres objęcia misji i jej 

powolnego rozwoju, mimo licznych, ale przejściowych 

niepokojów społecznych; (2) następne cztery lata 

(1931–1935) siostry spędziły na wygnaniu w Fuzhou 福

州, opiekując się sierotami zabranymi z Shaowu; (3) lata 

1935–1941 to czas ponownego rozkwitu działalności; (4) 

w latach 1942–1945 nastąpiło drugie znaczące ograni-

czenie działalności sióstr spowodowane formalnym 

wypowiedzeniem wojny przez narodowy rząd chiński 

Japonii i Rzeszy Niemieckiej (grudzień 1941 r.); z tego 

                                                
27  Zgromadzenie uzyskało „Decretum Laudis” w 1911 r., a defini-

tywną aprobatę Stolicy Apostolskiej w 1926 r. Pierwszą 

przełożoną generalną była Maria od Apostołów Wüllenweber 

(1888–1907), drugą Ambrozja Vetter (1908–1921). 
28  Sprawowała urząd przez cztery kadencje, od trzeciej do ósmej 

kapituły generalnej, czyli od 1921 do 1947 r. 
29  O historii zgromadzenia salwatorianów w Chinach zob. „Chiny 

Dzisiaj” 2012, nr 3-4, s. 37-42 oraz „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 1, 

s. 39-47.   

powodu doszło do zebrania wszystkich sióstr na głównej 

stacji w Shaowu, a od grudnia 1944 r. do stycznia 1946 

siostry niemieckiego pochodzenia z Shaowu i Woping 

musiały udać się na wygnanie do Shanghang 上杭 na 

terenie prefektury apostolskiej Changting 长汀 [Ting-

chow]; (5) lata 1946–1948 to nowy okres rozwoju 

działalności misyjnej, wizytacja misji przez nowo wy-

braną przełożoną generalną Olympię Heuel30, przybycie 

nowej grupy sióstr i przyjmowanie do zgromadzenia 

sióstr rodzimych; (6) w maju 1949 r. wkroczenie chiń-

skiej armii czerwonej na teren misji Shaowu spowodo-

wało stopniowe ograniczanie swobody działalności 

sióstr, a po pewnym czasie zabroniono im wychodzenia 

poza bramy placówek misyjnych i w końcu nakazano 

opuszczenie Chin (1952–1953). 

 

1. Trudne początki (1925–1931) 

Przełożony zakonny misji w Shaowu, ks. Heribert 

Winkler, już w 1923 r. skierował do matki generalnej 

sióstr salwatorianek Liborii Hansknecht pisemną prośbę 

o wysłanie do pracy misyjnej 5-6 sióstr, informując, że 

ich zadaniem będzie opieka nad sierotami, osobami 

w podeszłym wieku, posługa chorym, troska o porządek 

w kościele, kierowanie pracami w kuchni i ogrodzie. 

Wymiana korespondencji trwała przez ponad dwa lata 

zanim udało się skompletować pierwszą, pięcioosobową 

grupę, która dotarła do Shaowu 1 sierpnia 1925 r.31. 

Wszystkie siostry były Niemkami. Najstarsza z nich, 

s. Innocentia Stahl,32 była misjonarką w Assam (Indie) 

i została mianowana pierwszą przełożoną. Dwie siostry, 

Florentia Berners 33  i Adolfina Witmann, 34  przed wy-

                                                
30  Wybrała ją ósma kapituła generalna; pełniła urząd przez trzy 

kadencje (1947–1965), niektóre siostry misjonarki wypędzone 

z Chin posłała na nowe pola misyjne w Azji (Sri Lanka, Tajwan) 

i Afryce (Tanzania i Republika Demokratyczna Kongo).  
31  Zob. Listy ks. Heinricha Winklera z: 12.03.1923; 28.07.1923; 

29.07.1924; 26.02.1925, w: Archiwum Generalnym Sióstr Sal-

watorianek w Rzymie (AGSorDS), China; niestety nie zachowały 

się odpowiedzi matki generalnej na te listy. Natomiast zachowały 

się dwa opisy trzymiesięcznej podróży z Rzymu przez Genuę, 

Kanał Sueski, Ocean Indyjski, Hongkong, Fuzhow do Shaowu. 

Pierwszy pisała na bieżąco przełożona s. Innocentia Stahl (Genua 

6.05.1925; Port Said 12.05.1925; Colombo 25.05.1925; Singa-

pore 2.06.1925; Hongkong-Foochow 18.06.1925; Shaowu 

9.08.1925; w: AGSorDS, China), a drugi napisała s. Ferdynanda 

Gauss dla „Missionär” (edycja szwajcarska, CH, i niemiecka, D), 

opublikowano go w kilku odcinkach (Unsere Reise nach China. 

Aus dem Tagebuch einer Salvatorianerinen, w: „Missionär” 1926,  

CH/Juni, s. 137-140; CH/Juli, s. 154-155; CH/August, 

s. 188-190; CH/September, s. 214-215; D/November, s. 260-262; 

D/Dezember, s. 276-277). 
32  Urodziła się 14.10.1876 r. w Lengfeld (Niemcy); pierwsza pro-

fesja 3.11.1903 w Rzymie; misjonarka w Assam (Indie) w latach 

1912–1915 i w Chinach w latach 1925–1930; zmarła w Rzymie 

19.04.1968 (AGSorDS, teczka B54). 
33  Urodziła się 30.11.1895 w Dreiborn (Niemcy); pierwsza profesja 

22.08.1921 w Berlinie; misjonarka w Chinach w latach 1925– 

1933; zmarła w Münster 30.09.1978 (AGSorDS, teczka B4). 

 

Shaowu  

– misja sióstr salwatorianek 

(1925–1953) 
 

o. Julian Bednarz SDS 
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jazdem ukończyły roczny kurs pielęgnacji chorych 

w Instytucie Misyjno-Medycznym w Würzburgu. Po-

zostałe, Ferdynanda Gauss35 i Concepta Riegel36, po-

siadały ogólne przygotowanie i praktykę w zakresie prac 

domowych, opieki nad dziećmi oraz katechizacji dzieci. 

Druga grupa sióstr przybyła w 1926 r. razem z pięcioma 

misjonarzami salwatoriańskimi. Pierwsza część ich po-

dróży (z Rzymu do Fuzhou) minęła spokojnie, natomiast 

druga (z Fuzhou do Shaowu) miała dramatyczny prze-

bieg z powodu incydentu z rabusiami i wybuchu epidemii 

cholery37. Nowo przybyłe siostry – Elekta Schlusche38, 

Kiliana Hornung39 i Viktorina Kraus40 – były profeskami 

czasowymi.  

Siostry podjęły swoją posługę misyjną natychmiast 

po przybyciu na teren misji w Shaowu. Od sierpnia 

1925 r. w Shaowu zaczęły pracować trzy siostry, a w 

listopadzie 1926 dołączyły do nich dalsze dwie. Od li-

stopada 1925 r. w Guangze 光泽 zaczęły pracować dwie 

siostry, a w styczniu 1927 r. dołączyła do nich jeszcze 

jedna.  

W Shaowu przełożony misji, ks. Heribert Winkler, 

przeznaczył dla sióstr górne piętro sierocińca. Był to 

dość obszerny budynek, zbudowany jeszcze przez mi-

                                                                           
34  Urodziła się 16.01.1892 w Tauberrettersheim (Niemcy); pierwsza 

profesja 22.08.1921 w Berlinie; misjonarka w Chinach w latach 

1925–1952; zmarła w Merano (Włochy) 3.03.1981 (AGSorDS, 

teczka B62). 
35  Urodziła się 31.12.1890 w Liebenau-Tettnang (Niemcy); pierwsza 

profesja 3.01.1915 w Merano (Włochy); misjonarka w Chinach 

w latach1925–1933 i 1937–1952; zmarła w Merano 17.12.1977 

(AGSorDS, teczka B16). 
36  Urodziła się 13.09.1901 w Fronhofen (Niemcy); pierwsza profesja 

13.07.1922 w Merano (Włochy); misjonarka w Chinach w latach 

1925–1949; zmarła w Milwaukee 13.03.1992 (AGSorDS, teczka 

B47). 
37  Pierwsza część podróży trwała od 28 lipca do 7 września, druga 

rozpoczęła się 22 września i zakończyła dopiero 1 listopada. 

S. Electa Schlusche informowała przełożoną generalną o prze-

biegu podroży: 6.08.1926 (Im rotem Meer), 13.08.1926 (Kara-

czi), 28.08.1926 (an Board), 4.09.1926 (Hongkong), 14.09.1926 

(Foochow), 23.10.1926 (Yangkeo), 7.11.1926 (Shaowu). Podczas 

postoju w Yangkeo wybuchła wśród misjonarzy epidemia cholery, 

na którą zmarł br. Rigobert Bertsch SDS, a ks. Etherlbert Mai 

i s. Kiliana Hornung potrzebowali długiej rekonwalescencji. Zob. 

H. Winkler, The most trying trip I ever made, „The Savior’s Call” 

t. 5, No. June (s. 186-187, 189), July (s. 214-216), August 

(s. 248-249), September (s. 282-283). 
38  Urodziła się 23.09.1884 w Roben (dziś Równe koło Głubczyc); 

pierwsza profesja 14.07.1922 w Berlinie; misjonarka w Chinach 

w latach 1926–1953; zmarła w Merano (Włochy) 11.05.1976 

(AGSorDS, teczka B51). 
39  Urodziła się 17.02.1898 w Lengfeld koło Würzburga (Niemcy); 

pierwsza profesja 15.07.1924 w Börwang; misjonarka w Chinach 

w latach 1926–1952; zmarła w Montet (Szwajcaria) 25.03.1971 

(AGSorDS, teczka B25). 
40  Urodziła się 1.09.1900 w Merkendorf bei Bamberg (Niemcy), 

pierwsza profesja 15.07.1925 w Börwang; misjonarka w Chinach 

w latach 1926–1949; zmarła w Milwaukee (USA) 7.07.1978 

(AGSorDS, teczka B31). 

sjonarzy dominikańskich, który już w ich czasach służył 

jako sierociniec i mieszkanie dla kobiet, tercjarek do-

minikańskich, opiekujących się sierotami 41 . Misyjna 

posługa pięciu sióstr w Shaowu obejmowała: opieko-

wanie się dziećmi przyjętymi do sierocińca, prowadzenie 

apteki dla biednych (wydawanie lekarstw i zakładanie 

opatrunków chorym przychodzącym na stację misyjną 

lub odwiedzanie ich w domach), prowadzenie kuchni dla 

misjonarzy, sierocińca i pomocniczego personelu stacji, 

opieka nad kościołem (utrzymanie porządku, pranie 

bielizny ołtarzowej, zdobienie kwiatami, granie na 

harmonium podczas nabożeństw, wypiek hostii). Po 

nauczeniu się miejscowego dialektu siostry podjęły się 

także katechizowania dziewcząt w szkole, kobiet 

i dziewcząt w odwiedzanych domach w Shaowu, a nawet 

w okolicznych wioskach, gdy nie było zagrożenia ze 

strony band rabusiów. Z pierwszych lat pracy sióstr 

(1925–1930), gdy misja w Shaowu nie była jeszcze 

samodzielna, zachowały się tylko fragmentaryczne 

sprawozdania. Przed przybyciem sióstr, misja opieko-

wała się około 30 sierotami przebywającymi w siero-

cińcu. Najmniejsze z nich, wymagające jeszcze 

karmienia piersią, oddawano pod opiekę wynajętym 

mamkom (za uzgodnioną opłatą), a starsze dzieci 

przebywały w sierocińcu. Po przybyciu sióstr liczba 

podopiecznych powoli wzrastała, mimo że wielu z nich 

w krótkim czasie zmarło. Dzieci, przeważnie dziew-

czynki, nierzadko były podrzucane pod bramę misji 

przed wschodem słońca. Niektóre z nich były poważnie 

chore i mimo usilnych starań często nie udawało się im 

pomóc. Po udzieleniu im pierwszej pomocy, chrzczono 

je. Dzieci, które zmarły, grzebano na przykościelnym 

cmentarzu42.  

Z lat 1925–1930 nie zachowały się sprawozdania 

odnośnie posługi chorym. Wiadomo jednak, że siostry 

były wspierane w tej pracy przez starsze dziewczynki 

z sierocińca lub kobiety zatrudnione przez misję, które 

                                                
41  Według zachowanego opisu jednej z sióstr z grudnia 1926 r. 

budynek posiadał na parterze trzy duże pomieszczenia, które 

służyły jako sypialnia dla sierot, sala do zabaw i nauki oraz ja-

dalnia, a także kilka mniejszych używanych jako magazyny 

żywności i materiałów (odzież, tkaniny, zabawki itp.). Całe górne 

piętro zajmowały pokoje przeznaczone do wyłącznego użytku 

sióstr. Zob. Unseren Waisenhaus, w: AGSorDS, teczka China 1. 
42  W 1925 r. w sierocińcu w Shaowu przebywało 13 sierot; ich liczba 

w roku 1927 wzrosła do 49 (w tym 37 w Shaowu, 12 w nowo 

otwartym sierocińcu w Guangze); w 1930 siostry opiekowały się 

już 125 sierotami (w tym 121 dziewczynek i 4 chłopców). Zob. 

