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Łukasz Chen Yuandu (1903–1967), Królowa Aniołów 

(Ars Sacra Pekinensis, Mödling 1950, s. 59) 
 

Obraz został namalowany na jedwabiu w 1938 roku. Matka Boża trzyma Dzieciątko na tkaninie z ptasich piór, które 
oznaczają Jego nadprzyrodzony charakter. Na szyi Jezusa wisi łańcuszek z kłódką. Przypomina on o starym 
chińskim zwyczaju, według którego bogaci rodzice oddawali swoje dziecko na wychowanie ubogiej kobiecie. Na 
szyi dziecka wieszano wtedy małą kłódkę, którą zamykano, a kluczyk zatrzymywali właściwi rodzice. Gdy dziecko 
podrosło, oddawano je rodzicom podczas specjalnej ceremonii. Użycie tego symbolu na obrazie przypomina, że 
Bóg Ojciec powierzył swojego Syna Maryi. Orkiestra złożona z ośmiu panien gra na tradycyjnych chińskich 
instrumentach. Napis w lewym dolnym rogu to tytuł obrazu i podpis autora. Obraz znajdował się w ołtarzu kaplicy 
Katolickiego Uniwersytetu w Pekinie prowadzonego przez werbistów do 1949 r.    
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Od redakcji 

Żydzi w Chinach ------------------------------------ 
Religie Bliskiego Wschodu – takie jak chrześcijaństwo 
(nestorianizm), zoroastryzm, islam, a także judaizm – po-
jawiały się również w Państwie Środka. Historia Żydów 
w Chinach sięga co najmniej okresu dynastii Song 
(960–1127). Również dzisiaj wspólnoty żydowskie są 
obecne w Chinach. Choć wpływ judaizmu na chińskie spo-
łeczeństwo był i jest dość ograniczony, jest on częścią 
chińskiego spektrum wierzeń religijnych. Spojrzenie na hi-
storię Żydów w Chinach, którzy tutaj nigdy nie spotkali się 
z antysemityzmem czy pogromami, jest również historią 
spotkania chińskiej kultury i przybyszów z Zachodu z ich 
monoteistyczną religią, dziejami ich integracji i asymilacji. 
W niniejszym numerze przedstawiamy zarówno materiały 
na temat przeszłości, jak i współczesności judaizmu i Żydów 
w Chinach.  
 Podobnie jak w latach ubiegłych, został przedstawiony 
przegląd statystyczny religii i Kościołów w Chińskiej Re-
publice Ludowej, wraz z analizą obecnej sytuacji religijnej, 
zwłaszcza rozwoju chrześcijaństwa. Obok aktualnych da-
nych na temat Kościoła katolickiego w Chinach można 
również znaleźć m.in. listę biskupów wyświęconych 
w podziemiu, bez pozwolenia władz państwowych w latach 
1981-2002, informacje o nowych kościołach i dane staty-
styczne z poszczególnych diecezji. 
 W 2012 r. przypada 450 rocznica urodzin Pawła Xu 
Guangqi – przyjaciela i współpracownika misjonarza Mat-
teo Ricci i jednego z „trzech filarów chińskiego Kościoła”. 
Lokalne władze miasta Szanghaj promują jego postać jako 
„wizytówkę miasta”. W Kościele katolickim Paweł Xu jest 
kandydatem na ołtarze. Głębia jego życia duchowego zo-
stała przedstawiona przez biskupa Szanghaju w liście pa-
sterskim (zob. DOKUMENTACJA).  
 Dla zrozumienia kultury chińskiej niezbędne jest po-
znanie języka jej symboli. Wiele z nich niesie dla Chiń-
czyków zupełnie inne skojarzenia i znaczenia niż dla 
Polaków. Ufamy, że porównanie biblijnej, negatywnej 
symboliki smoka – głęboko zakorzenionej również w kul-
turze polskiej – i pozytywnego znaczenia smoka w Chinach 
(zob. TEMATY), pozwoli polskiemu czytelnikowi lepiej 
zrozumieć wewnętrzny konflikt, jaki rodzi się u wielu 
chińskich chrześcijan, związany z różnicami międzykultu-
rowymi nie tylko w obecnym Roku Smoka 2012.  
 

PIOTR ADAMEK SVD 

 
Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach  
Kronika * Notatki -------------------------------------- 
(styczeń – marzec 2012) 
 
� Nowy wikariusz generalny w Szanghaju. Ks. Tade-
usz Ma Daqin został nowym wikariuszem generalnym die-
cezji Szanghaj. 95-letni bp Alojzy Jin Luxian z diecezji 
Szanghaj ogłosił, że rozpoczął procedury związane z no-
minacją. Ks. Ma Daqin ukończył seminarium diecezjalne 
w Sheshan. Jest cenionym kaznodzieją; był dziekanem 
w nowoczesnej dzielnicy Pudong w Szanghaju i osobą od-
powiedzialną za sektor wydawniczy i kulturalny całej die-
cezji. Jego nominacja jest związana ze „zniknięciem” 
biskupa pomocniczego Józefa Xing Wenzhi, uważanego 
wcześniej za następcę obecnego biskupa. Bp Józef Xing nie 
pojawił się w grudniu ani na planowanych święceniach ka-
płańskich ani w czasie Bożego Narodzenia. Jego absencja 
jest tłumaczona, jako „odsunięcie na boczny tor” za brak 
współpracy z władzami i Stowarzyszeniem Patriotycznym.              
 
� 1 stycznia 2012: List biskupa Alojzego Jin Luxian na 
temat wiary Pawła Xu Guangqi. W Nowym Roku bp 
Szanghaju Alojzy Jin w liście pasterskim zachęcił wiernych 
do poznawania, czci i rozpowszechniania kultu Sługi Bo-
żego Pawła Xu Guangqi (1562–1633), pierwszego Chiń-
czyka z okolicy Szanghaju, nawróconego na katolicyzm. 
Paweł Xu, chiński uczony i urzędnik, był współpracowni-
kiem  o. Matteo Ricci (1552–1610). Podzielał on i wpro-
wadzał w życie zasady jezuickiego misjonarza dotyczące 
poszanowania chińskiej kultury w procesie ewangelizacji 
oraz troski o zachowanie wspólnoty Kościoła. Starał się 
wyjaśnić podstawy wiary chińskiemu cesarzowi, podkre-
ślając, że można być jednocześnie katolikiem i lojalnym 
obywatelem cesarstwa. Biskup Jin zachęca wiernych, by 
z okazji 450 rocznicy urodzin Pawła Xu Guangqi i 380 
rocznicy jego śmierci przypadającej w roku przyszłym, 
odwiedzali miejsca związane z postacią Sługi Bożego – 
„człowieka na każdy czas” i uczyli się na przykładzie jego 
życia. Przypomina też chorym, by modlili się o zdrowie za 
wstawiennictwem Pawła, aby cud uzdrowienia umożliwił 
wyniesienie go na ołtarze, jako pierwszego świętego Chiń-
czyka – wyznawcę. W 2011 roku rozpoczął się proces be-
atyfikacyjny Pawła Xu Guangqi. Tekst listu zamieszczamy 
w dziale DOKUMENTACJA.   
 
� 1 stycznia 2012: Zaginieni biskupi „podziemni” – 
„Sławni nieznani” 2011 roku. Agencja informacyjna Asia 
News nadała bp. Jakubowi Su Zhimin (80 lat) i bp. Kosmie 
Shi Enxiang (90 lat), tytuł „sławny nieznany” i zamierza 
przeprowadzić kampanię w celu uwolnienia zaginionych. 
Bp Su Zhimin połowę swego życia spędził w więzieniu, bp 
Shi Enxiang – ponad 50 lat. Choć w kulturze chińskiej 
osobom starszym należy się szacunek, pamięć i cześć, los 
tych hierarchów Kościoła podziemnego okryty jest milcze-
niem. Nie mówi się o nich, ich imiona nie pojawiają się 
nawet w modlitwach za prześladowanych. Rząd chiński in-
terpelowany o biskupów, odpowiada, że „nie wie, gdzie są”. 

 

訊訊訊訊 息息息息        
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Podobnie reagują urzędnicy państwowi pytani o to w pry-
watnych rozmowach przez przedstawicieli Watykanu. Bi-
skup diecezji Baoding (Hebei) Jakub Su Zhimin, w latach 50. 
został uznany za ‘kontrrewolucjonistę’. Konsekwentnie od- 
mawiał przystąpienia do Chińskiego Katolickiego Stowa-
rzyszenia Patriotycznego, którego celem było utworzenie 
narodowego Kościoła, niezależnego od Stolicy Apostolskiej. 
Do 1997 r. spędził w więzieniu lub obozach pracy przy-
musowej co najmniej 26 lat. Gdy opublikował list otwarty 
do rządu Chin, domagając się poszanowania praw człowieka 
i wolności religijnej, został 8 października 1997 r. po raz 
kolejny aresztowany. Nie podano informacji dotyczących 
powodów jego oskarżenia, rozprawy sądowej czy miejsca 
uwięzienia. W listopadzie 2003 r. widziano go w pekińskim 
szpitalu w otoczeniu funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. 
Po krótkich odwiedzinach krewnych został ponownie za-
brany i od tamtej pory ślad po nim zaginął.  

 

        
 

           Bp Jakub Su Zhimin                        Bp Kosma Shi Enxiang 
 
Z kolei biskup diecezji Yixian (Hebei) Kosma Shi Enxiang 
był w latach 1957–1980 aresztowany i zmuszany do pracy 
na polu w prowincji Heilongjiang i w kopalni węgla ka-
miennego w prowincji Shanxi. W latach 1983–1986 prze-
bywał w areszcie domowym. Po trzech latach na wolności 
ponownie aresztowano go w 1989 r., gdy biskupi Kościoła 
podziemnego założyli własną Konferencję Biskupów 
i uwolniono dopiero cztery lata później. 13 kwietnia 2001 r. 
został kolejny raz pozbawiony wolności i przebywa w wię-
zieniu do dnia dzisiejszego (łącznie 51 lat). Najnowsza hi-
storia Chin notuje przypadki śmierci więzionych i tortu- 
rowanych biskupów – bp Józef Fan Xueyan w 1992 r., Jan 
Gao Kexian w 2006 r. i Jan Han Dingxian w 2007 r. Tym 
bardziej warto pamiętać i upominać się o tych, których życie 
– jako niewygodnych dla systemu – rząd skazał na zapo-
mnienie.   
 
� 1 stycznia 2012: Noworoczna pielgrzymka. Około 150 
wiernych diecezji Szanghaj postanowiło powitać Nowy Rok 
pielgrzymką. Na pielgrzymim szlaku znajdowały się dwa 
miejsca, ważne dla historii Kościoła katolickiego w Chinach. 
Pierwszym z nich była parafia Matki Bożej z Lourdes 
w miejscowości Jiading, gdzie w XVII w. pracę misyjną 
prowadził jeden z towarzyszy o. Matteo Ricci – o.  Lazzaro  
Cattaneo SJ. W Jiading w 1627 r. odbyło się również 
pierwsze spotkanie katolików chińskich, podczas którego 
dyskutowano nad chińskim tłumaczeniem słowa „Bóg”, 
kwestią rytów chińskich i inkulturacji. Następnie pielgrzymi 

udali się do miejscowości Taicang w pobliskiej diecezji 
Suzhou, z pięcioma parafiami, w których ok. 10 tysiącom 
wiernych posługuje trzech księży. W Taicang pielgrzymi 
modlili się szczególnie za kapłana i sześciu seminarzystów – 
ofiary wypadku samochodowego, który miał miejsce 11 
grudnia 2011 r. (zob. „Chiny dzisiaj” 2011, nr 4, s. 15).  
 
� 2 stycznia 2012: Zburzenie meczetu w Ningxia. Cen-
trum Informacji Praw Człowieka i Demokracji w Hong-
kongu podały potwierdzoną przez policję informację 
o zburzeniu meczetu w wiosce Taoshan (gmina Hexi) w Au- 
tonomicznym Regionie Ningxia-Hui. Miejscowe władze 
wydały oświadczenie, iż świeżo odrestaurowany meczet, 
wybudowany w 1987 r., jest nielegalny i nakazały go zbu-
rzyć. W starciu pomiędzy miejscowymi muzułmanami 
i uzbrojonymi policjantami (ok. 1000 osób), którzy burzyli 
świątynię, dwie osoby straciły życie, ok. 50 zostało rannych, 
kilkadziesiąt zostało aresztowanych przez policję. W obawie 
przed antyrządowymi reakcjami działalność religijna jest 
ściśle kontrolowana, a budowa meczetów, kościołów i in-
nych miejsc kultu religijnego wymaga oficjalnej zgody 
odpowiednich organów państwowych.  
 
� 2 stycznia 2012: Oficjalne potwierdzenie uwięzienia 
prawnika Gao Zhisheng. Gao Zhisheng – chrześcijański 
prawnik, stający w obronie praw mniejszości narodowych 
i religijnych w Chinach – został aresztowany w kwietniu 
2010 r. i od tamtej pory rodzina nie miała o nim żadnych 
informacji. Na początku stycznia 2012 r. brat uwięzionego, 
Gao Zhiyi, otrzymał list sądowy potwierdzający, że Gao 
Zhisheng jest osadzony w więzieniu Shaya w odległym 
miejscu regionu Xinjiang na zachodzie Chin. Jest ono trudno 
dostępne i kontakt telefoniczny z więzieniem nie jest moż-
liwy. W ostatnim tygodniu marca władze zezwoliły na od-
wiedziny najbliższych krewnych Gao. Gao Zhisheng jest 
jednym z najznakomitszych chińskich prawników i działa-
czy praw człowieka. Po nawróceniu na chrześcijaństwo 
często występował w sądzie w obronie osób domagających 
się demokracji i sprawiedliwości. W 2008 r. był nomino-
wany do Pokojowej Nagrody Nobla.  
 
� 3-5 stycznia 2012: Seminarium dla kapłanów, sióstr 
zakonnych i diakonów stałych w Hongkongu. Odpowie-
dzialność chrześcijan wobec najsłabszych oraz wyzwania 
Kościoła na polu pastoralnym, społecznym, w polityce 
i ekonomii były przedmiotem seminarium zorganizowanego 
przez diecezję Hongkong. Moderator seminarium podkre-
ślał, że zaangażowanie pastoralne Kościoła winno odpo-
wiadać na wyzwania społeczne w duchu Pisma Świętego 
i społecznej nauki Kościoła. Wskazał na cztery aktualne 
zagadnienia, jakimi są: odpowiedzialność chrześcijańskich 
rodziców w związku z zachodzącymi zmianami społecz-
nymi, zaangażowanie się szkół katolickich w przekaz wiary, 
odpowiedzialność za najsłabszych i starzejących się człon-
ków społeczeństwa, a także współpraca szkół katolickich 
i organizacji pomocy społecznej z władzami. Ks. Michael 
Yeung Ming Cheung stwierdził, że zarówno chrześcijanie 
świeccy, jak i kapłani potrzebują dobrej formacji, by – po-
śród zmieniających się warunków społecznych – wypraco-
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wać i realizować plany duszpasterskie adekwatne do sytu-
acji. Znaczenie formacji świeckich w diecezji Hongkong 
zostało podkreślone przedłużeniem Roku Świeckich 2011 
o kolejny rok – 2012, aby kontynuować w ten sposób roz-
poczęte intensywne działania ewangelizacyjne i formacyjne.    
 
� 4-11 stycznia 2012: Przymusowe „dokształcanie” 
księży. W ciągu tygodnia – między 4 i 11 stycznia 2012 r.  – 
siedmiu kapłanów nieoficjalnego kościoła diecezji Tianshui 
(prowincja Gansu) zostało zabranych na „zajęcia eduka-
cyjne”. Już wcześniej, 30 grudnia ubiegłego roku, pod takim 
samym pretekstem został zabrany z kościoła w Taijing 
„podziemny” biskup tej diecezji, Jan Wang Ruowang, 
wyświęcony za zgodą Stolicy Apostolskiej w 2011 roku. 
Urzędnicy państwowi przewieźli wszystkich do hotelu 
w Tianshui. Dwóch księży następnie zwolniono, by samo-
dzielnie kontynuowali „szkolenie”. Podobne, masowe za-
trzymanie księży w celu przymusowego dokształcania, 
miało miejsce w tej samej diecezji w sierpniu 2011 r. Incy-
denty te są prawdopodobnie reakcją władz na potajemne 
przyjęcie sakry biskupiej przez ks. Jana Wang bez oficjal-
nego pozwolenia ze strony rządu. Papież Benedykt XVI 
mianował również w 2011 r. ks. Bosco Zhao Jianzhang – 
administratora oficjalnej części diecezji Tianshui – na bi-
skupa koadiutora diecezji. Uroczystość jego konsekracji 
jeszcze się nie odbyła.  
 
� Jubileusz Zgromadzenia Świętego Józefa. Siostry ze 
Zgromadzenia Świętego Józefa diecezji Shijiazhuang (pro-
wincja Hebei) obchodziły 120. rocznicę założenia zgroma-
dzenia i 20. rocznicę wznowienia działalności. Zgromadze- 
nie zostało założone w 1891 r. przez bpa Jules Bruguière 
CM, ówczesnego wikariusza apostolskiego Zhengding 
(dzisiejsza diecezja Shijiazhuang), by odpowiadać na lo-
kalne potrzeby pastoralne. Siostry angażują się w katechi-
zację, edukację podstawową oraz dzieła charytatywne, np. 
prowadzenie sierocińców. W 1925 r. zgromadzenie liczyło 
120 sióstr, w tym 111 sióstr w ślubach, 7 nowicjuszek i dwie 
postulantki. W okresie rewolucji kulturalnej (1966–1976) 
musiało zaprzestać swej działalności i mogło wznowić ją 
dopiero w 1991 r. Aktualnie zgromadzenie ma 24 siostry w 
ślubach wieczystych i pięć w ślubach czasowych. Zgodnie z 
charyzmatem przekazanym przez Założyciela siostry pro-
wadzą działalność ewangelizacyjną i opiekuńczą przy para-
fiach. 
 
� 13 stycznia 2012: 80. urodziny kard. Józefa Zen 
Ze-kiun. W uroczystości, która odbyła się w Centrum 
Diecezjalnym w Hongkongu, uczestniczył obecny bp 
Hongkongu Jan Tong Hon i ok. 80 kapłanów diecezji. 
W kwietniu 2009 r., w wieku 77 lat kard. Zen ustąpił 
z urzędu biskupa ordynariusza Hongkongu. Z racji osią-
gniętego wieku 80 lat, choć pozostaje członkiem Kolegium 
Kardynalskiego, nie będzie brał udziału w konklawe. Bp 
Tong, gratulując Jubilatowi, dziękował za jego zaangażo-
wanie na rzecz Kościoła w Chinach, migrantów, ubogich 
oraz katolickiej edukacji w Hongkongu. Z kolei kard. Zen 
wspominał, że obaj otrzymali sakrę biskupią tego samego 
dnia – 9 grudnia 1996 r.  

� 14 stycznia 2012: Ma Ying-jeou został ponownie 
prezydentem Tajwanu. Ma Ying-jeou, prezydent Tajwanu, 
został ponownie wybrany na czteroletnią kadencję w wy-
borach 14 stycznia. Tajwan opiera relacje z Chinami na 
porozumieniu z roku 1992, według którego istnieją jedne 
Chiny, lecz ChRL i Tajwan mają prawo do odmiennej in-
terpretacji tego terminu: każde z nich uważa się za jedynego 
prawowitego przedstawiciela Chin. W czasie kampanii 
wyborczej Ma podkreślał, że Tajwan, respektując porozu-
mienie z 1992 r., może skorzystać z szybkiego rozwoju 
ekonomicznego Chin kontynentalnych, a także powstrzymać 
ewentualne zagrożenia ze strony Pekinu. W czasie dotych-
czasowej prezydentury Ma zatwierdzono 16 porozumień 
ułatwiających tajwańsko-chińskie przedsięwzięcia gospo-
darcze, rozwinięto obustronną turystykę, otwarto bezpo-
średnie loty między Tajwanem a Chinami. Ma potwierdził, 
że nadal zamierza koncentrować się na rozwoju kontaktów 
ekonomicznych z Chinami. Ponowny wybór Ma na prezy-
denta oznacza, że nadal duża grupa Tajwańczyków popiera 
jego politykę, widząc w Chinach duży rynek zbytu i moż-
liwości zatrudnienia. Jednocześnie, zaledwie 10% populacji 
Tajwanu jest za pełnym zjednoczeniem z Chinami konty-
nentalnymi; znakomita większość postrzega siebie jako 
Tajwańczyków. Przeciwniczką prezydenta Ma w kampanii 
prezydenckiej była Tsai Ing-wen z Demokratycznej Partii 
Postępowej (DPP), która jest za całkowitą niezależnością 
Tajwanu od Chin.  
 Abp Jan Hung Shan-chuan SVD z Taipei, przewodni-
czący Tajwańskiej Regionalnej Konferencji Biskupów po-
wiedział, że zwycięstwo Ma może się okazać korzystne dla 
rozwoju edukacji i formacji duchowieństwa z ChRL na 
Tajwanie, oraz dla polepszenia stosunków między Stolicą 
Apostolską a Chinami. Księża i siostry zakonne z Tajwanu 
wyrazili nadzieję, że Ma będzie starał się polepszyć sytuację 
miejscowej ludności, zmniejszyć biedę wśród osób z mar-
ginesu społecznego, zreformować system podatkowy tak, by 
pozwolił na bardziej sprawiedliwą dystrybucję dóbr oraz 
sprawić, by szkoły przygotowujące do zawodu odpowiadały 
rzeczywistym potrzebom na rynku pracy.     
 
� 18 stycznia 2012: Przywódcy religijni Hongkongu 
podpisali orędzie noworoczne. Zachęta do czujności 
i wysiłków zmierzających do przezwyciężenia kryzysu 
ekonomicznego i budowy harmonijnego społeczeństwa, 
a także rola religii w życiu publicznym to główne wątki 
orędzia opublikowanego wspólnie przez przedstawicieli 
Kościoła katolickiego, protestantyzmu, konfucjanizmu, is-
lamu, daoizmu i buddyzmu. Duchowi przywódcy religijni 
stwierdzili, że „technologia bez podstaw moralnych powo-
duje negatywne skutki. Religijność natomiast pomaga 
utwierdzać mądrość, rozwija umiejętność rozróżniania do-
bra i zła oraz wspiera rozsądne używanie technologii, co 
przynosi dobro całemu społeczeństwu”.  
 
� 18 stycznia 2012: Jubileusz diecezji Tianjin. Pod ha-
słem „100 lat łaski” diecezja Tianjin rozpoczęła roczne ce-
lebracje stulecia ciągłej obecności Kościoła katolickiego 
w tym północno-wschodnim mieście Chin. Mszę św. inau-
gurującą obchody, pod przewodnictwem ks. Leo Zhangliang, 
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koncelebrowało 17 kapłanów, a uczestniczyło w niej ok. 100 
wiernych. W 1861 r. do Tianjin przybyli pierwsi misjonarze 
łazarzyści (CM), a w 1866 r. Siostry Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, które w Domu Miłosierdzia troszczyły 
się o sieroty i chorych. W czasie masakry w Tianjin, 21 lipca 
1870 r., dwóch księży i dziesięć sióstr zostało zabitych, 
a dopiero co wybudowany kościół spalono. Niechęć miesz-
kańców była spowodowana nierównoprawnymi traktatami 
Chin z zachodnimi mocarstwami, na mocy których dzielnice 
miasta Tianjin stały się zagranicznymi koncesjami. Jedno-
cześnie w mieście działał także katolicki ruch antykolo-
nialny, któremu przewodził o. Vincent Lebbe, belgijski 
misjonarz, popierający lokalne duchowieństwo. Katolicy 
w Tianjin wiele wycierpieli w czasie powstania bokserów 
w 1900 r. Jednak po ustaniu prześladowań liczba katolików 
szybko wzrosła. 27 kwietnia 1912 r. ustanowiono wikariat 
apostolski, który w 1924 r. otrzymał nazwę Tianjin. Jego 
pierwszym wikariuszem apostolskim został bp Paul-Marie 
Dumond CM. W 1946 r., wraz z ustanowieniem przez Sto-
licę Apostolską administracji kościelnej w Chinach, wikariat 
podniesiono do rangi diecezji. Po okresie rewolucji kultu-
ralnej (1966-1976), Kościół w Tianjin wznowił swą dzia-
łalność w 1980 r. Diecezja Tianjin ma obecnie dwóch 
biskupów: ordynariusza bpa Stefana Li Side i biskupa po-
mocniczego Melchiora Shi Hongzen. Obaj należą do Ko-
ścioła nieoficjalnego, są uznani przez Stolicę Apostolską, 
nie są natomiast uznani przez rząd chiński. Obaj przebywają 
w areszcie domowym. Bp Li nie może udać się do Tianjin, 
odwiedzać katedry, ani sprawować posługi kapłańskiej. Bp 
Shi może sprawować sakramenty, nie wolno mu jednak no-
sić oznak biskupich. W diecezji jest 40 kapłanów, ok. 40 
Sióstr Miłosierdzia, kilkudziesięciu seminarzystów i ok. 100 
tys. wiernych. Diecezja angażuje się, działalność pastoralną, 
charytatywną i ewangelizacyjną. Świętowanie tegorocznego 
jubileuszu w poszczególnych okresach roku, będzie kon-
centrować się na takich wymiarach życia chrześcijańskiego, 
jak: modlitwa, dzielenie (sharing), życie i komunia, a także 
ożywiająca świadomość Bożej łaskawości.    
 
� 20 stycznia: Niespodziewane uwolnienie pastora. Pa-
stor Shi Enhao, wiceprzewodniczący Przymierza Chiń-
skiego Kościoła Domowego, który w lipcu 2011 r. został 
skazany na dwa lata pobytu w obozie pracy, został nie-
oczekiwanie uwolniony. Władze oskarżały go o „prowa-
dzenie nielegalnych spotkań i organizowanie miejsc na takie 
spotkania”. Jak poinformowała organizacja ChinaAid, 
przedwczesne zwolnienie było prawdopodobnie wynikiem 
nacisków ze strony organizacji międzynarodowych. Choć 
wiele protestanckich kościołów domowych cieszy się pewną 
wolnością, wciąż notuje się przypadki aresztowań, prze-
śladowań i konfiskat majątku. Organizacja Christian Soli-
darity Worldwide, wyrażając zadowolenie ze zwolnienia 
pastora Shi Enhao, upomniała się jednocześnie u władz 
chińskich o uwolnienie innych uwięzionych osób, takich jak: 
ujgurski lider wspólnoty protestanckiej Alimujiang Yimiti, 
którego w 2009 r. skazano na karę 15 lat pozbawienia 
wolności, czy zwierzchnik kościoła Shengshan – Fan 
Yafeng. 
 