China, „Salvatorianerinnen-Chronik” Dezember 1926 (t. 1, n. 6), 

s. 122; Statistik für 1921/2 – 1927 (Archiwum Generalne Salwa-

torianów w Rzymie [AGS], M-2, Coll. 7: 23.2); Heribert Winkler, 

Prospectus Status Missionis za rok 1930–1931, w: Archivio Ge-

nerale della S.C. de Propaganda Fide, vol. 1022 (lata: 

1929–1931), rub. 32/6, s. 149. 
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służyły jako tłumaczki i towarzyszyły siostrze podczas 

odwiedzin chorych w ich domach43.  

S. Elekta Schlusche opiekowała się w Shaowu ko-

ściołem, zakrystią i, będąc dyplomowaną krawcową, 

troszczyła się o paramenty liturgiczne, które szyła lub 

naprawiała. Wypiekała hostie i komunikanty dla 

wszystkich stacji misyjnych. Sama hodowała kwiaty dla 

przyozdobienia ołtarzy lub zbierała je na łąkach za 

miastem. Troszczyła się też o odzież dla sierot i misjo-

narzy w Shaowu44. 

Druga wspólnota sióstr na terenie misji Shaowu 

powstała w listopadzie 1925 r., gdy pierwsze dwie sio-

stry zamieszkały w domu, który wybudował ks. Salezy 

Spirig45. W styczniu 1927 r. dołączyła do nich jeszcze 

jedna siostra. Przełożoną tej małej wspólnoty była 

s. Ferdynanda Gauss (1925–1930). Podobnie jak 

w  Shaowu, siostry natychmiast po przybyciu zaczęły 

opiekować się kaplicą, która mieściła się na parterze 

budynku szkolnego, chorymi zgłaszającymi się do mi-

syjnej apteki i sierotami, otwierając drugi sierociniec na 

terenie misji. Rok później, po dostatecznym opanowaniu 

miejscowego dialektu, s. Ferdynanda podjęła systema-

tyczną katechizację dziewcząt i kobiet. 

Regularną pracę misyjną sióstr utrudniały grasujące 

grupy bandytów, rabujące mieszkańców wiosek lub 

małych miasteczek, a niekiedy zagrażające nawet dużym 

miastom, takim jak Shaowu i Guangze. Znaczące za-

kłócenia spowodowało wkroczenie na teren misji 

Shaowu wojsk armii narodowej z Guangzhou (Kanton) 

na przełomie roku 1926/1927.  Wielokrotne zakwate-

rowanie żołnierzy w budynku szkoły, w domu misjo-

narzy i w domu sióstr utrudniało ich pracę w Guangze46. 

Negatywny wpływ miał także sprzyjający malarii klimat 

w Shaowu i Guangze. Cztery spośród ośmiu sióstr dość 

często, przynajmniej kilka razy w roku, chorowało na 

malarię. Niestety, powrót do pełni sił trwał niekiedy 

bardzo długo, zwłaszcza gdy równocześnie zachoro-

wały, np. na zapalenie płuc lub dur. Jesienią 1929 r. 

poważnie zachorowała na malarię i dur s. Innocentia 

                                                
43  (Sorores) „infirmos in privatis domibus visitant, sed semper duae 

exeunt, aut una Soror cum muliere sinica, ita ut de vitandis pe-

riculis cautum sit.” Por. Heribert Winkler, Prima relatio missionis 

indenpendentis de Shaowu (1930), w: Archivio Generale della 

S.C. de Propaganda Fide, vol 1022, rub. 32/6, s. 129. 
44  Ks. Cletus Lohmann, misjonarz w Chinach od 1940 do 1952 r., 

napisał o niej piękne wspomnienie. Zob. Cletus Lohmann, Eine 

Missionsschwester, „Heiland der Welt” 1977/1, s. 14-18. 
45  W pierwszym liście z Guangze do matki generalnej, s. Ferdynanda 

pisała, że dom sióstr posiadał na piętrze cztery pokoje do ich 

wyłącznego użytku, natomiast na parterze trzy pomieszczenia dla 

siostry zajmującej się chorymi, kuchnię i magazyn. Por. List s. 

Ferdynandy G. z 18.11.1925, w: AGSorDS, China I. 
46  Zob. Aus Kwangtseh, w: „Salvatorianerinnen-Chronik” Dezember 

1926 (t. I, n. 6), s. 129; List s. Ferdynandy G. (Guangze) 

z 12.12.1926 i List s. Innocentii (Shaowu) z 20.12.1926, 

w. AGSorDS, China I. 

Stahl. Po kilku tygodniach leczenia w Shaowu prze-

wieziono ją do szpitala w Fuzhou, ale nadal nie nastę-

powała poprawa. W stycznia 1930 r. lekarz uznał, że 

jedynie zmiana klimatu umożliwi siostrze powrót do 

pełni zdrowia. S. Innocentia wyjechała w lutym 1930 r. 

do Rzymu47. Na nową przełożoną sióstr salwatorianek 

w Chinach wybrano s. Elektę Schlusche, a jej konsul-

torkami zostały s. Adolfina Witmann i s. Ferdynanda 

Gauss48. Tymczasem w 1930 r. praca misyjna rozwijała 

się nadal pomyślnie, chociaż w styczniu, sierpniu i li-

stopadzie siostry musiały uciekać ze stacji w Guangze do 

Shaowu na okres paru tygodni z powodu rabusiów za-

grażających miastu. Mimo tych przerw w Guangze 

przyjęto w 1930 r. 35 nowych sierot, 1733 razy wydano 

lekarstwa zgłaszającym się chorym oraz założono 253 

opatrunki. Podobnie rozwijała się działalność w Shao-

wu49. 

 

2. Na wygnaniu w Fuzhou (1931–1935) 

Na początku roku 1931 zaczęły krążyć pogłoski, że 

odziały chińskiej armii czerwonej zamierzają wkroczyć 

na przygraniczne tereny prowincji Fujian. Misja Shaowu 

graniczyła od zachodu z prowincją Jiangxi, gdzie toczyły 

się walki między wojskami nacjonalistycznymi (Guo-

mindang) i komunistycznymi. I rzeczywiście, pod koniec 

maja pierwszy oddział wojsk komunistycznych zajął 

Jianning 建宁, a pracujący tam ks. Melchior Geser SDS 

ratował się ucieczką w kierunku Shaowu. Gdy wiado-

mość o tym wydarzeniu dotarła do Shaowu, przełożony 

misji ks. Heribert Winkler nakazał zgromadzić się 

w Shaowu wszystkim misjonarzom i siostrom, aby ra-

zem uciekać do Fuzhou. Siostry umieściły młodsze 

dzieci z sierocińca u zaprzyjaźnionych rodzin, a dziew- 

częta postanowiły zabrać ze sobą. Wynajęto dwie łodzie, 

jedną dla sióstr i dziewcząt, a drugą dla misjonarzy. 

Grupa 28 osób (7 sióstr, 4 księży, 2 braci, 14 dziewcząt 

i 1 katecheta) opuściła misję wieczorem, w sobotę 

6 czerwca, udając się do przystani nad rzeką Min. Nie-

stety, stacjonujący w mieście żołnierze narodowej armii 

chińskiej zawrócili ich, nakazując pozostać na miejscu, 

aby nie wywoływać paniki wśród ludności. W nocy 

z niedzieli na poniedziałek wkroczyła do miasta duża 

                                                
47  Zob. List s. Innocentii do Matki Generalnej z 16.01.1930 (AGS-

orDS, China I); List H. Winklera do Matki Generalnej 

z 18.01.1930 (AGSorDS, China I). Warto tu dodać, że jeden 

z misjonarzy, ks. S. Spirig również cierpiał z powodu częstych 

nawrotów malarii, które do tego stopnia zrujnowały jego zdrowie, 

iż w listopadzie 1930 r. zmarł podczas kolejnego nawrotu tej 

choroby. Zob. List ks. H. Winklera do ks. P. Pfeiffera 

z 24.11.1930 r. (AGS, China, coll. 6: 11.11). 
48  Por. „Salvatorinerinnen-Chronik” November 1931 (t. 2, n. 3) 

s. 93. 
49  Zob. List s. Viktoriny do Matki Generalnej z 31.10.1930 (AGS-

orDS, China I) a także „Salvatorinerinnen-Chronik” November 

1931 (t. 2, n. 3) s. 93. 
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banda rabusiów podająca się za komunistów (nosili 

czerwone opaski na lewym ramieniu). Gdy tylko rozle-

gły się pierwsze odgłosy walki salwatoriańska grupa 

przybyła do przystani, lecz nie udało się odpłynąć, po-

nieważ rabusie już zdążyli wydać wszystkim właścicie-

lom łodzi zakaz opuszczania przystani w Shaowu bez 

specjalnego pozwolenia ich przywódcy. Po wschodzie 

słońca cała grupa została aresztowana: siostry i dziew-

częta pozostały w swojej łodzi, natomiast misjonarzy 

zabrano do aresztu w mieście. Po trzech dniach per-

traktacji rabusie zgodzili się uwolnić wszystkich po 

wypłaceniu uzgodnionego okupu. W tych dniach paro-

osobowe grupy rabusiów próbowały kilkakrotnie – bez 

powodzenia – porwać przebywające na łodzi dziewczęta, 

które ratowały się ucieczką wypływając na głęboką 

wodę. Zaopatrzeni w specjalne zezwolenie odpłynęli 

w kierunku Fuzhou, lecz już po kilku godzinach wysiedli 

z łodzi i piechotą udali się w kierunku Jianyang [Kien- 

yang] do stacji misyjnej dominikanów amerykańskich. 

Po czterech dniach wyczerpującego marszu dotarli na 

miejsce. Po odpoczynku odpłynęli w dalszą drogę wy-

najętymi łodziami i 27 czerwca szczęśliwie dotarli do 

Fuzhou. Siostry i dziewczęta zostały gościnnie przyjęte 

przez siostry dominikanki, a misjonarze zamieszkali 

w domu wikariusza apostolskiego, biskupa Franciszka 

Aguirre OP50. 

Wiadomości napływające z terenu misji Shaowu 

unaoczniły fakt, że na powrót do misji trzeba będzie 

długo czekać. Nie chcąc nadużywać gościnności sióstr 

dominikanek, przełożony misji, ks. Heribert Winkler, 

wynajął od konsulatu angielskiego dwa nieużywane 

wówczas budynki położone w Fuzhou-Mamoi, jeden 

większy dla sióstr i dziewcząt zabranych z Shaowu, 

a drugi dla misjonarzy. Przeprowadzka miała miejsce 24 

sierpnia 1931 r. Siostry zajmowały się dalszą nauką 

języka chińskiego i wychowaniem dziewcząt. Dwie 

z podopiecznych wyraziły pragnienie wstąpienia do 

zgromadzenia salwatorianek51. Na początku roku 1932 

kolejna grupa sierot z Shaowu została sprowadzona do 

Fuzhou, a jesienią tegoż roku 17 dorosłych katolików 

uciekających przed wojskami komunistycznymi również 

                                                
50  Historia tych trzech dramatycznych tygodni jest dość dobrze u-

dokumentowana. Jedno ze sprawozdań, napisane przez s. Elektę 

Schlusche, zachowało się w oryginalnej wersji niemieckiej i w 

tłumaczeniu na język angielski (po niemiecku: „Salvatorianerin-

nen-Chronik” November 1931 (t. 2, n. 3), s. 93-99; po angielsku: 

List s. Elekty S. do Matki Generalnej z 28.06.1931 (AGSorDS, 

China I), s. 1-10). Drugie sprawozdanie napisał ks. H. Winkler 

(zob. List H. Winklera do ks. P. Pfeiffera z 15.06.1931 (AGS, 

M-2, Coll. 6: 11.11), s. 1-6; opublikowany w „Missionär” 

D/9/1931, s. 282-285). 
51  Zob. List s. Elekty S. do Matki Generalnej z 23.09.1931 (AGS-

orDS, China I); „Salvatorianerinnen-Chronik” April 1932 (t. 2, n. 

4), s. 117. 

znalazło schronienie w salwatoriańskiej prokurze 52 . 