� 23 stycznia 2012: Nowy Rok Smoka. W Chinach, 
Hongkongu, Makao i na Tajwanie, podobnie jak w Wiet-
namie, Japonii, Korei, Singapurze i wśród chińskich 
wspólnot rozproszonych na całym świecie, 23 stycznia 
rozpoczęto świętowanie Nowego Roku. Smok jest najbar-
dziej pomyślnym spośród wszystkich zwierząt chińskiego 
zodiaku (o symbolice smoka zob. TEMATY); jest uważany za 
potężny znak nieba, który przynosi bogactwo, cnotę, har-
monię i długowieczność. Smok był też symbolem cesarskim, 
a Chińczycy nazywali siebie „dziećmi smoka”. Na ten po-
myślny rok eksperci zapowiadają 5% wzrost urodzeń 
w Chinach, a 20-30% na Tajwanie i w Singapurze. Chiński 
smok różni się od znanego na zachodzie apokaliptycznego 
smoka chrześcijańskiego, który pożera dziecię niewiasty 
(Ap 12,1-10). Jest jednym ze źródeł energii wszechświata 
oraz posłańcem Pana Niebios, przez co bardziej odpowiada 
zachodnim wyobrażeniom anioła stróża lub archanioła – 
bożego posłańca. 
 
� 29 stycznia 2012: Pierwsze chińsko-angielskie spo-
tkanie młodzieży. W okresie chińskiego Nowego Roku 
zorganizowano pierwsze wspólne spotkanie młodzieży 
różnych narodowości, by wzajemnie się poznać, porozma-
wiać i pomodlić. Do tej pory kontakt między wspólnotą 
chińską a katolikami innych narodowości należącymi do 
parafii Różańca Świętego w Tsim Sha Tsui w Hongkongu 
był znikomy, a młodzież spotykała się w dwóch oddzielnych 
grupach językowych: kantońskiej i angielskiej. Organiza-
torzy wyrażają nadzieję, że tego typu spotkania, oprócz 
nawiązania osobistych relacji, są również okazją do lep-
szego poznania kultury i zwyczajów innych ludzi; zaś lepsze, 
wzajemne zrozumienie może prowadzić do dobrych relacji 
i wspólnie realizowanych projektów. O. Sheridan, wpro-
wadzając do modlitwy, przywołał doświadczenie uczniów 
ukrywających się w sali na górze z obawy przed Żydami. 
„Nie bójcie się” – zachęcał – „nawet, jeśli ze wstydu, lęku 
czy nieśmiałości zamykamy własne serce, nie możemy po-
wstrzymać Jezusa przed tym, by przyszedł i dotknął naszych 
najgłębszych lęków”. O. Sheridan przypomniał też słowa 
Benedykta XVI ze Światowych Dni Młodzieży w Madrycie: 
„Nie bójcie się powiedzieć Jezusowi ‘tak’… i używać 
swoich talentów w służbie innym”. Stwierdził też, że „gdy 
zbieramy się, aby się modlić, nie ma już Chińczyka, Fili-
pińczyka, mieszkańca Indii, czy Irlandczyka, nie ma po-
działów. Gromadzimy się jako świadkowie i dzieci Boga”.   
 
� 1 lutego 2012: Nowy rektor Uniwersytetu Fu Jen. 
Wincenty Chiang Han-sun został ósmym rektorem Uni-
wersytetu Katolickiego w Taipei. Podczas uroczystości in-
auguracyjnej, ks. Paul Russel odczytał list z Watykanu 
zatwierdzający nominację, a dr Chiang, klęcząc przed ołta-
rzem, w obecności ok. 300 gości złożył przysięgę. Kanclerz 
uniwersytetu abp Jan Hung Shan-chuan i przewodniczący 
rady uniwersytetu Piotr Liu Cheng-chung wręczyli nowemu 
prezydentowi list nominacyjny oraz pieczęć uczelni. 
61-letni Wincenty Chiang Han-sun uzyskał doktorat z uro-
logii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium 
w Niemczech. Był też wiceprezydentem Uniwersytetu Fu 
Jen i dziekanem Szkoły Medycznej. Wizja nowego rektora 
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uczelni zakłada równoległy rozwój badań naukowych 
i edukacji, rozwijanie międzynarodowych kontaktów oraz 
ciągłe doskonalenie kadry i studentów, by w 2025 r. Uni-
wersytet Fu Jen mógł znaleźć się w grupie 200 czołowych 
uniwersytetów świata. Kard. Paweł Shan Kuo-hsi, były 
przewodniczący rady uniwersytetu, zachęcił Wincentego 
Chiang do „zwiększenia naboru szczególnie utalentowanych 
studentów z Chin kontynentalnych i uczynienia z uczelni 
światowego centrum kształcenia chińskojęzycznego du-
chowieństwa”. Przypomniał też, by otoczyć „odpowiednią 
troską mniej uprzywilejowanych miejscowych studentów, 
okazując w ten sposób ducha i specyfikę katolickiej uczelni”. 
Kardynał podziękował również byłemu prezydentowi Ber-
nardowi Li za oddaną pracę przez ostatnie osiem lat. 
Szczególnym wkładem byłego prezydenta jest założenie 
Kolegium Edukacji i Komunikacji. Obecnie Uniwersytet Fu 
Jen liczy 11 kolegiów i 48 wydziałów, w których uczy się 
170 tysięcy studentów.  
 
� 3 lutego 2012: Spotkanie kanclerza Niemiec z bisku-
pem Kantonu. Kanclerz Niemiec, Angela Merkel, podczas 
oficjalnej wizyty w Chinach, spotkała się 3 lutego z bisku-
pem Kantonu (Guangzhou) Józefem Gan Junqin (uznanym 
zarówno przez Stolicę Apostolską, jak i władze). Hierarcha 
oprowadził panią kanclerz po katedrze Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, a następnie odbyła się półgodzinna rozmowa. 
„Pani Kanclerz pytała o sytuację diecezji Guangzhou i sy-
tuację Kościoła prowincji Guangdong, o liczbę katolików, 
ich wiek, zawód, a także o działalność poza regularną mszą 
świętą”, powiedział biskup po rozmowie. Bp Gan Junqin 
mówił m.in. o pomocy socjalnej, jakiej Kościół udziela 
osobom starszym, chorym i biednym w mieście Guangzhou. 
Szef rządu niemieckiego zachęciła biskupa do „zakładania 
większej ilości organizacji charytatywnych, takich jak 
przedszkola i domy dla osób starszych, by promować w ten 
sposób społeczną harmonię, wolność i równość”. Mimo iż 
nie rozmawiano szerzej o „wolności religijnej”, według bi-
skupa kanclerz „zapytała, czy może on się swobodnie wy-
powiadać, czy też ktoś podpowiada, co powinien 
powiedzieć, a czego nie, na przykład jeśli chodzi o treść 
homilii w czasie niedzielnych mszy świętych”. Biskup od-
powiedział, że „głosi kazania zgodne z nauką Biblii, ł ącząc 
je z codziennym życiem wiernych i rzeczywistością społe-
czeństwa”. Bp Gan powiedział także, że na dwa dni przed 
spotkaniem, 1 lutego, urzędnicy państwowi poinformowali 
go o piątkowej wizycie i przyszli „sprawdzić bezpieczeń-
stwo” miejsca.    
 
� Luty 2012: Trudna sytuacja katolików diecezji Sui-
yuan. 30 stycznia czterech księży nieoficjalnej diecezji 
Suiyuan w Autonomicznym Regionie Mongolii We-
wnętrznej zostało zatrzymanych przez 30 policjantów 
w miejscowości Erenhot, a dwóch kolejnych – następnego 
dnia. Wśród aresztowanych byli m.in. administrator diecezji 
ks. Józef Gao Jiangping oraz ks. Józef Ban Zhanxiong, 
rektor seminarium. Czterech księży (ks. Chu Jianli, ks. Ding 
Zhanmin, ks. Wang Hu i ks. Zhao Runi) zwolniono po około 
tygodniowym areszcie, zobowiązując ich do codziennego 
meldowania się władzom i udziału w sesjach reedukacyj-

nych. 14 lutego państwowi urzędnicy zamknęli też semina-
rium diecezjalne, odsyłając seminarzystów do domów. 
Diecezja Suiyuan, licząca ok. 30 tys. wiernych wśród któ-
rych pracuje 35 księży i ok. 90 sióstr zakonnych, nie jest 
uznana przez władze, które w latach 80. na terytorium Au-
tonomicznego Regionu Mongolii Wewnętrznej ustanowiły 
5 nowych diecezji. Przez ostatnie 20 lat księża diecezji Sui-
yuan mieszkali w domach prywatnych osób, gdzie groma-
dzono się na sprawowanie Eucharystii i modlitwę. Władze 
dotąd nie przeszkadzały w tych praktykach. Można przy-
puszczać, że nasilone kontrole i aresztowania były swoistym 
„przygotowaniem” do Ogólnochińskiego Zgromadzenia   
Przedstawicieli Ludowych, odbywającego się co roku na 
początku marca w Pekinie. Obecny rok jest szczególnie 
wrażliwy politycznie, ze względu na zmiany we władzach 
ChRL. Wielu katolików diecezji Suiyuan od  lutego nie ma 
możliwości udziału w Eucharystii, gdyż z powodu zwięk-
szonych kontroli księża pozostający na wolności ukrywają 
się.  
 
� 5 lutego 2012: Relikwie bł. Teresy z Kalkuty 
w Hongkongu. „Matka Teresa nie tylko odwiedziła 
Hongkong i Chiny, lecz pragnęła też założyć w Chinach 
wspólnoty swego zgromadzenia” – powiedział kardy-
nał-elekt Jan Tong Hon podczas mszy św. przy przywie-
zionych do Hongkongu relikwiach Błogosławionej. „Jej 
marzenie częściowo się spełniło”, gdyż w 1983 r. Misjo-
narki Miłości przybyły do Hongkongu. Hierarcha zachęcił 
wiernych, by przez wstawiennictwo bł. Matki Teresy i bł. 
Jana Pawła II intensywnie modlili się o wznowienie dialogu 
między władzami Chin a Stolicą Apostolską. Relikwie bł. 
Teresy z Kalkuty umieszczono w kościele Świętych Kosmy 
i Damiana w ubogiej dzielnicy miasta, podkreślając w ten 
sposób prostotę życia Matki Teresy.  
 
� 13 lutego 2012: Oficjalny pogrzeb nieoficjalnego 
księdza. 92-letni ks. Wawrzyniec Zhang Wenchang – nie-
uznawany przez rząd administrator diecezji Kunming, Dali 
i Zhaotong w prowincji Yunnan, zmarł 5 lutego na raka 
w rodzinnej miejscowości Shilin. Zgodnie z tradycją ludu 

Sani (mniejszości na- 
rodowej Yi), z któ-
rego się wywodził, 
ciało zmarłego winno 
być przez siedem dni 
wystawione w miej-
scu publicznym, by 
wszyscy mogli oddać 
ostatni hołd zmarłe-
mu. Jednak nakazem 
władz już czwartego 
dnia po śmierci prze- 

prowadzono kremację ciała ks. Zhang. Katolicy nieoficjal-
nej części Kościoła, na znak sprzeciwu zbojkotowali z tego 
powodu ceremonie pogrzebowe, celebrowane przez ks. Jo-
achima Yue Tiande, wikariusza generalnego i dziewięciu 
księży z oficjalnej części Kościoła i uczestniczyli we 
mszach św. za zmarłego w domach prywatnych. Ks. Zhang 
Wenchang urodził się w 1920 r., w 1946 otrzymał święcenia 
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kapłańskie. Po kilku latach posługi w parafii, od lat 50. do 
1982 r. był najpierw więziony, a następnie poddany przy-
musowej reedukacji przez pracę na roli. Po rehabilitacji 
w 1987 r. powrócił do posługi duszpasterskiej, a w 2000 r. 
Stolica Apostolska mianowała go administratorem diecezji 
Kunming, Dali i Zhaotong. Nieakceptowany przez władze, 
przez cały czas pozostawał pod obserwacją policji. Diecezja 
Kunming jest od 1952 r. pozbawiona prawowitej władzy 
pasterskiej, gdy wypędzono z niej francuskiego abp. Alek-
sandra Derouineau. Ks. Kong Lingzhong i Józef Ma Yinglin 
zostali w 1962 i 2006 wyświęceni na biskupów bez mandatu 
papieskiego.  
 
� 15 lutego: Śmierć 100-letniego franciszkanina. Ks. 
Maciej Leopold Guo Jifen urodził się 18 lutego 1913 
(zgodnie z chińską tradycją wiek jest obliczany od chwili 
poczęcia) w wiosce Shuigou koło Taiyuan (prowincja 
Shanxi). W 1926 r. wstąpił do niższego seminarium w Tai-
yuan, a w 1931 do nowicjatu w seminarium franciszkańskim. 
Rok później złożył śluby czasowe, przyjmując imię Leopold, 
w 1935 roku – śluby wieczyste. W Niedzielę Misyjną, 24 
października 1937 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ówczesnego wikariusza apostolskiego w Taiyuan, o. Aga-
pito Fiorentini OFM. Po święceniach pracował w parafii, był 
rektorem niższego seminarium oraz kanclerzem diecezji. 
Spędził w więzieniu i obozach pracy przymusowej 25 lat 
(1955–1980). Od 1985 r. był ekonomem Wyższego Semi-
narium Duchownego św. Giovanni Montecorvino w Tai-
yuan. Od 27 marca 1996 przebywał na emeryturze, lecz 
nadal, do końca życia, kontynuował pracę ewangelizacyjną. 
„Jego życie prawdziwie oddane służbie Panu jest wzorem 
dla nas księży, osób konsekrowanych i świeckich. Winni-
śmy naśladować jego wierność Chrystusowi, gorliwość 
w ewangelizowaniu i silny zmysł służenia wiernym” – za-
świadczył o zmarłym bp Taiyuan Paweł Meng Ningyou.   
 