W marcu 1933 r. ks. H. Winkler zakupił działkę 

w Fuzhou-Nantai z dwoma domami, które po niewiel-

kich przeróbkach mogły przyjąć wszystkich misjonarzy 

i siostry z sierotami. Niestety, w niecałe dwa tygodnie po 

przeprowadzce dom zamieszkany przez siostry z ich 

podopiecznymi spłonął w nocy z 28/29 czerwca. Na 

szczęście nikt nie zginął, lecz siostry i dzieci utraciły całe 

swoje mienie. Siostry wraz z sierotami musiały wrócić 

do Fuzhou-Mamoi, zanim ponownie mogły zamieszkać 

w odbudowanym domu (13 lutego 1934)53.  

W 1933 r. dwie siostry wyjechały do Europy. 

S. Ferdynanda Gauss uczestniczyła w kapitule general-

nej, a następnie kilka lat pracowała w macierzystej 

prowincji w Niemczech. S. Florentia Berners została 

odwołana z Chin i w roku 1934 przez Rzym wróciła do 

swojej prowincji w Niemczech54. 

Pozostałe w Fuzhou-Nantai siostry opiekowały się 

gromadką sierot, która powiększała się, gdyż przyj-

mowano także sieroty urodzone w Fuzhou. Sprawoz-

dania z 1933 i 1934 r. mówią o 85 dziewczętach i 7 

chłopcach. Ponadto do szkoły nauczycielskiej w Szang- 

haju posłano 10 dziewcząt i 7 chłopców 55 . Siostry 

opiekawały się także chorymi ze wspólnoty katolickiej, 

którzy z terenu misji Shaowu schronili się w Fuzhou56.  

 

3. Powrót do Shaowu i dalszy rozwój działalności 

(1935–1941) 

W drugiej połowie roku 1934 na teren misji Shaowu 

zaczął powracać pokój. Chińska armia czerwona opu-

ściła południowe Chiny, a wojska narodowej armii coraz 

skuteczniej zwalczały grasujące bandy rabusiów. Późną 

jesienią zaczęli wracać do Shaowu chrześcijanie. 

W grudniu 1934 r. okrężną drogą przez Szanghaj po-

wrócił do Shaowu ks. Heribert Winkler z trzema mi-

sjonarzami i zaczął przygotowywać powrót pozostałych 

misjonarzy i sióstr z sierotami. Kilka miesięcy zajęło 

naprawianie ocalałych, lecz zdewastowanych budynków 

                                                
52  Druga grupa sierot liczyła 20 osób. Zob. List H. Winklera do P. 

Pfeiffera z 31.01.1932 (AGSorDS, China I); Jahresbericht 1932 

(SorDS), w: AGSorDS, China I), s. 1-5. 
53  Opis tego dramatycznego wydarzenia jest dobrze udokumento-

wany w listach i oficjalnych sprawozdaniach. Zob. List H. 

Winklera do P. Pfeiffera z 30.06.1933 (AGS, M-2, Coll. 6: 

11.11); List s. Elekty S. do Matki Generalnej z 1.07.1933 (AGS-

orDS, China I). 
54  Zob. Berichcht über 1933 (AGSorDS, China I), s. 3-4.  
55  Prospectus status missionis 1932-1933 (AGS, M-2, Coll. 7: 

18.13); Jahresbericht für 1933-34 (AGS, M-2, Coll. 6: 11.21 & 

Coll. 7: 18.13). 
56  Zob. List s. Adolfiny W. do Matki Generalnej z 13.04.1934 

(AGSorDS, China I): „Hier in Foochow können wir auch etwas 

ambulante Krankenpflege bei unseren Christen ausüben, es sind 

doch ziemlich viele Flüchtlinge von unserem Gebiet hier“. (Tutaj 

w Fuzhow możemy także trochę opiekować się chorymi odwie-

dzając ich, gdyż jest tu dość sporo uciekinierów z naszego terenu.) 
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misyjnych. Siostry z podopiecznymi wróciły w dwóch 

grupach: pierwsza (2 siostry i 7 najstarszych dziewcząt) 

dotarła do Shaowu 19 marca 193557, a druga (3 siostry 

i 7 sierot) powróciła 8 czerwca 1935 58 . Trzy siostry 

w Shaowu i dwie w Guangze natychmiast podjęły swoją 

dotychczasową pracę: opiekę nad sierotami i apostolat 

wśród chorych. Do sierocińców w Shaowu i Guangze 

powróciły także dzieci oddane pod opiekę rodzinom 

chrześcijańskim w 1931 r. Znacząco wzrosła liczba osób 

zgłaszających się po lekarstwa lub na konsultacje me-

dyczne. Po okresie kilkuletniego panowania komunistów 

znacznie więcej ludzi zgłaszało się, prosząc o przygo-

towanie do chrztu. Z tego powodu siostry uznały kate-

chizację kobiet i dziewcząt, a szczególnie ich 

przygotowanie do chrztu i Pierwszej Komunii Świętej za 

pierwszoplanowe zadanie apostolskie w tamtym czasie59. 

Zmniejszoną liczbę sióstr udało się zwiększyć. Usilne 

prośby przełożonej, s. Elekty Schlusche oraz przełożo-

nego misji, ks. Heriberta Winklera i jego następcy, ks. 

Inigo Königa zostały wysłuchane. W latach 1937–1938 

matka generalna salwatorianek, Liboria Hansknecht, 

skierowała do pracy misyjnej w Chinach pięć nowych 

sióstr, a s. Ferdynandzie Gauss pozwoliła wrócić do 

Chin. I tak w lutym 1937 przybyła do Shaowu z grupą 

trzech misjonarzy salwatoriańskich s. Dagoberta Bur-

chert60 i s. Ferdynanda Gauss. We wrześniu przyjechała 

długo oczekiwana s. Norbertina Lutzenberger, z wy-

kształcenia dentystka61. W grudniu 1938 r. do Shaowu 

dotarły kolejne trzy siostry: Gilberta Lang 62 , Dora 

Schupp63 i Andrea Ness64. S. Gilberta była krawcową 

                                                
57  Zob. List s. Elekty S. i s. Concepty R. do Matki Generalnej 

z 23.03.1935 (AGSorDS, China I). 
58  Zob. List S. Adolfiny W. do Matki Generalnej z 25.08.1935 

(AGSorDS, China I). 
59  Por. List S. Adolfiny W. do Matki Generalnej z 25.08.1935 

(AGSorDS, China I). „[...] uns Schwestern obliegt nun die Auf-

gabe, die Frauen und Mädchen in der hl. Religion zu unterrichten 

oder wenigstens darauf zu achten, dass die Katechistinnen ihre 

Pflicht erfüllen“ (na nas, siostrach, spoczywa zadanie uczenia 

kobiet i dziewcząt o św. religii lub przynajmniej baczenie, by 

katechetki wypełniały swoje obowiązki). 
60  Urodziła się 4.12.1904 w Wognyt (Prusy Wchodnie); pierwsza 

profesja 6.01.1926 w Berlinie; misjonarka w Chinach w latach 

1937–1943; zmarła w Shaowu 30.08.1943 (AGSorDS, teczka B7). 
61  Urodziła się 30.01.1900 w Mittelstetten (Niemcy); pierwsza 

profesja 15.07.1928 w Börwang (Niemcy); misjonarka w Chinach 

w latach 1937–1949; zmarła w Milwaukee 2.05.1977 (AGSorDS, 

teczka B35). 
62  Urodziła się 20.01.1899 w Höchstadt an der Aisch (Niemcy); 

pierwsza profesja 6.01.1927 w Merano (Włochy); misjonarka 

w Chinach w latach 1938–1949; zmarła w Passawie 23.03.1983 

(AGSorDS, teczka B34). 
63  Urodziła się 8.04.1905 w Niederhofen (Niemcy); pierwsza pro-

fesja 6.01.1927 w Merano (Włochy); misjonarka w Chinach 

w latach 1938–1952; zmarła w Rzymie 12.12.1995 (AGSorDS, 

teczka B52A). 
64  Urodziła się 24.04.1897 w Bazylei (Szwajcaria); pierwsza profesja 

19.03.1938 w Rzymie; misjonarka w Chinach w latach 1938– 

z wieloletnią praktyką w domu wychowaczym salwato-

rianów w Lochau. S. Dora była pielęgniarką z długo-

letnim doświadczeniem pracy w szpitalu salwatorianek 

w Budapeszcie. S. Andrea z kolei była pielęgniarką/ 

wychowawczynią dzieci. Nowe siostry uczyły się gra-

matyki miejscowego języka z podręczników, a wymowę 

ćwiczyły z pomocą chińskiej postulantki, która dość 

dobrze mówiła po niemiecku. Później otrzymała ona 

imię zakonne Józefina65. 

Większa liczba sióstr (11) pozwoliła urzeczywistnić 

od dawna zamierzony plan założenia placówek sióstr 

salwatorianek przy istniejących głównych salwatoriań-

skich stacjach misyjnych w Heping i Jianning66. Trzecią, 

po Shaowu i Guangze, wspólnotą salwatorianek 

w Chinach,  była misja w Heping, zainicjowana w lutym 

1939 r. W tamtym czasie Heping było dużą wioską 

z placem targowym, oddaloną o 8 godzin marszu od 

Shaowu, gdzie salwatorianie założyli stację misyjną 

w 1928 r. Jako pierwsze przybyły do Heping ss. Con-

cepta Riegel i Dora Schupp, zajmując wybudowany dla 

nich domek na terenie misji. Głównym zadaniem 

s. Concepty było towarzyszenie miejscowej katechetce 

w jej wędrówkach po okolicznych wioskach. Opieko-

wała się również sierotami i kobietami w podeszłym 

wieku oraz była przełożoną wspólnoty sióstr w Heping. 

S. Dora zajmowała się chorymi, odwiedzając ich 

w domach i zdobiła kościół kwiatami. Warto dodać, że 

siostry musiały nauczyć się porozumiewać w miejsco-

wym dialekcie, który dość znacznie różnił się od języka 

używanego w Shaowu67. W kwietniu 1941 r. do wspól- 

noty dołączyła s. Ferdynanda Gauss.  

Kolejna, czwarta misja sióstr salwatorianek, po-

wstała w Jianning w 1941 r. Dwie siostry: Dora Schupp 

i Gilberta Lang przybyły tam na początku listopada. 

Siostry zajęły się przede wszystkim apostolatem chorych 

oraz katechizacją kobiet i dziewcząt68. 

                                                                           
1947; zmarła w Merano (Włochy) 5.01.1984 (AGSorDS, teczka 

B40). 
65  Józefina Tsang urodziła się 12.10.1915 w Chinach; pierwsza 

profesja 19.03.1944 w Shaowu; misjonarka w Chinach w latach 

1938–1948; zmarła w Shaowu 17.02.1948 (AGSorDS, teczka 

B58). 
66  Już pierwszy przełożony misji w Shaowu, ks. Heribert Winkler, 

planował wysłanie sióstr do Jianning (Kienning) w 1930 r. Zob. 

List H. Winklera do Matki Generalnej z 19.06.1928 (AGSorDS, 

China I). 
67  Zob. List s. Concepty R. do Matki Generalnej z 5.03.1939 

(AGSorDS, China II); zob. także: Kurzbericht über die China-

mission, s. 10-11 (tekst napisała s. Dora Schupp w 1984 r.). 
68  Informacje o tej fundacji są nieliczne, bo z powodu toczącej się 

wojny wymiana korespondencji między misją w Chinach a prze- 

łożoną generalną w Rzymie prawie ustała (np. z 1942 r. nie 

zachował się żaden list). Zob. wzmianki w: Schwestern-Chronik, 

Shaowu-China 1941-1946 (AGSorDS, China II), s. 1; Listy 

s. Norbertyny L. do Matki Generalnej z 25.02.1941 i 19.03.1941 

(AGSorDS, China II). 
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W omawianym okresie (1935–1941) następujące 

przełożone koordynowały prace sióstr salwatorianek 

w Chinach: Elekta Schlusche (1930–1937), Ferdynanda 

Gauss (1937–1940) i Norbertina Lang (1940–1949). 

Według zachowanego z września 1941 r. sprawoz-

dania prefekta apostolskiego ks. Inigo Königa, siostry 

(11) prowadziły następujące apostolaty: Shaowu – sie-

rociniec (1 siostra), katecheza dziewcząt i kobiet (1), 

prowadzenie apteki, pomoc w misyjnym szpitalu (52 

łóżka), odwiedzanie chorych w ich domach (2), pro-

wadzenie kuchni dla personelu stacji (1); Guangze – 

sierociniec (1), prowadzenie apteki i odwiedzanie cho-

rych w ich domach (1), prowadzenie kuchni dla perso-

nelu stacji (1); Heping – prowadzenie apteki (1), 

odwiedzanie chorych w ich domach (1), prowadzenie 

kuchni dla personelu stacji (1)69.  

Tocząca się od 1937 r. wojna między Japonią 

a Chinami nie objęła terenu misji Shaowu. Jednak coraz 

liczniejsi uciekinierzy z Fuzhou i z sąsiedniej prowincji 

Jiangxi oraz wzrastające ceny żywności ciągle o niej 

przypominały. W lipcu 1939 r. japońskie bombowce 

kilkakrotnie pojawiły się nad Shaowu, odlatując bez 

zrzucania bomb. Mimo to, ks. Inigo König zarządził 

ewakuację sierocińca na wieś niedaleko Shaowu, a dzieci 

szkolne posłano na przymusowe ferie70. Po wybuchu 

wojny w Europie wymiana korespondencji z Europą 

i Ameryką stała się coraz trudniejsza i rzadsza. 

 

4. Drugie wygnanie sióstr niemieckiego pochodzenia 

(1942–1945) 

W grudniu 1941 r. wojna chińsko-japońska przekształ-

ciła się w wojnę światową, gdy japońskie lotnictwo 

zbombardowało bazę amerykańskiej marynarki wojennej 

w Honolulu na Hawajach. Narodowy rząd chiński wydał 

deklarację o wypowiedzeniu wojny Rzeszy Niemieckiej 

jako sojusznikowi Japonii (9 grudnia 1941)71. Po tej 

deklaracji siostry i misjonarze niemieckiego pochodzenia 

znaleźli się na wrogim terytorium. W lutym 1942 r. 

siostry i misjonarze w Guangze dowiedzieli się, że lo-

kalna administracja zamierza ich wypędzić. Przełożona, 

s. Norbertina Lutzenberger, udała się osobiście z Shao- 

wu do Guangze, aby złożyć prośbę o pozwolenie na 

                                                
69  List ks. I. Königa do ks. P. Pfeiffera z 18.09.1941. W oficjalnym 

sprawozdaniu dla Kongregacji Rozkrzewiania Wiary ks. I. König 

podał, że w 3 sierocińcach przebywało 153 dzieci, w 9 punktach 

aptecznych rozdano 50 005 razy lekarstwa (po uprzedniej kon-

sultacji), w 6 domach dla osób w podeszłym wieku miano pod 

opieką 61 osób (zob. Prospectus status missionis 1941, w: AGS, 

M-2, Coll. 6: 11.21). Na stacjach misyjnych, gdzie siostry nie były 

obecne, rozdawaniem lekarstw zajmowali się misjonarze. 
70  List ks. I. Königa do ks. P. Pfeiffera z 12.08.1939 (AGS, M-2, 

Coll. 7: 18.1). Ewakuowanymi dziećmi opiekowały się dwie 

siostry, kilka kobiet i dwaj misjonarze. 
71  Zob. List I. Königa do współbraci z 1.02.1942 (AGS, M-2, Coll. 

1). 

dalsze przebywanie i pracę sióstr misjonarek na tej stacji. 

W kwietniu siostry i misjonarze z innych stacji otrzymali 

nakaz zgromadzenia się w Shaowu. Siostry z Jianning 

i Heping przybyły do Shaowu na początku maja. Po 

dwóch tygodniach nadeszła radosna wiadomość, że sio-

stry przebywające w Guangze mogą pozostać na swojej 

stacji, a te zgromadzone w Shaowu mogą powrócić na 

swoje placówki72. Przed dwa kolejne lata siostry mogły 

dalej spokojnie pracować.  

W latach 1942 i 1943 ewakuowano do Shaowu 

z frontu wojny chińsko-japońskiej, przebiegającego 

przez sąsiednią prowincję Jiangxi, dużą liczbę rannych 

żołnierzy chińskich. Z prawie całkowicie zajętej przez 

wojska japońskie prowincji Zhejiang przybyło na teren 

misji wielu uciekinierów. Rannych żołnierzy kwatero-

wano w dużych halach w bardzo prymitywnych wa-

runkach; niektórych chorych przynoszono do misyjnego 

szpitalika. Wielu zmarło przyjmując chrzest z rąk od-

wiedzających ich misjonarzy lub sióstr. Jednak znacznie 

więcej pracy przysporzyła siostrom opiekującym się 

chorymi epidemia cholery, która wybuchła w 1941 r., 

a w 1942 i 1943 zbierała obfite żniwo wśród rannych 

żołnierzy, uciekinierów i miejscowej ludności. S. Da-

goberta Burchert ze szczególnym poświęceniem opie-

kowała się zarażonymi, odwiedzając ich w domach lub 

w miejscu odosobnienia. Dzięki jej posłudze wielu 

chorych przyjęło jeszcze przed śmiercią chrzest. Nie-

stety, w sierpniu 1943 r. s. Dagoberta sama zaraziła się 

i po pięciodniowej zaledwie chorobie zmarła73. 

Pomniejszona grupa misjonarek salwatoriańskich 

powiększyła się w 1944 r., gdy dwie pierwsze siostry 

Chinki: Teresa Pao74 i Józefina Tsang75 złożyły pierwszą 

profesję zakonną. Ponadto pracę sióstr salwatorianek 

wspierała wzrastająca liczebnie grupa rodzimych Małych 

Sióstr Salwatorianek76. 

                                                
72  Zob. Schwestern-Chronik, Shaowu-China 1941-1946, s. 2 (AG-

SorDS, China II). Misjonarze z innych stacji, z wyjątkiem tych 

z Guangze, musieli pozostać w Shaowu do początku sierpnia 1942 

r. (zob. List ks. C. Lohmanna do G. Hegele SDS z 20.05.1946 

(SDS Archiv/München). Siostry pracujące w Jianning nie 

powróciły tam, lecz pozostały w Shaowu (zob. Neuigkeiten aus der 

Mission, 18.12.1942, SDS Archiv/München). 
73  W pogrzebie zmarłej 30.08.1943 r. siostry Dagoberty Burchert 

uczestniczyli wszyscy misjonarze i misjonarki oraz bardzo liczni 

wierni. Zob. Schwestern-Chronik, Shaowu-China 1941-1946 

(AGSor., China II); Kurzbericht über Chinamission, s. 15 (AG-

SorDS, China II). 
74  Urodziła się 11.02.1913 w Shanghaju (Chiny); pierwsza profesja 

19.03.1944 w Shaowu (Chiny); misjonarka w Chinach w latach 

1944–1949 i na Tajwanie w latach 1962-1995; zmarła w Ilan-City 

(Tajwan) 12.11.1995 (AGSorDS, teczka B43). 
75  Urodziła się 12.10.1915 w Chinach; pierwsza profesja 19.03.1944 

w Shaowu (Chiny); misjonarka w Chinach w latach 1944–1948; 

zmarła w Shaowu 17.02.1948 (AGSorDS, teczka B58). 
76  Założył je 8.12.1936 r. ks. Inigo König SDS jako stowarzyszenie 

na prawie diecezjalnym, na wzór podobnych instytutów ist-

niejących w innych wikaratach apostolskich w Chinach. Kandy-
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Dobrze rozwijającą się, mimo wielu utrudnień 

spowodowanych toczącą się wojną, działalność misyjną 

niespodziewanie zakłócił wydany 14 października 1944 

r. nakaz zgromadzenia się w jednym miejscu misjonarzy 

i sióstr pracujących w podprefekturze Shaowu. Nakaz 

dotyczył osób posiadających niemieckie paszporty 

i pracujących w Shaowu, Heping i Taining. Siostry wraz 

z misjonarzami miały udać się 18 października do od-

ległego o 550 km Shanghang na terenie obsługiwanej 

przez dominikanów niemieckich prefektury apostolskiej 

Tingchow. Natychmiastowa interwencja prefekta apo-

stolskiego Inigo Königa spowodowała jedynie przesu-

nięcie terminu wyjazdu z Shaowu z 18 października na 

17 grudnia 1944 roku. Shaowu opuściło 5 sióstr (Dora 

Schupp, Gilberta Lang, Elekta Schlusche, Concepta 

Riegel i Ferdynanda Gauss), 12 księży, 2 braci i 2 se-

minarzystów. Po uciążliwej podróży autobusem cała 

grupa dotarła do celu 24 grudnia 77 . Pracę misyjną 

w Shaowu kontynuowały 4 siostry: Norbertina Lutzen-

berger (posiadająca paszport USA) i Andrea Ness 

(paszport szwajcarski) oraz Józefina Tang i Teresa Pao 

(Chinki). Siostry pracujące w Guangze (Adolfina Wit-

mann, Kiliana Hornung i Viktorina Kraus) nie otrzymały 

nakazu opuszczenia swojej placówki, więc mogły spo-

kojnie dalej pracować. Tymczasem w Shanghang s. Dora 

Schupp już od 26 grudnia podjęła pracę w szpitalu, a po 

trzech miesiącach w szpitalnej aptece. Inne siostry po-

magały w prowadzeniu domu miejscowym siostrom 

(dominikanki z Niemiec). Siostry salwatorianki powró-

ciły do Shaowu wraz z misjonarzami 5 stycznia 1946 r.78. 

Oficjalne sprawozdanie z lat 1942–1945 podaje intere-

sujące dane odnośnie działalności charytatywnej sióstr 

salwatorianek wspieranych przez rodzime Małe Siostry 

Salwatorianki. Aż trudno uwierzyć, że tak mała liczba 

misjonarek mogła wykonać tak wiele pracy79. 

                                                                           
datki po rocznym nowicjacie składały przyrzeczenia, które od-

nawiały każdego roku. Przez swoją posługę apostolską i przykład 

chrześcijańskiego życia miały pomagać w dziele nawracania. Po 

kilku latach, jeśli tego pragnęły, mogły prosić o wstąpienie do 

zgromadzenia sióstr salwatorianek. Od 1936 r. do 1945 do sto-

warzyszenia wstąpiło 20 dziewcząt, dwie z nich w 1944 r. złożyły 

pierwszą profesję jako salwatorianki (Inigo König SDS, Be-

gleit-Schreiben zu Konstitutionen der Kleinen Schwestern, 1945, 

s. 1-2). 
77  Zob. Schwestern-Chronik, Shaowu-China 1941–1946 (AGSor., 

China II). Podróż barwnie opisał jeden z misjonarzy: Verbannung 

von Shaowu nach Shanghang, s. 1-7 (AGS, M-2, Coll. 2). 
78  Zob. Schwestern-Chronik, Shaowu-China 1941–1946 (AGSor., 

China II). Zachował się ciekawy opis podróży powrotnej: Reise 

von Shanghang nach Shaowu, s. 1-6 (AGS, M-2, Coll. 2). 
79  Siostry opiekowały się 112 sierotami w 1942, 80 w 1943, 65 

w 1944, 51 w 1945; w domach spokojnej starości w 1942 opie-

kowały się 45 osobami w podeszłym wieku, 24 w 1943, 20 w 1944, 

15 w 1945; odwiedziły chorych w ich domach: 9467 (1942), 9812 

(1943), 8026 (1944), 6348 (1945); zastrzyk chorym pacjentom 

zrobiły 6613 razy w 1942, 20 191 (1943), 21 191 (1944), 6313 

5. Nowy okres rozwoju (1946–1948) 

W latach 1946–1948 siostry salwatorianki pracowały na 

trzech placówkach: Shaowu (5 sióstr), Guangze (3) 

i Heping (2)80. W liście do przełożonej generalnej prefekt 

apostolski informował o dokonaniach sióstr w pierw-

szym roku (1946) po powrocie z wygnania w Shanghang. 

Według tego sprawozdania siostry w dwóch sierocińcach 

opiekowały się 60 sierotami, w szpitaliku misyjnym 

obsłużyły 350 chorych, a 6 300 razy odwiedziły chorych 

w domach, w 6 aptekach misyjnych dla ubogich zbadały 

400 chorych i wydały im 95 000 razy lekarstwa, 11 000 

razy zrobiły chorym zastrzyk, 11 000 razy założyły 

opatrunki, siostra dentystka usunęła 600 zepsutych zę-

bów, w 4 domach dla starszych osób opiekowały się 20 

osobami. Ponadto siostry prowadziły gospodarstwo 

domowe na trzech stacjach misjonarzy salwatorianów, 

a przetwory żywnościowe, ubrania, bieliznę ołtarzową 

i hostie przygotowywały również dla innych stacji. Nic 

dziwnego, że pod koniec tego listu ks. Inigo König prosił 

o dalszą pomoc personalną81. Z bardziej szczegółowego 

sprawozdania siostry przełożonej dowiadujemy się, że 

ponadto siostry w Shaowu (11 profesek, 2 nowicjuszki 

i 2 postulantki) przygotowały do chrztu 28 osób pro-

wadząc 147 godzin katechezy. Dla innej, liczącej 48 

osób grupy, siostry przeprowadziły 192 godziny kate-

chezy przygowującej do spowiedzi i Pierwszej Komunii 

Świętej. Na terenie miasta odwiedziły 651 razy rodziny 

chrześcijańskie, aby utwierdzić ich w wierze i 488 razy 

rodziny niechrześcijańskie, aby przybliżyć im prawdy 

wiary. Ponadto w 99 okolicznych wioskach 304 razy 

odwiedziły chorych i umierających, aby się z nimi mo-

dlić. W roku sprawozdawczym 1946/1947 siostry spo-

rządziły 25 ornatów i wypiekły 40 000 hostii dla siedmiu 

stacji82. Podobne dane widnieją w sprawozdaniach za lata 

1947 i 194883. 