� 18 lutego: Bp Jan Tong Hon z Hongkongu został 
kardynałem. Nominacja kardynalska stanowi „wyzwanie, 
by służyć z większą odwagą” – powiedział bp Jan Tong Hon, 
który 18 lutego, wraz z 21 innymi biskupami otrzymał ka-
pelusz kardynalski z rąk pa-
pieża Benedykta XVI w ba-
zylice św.  Piotra w Rzymie. 
Bp Tong urodził się 31 lipca 
1939 r. w Hongkongu, a 
większość dzieciństwa spę-
dził w Kantonie (prowincja 
Guangdong). Studiował w 
seminarium duchownym w 
Makao, w regionalnym se-
minarium w Aberdeen oraz 
na Uniwersytecie Urbania-
num w Rzymie, gdzie 6 
stycznia 1966 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk papieża Pawła VI. Na tym sa-
mym uniwersytecie uzyskał doktorat w dziedzinie teologii, 
a na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu magisterium 
z chińskiej filozofii. Od 1970 r. był wykładowcą w semina-
rium w Hongkongu, a od 1980 r. dyrektorem Holy Spirit 

Study Center w Hongkongu, zajmującego się badaniem 
zagadnień dotyczących Kościoła w Chinach. W 1996 r. 
przyjął sakrę biskupią, od 19 kwietnia 2009 r. jest ordyna-
riuszem diecezji Hongkong. Podczas mszy św. odprawionej 
3 marca w katedrze w Hongkongu, nowy kardynał wskazał 
na cztery obszary swej szczególnej troski. Są to: ewangeli-
zacja, wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, 
pomoc katolikom innych narodowości na terenie diecezji 
Hongkong oraz troska o Kościół katolicki w Chinach kon-
tynentalnych. Kardynał przypomniał, że bł. papież Jan Pa-
weł II w 1986 r. rozpoczął rozmowy z przedstawicielami 
rządu chińskiego. Kanonizacja chińskich męczenników 
1 października 2000 r. przerwała ten dialog, a w 2011 r. 
powstały nowe trudności w związku z nielegalnymi świę-
ceniami biskupów i ich ekskomuniką. Pełniąc rolę „pomo-
stu”, Kościół lokalny Hongkongu pragnie pomagać 
Kościołowi w Chinach kontynentalnych w formacji, proce-
sie pojednania oraz w pełnej komunii z Ojcem Świętym 
i Kościołem powszechnym – stwierdził hierarcha. Należy to 
robić w sposób roztropny i dyskretny. Kardynał wyjaśnił, że 
choć artykuł 36 konstytucji ChRL gwarantuje wolność 
wierzeń religijnych, władze rozróżniają pomiędzy wiarą 
ograniczoną do umysłu i serca, a praktyką wyrażającą się 
w działaniach. Nawiązując do księży, doświadczających 
nacisków ze strony rządu, by przyjąć nielegalne święcenia 
biskupie, kardynał powiedział, że „powinni kochać zarówno 
kraj, jak i Kościół. Wiedzą, jakie są potrzeby państwa, po-
winni również rozumieć zasady Kościoła. Przed przyjęciem 
święceń biskupich powinni poczekać, aż obie strony wyrażą 
zgodę”. Bp Tong, który jest również doradcą Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów oraz członkiem watykańskiej Ko-
misji do spraw Kościoła Katolickiego w Chinach, wezwał 
wiernych do modlitwy o „ponowne podjęcie dialogu między 
Chinami a Watykanem” oraz o „potrzebne łaski dla eks-
komunikowanych, by ich rychła skrucha doprowadziła do 
pojednania i by rany Kościoła mogły być uzdrowione”. 
W kontekście troski o katolików innych narodowości 
mieszkających w diecezji, kardynał zachęcił wszystkie pa-
rafie diecezji do sprawowania niedzielnej mszy św. w ję-
zyku angielskim. W Eucharystii, pod przewodnictwem 
nowego kardynała, brali udział: emerytowany biskup 
Hongkongu kard. Józef Zen, abp Tajpej Jan Hung 
Shan-chuan, bp Józef Lai z Makao, przedstawiciele Stolicy 
Apostolskiej, ponad stu kapłanów i ok. 1000 wiernych. Na 
uroczystości było też kilkunastu pastorów protestanckich. 
   
� 18-19 lutego 2012: Maska w kulturze chińskiej. 
W krakowskim Instytucie Cervantesa odbyła się konferen-
cja naukowa z zakresu antropologii i estetyki porównawczej 
zatytułowana: „Maska – zakrywanie i odkrywanie pomiędzy 
Wschodem i Zachodem”. Jednym z prelegentów był dr Jan 
Konior SJ, który wygłosił referat dotyczący maski Taotie 
(dosł. potwór, który pożera) w starożytnej kulturze chińskiej. 
Badania wykazały, że maski tego typu, powstałe pod koniec 
dynastii Zhou, była używane dla podkreślenia konfucjań-
skiej cnoty powściągliwości. Rytualna symbolika maski 
wskazuje na smoka, byka i tygrysa. Specjaliści uważają, że 
uosabiała ona wyższą siłę lub zasadę Dao. Wiadomo też, że 
maska była używana jako wyobrażenie bóstwa Shangdi. 
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� 19 marca 2012: Zniszczony grób ks. Shi. 19 marca po-
licja zlikwidowała płytę nagrobną ks. Józefa Shi Liming, 
ustawioną w rodzinnej miejscowości zmarłego Damaquan, 
w powiecie Zhaoxian (prowincja Hebei). Płytę z napisem 
„Grób ks. Shi Liming” umieściła na grobie rodzina zmarłego. 
19 marca przypadał setny dzień po śmierci ks. Shi, który 11 
grudnia 2011 zginął w wypadku samochodowym, razem 
z sześcioma seminarzystami (zob. „Chiny dzisiaj” 2011, nr 
4, s. 15). Gdy krewni oponowali przeciw zabraniu płyty, 
policjanci rozbili ją młotem, tłumacząc, iż ks. Shi „nie był 
uznany przez rząd, stąd bezprawne jest umieszczanie na 
grobie napisu ‘ksiądz’”. Tego dnia jedynie rodzina i kilku 
wiernych z wioski mogło pomodlić się u grobu ks. Shi, gdyż 
policja otoczyła wieś, nie pozwalając ludziom z okolicy na 
wzięcie udziału w nabożeństwie żałobnym. 
 
� 26 marca 2012: Nielegalny biskup wyświęcił sześciu 
kapłanów. Bp Józef Ma Yingling z Kunming, jedyny „ofi-
cjalny” biskup na terenie prowincji Yunnan, przewodniczył 
uroczystości święceń prezbiteratu w Dali, w asyście 16 ka-
płanów, w tym 3 obcokrajowców. Sześciu neoprezbiterów 
pochodzi z trzech różnych diecezji prowincji Yunnan 
(Kunming, Dali i Zhaotong). Pięciu z nich należy do 
mniejszości etnicznych: tybetańskiej, Miao i Jingpo. Bp Ma 
jest przewodniczącym uznanej przez rząd Konferencji Bi-
skupów. Sakrę biskupią otrzymał w 2006 roku bez mandatu 
papieskiego. Udzielając święceń kapłańskich, biskup Ma 
pogorszył swoją sytuację prawną. Wyświęceni w ten sposób 
księża również zostają suspendowani. Jeden z obserwatorów 
twierdzi, że bp Ma winien poprosić o udzielenie święceń 
innych biskupów, uznanych zarówno przez Stolicę Apo-
stolską jak i rząd. Dla diecezji Dali były to pierwsze świę-
cenia kapłańskie od momentu jej powstania w 1948 r. 
Razem z trzema miejscowymi neoprezbiterami diecezja 
Dali ma obecnie zaledwie sześciu kapłanów i trzy siostry 
zakonne. Posługują oni 80 tys. wiernych, którzy należą 
głównie do 7 grup etnicznych, żyjących w odległych 
i trudnodostępnych, górskich rejonach prowincji. W całej 
prowincji Yunnan nie ma legalnych biskupów, a w lutym br. 
zmarł wyznaczony przez Ojca św. „podziemny” admini-
strator trzech diecezji (por. informację w tym numerze, 
s. 7-8). 

Źródła: (styczeń – marzec): UCAN, Asianews, Agenzia Fides, 
Hong Kong Sunday Examiner, Vatican Insider, Associated 
Press, Ecumenical News International, Deutsche Presse Agen-
tur 14.01, AFP 1-3.02, Zeenews.com 2.01, źródła prywatne.  

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 

Chrzest Chinki Grace Mary 
 

Przez cały ostatni rok Ośrodek Duszpasterski dla Cu-
dzoziemców anglojęzycznych w Warszawie przy ul. 
Radnej przygotowywał dwóch neokatechumenów do 
przyjęcia sakramentu chrztu i czwórkę młodzieży do 
bierzmowania. Uroczystość odbyła się w Wielką Sobotę 
7 kwietnia 2012 r. pod przewodnictwem ks. biskupa 

Piotra Jareckiego i proboszcza tego ośrodka ks. Wiesła-
wa Dawidowskiego OSA. Jedną z osób przyjmującą 
nowe życie w Panu i nowe imię – Grace Mary była młoda 
Chinka, mieszkająca od kilku lat w Polsce. Z głębokim 
przekonaniem i wzruszeniem przyjęła sakramenty: 
chrztu św. oraz Eucharystii i bierzmowania. Przyoble-
czona w białą tunikę stała się wyraźnym świadectwem 
dla międzynarodowej wspólnoty anglojęzycznej w sto-
licy Polski. Ponieważ od kilku lat Grace związana jest 
również z Ośrodkiem Migranta Fu Shenfu oraz z Sio-
strami Służebnicami Ducha Świętego, wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się ich delegaci – o. Damian Cichy 
SVD oraz chińskie siostry Teresa i Maria, mieszkające w 
klasztorze sióstr Zgromadzenia Misyjnego Służebnic 
Ducha Świętego w Sulejówku. Uczestnicy ponad trzy-
godzinnej liturgii Wielkiej Nocy sprawowanej w języku 
angielskim, ubogacanej śpiewami międzynarodowego 
chóru, wspólnie z Grace Mary wychwalali Boga za udział 
w tajemnicach uczty Baranka. Bezpośrednio po uroczy-
stościach wszystkich zaproszono na symboliczny poczę-
stunek. Grace Mary po przyjęciu gratulacji i prezentów, 
poczęstowała zebranych własnoręcznie przygotowaną 
chińską potrawą z dużą ilością curry. Umocnieni świa-
dectwem neokatechumenów, życzymy równie wyrazi-
stego wzrastania w Zmartwychwstałym!                  

DAMIAN CICHY SVD 
 
Spotkanie z ks. Sergio Ticozzi 
 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Sinicum im. Michała 
Boyma SJ i jego wiceprezes s. Aleksandry Huf SSpS, 
koordynatorki ds. projektu sióstr chińskich w Polsce, 18 
kwietnia 2012 przybył do Polski ks. Sergio Ticozzi PIME, 
członek watykańskiej Komisji ds. Kościoła Katolickiego 
w Chinach i koordynator ds. chińskich seminarzystów 
i sióstr zakonnych studiujących w Europie. W czasie 
spotkania z członkami Sinicum w klasztorze Zgroma-
dzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Sule-
jówku 19 kwietnia, ks. Ticozzi w imieniu Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów podziękował za modlitwę i za-
angażowanie w pomoc Kościołowi w Chinach. „W kon-
taktach z Kościołem w Państwie Środka konieczna jest 
rozwaga i roztropność – powiedział – umiejętne kon-
taktowanie się zarówno z nieoficjalną, jak i oficjalną 
częścią Kościoła, unikanie bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Patriotycznego”. 
Podkreślił wielk ą wagę pomocy udzielanej biskupom 
i przełożonym zgromadzeń zakonnych we właściwej 
ocenie sytuacji, zarówno, jeśli chodzi o konkretne po-
trzeby danej diecezji i zgromadzenia, jak i o umiejętny 
dobór kandydatów do dalszej edukacji i formacji w Eu-
ropie. Kościół w Chinach przez kilkadziesiąt lat był po-
zbawiony kontaktów z Kościołem powszechnym. Stąd 
potrzeba umożliwienia Chińczykom studiów, formacji 
oraz doświadczenia życia Kościoła w innych krajach 
świata. Celem studiów zagranicznych jest dostarczenie 
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diecezjom i zgromadzeniom w Chinach dobrze przygo-
towanych przełożonych wspólnot, kapłanów i formato-
rów, którzy byliby ekspertami w swoich dziedzinach. 
Biskupi i przełożeni wysyłający i przyjmujący chińskich 
seminarzystów i siostry zakonne, winni ustalić na piśmie 
szczegóły dotyczące kierunku, czasu i miejsca studiów; 
pracy, do której studia mają przygotować; zasad, według 
których siostry i seminarzyści mają uczestniczyć w życiu 
wspólnoty, w której przebywają. Przed przyjazdem do 
Europy kandydat winien przynajmniej przez jeden rok 
uczyć się języka kraju, do którego jest wysyłany. Po 
zakończeniu edukacji i formacji ma on wrócić do Chin, 
by wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejęt-
ności. Jeśli istnieje potrzeba, po kilku latach może po-
nownie przyjechać do Europy, by kontynuować studia. 
Nie należy udzielać Chińczykom święceń prezbiteratu 
poza ich ojczyzną. Często bywa to przyczyną trudności 
i wzmożonej obserwacji po powrocie do Chin. Ks. Ti-
cozzi zauważył, że najwięcej osób wyjeżdża na studia 
z diecezji Hebei i Fujian. Obecnie, przy przyznawaniu 
stypendiów, zwraca się większą uwagę, by pomoc objęła 
również przedstawicieli diecezji z południowych i po-
łudniowo-zachodnich części kraju. Pytany o formację 
świeckich katolików i umożliwienie im zdobycia wy-
kształcenia w Europie, ks. Ticozzi powiedział, że naj-
korzystniejsze byłoby stworzenie dobrego centrum 
formacyjnego dla osób świeckich w samych Chinach. 
Wspomniał, że duży i pozytywny wkład w ewangelizację 
i katolicką formację wnoszą katoliccy studenci. Ponie-
waż, jak stwierdził ks. Ticozzi „jedynie Bóg może roz-
wiązać wiele problemów bieżącej sytuacji w Chinach”, 
spotkanie rozpoczęto wspólną Mszą świętą, której 
przewodniczył prowincjał dominikanów o. Krzysztof 
Popławski, powierzając Bogu Kościół w Chinach, siostry 
i seminarzystów studiujących w Polsce oraz Stowarzy-
szenie Sinicum im. Michała Boyma SJ.    
 