Tymczasem pracująca w Shaowu s. Andrea Ness 

wyjechała w marcu 1947 r. do Rzymu na kapitułę ge-

neralną salwatorianek, podczas której nową przełożoną 

                                                                           
(1945); po uprzedniej konsultacji dziesiątki tysięcy razy wydały 

lekarstwa: 85 592 (1942), 92 677 (1943), 89 483 (1944), 88 199 

(1945). Dane według: Statistik für 1941–1945 (AGS, M-2, Coll. 

6:11.11). 
80  W oficjalnym sprawozdaniu o stanie zgromadzenia sióstr salwa-

torianek przygotowanym dla uczestniczek kapituły generalnej 

w 1947 r., podano, że placówka w Jianning (Chiny) została 

zlikwidowana w 1946 r. („Salvatorianerinnen-Chronik” t. 5, n. 1, 

Generalkapitel, s. 3).  
81  Por. List ks. I. Königa. do Przełożonej Generalnej z marca 1947 r. 

(AGSorDS, China I). 
82  Por. „Salvatorianerinnen-Chronik” Mai 1947 (t. 4, n. 2), Mission 

China, s. 16. 
83  Zob. „Salvatorianerinnen-Chronik” 1948 (t. 5, n. 4), Mission in 

China, s. 13-15; Jahresbericht 1948 (SorDS-Shaowu) (AGSorDS, 

China II); Jahresbericht 1948 (SorDS-Kwangtseh) (AGSorDS, 

China II). 
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generalną została wybrana s. Olympia Heuel84. Jeszcze 

tego samego roku przybyła na kanoniczną wizytację do 

Guangze i Shaowu (3–25 listopada)85. Po rozmowach 

z siostrami, prefektem apostolskim i misjonarzami po-

stanowiono, że siostry powinny pod ich nadzorem po-

święcać więcej uwagi apostolatowi wśród kobiet 

i dziewcząt, zaś prace służebne na stacjach misyjnych 

winny wykonywać zatrudnione kobiety. Planowano 

zbudowanie jednego, centralnego sierocińca, szkoły 

średniej dla dziewcząt i nowoczesnego szpitala. Ob-

szernie omówiono zasady współpracy między siostrami 

i misjonarzami, a dokładniej między siostrami a pre-

fekturą apostolską Shaowu86. Dla rodzimych kandydatek 

matka generalna planowała otworzenie nowicjatu 

w nowym miejscu, w budynku, który byłby własnością 

zgromadzenia. Od roku 1943 nowicjat mieścił się 

w Shaowu, w dobudowanej części górnego piętra sie-

rocińca, który był własnością prefektury apostolskiej 

Shaowu. Matce Olympii Heuel nie podobała się też 

dotychczasowa nazwa rodzimego stowarzyszenia: Małe 

Siostry Salwatorianki Boskiego Zbawiciela, gdyż ktoś 

mógł sądzić, że istnieją dwa różne zgromadzenia sal-

watorianek87. Podczas wizytacji podjęto również decyzję 

o zamknięciu placówki w Heping (listopad 1947)88. 

W roku 1948 liczba sióstr zwiększyła się o pięć. 

W marcu pierwszą profesję zakonną złożyły dwie ro-

dzime siostry: Liborina Kao89 i Malia Kao90. W paź-

                                                
84  Przyjechała na kapitułę jako delegatka prowincji amerykańskiej 

salwatorianek. Sprawowała urząd przez trzy kolejne kadencje, od 

1947 do 1965 r. 
85  Dość szczegółowy opis podróży do Chin znajduje się w liście 

okólnym s. Olympii z 2.01.1948 (AGSorDS, China I). Matka 

Olympia przybyła samolotem do Szanghaju z Rzymu 29 

października i po pobycie w Guangze i Shaowu udała się do 

Fuzhou i Pekinu. W drogę powrotną udała się samolotem 20 

grudnia przez San Francisco i Milwaukee (USA). 
86  Postulaty obu stron i podjęte decyzje odzwierciedlały opubliko-

wane rok później Statuty misyjne sióstr salwatorianek pracujących 

w Chinach (Zob. Anträge der Missionsleitung an M. Olympia 

(AGSor., China); Statuten der Schwestern vom Göttlichen Heiland 

in der Mission (AGSor., China). Bericht über Visitationsreise 

M. Olympia (AGSor., China). 
87  W odpowiedzi na krytykę dotychczasowej nazwy rodzimego 

stowarzyszenia ks. Inigo König nadał mu nową: Zgromadzenie 

Sióstr Matki Zbawiciela (Congregatio Sorores Mater Salvatoris – 

CMS), uaktualnił jego dotychczasowe statuty i zwrócił się do 

Kongregacji do spraw Zakonnych w Rzymie z prośbą o ich zat-

wierdzenie. Pozytywną odpowiedź przekazano telegraficznie 

w 1951 r. (zob. Kleine Schwestern [CMS], AGS, M-2, Coll. 2). 
88  W okolicznościowym liście z okazji 25-lecia pracy salwatorianek 

w Chinach prefekt apostolski, ks. Inigo König, napisał, że 

placówki w Heping i Jianning zostały zamknięte z powodu braków 

personalnych i trudnych warunków mieszkaniowych (Por. Zir-

kular von I. König – 26.7.50 [25 Jahre SorDS in China], AGS-

orDS, China II), s. 3. 
89  Urodziła się 15.05.1918 w Lichuan, prowincja Jiangxi (Chiny); 

pierwsza profesja 19.03.1948 w Shaowu (Chiny); misjonarka 

w Chinach w latach 1948–1949, a w latach 1965–1994 na 

dzierniku przybyły do Shaowu trzy siostry z prowincji 

amerykańskiej: Verena Juergensmeier (dyplomowana 

nauczycielka, mianowana na urząd konsultorki przeło-

żonej misji w Chinach)91, Justa Hoffrichter (mianowana 

na urząd ekonomki)92 i Maria Józefa Schmidt (dyplo-

mowana pielęgniarka)93. Nowo przybyłe siostry udały się 

jeszcze tego samego miesiąca do szkoły językowej 

w Pekinie z zamiarem studiowania języka mandaryń-

skiego przez okres jednego roku. Niestety, po zaledwie 

miesiącu nauki uciekły z nauczycielką do Szanghaju 

przed nacierającymi na miasto wojskami komunistycznej 

armii. Tam spędziły kolejny miesiąc, lecz nie widząc 

możliwości szybkiej poprawy sytuacji na frontach wojny 

domowej w północnych Chinach, wróciły z nauczycielką 

pod koniec grudnia 1948 r. do Shaowu z zamiarem 

dalszej nauki języka chińskiego94. 

 

6. Stopniowe ograniczenia działalności i wydalenie 

z kraju (1949–1953) 

W styczniu 1949 dla sióstr i misjonarzy stało się jasne, że 

teren prefektury apostolskiej Shaowu może w niedługim 

czasie zająć chińska armia czerwona. Zaczęto rozważać 

dokąd ewakuować rodzime powołania (siostry profeski, 

nowicjuszki i kandydatki oraz seminarzystów i nowi-

cjuszy). Już w styczniu s. Verena Juergensmeier 

otrzymała list od przełożonej generalnej, w którym 

matka Olympia proponowała, aby siostry z USA wróciły 

do ojczyzny, zabierając ze sobą s. Teresę Pao i kandy-

datki. I rzeczywiście, 3 lutego 1949 r. grupa ta przez 

Fuzhou i Hongkong wyjechała do Ameryki. Kilka dni 

później prefekt apostolski, ks. Inigo König, i przełożony 

zakonny, ks. Mateusz Laser SDS, skierowali list do 

całego personelu misyjnego przedstawiając rozwój sy-

tuacji, zarządzenia internuncjusza apostolskiego i za-

chęcili do składania deklaracji odnośnie opuszczenia lub 

pozostania na swojej placówce. Po upływie kilku tygodni 

                                                                           
Tajwanie; zmarła w Ilan-City (Tajwan) 23.04.1994 (AGSorDS, 

teczka B27). 
90  Urodziła się 7.11.1919 w Guangze (Chiny); pierwsza profesja 

19.03.1948 w Shaowu (Chiny); misjonarka w Chinach w latach 

1948–1949, a w latach 1962–1996 na Tajwanie; obecnie żyje 

w Milwaukee (USA). 
91  Urodziła się 13.11.1900 w Hövelhof k. Paderborn (Niemcy); 

pierwsza profesja 10.08.1921 w Milwaukee (USA); misjonarka 

w Chinach w latach 1948–1949; zmarła w Rzymie 20.12.1985 

(AGSorDS, teczka B26A). 
92  Urodziła się 14.03.1906 w Elsendorf (Niemcy); pierwsza profesja 

24.09.1926 w Milwaukee (USA); misjonarka w Chinach w latach 

1948–1949; zmarła w Berlinie 11.10.1995 (AGSorDS, teczka 

B24A). 
93  Urodziła się 20.09.1920 w Milwaukee (USA); pierwsza profesja 

13.08.1944 w Milwaukee (USA); misjonarka w Chinach w latach 

1948–1949; obecnie żyje w Milwaukee (USA). 
94  Por. „Salvatorianerinnen-Chronik” 1948 (t. 5, n. 4), Mission in 

China, s. 13-15; „Salvatorianerinnen-Chronik” (September) 1949 

(t. 5, n. 5), Mission in China, s. 11-12. 
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plan ewakuacji był opracowany. W czterech grupach 

miały wyjechać wszystkie młode siostry misjonarki 

i Chinki (profeski i kandydatki) oraz chorzy misjona-

rze-księża, bracia, seminarzyści i nowicjusze. Na terenie 

misji miało pozostać tylko 8 misjonarzy i 5 najstarszych 

sióstr salwatorianek95. Z planowanych grup wyjechały 

w kwietniu trzy, w tym wszystkie młode siostry misjo-

narki, pozostałe siostry Chinki, dwie nowicjuszki 

i kandydatki96. Niestety, ostatnia grupa (ks. Peter Hün-

temann z nowicjuszami) musiała wrócić do Shaowu, bo 

po kilku kilometrach podróży ich łódź wpadła na mie-

liznę, ulegając poważnemu uszkodzeniu. Shaowu zostało 

przejęte przez komunistów 20 maja 1949 r. 

 W latach 1949–1950  siostry kontynuowały posługę 

misyjną, a nowa administracja bacznie obserwowała tę 

działalność. W Shaowu pracowała s. Elekta Schlusche, 

która była katechetką i troszczyła się o kościół, s. Fer-

dynanda Gauss opiekująca się chorymi przy kościele 

Matki Boskiej Fatimskiej (stacja misyjna przy połu-

dniowej bramie miasta) i nadzorująca pracę w kuchni 

oraz s. Dora Schupp jako kierowniczka misyjnego 

szpitala (stacja główna przy wschodniej bramie miasta). 

W Guangze s. Adolfina Witmann pracowała jako kate-

chetka (w latach 1949–1952 była również przełożoną 

wszystkich sióstr), a s. Kiliana Hornung jako opiekunka 

chorych. Na pozostałych stacjach salwatoriańskich 

(Heping 和平, Zhukouzhen 朱口镇 [Chükow], Taining 泰

宁 i Jianning) misjonarzom pomagały jako katechetki 

i opiekunki chorych rodzime Siostry Matki Zbawiciela 

(8 profesek i 4 kandydatki). W Shaowu szczególnie dużo 

pracy miała s. Dora Schupp, ponieważ do szpitalika 

zgłaszali się ranni żołnierze z wyzwoleńczej armii. 

W Guangze bywały dni, w których s. Kiliana miała 

nawet więcej niż stu pacjentów 97 . Zachowane spra-

                                                
95  Por. List Matki Olympii H. do s. Vereny J. i Justy H. z 14.01.1949 

(AGSorDS, China II); List okólny ks. I. Königa i M. Laser z 7 

lutego 1949 (AGS, M-2, Coll. 7: 19); List okólny ks. I. Königa do 

współbraci z 29.04.1949 (AGSorDS, China II). 
96  Niektóre kandydatki nie otrzymały wizy wjazdowej do USA z 

powodu gruźlicy. Obie nowicjuszki (Anna Yu i Katarzyna Tang) 

ukończyły nowicjat w Milwaukee i tam złożyły pierwszą profesję 

(13.08.1950), a także jedna z kandydatek (Małgorzata Maria 

Chiang, pierwsza profesja: 13.08.1951 w Milwaukee). Katarzyna 

Tang i Małgorzata Maria Chiang pracowały na Tajwanie od 1962 

do 2010 r. Małgorzata Maria Chiang zmarła w Ilan-City 

(27.04.2010), a Katarzyna Tang mieszka obecnie w Milwaukee 

(USA). (Zob. Sr. Margaret Shekleton SDS, Bending in Season. 

History of the North American Province of the Sisters of the Divine 

Savior 1895 to 1985, Sisters of the Divine Savior, Milwaukee, 

Wisconsin, s. 365-366. 
97  Por. List I. Königa do przełożonego generalnego z 3.06.1949 

(AGS, M-2, Coll. 6: 11.12); Listy I. Königa do Matki Olympii H. 

z 3.06.1949 i z 26.08.1949 (AGSorDS, China II). 

wozdania z 1950 r. świadczą o wielkim poświęceniu 

sióstr w podejmowanych przez nie pracach98. 

 W 1950 r. przypadł srebny jubileusz pracy sióstr 

salwatorianek w Chinach. Z tej okazji prefekt apostolski, 

ks. Inigo König, opublikował statystystykę z lat 

1925–1950 odnośnie pracy sióstr99. 

 W grudniu 1950 r. dość nieoczekiwanie nowa ad-

ministracja zabroniła odprawiania nabożeństw z udzia-

łem wiernych, aby nie przeszkadzać w przeprowadzaniu 

reformy rolnej. Zakaz zawieszono w okresie święta 

Zesłania Ducha Świętego w 1951, lecz od 10 czerwca 

1951 wprowadzono go ponownie i już nigdy nie odwo-

łano. Równocześnie do miast i większych wiosek przy-

słano liczne oddziały żołnierzy i policji. Do ich 

zakwaterowania stopniowo zajmowano niemal wszystkie 

budynki na stacjach misyjnych albo przynajmniej „wy-

pożyczano” sprzęty (stoły, krzesła itp.). Misjonarze 

i siostry byli wzywani na przesłuchania i zobowiązano 

ich do pisania szczegółowych sprawozdań z ich do-

tychczasowej działalności100.  

 8 września niespodziewanie aresztowano s. Dorę 

Schupp, oskarżając ją o uśmiercenie zastrzykiem mło-

dego pacjenta (nauczyciela będącego członkiem partii 

komunistycznej), a szpital oficjalnie zamknięto. 

W więzieniu obchodziła samotnie jubileusz 25-lecia 

profesji zakonnej (6.01.1952). Zwolniono ją 12 maja 

1952 r.101. Pozostałe siostry i misjonarzy umieszczono 

w areszcie domowym w dawnym budynku dla nauczy-

cieli świeckich blisko misji (od 19.10.1951). Podobny 

los spotkał siostry i misjonarzy w Guangze102. 

 Natrudniejszy był rok 1952. Dnia 5 maja niespo-

dziewanie aresztowano ks. prefekta Inigo Königa 

i s. Ferdynandę Gauss. Parę dni później zwołano 

                                                
98  W Shaowu: 25 sierot w sierocińcu, w szpitaliku przyjęto 281 

chorych, którymi siostry opiekowały się przez 3196 dni (175 

operacji), odwiedziły 2016 chorych w domach, ochrzciły 175 

osób. W Guangze: 12 sierot w sierocińcu, siostry przyjęły 15 

rannych i chorych, którymi opiekowały się 530 dni, odwiedziły 

420 chorych w domach, założyły 7000 razy opatrunki, ochrzciły 

63 osoby. Na podstawie: „Salvatorianerinnen-Chronik” 1951, t. 5, 

n. 7, Mission in China, s. 30-31. 
99  Niestety, nie jest kompletna (w nawiasie podaje się od którego 

roku). Siostry ochrzciły 4307 dorosłych w niebezpieczeństwie 

śmierci (od 1935) i 3473 dzieci (od 1931), przyjęły do sierocińca 

543 sierot (od 1931), opiekowały się w szpitaliku misyjnym 4068 

chorymi (od 1939), zrobiły zastrzyk 105 977 razy (od 1939), 

założyły opatrunki 243  374 razy (od 1936), odwiedziły 75 240 

razy chorych w ich domach (od 1931) (zob. List okólny ks. I. König 

(25 Jahre SorDS in China) AGSorDS, China II). 
100  Cletus Lohmann, In Shoawu seit Dezember 1950 Erlebtes 

(Przeżyte w grudniu 1950 w Shaowu) (AGS, w Shaowu od M-2, 

Coll. 2). 
101  Swój pobyt w więzieniu opisała kilkadziesiąt lat później 

w „Kurzbericht über die Chinamission” (1984), s. 20-25 (AGS-

orDS, China II). 
102  Por. Elekta Schlusche, Die letzten Tage in unserer Mission in 

China (AGSorDS, China II). 
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w Shaowu posiedzenie tzw. „sądu ludowego”, który 

skazał wszystkie siostry i misjonarzy na „wieczne” 

wygnanie z Chin, a s. Ferdynandę Gauss na siedem 

miesięcy więzienia i ks. Inigo Königa na jeden rok 

więzienia. 

 S. Dora Schupp wyjechała z Shaowu 14 maja 1952 r., 

zaś 15 grudnia ss. Adolfina Witmann i Kiliana Hornung 

z Guangze oraz w odzielnym transporcie zwolniona 

z więzienia w Shaowu s. Ferdynanda Gauss. Natomiast 

s. Elekta Schlusche nadal przebywała w areszcie do-

mowym i dopiero 23 lutego 1953 r. otrzymała pozwo-

lenie na wyjazd z Shaowu103. 

 Pracę misyjną na terenie misji kontynuują po dzień 

dzisiejszy chińskie Siostry Matki Zbawiciela (CMS)104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
103  Zob. Elekta Schlusche, tamże. 
104  Według sprawozdania ks. I. Königa, w 1953 r. na terenie pre-

fektury Shaowu kontynuowało pracę misyjną 10 młodych sióstr 

CMS (i 13 kandydatek). W maju 1996 r. ks. Andrzej Urbański 

SDS, sekretarz generalny salwatorianów do spraw misji, spotkał 

dwie z nich (jedną w Shaowu i jedną w Guangze). Zob. Bericht I. 

König über Präfektur Shaowu (1949–1953), s. 1 (AGS, M-2, Coll. 

2); Andrzej Urbański, A report from our trip to the China Main-

land, s. 2-3 (AGS, Taiwan, RC, 1993–1999). 

 
 
 

Zisi 子思  (483–402 przed Chr.) również nazywany 

Kongji 孔伋  (imię Zisi to jego zi, tzn. „imię wieku 

dojrzałego”) to uczony konfucjański, wnuk Konfucjusza 

(551–471 przed Chr.) i uczeń Zengzi (505–435 przed 

Chr.)105. Przypisuje się mu autorstwo Zhongyong 中庸 

(Doktryny środka), a także pierwotnie rozdział 31 dzieła 

Liji 禮記106, co jest sprawą sporną; wydaje się, że dziś już 

nie do rozstrzygnięcia. Zhongyong to jedna z ksiąg 

wchodzących w skład Sishu 四書 (Czteroksięgu konfu-

cjańskiego)107. Rozpoczyna się od słów:  

 

„Wola Nieba (Tianming108 天命) nazywa się naturą (xing 

性 ), zgodność z naturą  nazywa się Dao 道  (Drogą),  

a wprowadzanie w życie Drogi (xiu Dao 修道) nazywa się 

wychowaniem/edukacją (jiao 教). Drogi nie można opuścić 

nawet na chwilę; jeśli byłoby to możliwe, to nie jest to 

                                                
105  Zob. Yao Xinzhong, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków 

2009, s. 68. 
106  Liji jest tłumaczone na język polski jako „Zapiski o obyczajach”, 

„Księga rytuałów” albo „Księga obyczajów”. To jeden z klasy- 

cznych tekstów chińskich, opisujący obrzędy i ceremonie dworskie 

oraz ludowe z czasów dynastii Zhou (ok. 1045–256 r. przed Chr.). 

Księga zaliczana jest do Wujing 五 經  (Pięcioksięgu kon-

fucjańskiego).  Pozostałymi dziełami są: Yijing 易經  (Księga 

Przemian), Shijing 詩經 (Księga Pieśni), Shujing 書經 (Księga 

Dokumentów) oraz Chunqiu 春秋  (Kronika Wiosen i Jesieni). 

Ostatecznej redakcji Liji dokonano w III wieku przed Chr., o czym 

świadczą opisy rytuałów nieznanych w czasach dynastii Zhou. 
107  Poza Zhongyong w skład Sishu wchodzą jeszcze: Daxue  (Wielka 

Nauka; 38 rozdział z księgi Liji), Lunyu 論語  (Dialogi kon-

fucjańskie) oraz Mengzi 孟子 (Księga Mencjusza). Czteroksiąg 

Sishu jest podstawowym i najważniejszym dziełem zawierającym 

wykładnię filozofii konfucjańskiej oraz uzupełnieniem Wujing 

(Pięcioksięgu konfucjańskiego). Czteroksiąg Sishu zebrał Zhu Xi 

(1130–1200).  
108  Już dziadek Zisi – Konfucjusz wierzył w Niebo (Tian 天). Ro-

zumiał Niebo jako to, co jest absolutnie za dobrem w świecie 

człowieka. W sytuacji  naznaczonej  trudnościami  „człowiek  

szlachetny” (junzi 君子) musi  cierpieć dla tego dobra nawet do 

śmierci. Był przekonany o możliwości bezpośredniej i niewer-

balnej interwencji Nieba w ludzkie sprawy poprzez konkretne 

zdarzenia − zjawiska w naturze i kosmosie, co stało się podstawą 

filozoficznej koncepcji mandatu Niebios (Tianming 天 命 ). 

Kierowanie losami świata dokonuje się według „drogi niebiańskiej 

/niebiańskiego porządku i ładu” (Tiandao 天 道 ), który jest 

właściwie życzliwą propozycją Nieba dla ludzkości stworzenia 

idealnego świata ludzkiego i stanu kosmosu. Później konfucjaniści 

używali pojęcia mandatu Nieba dla legitymizacji władzy polity-

cznej w Chinach, obdarzając nią najgodniejszych z ludzi, tzn. ta-

kich, którzy przestrzegali rytuału i etyki konfucjańskiej, 

a odbierając ją tym, którzy dopuścili się występków. 

 
Sylwetki myślicieli chińskich (5) 

 

Zisi 
 

 

 

Zbigniew Wesołowski SVD 

 

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nie brakowało 

nigdy w Kościele w Chinach obfitego wzrostu po-

wołań do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Za 

to powinno się dziękować Bogu, jest to bowiem znak 

żywotności i powód do nadziei. W przeciągu lat 

wyrosło wiele rodzinnych zgromadzeń zakonnych: 

biskupi i kapłani wiedzą z doświadczenia, jak nie-

zastąpiony bywa wkład sióstr zakonnych w kate-

chezę i życie parafialne we wszystkich jego formach; 

oprócz tego uwaga skupiona na najbardziej potrze-

bujących, ofiarowana im także we współpracy 

z lokalnymi władzami świeckimi, jest wyrazem 

miłości i posługi bliźniemu, będącymi najbardziej 

wiarygodnym świadectwem mocy i żywotności 

Ewangelii Chrystusa.  

[…] Odnośnie do powołania zakonnego, w ak-

tualnym kontekście Kościoła w Chinach jest ko-

nieczne, aby coraz jaśniej ukazywały się dwa jego 

wymiary: z jednej strony świadectwo charyzmatu 

całkowitego poświęcenia się dla Chrystusa poprzez 

śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a z drugiej 

odpowiedź na potrzebę głoszenia Ewangelii w dzi-

siejszych warunkach historyczno-społecznych tego 

kraju.   

 

Benedykt XVI, List do biskupów, do kapłanów, do osób 

konsekrowanych oraz do wiernych świeckich Kościoła 

Katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej z dnia 27 

maja 2007 r., punkt 14. 
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Droga. Dlatego też „człowiek  szlachetny”  (junzi 君子)  nie 

czeka aż do momentu, kiedy widzi rzeczy, ażeby być 

spostrzegawczym, ani też na moment, kiedy coś słyszy, 

ażeby być ostrożnym i uważnym. Nic nie jest bardziej 

widoczne od tego, co jest ukryte, ani też nic nie jest tak 

ewidentne jak to, co malutkie” [tłum. własne]. 