Spotkanie chińskich sióstr i seminarzystów 
 

Stało się tradycją, że w okolicy Chińskiego Nowego 
Roku siostry i seminarzyści z Chin, studiujący w Polsce 
i Niemczech, gromadzą się na wspólny dzień skupienia 
i spotkanie. Bazą tegorocznego spotkania, które odbyło 
się w dniach 12-19 lutego 2012, był gościnny klasztor 
Misjonarzy Werbistów w Sankt Augustin k/Bonn, skąd 
wyruszano do wielu innych miejsc. W Steylu w Holan-
dii poświęcono dzień na modlitwę, osobistą refleksję 
i dzielenie się słowem Bożym. O. Martin Welling SVD 
w prowadzonych konferencjach odwołał się do obrazu 
raju, pierwotnej harmonii i grzechu pierworodnego, by 
rozwinąć temat relacji z samym sobą, drugim człowie-
kiem i Bogiem. Po skupieniu w werbistowskim domu 
macierzystym Świętego Michała, zarezerwowano czas na 
odwiedziny u Sióstr Służebnic Ducha Świętego, czyn-
nych i klauzurowych, w ich domach w Steylu, powsta-
łych za czasów założyciela, św. Arnolda Janssena.  

 
 

Jednym z wielu pięknych miejsc, które odwiedzono 
w czasie spotkania było Louvain z katedrą i ratuszem 
o niezliczonych rzeźbionych postaciach, kościołem 
Zgromadzenia Najświętszych Serc, w którym znajduje 
się sarkofag św. Damiana de Veuster oraz Instytutem 
Ferdynanda Verbiesta, zajmującym się dialogiem między 
Europą i Chinami, zwłaszcza Kościołem katolickim 
w Państwie Środka. Zwiedzono również Trewir z licz-
nymi zabytkami, malowniczy Amsterdam poprzecinany 
rzeką Amstel i wieloma kanałami, miasta Luksemburg 
oraz Metz we Francji z monumentalną, gotycką katedrą. 
Wspólne zwiedzanie miejsc, celebrowanie Eucharystii 
i rozmowy podczas posiłków złożonych z chińskich po-
traw, były okazją do odpoczynku, dzielenia się do-
świadczeniami i do nabrania sił przed kolejnym 
semestrem studiów. Goście z Polski mogli także zoba-
czyć w Bonn tradycyjne, karnawałowe korowody, gdzie 
hojnie obdarowywano się słodyczami i innymi drobia-
zgami. Chętnie korzystali również z bogatych zasobów 
biblioteki Instytutu Monumenta Serica. Ważnym ele-
mentem spotkania była możliwość odwiedzin i spotkań 
z o. Romanem Malkiem SVD, jednym z inicjatorów 
przyjazdu pierwszych chińskich sióstr i kleryków na 
edukację do Polski w 2007 r. Skupienie i spotkanie – 
z pomocą chińskich sióstr i seminarzystów studiujących 
w Niemczech – zorganizował Instytut Monumenta Serica, 
reprezentowany przez o. Piotra Adamka i Stowarzysze-
nie Sinicum im. Michała Boyma SJ, reprezentowane 
przez s. Weronikę Marię Klebbę. 
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Sympozjum nt. Kościoła w Chinach 
 

IX Salwatoriańskie Sympozjum Misyjne zorganizowane 
23 kwietnia 2012 r. przez Koło Misyjne WSD Salwato-
rianów w Bagnie k/Obornik Śląskich poświęcono tema-
towi: „Kościół Chrystusowy w komunistycznej republice 
Chin”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod prze-
wodnictwem przełożonego polskiej prowincji salwato-
rianów ks. Piotra Filasa SDS. „Dopóki żyje na świecie 
choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spo-
cząć!” – te pełne misyjnej troski słowa założyciela sal-
watorianów, Franciszka Jordana, przywołane w homilii, 
powracały również w dalszych częściach sympozjum. 
Prelegenci ze Stowarzyszenia Sinicum im. Michała 
Boyma SJ: s. Weronika Maria Klebba SSpS, dr Jan Ko-
nior SJ i ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki kolejno 
poruszali takie zagadnienia, jak: status obywatela 
w Republice Chińskiej, fenomen komunizmu chińskiego 
oraz Kościół katolicki a posłuszeństwo papieżowi.  
 

 
 
Wychodząc od historii współpracy Kościoła i Państwa 
Środka i wartości tradycyjnej kultury chińskiej, referenci 
przedstawili specyfikę i wielowarstwowość obecnej sy-
tuacji Kościoła. Panel dyskusyjny był rozwinięciem te-
matu, a także okazją do wysłuchania świadectw sióstr 
Marii i Teresy z Chin o posłudze Zgromadzenia Świętego 
Józefa, do którego należą. Na pytanie o to, co pociąga 
dziś ludzi w Chinach w Kościele katolickim, s. Teresa 
odpowiedziała, że często najpierw ujmuje ich dobroć 
i konkretna pomoc, jakiej doświadczają od misjonarzy. 
Kolejnym etapem jest słuchanie o Jezusie Chrystusie, 
które zwykle przyciąga do Niego, Ewangelii i Kościoła. 
W ramach sympozjum siostry Maria i Teresa poprowa-
dziły również warsztaty z chińskiej sztuki kaligrafii, 
ucząc jak przygotować tradycyjny tusz, właściwie trzy-
mać pędzel i pisać chińskie znaki. Wieczorne „spotkanie 
w radości” wypełniło interesujące dzielenie się do-
świadczeniem z wieloletniego pobytu w Chinach lektorki 
języka polskiego dr Agnieszki Jasińskiej, przeplatane 
radosnym śpiewem seminarzystów i młodzieży z Sal-
watoriańskiego Wolontariatu Misyjnego.  

 

 
 
Nabożeństwo misyjne, wykorzystujące rozważanie bł. 
Jana Pawła II, duchowo poprowadziło zebranych do 
sanktuarium maryjnego w Sheshan k. Szanghaju, by 
przez wstawiennictwo Wspomożycielki wiernych po-
wierzać Bogu Kościół katolicki w Chinach. W trakcie 
trwania sympozjum można było obejrzeć wystawę eks-
ponatów z Chin przygotowaną przez p. Annę Sobiech, 
sekretarza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
wraz z seminarzystami i młodzieżą. Otwartość i życzli-
wość rektora ks. Jerzego Madery SDS oraz profesorów 
i studentów seminarium mieszczącego się w zabytko-
wym zamku, jak też zainteresowanie uczestników pod-
jętą tematyką, pomagały przeżywać sympozjum 
w atmosferze radości z daru wiary, a jednocześnie troski 
o tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa lub którym 
utrudnia się praktykowanie wiary w Niego. Galeria zdjęć 
z sympozjum jest dostępna w Internecie: https:// 
plus.google.com/photos/102412298498392440002/albu
ms/5735342475498493937. 

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 Katolickiego: 03-802 
Warszawa 4, Skaryszewska 12. 
 
Współpracownicy numeru: Wojciech Rybka SVD (Tajwan); 
Michał Krzyżagórski SVD (Shijiazhuang, ChRL); Małgorzata 
Adamek (Xi’an, ChRL) 
 
Skład zakończono: 15 kwietnia 2012 r. 
 
Następny numer ukaże się w sierpniu 2012 r. 
 
Zamówienia można składać na adres:  
„Chiny dzisiaj”, ul. Wspólna 45, 05-070 Sulejówek. 
 
chinydzisiaj.ecclesia.org.pl 
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Religie i ich wyznawcy 
Pytanie ile osób w Chińskiej Republice Ludowej (bez 
Hongkongu i Makao) wyznaje jedną z religii pozostaje 
nadal otwarte i intryguje zarówno władze, jak i na-
ukowców1. Wang Zuo’an, dyrektor Państwowego Biura 
do spraw Religii oświadczył 9 marca 2011 roku na rzą-
dowej stronie internetowej people.com.cn, że ogólnie 
można mówić o 100 milionach osób wierzących w Chi-
nach. Liczba ta opiera się jednak na danych szacunko-
wych. Dla partii i rządu nieodzowne są jednak dokładne 
statystyki wyznawców poszczególnych religii. Dlatego 
planują one wraz z instytucjami badawczymi, przepro-
wadzenie na szeroką skalę analiz statystycznych, aby 
ustalić liczbę wyznawców buddyzmu, daoizmu, islamu 
i katolicyzmu, tak jak zostało to zrobione w latach 
2008/2009 przy spisie wyznawców protestantyzmu. 
Wang Zuo’an podkreślił również, że rząd Chin nigdy nie 
twierdził, iż uznaje tylko pięć wyżej wymienionych reli-
gii, a jedynie, że mają one największe znaczenie w Chi-
nach. W styczniu 2012 roku Wang oświadczył także, że 
Chiny opracowują „podstawowy bank danych” na temat 
religii, zawierający systematycznie przygotowane staty-
styki i który będzie regularnie aktualizowany. Prace 
przygotowawcze zostały już wykonane i wkrótce można 
spodziewać się pojawienia się nowego źródła danych. 
 O wiele wyższą liczbę wyznawców religii – 31,4% 
Chińczyków powyżej 16 roku życia – wskazały w 2007 
roku badania nad sytuacją religijną w Chinach przepro-
wadzone przez Szanghajski Uniwersytet Pedagogiczny 
Wschodnich Chin (East China Normal University). 
Z kolei w lipcu 2010 roku Yang Fenggang z Centrum 
Religii i Społeczeństwa w Chinach na Uniwersytecie 
Purdue (West Lafayette, USA) zaprezentował w Pekinie 
wyniki Ankiety na temat życia duchowego Chińczyków. 
Prowadzą one do wniosku, że liczba prawdziwych ate-
istów wśród ludności chińskiej nie przekracza 15%, 
a 85% Chińczyków praktykuje pewną formę wiary reli-
gijnej. We wspomnianej ankiecie przebadano 7021 osób 
między 16 a 75 rokiem życia z 56 wylosowanych miej-
scowości o różnej wielkości. Na bezpośrednie pytanie 
wstępne 58% badanych stwierdziło, że nie wierzy 
w żadną religię. Większość z nich jednak następnie 

                                                 
1  Artykuł ukazał się w czasopiśmie „China heute” 2012, nr 1, 

s. 26-38. Na język polski przetłumaczył ANTONI KOSZORZ SVD. 

Zob. również „Chiny dzisiaj” 2011, nr 1, s. 10-24 (tu: m.in. lista 

katolickich biskupów chińskich, lista katolickich stron interne-

towych i dane na temat Kościoła prawosławnego w Chinach).  

przyznała się do pewnych religijnych praktyk w ciągu 
ostatniego roku (uczestnictwo w nabożeństwie, modlitwa, 
złożenie ofiary, noszenie amuletu, kontakt z mistrzem 
fengshui lub wróżką), lub wiary w niektóre religijne po-
jęcia (reinkarnacja, niebo, piekło, siły nadprzyrodzone). 
W ten sposób „czystych” ateistów pozostało tylko 15%. 
Spośród przebadanych członków Partii Komunistycznej 
i Komunistycznej Ligi Młodych 17% identyfikowało się 
z jedną z religii, a 84% uczestniczyło w ostatnim roku 
w praktyce religijnej lub wierzyło w pewne religijne idee. 
Tylko 16% okazało się całkowitymi ateistami. 
 
Wzrost buddyzmu i „punkt krytyczny” dla wzrostu chrze-
ścijaństwa 
Wyniki tej samej ankiety na temat życia duchowego 
Chińczyków pokazują, że buddyzm jest największą 
i najszybciej rosnącą religią w Chinach, z którą identy-
fikuje się 18%, to znaczy około 185 milionów dorosłych 
Chińczyków (powyżej 16 roku życia). Liczba osób, 
określających siebie jako chrześcijanie, sięga 33 milio-
nów. Z tego 30 milionów to protestanci, a 3 miliony to 
katolicy. Niebieska Księga Religii 2011 (Blue Book of 
Religions) Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, która 
podlega Radzie Państwa i doradza rządowi w sprawach 
religii, opiera się właśnie na tych danych. Huang Haibo, 
autor raportu o protestantyzmie porównuje je z wynikami 
wyżej wspomnianych badań nad protestantyzmem 
w Chinach. Zostały one przeprowadzone w 2008/2009 
roku przez Chińską Akademię Nauk Społecznych i opu-
blikowane w Niebieskiej Księdze Religii 2010. Badania te 
wskazały liczbę 23 milionów osób, określających siebie 
jako protestanci. Na podstawie tych dwóch badań i po 
dokonaniu pewnych korektur Huang Haibo dochodzi do 
wniosku, że liczba protestantów w Chinach wynosi od 23 
do 40 milionów i nie przekracza 3% ludności. Oznacza to, 
że wprawdzie protestantyzm wzrastał dość szybko w la-
tach 80., ale nie tak gwałtownie jak się czasem uważa. 
Chrześcijaństwo pozostaje więc zjawiskiem marginal-
nym w społeczeństwie chińskim i nie należy do jego 
głównego nurtu. Huang przypuszcza, że dla wzrostu 
chrześcijaństwa w Chinach, ze względu na szczególną 
strukturę społeczną, tradycję kulturową i religijne prio-
rytety, istnieje pewien naturalny „punkt krytyczny” 
(linjielian) i można z dużą pewnością założyć, że liczba 
chrześcijan długo nie przekroczy, trudnego do określenia, 
ale raczej niskiego, procentu ogółu ludności. Dlatego nie 
należy zajmować się liczbą protestantów, ale skoncen-
trować na ochronie ich podstawowych praw i interesów, 
oraz rozwoju ich harmonijnych relacji ze społeczeń-
stwem chińskim. Z kolei Wang Zhiyuan w swoim arty-
kule o buddyzmie w Niebieskiej Księdze Religii 2011 
stwierdza, że ma on najszerszy wpływ na chińskie spo-
łeczeństwo i dlatego jego misja w zakresie społecznej 
transformacji jest największa. 
 