 
 

  
 

Już ten krótki cytat z Zhongyong dowodzi, iż ta księga 

daje konfucjańskiej filozofii społecznej metafizyczne 

uzasadnienie. Drogą człowieka powinna być droga na-

tury109. Pojęcie zhongyong pojawia się w dziele o tej 

samej nazwie 10 razy. Pierwsze zdanie zawierające to 

pojęcie można przetłumaczyć następująco: „‘człowiek  

szlachetny’  (junzi 君子)  postępuje zgodnie z doktryną 

środka, a ‘człowiek mały’ (xiaoren 小人: człowiek nik-

czemny w sensie nie odpowiadania wymogom etyki 

konfucjańskiej) sprzeciwia się w swoim postępowaniu 

doktrynie środka”. W kręgu filozofii greckiej znana jest 

teoria środka w myśli etycznej Arystotelesa110. Według 

                                                
109  Można byłoby tutaj myśleć o europejskiej koncepcji prawa natury 

(albo prawa naturalnego), która postuluje odmienny od prawa 

pozytywnego porządek moralno-prawny. Źródłem prawa natury 

ma być sama natura, dla jednych rozumiana jako wola Boga, a dla 

innych jako nakaz rozumu czy wrodzonego poczucia sprawied-

liwości (psychologiczna koncepcja prawa natury). Jednak trzeba 

sobie tutaj uświadomić wieloznaczność terminu natura, będącej 

jednym z głównych źródeł różnorodności koncepcji 

prawno-naturalnych. 
110  Arystoteles (384–322 przed Chr.) uważał, że człowiek w swoim 

postępowaniu powinien kierować się „złotym środkiem”, 

określanym przez jego rozum, gdyż jest to droga do osiągnięcia 

Zhongyong „środek” (zhong 中 ) to np. stan uczuć 

człowieka, które mogą pojawić się w konkretnej sytuacji. 

Jeśli pojawiają się w człowieku, właściwą postawą jest 

zachowanie umiaru, równowagi i spokoju, tzn. he 和. 

Równowaga pomiędzy zhong i he to właśnie postawa 

zhongyong. Ponadto, można mówić o drugim wymiarze 

szukania takiej równowagi tylko w obrębie samego he. 

Będąc zatem w harmonijnej równowadze, tzn. „po-

środku”, „szlachetny człowiek” jest w stanie uchwycić 

i poznać harmonię w swoim życiu codziennym oraz 

harmonię całego świata. W ten sposób może on zrozu-

mieć fundament / podstawową zasadę świata. Podstawą 

jest to, co nieporuszone, czyli stałość natury, w tym też 

natury ludzkiej. Tak więc pojęcie zhongyong można by 

też przetłumaczyć jako „podstawowa / zasadnicza 

harmonia” albo „niezmienna oś”. Zisi, jak zresztą inni 

wcześni konfucjaniści, twierdził między innymi, że 

Niebo i ludzie pozostają w stanie wzajemnej zależności, 

oraz że z Nieba pochodzą wszystkie zasady i sankcje 

moralne111. Nauki Zisi, o których dzisiaj tak mało wiemy, 

musiały mieć wpływ na myśl Mencjusza (372–289 przed 

Chr.), który był jego uczniem. 

 

Człowiek szlachetny 

postępuje zgodnie z doktryną środka. 

 

                                                                           
szczęścia i najwyższego dobra. Człowiek powinien podążać drogą 

„złotego środka”, tzn. z jednej strony nie ignorować żądz, ale 

z drugiej też się im nie podporządkowywać. Jego działanie ma być 

umiarkowane, ma w nim być też odpowiednie miejsce na 

przyjemność. Żądze mają być zaspokojone, ale w sposób pozwa- 

lający na harmonijny rozwój także rozumnej części duszy, która to 

dusza powinna, oprócz nabywania wiedzy, kultywować również 

umiejętności panowania nad żądzami poprzez silną wolę, odwagę 

i rozsądek. Ponadto „złoty środek” przejawia się w realizacji cnót 

człowieka. Cnota leży zawsze „pośrodku” między dwiema 

skrajnościami jako najwyższa wartość; i tak np. hojność człowieka 

realizuje się pomiędzy jego skąpstwem a rozrzutnością, odwaga 

między zuchwalstwem a tchórzostwem itd. Zob. Arystoteles, 

Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska, Warszawa 2007. 
111  Wcześni konfucjaniści, tzn. także sam Konfucjusz, zdawali się 

wierzyć w swego rodzaju panmoralizm. Polegał on na tym, że 

Niebo było absolutną siłą moralną we wszechświecie, która karała 

za zło i wynagradzała za dobro. A zatem musi, według nich,  

istnieć jakaś absolutna odpowiedniość odpłaty pomiędzy moral-

no-wewnętrznym życiem człowieka, a działaniami świata natury 

oraz sytuacjami rodzącymi się pomiędzy ludźmi. Tutaj mamy 

zatem pytanie o mechanizm tej odpłaty czy retrybucji: czy oznacza 

to, że każda katastrofa naturalna, każde – można by rzec − okrutne 

działanie natury miało swoje źródło w łamaniu porządku nie-

biańskiego przez niemoralne postępowanie człowieka? Tym, który 

był ostatecznie odpowiedzialny za wszystko, co znajduje się pod 

niebem, był cesarz chiński, czyli Syn Niebios. Zdaje się, że 

dylemat ten pozostaje nierozwiązanym problemem konfucjanistów 

oraz rzeczywiście słabym punktem samego konfucjanizmu. 
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Tybetańska Księga Umarłych, I. KANIA 

(tłum. i oprac.), Wyd. A, Kraków 2013, ss. 

178. ISBN: 978-83-89978-42-4. 
 

 
 

W 2013 r. do polskich księgarń trafiło dziewiąte już 

wydanie klasycznego dzieła buddyzmu tybetańskiego 

„Tybetańska Księga Umarłych” (TKU). Przypisywana 

tybetańskiemu joginowi z XIV w. Karma glingpa, na-

leży do najbardziej znanych na Zachodzie dzieł buddy-

zmu. Pierwsze tłumaczenie na języki zachodnie ukazało 

się w Londynie w 1927 r. Następnie księga ta została 

przetłumaczona na wiele innych języków. Najczęściej 

były to przekłady z języka angielskiego, niewiele zaś 

było tłumaczeń z języka tybetańskiego. Pozytywnym 

zatem jest fakt, że w Polsce posiadamy takowe już od 

1985 r., kiedy to w czasopiśmie „Literatura na Świe-

cie”, ukazało się pierwsze tłumaczenie tej księgi na ję-

zyk polski autorstwa Ireneusza Kani (pierwsze wydanie 

książkowe: Oficyna Literacka, Kraków 1991). 

W obecnym wydaniu autor stara się doprecyzować 

i uściślić pojęcia użyte w tłumaczeniu, co wyjaśnia też 

we wstępie. Na prośbę czytelników zamieszczony zo-

stał rozszerzony komentarz do tłumaczonego tekstu, 

pokazujący lepiej jego uwarunkowania kulturowe i filo-

zoficzne. Dołączono również trzy dodatki: inny tekst 

tybetański traktujący o znakach zapowiadających 

śmierć człowieka, biografię domniemanego autora tek-

stu oraz komentarz psychologiczny C.G. Junga. 

 Zainteresowanie TKU wiąże się z jednej strony z fa-

scynacją kulturą i filozofią Wschodu w krajach zachod-

nich, a z drugiej z jej tematyką.  Pytanie: „Co jest po 

śmierci?” jest pytaniem, na które stara się odpowie-

dzieć każda kultura i każda religia; pytaniem, które 

wcześniej czy później musi postawić sobie każdy czło-

wiek. Ze względu na swoją tajemniczość i brak bezpo-

średniego dostępu, rzeczywistość śmierci budzi 

zarówno obawy, jak i ciekawość. Śmierć jest doświad-

czeniem, które łączy wszystkich ludzi, czyni ich rów-

nymi i uczy pokory, gdyż jest nieuchronna. Także 

osoby, które nie wyznają żadnej religii, muszą zmie-

rzyć się z tym wyzwaniem. Nowa fala zainteresowania 

tekstem na Zachodzie pojawiła się po ukazaniu się 

książki Raymonda Moody’ego „Życie po życiu”. Za-

częto dopatrywać się podobieństw między opisami sta-

nów i przeżyć osób, które doświadczyły śmierci 

klinicznej a przekazem TKU. Sugerować by to mogło 

opis podobnego doświadczenia, wyrażonego jednak ję-

zykiem innej kultury i religii przez tybetańskiego jogina.  

 Jaki jest podstawowy cel i przesłanie TKU? Jakiej 

udziela odpowiedzi wobec tajemnicy śmierci?  

Główny cel TKU wiąże się ściśle z podstawowym 

celem buddyzmu, jakim jest wyzwolenie człowieka 

z kręgu życia i śmierci. Poprzez wyjaśnienia i poucze-

nia ma ona pomóc, bądź w całkowitym wyzwoleniu, 

bądź, gdy to niemożliwe, w wyborze najlepszego 

z możliwych stanu życia w nowym odrodzeniu. Takie 

ujęcie wskazuje na wybór jaki „człowiek” ma w etapie 

przejściowym po śmierci. Nie jest to do końca zgodne 

z podstawowym nurtem buddyzmu mówiącym o deter-

minacji dalszego losu człowieka przez jego czyny za 

życia. Podobnych rozbieżności jest w tej księdze więcej, 

a podstawowa dotyczy samego postrzegania stanu 

człowieka po śmierci, tzn. w bar-do (bardo). TKU 

ukazuje wizję bytu zbliżonego do tego, co na Zacho-

dzie można określić jako duszę człowieka. Takie po-

strzeganie również nie do końca mieści się w głównym 

nurcie buddyzmu mahajana. Komentując to zagadnienie 

we wstępie I. Kania stwierdza, że „soteriologia buddyj-

ska, oderwawszy się zrazu od idei hinduizmu, zatoczy-

ła niejako krąg, aby wrócić do punktu wyjścia”. Trzeba 

jednak przypomnieć, co czyni też tłumacz we wstępie, 

o istnieniu różnorodnych szkół i tradycji w łonie bud-

dyzmu. Bez wątpienia buddyzm tybetański posiada 

swoją specyfikę odmienną od innych głównych nurtów 

buddyzmu. Jednakże nawet w łonie samego buddyzmu 

tybetańskiego, w kwestii stanu człowieka po śmierci, 

występują różnice; istnieją pisma i tradycje różniące się 

między sobą. TKU prezentuje najbardziej popularną 

z nich, ale nie jedyną.  

 Księga jest zbiorem pouczeń, które odczytuje się 

umierającym, bądź zmarłym, aby wyjaśnić, co czeka 
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ich po śmierci i pomóc właściwie rozpoznać, co jest 

rzeczywistością, co wytworem umysłu, co należy od-

rzucić i jak dokonać właściwych wyborów. Księga 

uznaje, że człowiek po śmierci, w bar-do jest obdarzo-

ny wyższym stanem świadomości oraz większą możli-

wością rozumienia, gdyż nie jest obciążony pier- 

wiastkiem cielesnym. Umiejętność zapamiętywania zaś 

wzrasta, według tekstu, dziewięciokrotnie. To wszyst-

ko sprawia, że w tym czasie człowiek staje przed 

szczególną szansą wyzwolenia czy samowyzwolenia, 

nawet ten, kto miał niewielkie szanse na to w czasie 

życia ziemskiego. Do osiągnięcia wyzwolenia potrzeba 

znajomości tej sfery i zasad „poruszania się” po niej. 

Pouczenia, które czyta się zmarłemu wprowadzają w tę 

wiedzę. Najlepiej oczywiście, gdy człowiek zapozna się 

z nimi jeszcze przed śmiercią, wówczas łatwiej je sobie 

przypomnieć. Nie potrzeba już wówczas szczególnej 

medytacji – wystarczy pouczenie. Wyzwolenie następu-

je przez słuchanie i pójście za tym, co się słyszy. Pou-

czenia należy powtarzać kilkakrotnie (3–7 razy), gdyż 

dusza przechodzi stopniowo przez kolejne etapy bar-do. 

Najdłuższy czas przebywania w tym stanie to 49 dni. 