 

Religie i Kościoły 
w Chińskiej Republice Ludowej 

Przegląd statystyczny 
 

KATHARINA WENZEL-TEUBER   
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Uwagi odnośnie granic wypowiedzi na temat wiary 
w Chinach 
Liczby zawarte w powyższych raportach i badaniach 
wskazują – według socjologa religii Gao Shining z In-
stytutu Religii Świata – że religijna samoświadomość 
ludności chińskiej ogromnie wzrosła. Zwraca też ona 
uwagę, że samoświadomość chrześcijan nie jest pozba-
wiona obciążeń i przypomina „religijne incydenty” 
ostatnich lat (np. prześladowania członków Kościoła 
Shouwang w Pekinie). Żadne badania religii nie dają 
pewności, że wszyscy, którzy są chrześcijanami, do tego 
się przyznają. Dlatego uzyskane dane są tylko przybli-
żone. Anthony Lam z Holy Spirit Center w Hongkongu 
omawiając statystyki, wskazuje, że „różne religie są 
traktowane w różny sposób”. Przyczyny takiego trakto-
wania upatruje w polityce, twierdząc, że również na-
ukowcy, choć starają się o odpowiedni poziom badań, są 
jednak od niej zależni. 
 
Religie w Pekinie 
Według danych Pekińskiego Biura do spraw Religii 
opublikowanych przez agencję Xinhua w Pekinie jest: 

• 250.000 muzułmanów i 70 miejsc kultu; 
• 200.000 buddystów i 21 miejsc kultu; 
• 70.000 protestantów, 21 kościołów i innych miejsc 
kultu;  
• 50.000 katolików i 22 miejsca kultu; 
• 10.000 daoistów i 11 miejsc kultu. 

 
Religijna postawa studentów uniwersytetów w Pekinie była 
przedmiotem badań jednej z grup badawczych pod 
przewodnictwem dwóch docentów z Uniwersytetu Pe-
kińskiego i Uniwersytetu Ludowego. Przebadali oni 2000 
studentów z 13 wyższych uczelni. 7% studentów okre-
śliło się jako buddyści, 4% jako konfucjaniści, 3,9% jako 
protestanci lub katolicy, 2,7% jako daoiści, a 2,1% jako 
muzułmanie. 17,9% studentów przyznało, że są zainte-
resowani chrześcijaństwem. Tylko 4,5% studentów 
stwierdziło, że rzadko lub nigdy nie myślało o sensie 
życia, a 95%, że czasem lub często. 
 
Nowy oficjalny system „rzeczników religii” 
Dla sześciu (!) oficjalnych organizacji religijnych 
w ChRL pod koniec 2011 wprowadzono „system infor-
macji prasowej” (xinwen fabu zhidu). Dziewięciu rzecz-
ników prasowych (xinwen fayanren), według informacji 
agencji Xinhua, ma poprzez konferencje prasowe, roz-
mowy, wywiady, artykuły informacyjne, Internet i za 
pomocą innych metod podawać mediom i społeczeństwu 
„autorytatywne wiadomości” w przypadku „nagłego 
wydarzenia religijnego”, a także informować o nowo 
wydanych dokumentach. Rzecznicy ci zostaną odpo-
wiednio przeszkoleni przez państwowe Biuro do spraw 
Religii. Obok pięciu oficjalnie przyznanych w Chinach 
religii również Związek Chrześcijańskiej Młodzieży 
Męskiej (YMCA) i Żeńskiej (YWCA) otrzymały swoją 
rzeczniczkę. Nowy „system prasowo-informacyjny” ja-

sno pokazuje, że katolickie Stowarzyszenie Patriotyczne 
i Konferencja Biskupów (podobnie jak protestancki Ruch 
Trzech Autonomii i Rada Chrześcijan) są przez władze 
chińskie uznawane za jedną organizację. Poszczególne 
religie i ich rzecznicy to: 

• Chińskie Stowarzyszenie Buddyjskie: Mistrz 
Puzheng (dyrektor działu międzynarodowego) 
i Mistrz Mingjie (dyrektor działu badawczego); 
• Chińskie Stowarzyszenie Daoistyczne: Meng 
Zhling (daoistyczny kapłan i zastępca sekretarza ge-
neralnego) i Yin Zhihua (wicedyrektor działu ba-
dawczego); 
• Chińskie Stowarzyszenie Islamu: Ma Zhongqing 
i Jin Rubin (obydwaj są zastępcami sekretarza gene-
ralnego); 
• Katolickie Stowarzyszenie Patriotyczne i Konfe-
rencja Biskupów: ks. Yang Yu (zastępca sekretarza 
generalnego Konferencji Biskupów); 
• Protestancki Ruch Trzech Autonomii i Rada 
Chrześcijańska: pastor Kan Baoping (referent go-
spodarczy); 
• YMCA/YWCA: Wang Chengsi (referentka działu 
projektów i szkolenia).  

 

Buddyzm 
• 185 mln (tzn. 18%) dorosłych Chińczyków uważa 
się za buddystów (dane: Niebieska Księga Religii 
2011). 
• 17,3-20 mln (1,7%) złożyło przysięgę „potrójnej 
ucieczki”: do Buddy, Prawa (dharma) i Zgromadze-
nia (sangha), tzn. formalnie wyznało buddyzm. Spo-
śród tych, którzy nie określili si ę jako buddyści – 31% 
przyznało, że podziela buddyjskie wyznanie wiary 
lub brało udział w buddyjskich praktykach; 12% 
członków Komunistycznej Partii Chin uważa się za 
buddystów. 

 
Trzy grupy buddystów wyróżnione w Niebieskiej Księdze 
Religii przez Wang Zhiyuan: 

• elita intelektualna (kilkaset tysięcy osób) w kręgach 
buddyjskich naukowców, ludzi kultury, sztuki i na-
uczycieli. Ich wiarę Wang określa jako „racjonalną”. 
Ludzie ci wspierają tradycyjną kulturę i widzą 
w buddyzmie wartości dla własnej duchowości i dla 
społeczeństwa; 
• kadra kierownicza (kilka milionów) w kręgach 
przedsiębiorców. Przez swoją hojność bardzo przy-
czynili się do stworzenia materialnej bazy buddyzmu, 
ale są często krytykowani za korupcję. Wang opisuje 
ich wiarę pomiędzy „emocjonalną” i „racjonalną”; 
• grupa podstawowa (ponad 100 mln) mieszkańców 
miast i wsi, których wiara jest typu „emocjonalnego”, 
modlących się o szczęście i uniknięcie nieszczęścia. 
Struktura wieku tej grupy staje się coraz młodsza. 
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Buddyjskie świątynie. Od lat 90. władze starały się za-
hamować budowę świątyń bez oficjalnego pozwolenia. 
Państwowe Biuro do spraw Religii i Front Jedności Na-
rodowej Partii Komunistycznej wydały w 2010 roku 
odezwę wzywającą do „dalszego zakazu nielegalnej 
budowy świątyń i figur”. Wang Zhiyuan argumentuje, że 
zakazy i burzenie tzw. „nielegalnych” świątyń nie dadzą 
rezultatu, jeśli liczba legalnych świątyń nadal będzie 
o wiele mniejsza od zapotrzebowania. Jako przykład 
podaje miasto Pekin: w 1958 roku było tam 2666 świątyń; 
a dzisiaj starych i nowo wybudowanych jest 200, a tylko 
20 z nich są uznane za legalne miejsca kultu (pozostałe są 
uważane za miejsca turystyczne). Nawet gdyby w Peki-
nie mieszkało tylko 220.000 buddystów (1% całej 22 mln 
populacji Pekinu, włącznie z migrantami), to i tak na 
jedną legalną świątynię przypadałoby aż 11.000 wier-
nych. 
 
Daoizm i wierzenia ludowe 

• 12 mln dorosłych Chińczyków deklaruje przyna-
leżność do daoizmu. 
• 173 mln brały udział w daoistycznych obrzędach. 
Praktyki te są jednak często trudne do odróżnienia od 
religijności ludowej (według Ankiety na temat życia 
duchowego Chińczyków). 

Niebieska Księga Religii nie podaje żadnych danych 
liczbowych odnośnie daoizmu. Tradycyjnym wierze-
niom ludowym (minjian xinyang), podobnie jak konfu-
cjanizmowi, poświęcony jest cały rozdział w części 
„Raporty o wielkich religiach”, choć również nie podano 
danych statystycznych. Z kolei w „Ankiecie na temat 
życia duchowego Chińczyków” można znaleźć następu-
jące dane szacunkowe o ludowych wierzeniach i prak-
tykach religijnych (z wyłączeniem wiernych pięciu 
oficjalnie uznanych religii): 

• 215 mln wierzy w istnienie duchów przodków, 
a 754 mln praktykuje jakąś formę kultu przodków 
(odwiedziny i utrzymanie świątyń przodków, odda-
wanie czci tablicom przodków itp.); 
• 145 mln w ciągu ostatniego roku stosowało się do 
reguł fengshui lub korzystało z porad mistrza feng-
shui; 
• 141 mln wierzy w bóstwo bogactwa (Caishen), 
a 119 mln ma jego posąg w domu lub miejscu pracy; 
• 362 mln praktykowało w ostatnim roku wróżby, 
czytanie z twarzy itp. 

 

Islam 
Niebieska Ksiega Religii 2011 przejmuje w zasadzie dane 
oficjalnych przedstawicieli chińskiego islamu:  

• Muzułmanie – 23 mln; 
• Meczety – 35.000–45.000; 
• Imamowie – 40.000–50.000. 

 
 
 

Protestanci 
Omawiane powyżej badania zostały tutaj ponownie ze-
stawione razem: 

• 23,5 mln uważa się za protestantów, z czego 67,5% 
jest ochrzczonych (według Chińskiej Akademii Nauk 
Społecznych); 
• 30 mln uważa się za chrześcijan, z tego 38% jest 
ochrzczonych, a dalszych 40 mln wierzy w Jezusa 
Chrystusa lub brało udział w protestanckich nabo-
żeństwach (według Ankiety na temat życia ducho-
wego Chińczyków); 
• 23,5–40 mln protestantów to dane szacunkowe, 
uwzględniające błędy statystyczne, podane w Nie-
bieskiej Księdze Religii 2011. Liczby wyższe, sięga-
jące 130 mln, zostały w niej odrzucone jako 
spekulatywne. 

W ten sposób w statystykach jako maksymalna została 
podana liczba 40 mln protestantów, gdyż na taką samą 
liczbę wskazywały badania Uniwersytetu Pedagogicz-
nego Wschodnich Chin w roku 2007. Na 38–40 mln 
protestantów, zarówno ze wspólnot zarejestrowanych, 
jak i nierejestrowanych, wskazują również badania 
przeprowadzone przez protestancką organizację China 
Partner wśród 6523 osób dorosłych we wszystkich pro-
wincjach i regionach autonomicznych (poza Tybetem). 
Wywiady zebrano od ludzi różnych zawodów, na ulicy, 
w środkach komunikacji, w parkach. Wyniki badań, nie 
roszczące sobie prawa do naukowej poprawności, 
wskazały na najwyższy procent protestantów w prowin-
cjach Fujian, Anhui, Zhejiang, Henan, Shaanxi, Jiangsu 
i Guangdong. Ogromna większość badanych okazała się 
jednak buddystami lub zadeklarowała brak przynależ-
ności religijnej. 
 
Kościół Katolicki 
Dane liczbowe dotyczące Kościoła katolickiego w Chi-
nach pochodzą zasadniczo z dwóch źródeł: z danych 
Holy Spirit Study Center (HSSC) diecezji Hongkong za 
rok 2011, biorących pod uwagę zarówno uznany przez 
państwo Kościół oficjalny, jak i nieoficjalny „Kościół 
podziemny” oraz danych ze sprawozdania Stowarzysze-
nia Patriotycznego i oficjalnej Konferencji Biskupów 
Chińskich (SP-KBC) na VIII Zebraniu Narodowym 
Gremiów Katolickich. Dla porównania dołączono rów-
nież dane z Niebieskiej Księgi Religii 2011 oraz Ankiety 
na temat życia duchowego Chińczyków. Innym ważnym 
źródłem są również informacje podawane przez katolicką 
gazetę „Xinde” z Shijiazhuang i jej stronę internetową 
www.xinde.org, publikowane częściowo również przez 
watykańską agencję informacyjną FIDES i katolicką 
agencję informacyjną UCAN. 
 
Katolicy 

• 12 mln (nieoficjalne szacunki, HSSC). 
• 6 mln (oficjalne dane, SP-KBC). 
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Wang Meixiu podaje w Niebieskiej Księdze Religii liczbę 
oficjalnych katolików – 6 mln, a następnie w przypisie 
wskazuje na „od dawna niekwestionowany fakt”, że 
Kościół katolicki w Chinach „jest podzielony na dwie 
części oficjalną i nieoficjalną”, w związku z czym dane te 
są niepełne. Wang wskazuje następnie na liczbę 12 mln 
katolików według szacunków HSSC, zwracając przy tym 
uwagę, że liczba ta pojawia się w statystykach HSSC już 
od 2000 roku, co wskazuje na nieznaczny wzrost liczby 
wiernych Kościoła katolickiego. Z kolei Anthony Lam 
z HSSC wskazuje na „problem nielegalnych mieszkań-
ców”, jako drugi powód różnicy w statystykach. W wielu 
katolickich wioskach istnieje rozbieżność pomiędzy za-
meldowaną i faktyczną liczbą mieszkańców. W Niebie-
skiej Księdze Religii nie wspomniano o rekordowo 
niskich wynikach Ankiety na temat życia duchowego 
Chińczyków (zaledwie 3 mln dorosłych katolików). 
W komentarzu do tej ankiety Yang Fenggang podaje dwa 
możliwe wytłumaczenia: w badaniach przypadkowo 
pominięto okręgi o wyższym procencie katolików albo 
faktycznie liczba katolików spadła na skutek zmniejsza-
jącej się liczby dorosłych konwertytów. Zauważa też, że 
kościelne statystyki uwzględniają w liczbie katolików 
ochrzczone dzieci poniżej 16 roku życia, przez co osią-
gają wyższe dane. 
 

Diecezje 
• 138 (116 „aktywne”, 22 „nieaktywne”, nadal ist-
niejące według prawa kanonicznego, (ale nie istnie-
jące w praktyce) HSSC);   
• 97 oficjalne (SP-KBC). 

 

Biskupi 
• 69 oficjalnych (HSSC); 
• 38 podziemnych (HSSC). 

 

Kapłani 
• 3.200 wszystkich kapłanów (HSSC), w tym: 
• 1.900 oficjalnych (HSSC); 
• 1.300 podziemnych (HSSC); 
• 2.700 kapłanów młodych i w średnim wieku 
(SP-KBC).  

 

Seminaria (wyższe i niższe) 
• 20 oficjalnych (HSSC); 
• ok. 16 podziemnych (HSSC). 

 

Seminarzyści 
• 560 oficjalnych w wyższych seminariach (HSSC); 
• 550 oficjalnych w niższych seminariach (HSSC); 
• ok. 350 podziemnych (HSSC); 
• 1.300 seminarzystów w wyższych i niższych semi-
nariach duchownych (SP-KBC) . 

 

Siostry zakonne 
• 5.000 wszystkich (HSSC), w tym: 
• 3.400 oficjalnych (HSSC) 
• 1.600 podziemnych (HSSC) 

• 5.000 w 106 konwentach/zgromadzeniach 
(SP-KBC). 

 

Nowicjaty sióstr 
• 40 oficjalnych (HSSC); 
• 20 podziemnych (HSSC). 

 

Kościoły 
• 6.300 (SP-KBC). 

W prowincji Hebei Kościół katolicki jest największą 
grupą religijną pod względem zarejestrowanych miejsc 
kultu.  
 

Formacja laikatu 
Po raz pierwszy ukazały się oficjalne dane liczbowe 
(SP-KBC) na ten temat za okres lat 2005-2010. W 93 
diecezjach (Kościoła oficjalnego) 4.700 osób wzięło 
udział w kursach religijnych, 1.800 w kursach kateche-
tycznych, 2000 w kursach na temat katechizmu, 2.200 
w obozach letnich różnego rodzaju, 5.000 w kursach dla 
liderów parafialnych, 10.000 w kursach liturgicznych. 
Odbyło się również 616 kursów dla kandydatów do 
chrztu.  
 

Instytucje społeczne 
Kościół oficjalny prowadzi 9 sierocińców, 7 zakładów 
dla dzieci upośledzonych, 52 domy starców, 131 klinik, 
8 szpitali, 43 przedszkola i 1 szkołę zawodową. Ponadto 
Kościół wspierał budowę 173 szkół podstawowych, tzw. 
„szkół nadziei”. Jak podaje SP-KBC w pomoc chorym na 
AIDS zaangażowanych jest 11 diecezji, a chorym na trąd 
pomaga 21 diecezji. Szczegółową, ale nie kompletną listę 
dzieł charytatywnych w poszczególnych diecezjach po-
dał Instytut Studiów Kulturowych „Wiara” (Xinde wen-
hua yanjiusuo) w 2009 roku. Kościół podziemny jest 
również silnie zaangażowany na polu społecznym. 
 

Chrzty 
W oficjalnych gremiach Kościoła katolickiego w Chi-
nach nadal mówi się o liczbie 100.000 chrztów rocznie 
(SP-KBC). Wspomniany Instytut „Wiara” przygotował 
w 2011 roku statystykę chrztów udzielonych w czasie 
Wielkanocy, najważniejszego okresu udzielania sakra-
mentu chrztu. W badaniach przeprowadzonych w 101 
diecezjach potwierdzono 21.287 chrztów w całych Chi-
nach. Nie jest to jednak liczba kompletna, gdyż w nie-
których diecezjach i parafiach chrzty odbyły się w innych 
terminach, a niektóre parafie nie przekazały żadnych 
danych. Poza tym, chrzty udzielone w Kościele pod-
ziemnym zostały tylko częściowo uwzględnione. Ponad 
80% chrztów wielkanocnych dotyczyło osób dorosłych 
(tzn. nie dzieci z rodzin katolickich, ale neofitów). 
Wskazuje to na rosnącą odpowiedzialność wśród księży 
i wiernych za dzieło ewangelizacji, mimo „wielu trud-
ności i przeszkód”. Zaangażowanie w ewangelizację było 
nierównomierne w różnych regionach. Instytut „Wiara” 
wezwał parafie do dokładnego rejestrowania chrztów, 
będących ważnym materiałem do historii Kościoła 
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w Chinach. Podczas gdy w ChRL liczba chrztów praw-
dopodobnie „tylko” równoważy liczbę pogrzebów, to 
w Hongkongu można zauważyć znaczący jej wzrost. Od 
2008 roku odbywa się tam rocznie około 5.000 chrztów 
z wyraźną tendencją wzrostową. W latach 2010–2011 
zostało udzielonych 6.249 chrztów, z tego 3.500 w czasie 
Wielkanocy (szczegółowe dane w statystyce diecezji). 
 Poniższa lista przygotowana przez Instytut „Wiara” 
podaje liczbę chrztów udzielonych w czasie Wielkanocy 
2011 w poszczególnych diecezjach (* oznaczone są dane 
niepełne):  
Anhui: 67       Mindong (Fujian): 26 
Ankang (Shaanxi): 5    Nanchong (Sichuan): 500 
Anyang (Henan): 613    Nanjing (Jiangsu):75 
Bameng (Mongolia W.): 140  Nanyang (Henan): 602 
Baoding (Hebei): 33    Ningbo (Zhejiang): 392 
Baotou (Mongolia W.): 57   Ningxia: 32 
Cangzhou (Hebei): 400    Pekin: 440 
Changzhi (Shanxi): 151   Pingliang (Gansu): 35 
Chengde (Hebei): 57    Puyang (Henan): 130 
Chengdu (Sichuan): 320   Qingdao (Shandong): 83 
Chibi (?) (Hebei): 200    Qinghai: 16 
Chifeng (Mongolia W.): 245  Sanyuan (Shaanxi): 330  
Chongqing: 500      Shanghai: 87* 
Dali (Yunnan): 20     Shangqiu (Henan): 137  
Datong (Shanxi): 33    Shantou (Guangdong): 25 
Fengxiang (Shaanxi): 160   Shenzhen (Guangdong): 98  
Fenyang (Shanxi): 213    Shijiazhuang (Hebei): 61  
Fuzhou (Fujian): 500    Shuozhou (Shanxi): 233 
Guangxi: 385      Suzhou (Jiangsu): 32 
Guangzhou (Guangdong): 113  Taiyuan (Shanxi): 559 
Guizhou: 144      Taizhou (Zhejiang): 40 
Haimen (Jiansu): 42    Tangshan (Hebei): 378 
Hainan: 11       Tianjin: 338* 
Handan (Hebei): 960    Tianshui (Gansu): 107  
Hangzhou (Zhejiang): 300   Tibet: 11  
Hanzhong (Shaanxi): 90   Wanzhou (Chongqing) 500  
Heilongjiang: 230*     Weifang (Shandong): 39 
Hengshui (Hebei): 400    Weinan (Shaanxi): 118 
Heze (Shandong): 106    Wenzhou (Zhejiang): 859 
Hohhot (Mongolia W.): 149  Wuhan (Hubei): 150   
Hunan: 60       Xi’an (Shaanxi): 233 
Jiangmen (Guangdong): 45   Xiamen (Fujian): 110 
Jiangxi: 187      Xiangfan (Hubei): 24 
Jilin: 81*       Xichang (Sichuan): 106 
Jinan (Shandong): 256     Xingtai (Hebei): 1.472 
Jingzhou (Hubei): 15    Xinjiang [Urumqi]: 35  
Jining (Mongolia W.): 120   Xinxiang (Henan): 68 
Jinzhong (Shanxi): 50    Xinyang (Henan): 94 
Kaifeng (Henan): 184    Xuzhou (Jiangsu): 210 
Kunming (Yunnan): 140   Yan’an (Shaanxi): 411 
Lanzhou (Gansu): 71    Yantai (Shandong): 7 
Leshan (Sichuan): 316    Yanzhou (Shandong): 207 
Liaocheng (Shandong): 93   Yibin (Sichuan): 40 
Liaoning: 902      Yichang (Hubei): 40 
Linfen (Shanxi): 122    Yuncheng (Shanxi): 157 
Linyi (Shandong): 996    Zhangjiakou (Hebei): 34 
Luoyang (Henan): 86    Zhanjiang (Guangdong): 100 
Meizhou (Guangdong): 165  Zhaotong (Yunnan): 20 
Minbei (Fujian): 37    Zhengzhou (Henan): 60  
        

Zhoucun (Shandong): 264 
Zhouzhi (Shaanxi): 470 
Zhumadian (Henan): 120 
 
Biskupi zmarli w roku  2011  

• Hao Jinli, Andrzej (1916–2011), Xiwanzi (Hebei); 
• Hu Daguo, Augustyn (1922–2011), Shiqian 
(Guizhou); 
• Li Hongye, Piotr (1920–2011), Luoyang (Henan) ; 
• Lü Shouwang, Franciszek (1966–2011), Yichang 
(Hubei); 
• Zong Changfeng, Antoni (1932–2011), Kaifeng 
(Henan). 

 
Święcenia biskupie w roku 2011 

• Liang Jiansen, Paweł (ur. 1964), Jiangmen 
(Guangdong), 30.03.2011;  
• Lü Peisen, Jan (ur. 1966), Yanzhou (Shandong), 
20.05.2011; 
• Sun Jigen, Józef (ur. 1967), Handan (Hebei), 
21.06.2011; 
• Lei Shiyin, Paweł (ur. 1963), Leshan (Sichuan), 
29.06.2011*; 
• Huang Bingzhang, Józef (ur. 1967), Shantou 
(Guangdong), 14.07.2011*; 
• Luo Xuegang, Piotr (ur. 1964), Yibin (Sichuan), 
30.11.2011; 
• Wang Ruowang, Jan (ok. 50 lat), Tianshui (Gansu), 
2011 (dokładna data nie jest znana).  

* wyświęceni bez mandatu Stolicy Apostolskiej i eks-
komunikowani. 
 
„Biskup podziemny” uznany przez państwo w roku 2011 
Zhu Baoyu, Józef, został wprowadzony jako oficjalny 
biskup Nanyang (Henan). Papież Benedykt XVI przyjął 
w 2010 roku rezygnację dotychczasowego 90-letniego 
biskupa. 
 
Statystyka święceń biskupich po rewolucji kulturalnej 
w latach 1979–2010, według danych Stowarzyszenia 
Patriotycznego i oficjalnej Konferencji Biskupów, zo-
stała podana w Niebieskiej Księdze Religii 2011 przez 
Wang Meixiu. Odnosi się ona do święceń, które odbyły 
się oficjalnie, za pozwoleniem władz chińskich (nieza-
leżnie od faktu, czy biskupi mieli mandat papieski):  

1979:    1 
1980–1986:  22 
1987–1992:  30+ 
1993–1998:  18 
1999–2004:  23 
2005–2010:  [25] 27 

Lista 75 biskupów wyświęconych w latach 1981–2002 
w podziemiu, bez pozwolenia władz państwowego jest 
dostępna w czasopiśmie „Tripod” (2011, nr 163). We-
dług autora w sumie wiadomo o 82 takich biskupach. 
Ponieważ ich dane są zwykle trudno dostępne, poniżej 
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podajemy liczbę święceń w danym roku, nazwiska bi-
skupów oraz nazwę diecezji. Sześciu spośród 75 bisku-
pów zostało później uznanych przez państwo (ich 
nazwiska są zaznaczone *): 