Bar-do ma sześć form: trzy w tym życiu i trzy po 

śmierci. TKU traktuje o bar-do chwili śmierci, bar-do 

dharmaty i bar-do życia. Dusza przechodzi kolejno 

przez te trzy formy, w których może dokonać się jej 

wyzwolenie. Gdy nie wykorzysta jednej z nich i, mimo 

pouczeń, nie rozpozna drogi wyzwolenia, przechodzi 

do następnej niższej sfery, gdzie także może dokonać 

się wyzwolenie, aż do momentu, kiedy, nie wykorzy-

stując żadnej z nich, dochodzi na najniższym etapie do 

stanu, w którym może wybrać już tylko najlepszy ro-

dzaj nowych narodzin związany z sześcioma sferami 

samsary: bogów, asurów (nie-bogów), ludzi, pretów 

(wygłodniałe upiory), zwierząt i piekieł. Wybór doty-

czy także miejsca. Zgodnie z buddyjską kosmologią 

(wywodzącą się z hinduizmu) człowiek po śmierci mo-

że wybrać jeden z czterech wielkich kontynentów, 

z których tylko na jednym (na tym, na którym znajduje 

się nasz świat) jest głoszona Dharma i jest szansa wy-

zwolenia. Problemem dla buddysty nie jest śmierć, lecz 

narodziny. Ma on starać się z całych sił, by ich uniknąć 

i wyrwać się z przeklętego koła samsary. Jeśli już nie 

ma wyjścia, to należy odrodzić się w jak najlepszym 

miejscu i stanie, który zbliży człowieka do samowy-

zwolenia.  

 Ludzie podzieleni są na trzy kategorie: najsilniejsi, 

przeciętni i najsłabsi. Ci o najwyższym stanie ducho-

wym są w stanie wyzwolić się jeszcze przed wejściem 

w bar-do, bądź zaraz na pierwszym etapie bar-do 

w chwili śmierci, gdy umarły dostępuje szczególnego 

światła pochodzącego od wielkich buddów. Niżej po-

stawieni mogą osiągnąć wyzwolenie w czasie formy 

bar-do dharmaty, kiedy ukazują mu się różne życzliwe 

i gniewne bóstwa. W końcu ci najsłabsi wędrują do 

trzeciego stanu bar-do życia, gdzie zostają obdarzeni 

„ciałem umysłowym”, przypominającym ciało z ich 

ostatniego życia. Tutaj także jest szansa wyzwolenia, 

jeśli postępuje się zgodnie z pouczeniami. Na tym eta-

pie głównie należy odwoływać się do pomocy i wsta-

wiennictwa buddów i bodhisattwów. Jak mówi TKU 

nawet ten, kto popełniał złe czyny, „nawet wielki nie-

godziwiec”, stosując się do tych pouczeń może podążać 

w kierunku wyzwolenia. Stąd waga tych pouczeń, 

przekazywania ich ludziom i odczytywania zmarłym. 

Widać tu ponownie pewne nieścisłości wobec głównego 

nurtu buddyzmu, choć znaczenie wstawiennictwa bud-

dów i bodhisattwów wobec ludzi niedoskonałych jest 

charakterystyczne dla buddyzmu wadżrajany. Większy 

problem dotyczy siły i znaczenia karmana. Jakkolwiek 

księga powtarza, że nieodczytanie właściwe znaków 

przez człowieka i konieczność pójścia dalej w wędrów-

ce przez bar-do wynika z konsekwencji złego karmana 

i jego wpływu na świadomość, to jednak też nieustan-

nie podkreśla możliwość wyzwolenia w zasadzie każ-

dego i na każdym etapie, jeśli tylko zastosuje się do 

pouczeń.  

 Wszystko, co ukazuje się człowiekowi po śmierci, 

zarówno bóstwa życzliwe, jak i gniewne są wytworem 

jego umysłu. Jest to podstawowa prawda, której zro-

zumienie i przyjęcie prowadzi do wyzwolenia. Wszyst-

kie one są przejawem jego wewnętrznego przewodnika 

– jidama. Ta rzeczywistość ma zatem charakter psy-

chologiczny i tak jest też traktowana w buddyzmie, ja-

ko faktycznie nie istniejąca. Z rzeczywistości tej należy 

się wyzwolić, by dojść do prawdziwego bytu – pustki. 

Trzeba odnaleźć też tę pustkę w sobie, uwalniając się 

od wszystkich wyobrażeń i przeżyć, doświadczeń życia 

i więzi z innymi bytami. Także samo życie jest uzna-

wane jako nierzeczywiste, czy nie w pełni rzeczywiste 

i traktowane jest jako bar-do, pewien etap przejściowy. 

W pełni, w kluczu psychologicznym odczytuje tę księ-

gę C.G. Jung. Bóstwa, które ukazują się zmarłemu są 

tymi, które przedstawiane są też w wielkich mandalach 

buddyzmu tybetańskiego. Razem jest ich 58. Wizerunki 

tych bóstw pokazuje się także zmarłemu, uznając, że 

jego świadomość-dusza jest blisko ciała. Znajomość 

tych bóstw za życia pomaga więc we właściwym roze-

znaniu i nieobawianiu się ich po śmierci. Księga ta bez 

wątpienia jest dziełem szczególnym i zasługuje na uwa-

gę, zwłaszcza czytelnika zainteresowanego kulturą 

Wschodu i buddyzmem. Ważne jest jednak właściwe 

jej odczytywanie, co podkreśla we wprowadzeniu autor, 

uwzględniające uwarunkowania kulturowe, w których 

powstała. 
   

KS. ARTUR WYSOCKI 
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Powiat Daming 大名 leży na południu prowincji Hebei, 

w odległości niespełna 50 km od miasta Handan 邯郸. 

Od wschodu graniczy z powiatem Shen 莘 w prowincji 

Shandong, a od południa z powiatem Anle 安乐 należą-

cym do prowincji Henan. Kościół Matki Pełnej Łaski 

(chong’ai zhi mu 宠爱之母) jest jedną z najstarszych za-

chowanych do dziś zachodnich budowli gotyckich 

w Chinach. Wnętrze kościoła jest duże i bogato zdo-

bione. 
 

 
 

Zgodnie z inskrypcją umieszczoną na kościele, kamień 

węgielny został poświęcony 2 lipca 1918 roku przez 

francuskiego księdza Charlesa Herpy (Hao Jialu 郝嘉

禄 ), przełożonego jezuitów. Budowę zakończono 2 

sierpnia 1920 roku, zaś 8 grudnia 1921 roku biskup 

wikariatu Południowo-Wschodniego Zhili 直隸, Henri 

Lécroart SJ (Liu Qinming 刘钦明, 1919–1936), konse-

krował kościół pod wezwaniem Łaskawej Matki. Ze-

wnętrzną konstrukcję budowli wykonano z materiałów 

krajowych, zaś zdobienia wewnętrzne, w tym gipsowe 

figury, malowidła, świeczniki, organy, zegary i witraże, 

powstały we Francji. Znajdujące się w świątyni gipso-

we, kamienne i drewniane rzeźby i płaskorzeźby posta-

ci, a także wizerunki przedstawione na obrazach olej-

nych i haftach cechuje wyrazistość, ekspresja i bogata 

kolorystyka. Są starannie wykonane, emanują święto-

ścią i uroczystym nastrojem.   
 

 
 

Fragment sceny Wniebowstąpienia. Zdjęcie: Weronika Klebba. 
 

Świątynia zajmuje 1220,39 m2 powierzchni i zbu-

dowana jest na planie krzyża. Północna ściana kościoła 

wznosi się na wysokość 5,3 metra, zaś ściany połu-

dniowa, wschodnia i zachodnia na wysokość 2 metrów. 

Wykonane są z bloków piaskowca o błękitnoszarym 

zabarwieniu. 

Na wysokości 3 metrów, nad portalem w kształcie 

łuku nad głównym wejściem od strony północnej ko-

ścioła, znajduje się wykonana z brązu metrowa figura 

Najświętszej Maryi Panny, trzymającej w objęciach Je-

zusa. Na drzwiach umieszczony jest dwuwiersz: „Jeśli 

chcesz wiedzieć, kogo Ona kocha najbardziej, spójrz, 

kogo trzyma w swoich ramionach”. Na chorągwi wid-

nieje napis: „Imię Najukochańszej Matki gwarancją 

bezpieczeństwa”. Po wschodniej i zachodniej stronie 

głównego wejścia znajduje się dwoje mniejszych, łu-

kowatych drzwi. 

Kościół posiada dzwonnicę o wysokości 42 metrów, 

na szczycie której ustawiony jest widoczny z daleka 

krzyż. Na wschodniej, zachodniej i południowej stronie 

wieży umieszczone są zegary o średnicy 1,42 m. Po 
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stronie południowo-wschodniej i południowo-zachod-

niej dzwonnicy znajdują się naprzeciw siebie dwie niż-

sze wieże. Z daleka przypomina to znak shan 山 (pik-

togram określający górę). Budynek kościoła jest wysoki 

i majestatyczny.  
 

 
 

Nawa główna jest usytuowana na osi północ–

południe. Na południowym krańcu nawy znajduje się 

wykonany z kamienia czteroczęściowy ołtarz. W pier- 

wszej części ołtarza sprawowana jest Msza Święta, 

drugą stanowi Tabernakulum, po obu stronach którego 

umieszczono świece. W trzeciej części ustawione są 

świeże kwiaty. W czwartej zaś, na szczycie dwume-

trowej skały, umieszczono krzyż Chrystusa, pod któ-

rym stoją figury św. Jana i Matki Bożej oraz dwaj 

aniołowie ze świecami w rękach. Postaci te mają ok. 

1,7 m wysokości. Tuż przed ołtarzem, na ścianie 

wschodniej i zachodniej, znajdują się gipsowe figury 

św. Józefa oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W kościele są też wysokie na ok. 1,7 m posągi Matki 

Bożej, Anioła Stróża, św. Teresy, św. Ignacego, 

św. Katarzyny i św. Franciszka, ustawione w kształcie 

ramion krzyża. Figury przedstawiono w różnych po-

zach i wyglądają jak żywe. 

Budynek kościoła wspiera się na osiemnastu okrą-

głych kolumnach, po dziewięć kolumn w każdym rzę-

dzie. Mierzący 2,89 m trzon każdej z nich opiera się na 

podstawie o wysokości 0,9 m i jest zwieńczony 70 cm 

koroną.  

Na wysokości trzeciej kolumny we wschodnim rzę-

dzie, przed ołtarzem, znajduje się dwumetrowa ambona 

bogato zdobiona wielobarwnymi płaskorzeźbami przed-

stawiającymi historię Jezusa i Jego uczniów; upiększają 

ją też liczne złocenia. Na łukowate sklepienie kościoła 

składa się trzynaście ułożonych z północy na południe 

i pokrytych błękitnymi, wapiennymi płytkami łuków, 

na przecięciach zdobionych drewnianymi ornamentami; 

w środku znajduje się okrągły ornament z wygrawero-

wanym krzyżem. Na wschodniej i zachodniej ścianie 

jest pięć podłużnych okien,  każde ozdobione barwnym 

witrażem.  

Wyjątkową wartość niezwykle pięknego, bogato 

zdobionego dziełami sztuki i wytworów rzemiosła wnę-

trza kościoła stanowi czternaście stacji Drogi Krzyżo-

wej. Są to umieszczone w drewnianych ramach o wy- 

sokości 2 m i szerokości 1,5 m gipsowe płaskorzeźby 

pokryte polichromią. Przedstawione na nich postaci są 

bardzo naturalne.  

Podczas większych świąt przed ołtarzem ustawia się 

dwa 2,5 metrowe świeczniki z brązu. Na każdym 

z nich można umieścić 99 świec, które razem ze świe-

cami na małych świecznikach dają światło tak jasne, 

jak w ciągu dnia. Najcenniejszym dziełem sztuki jest 

wykonana ze szczerego złota metrowa monstrancja.  

Na kolumnach kościoła często rozwieszone są haf-

towane barwne szarfy. Obok drzwi wejściowych stoją  

wysokie na 2,56 m drewniane konfesjonały. 
 

 
 

Nad drzwiami ściany północnej znajduje się wyko-

nany z drewna chór z organami o imponujących roz-

miarach: długość 4,13 m, szerokość 2 m. Podczas 

ważniejszych uroczystości grają na nich jednocześnie 

dwie osoby. Podczas mniejszych świąt oraz w niedziele 

utwory wykonuje się na mniejszych organach o długo-

ści 1,36 m i szerokości 1,25 m.   

  Od czasu wybudowania kościoła w 1921 roku, Da-

ming doświadczyło kilku trzęsień ziemi i było świad-

kiem zawieruchy wojennej. Kościół przetrwał je jednak 

nienaruszony. Świadczy to o tym, że świątynia nie tyl-

ko jest okazała i wspaniała, ale cechuje ją również 

przemyślany projekt i solidne wykonanie. Kościół Mat-

ki Łaski i Miłości w Daming jest drugim co do wielko-

ści kościołem w Chinach. Większa od niego jest 

jedynie katedra św. Ignacego w Szanghaju, zbudowana 

według niemal identycznego projektu.  
 

Źródło: „Zhongguo Zongjiao” 2008, nr 8-9, s. 89-91. 
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