• 1981 – 7 święceń: Wang Milu, Tianshui; Jia Zhiguo, 
Zhengding; Zhang Chenguo, Siping; Zhou Fangji, 
Yixian; Zhang Huaixin, Anyang; Yu Chengti, 
Hanzhong; Yang Libo, Lanzhou; 
• 1982 – 15 święceń: Min Xilian, Zhaoxian; Fan 
Yufei, Zhouzhi; Sun Yuanmo*, Hongdong; Song 
Weili, Langfang; Chen Jianzhang, Baoding; Han 
Jingtao, Siping; Liu Shuhe, Yixian; Li Side, Tianjin; 
Shi Hongzhen, Tianjin; Shi Enxiang, Yixian); Liu 
Guandong, Yixian; Shi Hongchen*, Tianjin; Li 
Weidao*, Changzhi; Zheng Shouduo*, Yuncheng; 
Xiao Liren, Xingtai; 
• 1983 – 5 święceń:  Lu Zhensheng, Tianshui; Li 
Xinzheng, Tianshui; Li Zhenrong, Xianxian; Wang 
Chonglin, Zhaoxian; Ma Zhongmu, Otoqe Qianqi; 
• 1984 – 8 święceń: Liu Hede, Hankou; Xie Shigu-
ang, Mindong; Yang Xiaohuai, Hankou; Meng Zi-
wen, Nanning; Ye Ershi, Fuzhou; Hao Zhenli, 
Chongli; Zhu Yousan, Baoding; Li Congzhe, 
Hohhot; 
• 1985 – 2 święceń:  Huang Shoucheng, Funing; Fan 
Zhongliang, Szanghaj; 
• 1986 – 1 święcenia: Zhang Boren, Hanyang; 
• 1987 – 5 święceń:  Yang Shudao, Fuzhou; Shi 
Chunjie, Baoding; Zong Huaide*, Sanyuan; Li 
Hongye, Luoyang; Hu Daguo, Shiqian; 
• 1989 – 13 święceń: Guo Wenzhi, Qiqihar; Pei 
Shangde, Pekin; Jiang Liren, Hohhot; Li Bingyao, 
Heze; Yuan Wenzai, Haimen; An Shi’en, Daming; 
Liang Xisheng, Kaifeng; Liu Difen, Anguo; Zhang 
Jingmu, Xuanhua; Zhao Zhendong, Xuanhua; Han 
Dingxiang, Handan [Yongnian]; Yu Chengxin, 
Hanzhong; Gao Yuchen, Jingxian; 
• 1990 – 1 święcenia: Zeng Jingmu, Yujiang; 
• 1991 – 3 święcenia: Gu Zheng, Xining; Zhang 
Weizhu, Xinxiang; Xie Tingzhe, Urumqi; 
• 1992 – 2 święcenia: Zhang Qingtian, Yixian; Lin 
Xili, Wenzhou; 
• 1993 – 4 święcenia: Jin Dechen, Nanyang; Su 
Zhemin, Baoding; An Shuxin*, Baoding; Gao Kex-
ian, Yantai; 
• 1994 – 1 święcenia: Li Zhiyuan, Shenyang; 
• 1995 – 2 święcenia: Zhu Baoyu, Nanyang; Wei 
Jingyi, Qiqihar; 
• 1996 – 1 święcenia: Zhang Zhiyong, Fengxiang; 
• 1997 – 2 święcenia: Chen Cangbao, Yixian; Lin 
Jiashan, Fuzhou; 
• 2000 – 2 święcenia: Jiang Mingyuan, Zhaoxian; 
Lan Shi, Sanyuan; 
• 2002 – 1 święcenia: Yao Liyang, Xiwanzi; 
• od 2003 – „tylko kilka święceń”.  

Anthony Lam w tym samym wydaniu czasopisma „Tri-
pod” podaje, że również niektórzy biskupi oficjalnego 
Kościoła, wyświęceni jeszcze za pontyfikatu papieża 
Piusa XII (1949–1955), przeprowadzili podziemne 
święcenia biskupie. Na przykład, oficjalny biskup Han 
Tingbi z diecezji Hongdong (Shanxi) wyświęcił czterech 
podziemnych biskupów, którzy następnie w połowie lat 
80. i na początku lat 90. oficjalnie zostali zatwierdzeni 
w swoich diecezjach. Z tego też faktu Lam wyciąga 
wniosek, że w podziemiu zostało wyświęconych więcej 
biskupów, niż to wynika z powyższej listy.  
 
Święcenia kapłańskie 
Według oficjalnych danych (SP-KBC), w latach 
2005–2010 wyświęcono 300 kapłanów. Poniższe dane 
dotyczą liczby świeceń w roku 2011. Nie są one jednak 
kompletne (między innymi brakuje danych Kościoła 
podziemnego) i są niższe niż w roku poprzednim: 

Bameng (Mongolia W.): 2  
Haimen (Jiangsu): 2  
Handan (Hebei): 6  
Hengshui (Hebei): 2  
Jinzhong (Shanxi): 5 
Linyi (Shandong): 2 
Minbei (Fujian): 1 (przez biskupa Cai Bingrui 
z Xiamen) 
Ningbo (Zhejiang): 1 
Qingdao (Shandong): 1 
Shantou (Guangdong): 3 (przez biskupa Shen Bin 
z Haimen) 
Taizhou (Zhejiang): 3 
Yan’an (Shaanxi): 3 
Yanzhou (Shandong): 1. 

 
Śluby zakonne sióstr 
Należy zaznaczyć, że dane liczbowe są tylko częściowe:  

Baoding (Hebei): 2 wieczyste  
Cangzhou (Hebei): 2 wieczyste  
Haimen (Jiangsu): 1 wieczyste 
Lanzhou (Gansu): 5 wieczystych (Służebnice Ducha 
Świętego) 
Laohekou (Hunan): 2 wieczyste  
Liaoning: 9 wieczystych (z tego 5 Sióstr Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Fushun i 4 Siostry Naj-
świętszego  Serca Maryi w Shenyang)  
Nanchong (Sichuan): 4 wieczyste  
Qingdao (Shandong): 2 pierwsze  
Suzhou (Jiangsu): 15 czasowych  
Taiyuan (Shanxi): 4 wieczyste  
Wenzhou (Zhejiang): 4 wieczyste  
Xi ᾽an (Shaanxi): 1 pierwsze, 5 wieczystych  
Yuncheng (Shanxi): 5 wieczystych.  

 
Seminarzyści 
Katolicka gazeta „Xinde” opublikowała liczbę absol-
wentów dziesięciu oficjalnych seminariów duchownych 
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pod koniec roku studiów 2010/2011 oraz nowych stu-
dentów rozpoczynających studia seminaryjne jesienią 
2011 roku. Dane te wskazują na stale zmniejszającą się 
liczbę kandydatów do kapłaństwa. W wielu seminariach 
zaczęto przeprowadzać nabór studentów tylko co drugi 
rok: 

• Pekin (Seminarium diecezjalne): 4 absolwentów, 
9 nowych studentów; 
• Pekin (Seminarium Narodowe): żadnych absol-
wentów, 9 nowych studentów; 
• Jilin (Seminarium diecezjalne): żadnych absol-
wentów i żadnych nowych studentów; 
• Pixian (Seminarium Regionalne w prowincji Si-
chuan): 24 absolwentów, 8 nowych studentów; 
• Szanghaj (Seminarium Regionalne Sheshan): 14 ab- 
solwentów, 9 nowych studentów; 
• Seminarium Shenyang: 9 absolwentów, żadnych 
nowych studentów; 
• Shijiazhuang (Regionalne Seminarium w prowincji 
Hebei): 26 absolwentów, 31 nowych studentów; 
• Taiyuan (Regionalne Seminarium w prowincji 
Shanxi): żadnych absolwentów i żadnych nowych 
studentów; 
• Wuhan (Regionalne Seminarium dla Centralnych 
i Południowych Chin): 19 absolwentów, 13 nowych 
studentów; 
• Xi’an (Regionalne Seminarium  w prowincji Sha-
anxi): 14 absolwentów, żadnych nowych studentów; 
• Razem: 110 absolwentów i 79 nowych studentów. 

 
Nowe i wyremontowane Kościoły 
W ChRL można spotkać zarówno niewielkie, jak i gi-
gantyczne kościoły. Większe kościoły są często wielo-
piętrowe i obok pomieszczeń liturgicznych posiadają 
również dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na po-
trzeby parafii, biura i mieszkania dla księży. Większość 
nowo wybudowanych kościołów wznoszona jest jak 
dawniej w stylu gotyckim. Kościoły budowane w tra-
dycyjnym stylu chińskim są wyjątkiem. Wiele światyń, 
odebranych lub zrujnowanych podczas rewolucji kultu-
ralnej, nie zostało dotąd Kościołowi zwróconych. Po-
niższe informacje pochodzą z czasopisma „Xinde”.  

• Baoding (prowincja Hebei), powiat Xushui, wioska 
Suicheng: kościół odebrany katolikom w czasie re-
wolucji kulturalnej, został zwrócony dopiero w 2011 
roku. Budynek z roku 1901 był w tak złym stanie, że 
musiał zostać zburzony. Wspólnota parafialna 
w ciągu dwóch miesięcy na jego miejscu wybudo-
wała nową świątynię.  
• Baotou (Mongolia Wewnętrzna), gmina Ershi-
siqingdi: poświęcono marmurową figurę Matki Bo-
skiej przedstawioną w tradycyjnym mongolskim stro- 
ju kobiecym. Przez miejscowych wiernych nazywana 
jest ona „Matką Boską Mongolską” – informuje 
czasopismo „Xinde”. Plac, na którym stoi figura – 
nazywany „placem Maryi” – o powierzchni 7488 m 

kw. z zieleńcami, fontanną i kolorowym oświetle-
niem, został dopiero niedawno zwrócony Kościołowi 
i jest największym katolickim placem Mongolii 
Wewnętrznej. Miejscowy kościół, wybudowany w 
1904 roku, został wraz z kaplicą biskupią i otaczają-
cymi zabudowaniami uznany przez władze za pomnik 
kultury na szczeblu prowincji, a w rozbudowę przy 
nim religijno-kulturalnego centrum turystycznego 
zainwestowano 3 miliony yuanów. Miejscowy pro-
boszcz utworzył z zebranych zdjęć historycznych, 
naczyń sakralnych, szat liturgicznych i modlitewni-
ków wystawę o historii parafii – pierwszą tego ro-
dzaju w Mongolii Wewnętrznej. Miejcowość 
Ershisiqingdi jest kolebką Kościoła w diecezji Bao-
tou. 
• Chengdu (Sichuan), miasto Jiangyou, Zhongba: 
poświęcenie kościoła Serca Jezusowego, odbudo-
wanego po trzęsieniu ziemi w 2008 roku. Po tym 
trzęsieniu w diecezji musiało zostać odbudowanych 
18 kościołów. 
• Hanzhong (Shaanxi), parafia Xixiang: poprzedni 
kościół z roku 1870 został całkowicie zniszczony 
podczas trzęsienia ziemi 2008; nowa świątynia zo-
stała wybudowana w mieszanym stylu chiń-
sko-zachodnim.  
• Hengshui (Hebei), Ping’andian: poświęcenie no-
wego kościoła i chrzest 14 katechumenów.  
• Jinan (Shandong), Tai’an, miasto Xintai, wioska 
Ningjiagou: kościół Matki Bożej. Wioska ma bardzo 
wysoki procent katolików. 
• Lanzhou (Gansu), Longxi: poświęcenie nowego 
kościoła Świętego Pawła. 
• Linfen (Shanxi), parafia Zhaocheng, wioska Nany-
idian: 24 maja postawiono krzyż na nowo wybudo-
wanym kościele pod wezwaniem Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. Po uroczystej Mszy św. 
odprawionej przez biskupa Huo Cheng z Fenyang, 
odmówiono modlitwę papieża Benedykta XVI do 
Matki Boskiej z Sheshan. Do parafii należy 210 ka-
tolików, którzy dotychczas mogli się gromadzić tylko 
w prywatnych mieszkaniach.  
• Meizhou (Guangdong), powiat Zijin, wioska Lashi: 
renowacja wybudowanego w 1916 roku kościoła pod 
wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
• Ningxia, miasto Zhongwei: powstał nowy cztero-
piętrowy kościół. Wcześniejszy kościół, wybudo-
wany w roku 1924 razem ze szpitalem i szkołą, został 
odebrany w latach 50. Po rewolucji kulturalnej para-
fianie wybudowali małą kaplicę, która jednak została 
zburzona w czasie rozbudowy miasta. Już w dniu 
poświęcenia nowego kościoła rozpoczęto w nim  kurs 
dla 70 katechistów. 
• Taiyuan (Shanxi), Guchengying: poświęcenie no-
wego kościoła Chrystusa Króla. 
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• Tangshan (Hebei), miasto Qian’an, wioska Panying: 
odbudowano kościół z roku 1905, zniszczony w cza-
sie rewolucji kulturalnej. 
• Wenzhou (Zhejiang), miasto Yueqing, dzielnica 
Wengyang: nowo wybudowany kościół jest obecnie 
największym kościołem na południu prowincji Zhe-
jiang. Ma on cztery piętra i dodatkowe pomieszczenia, 
m.in. podziemie, w którym równocześnie może spo-
żywać posiłek 1500 osób. Budowa kosztowała 
20 milionów yuanów. 
• Zhoucun (Shandong), powiat Boxing, Futian: po-
święcenie nowego kościoła pod wezwaniem Jezusa 
Dobrego Pasterza.  
• Zhouzhi (Shaanxi), Liujiazhuang: postawienie 
krzyża przy nowo budowanym kościele Serca Jezu-
sowego, który ma zastąpić stary budynek z 1984 roku, 
niewystarczający na potrzeby rosnącej parafii.   
• Meixian (Shaanxi), diecezja Zhouzhi, wzgórze 
Krzyża (Shizishan): Poświęcenie na nowym placu 
pielgrzymkowym brązowej figury Chrystusa niosą-
cego krzyż. To miejsce pielgrzymkowe jest związane 
z ks. Karolem Liu, który studiował w kolegium 
Świętej Rodziny w Neapolu i przed powrotem do 
Chin w 1717 roku uzyskał od papieża Piusa VI po-
zwolenie na ustanowienie miejsca pątniczego dla 
narodu chińskiego. Świątynia dla pielgrzymów zo-
stała ukończona w 1777 roku, a w 1932 roku wzgórze 
krzyża powierzono diecezji Zhouzhi. W 1984 roku 
obiekty świątynne, bardzo zniszczone w czasie re-
wolucji kulturalnej, zwrócono Kościołowi. W dniach 
odpustu, w maju (Odnalezienie Krzyża Świętego) 
i we wrześniu (Podwyższenie Krzyża Świętego), co 
roku przybywają tu tysiące pielgrzymów z całych 
Chin.  
• Zhumadian (Henan), miasto Zhumadian: poświę-
cenie nowego kościoła wraz pomieszczeniami dla 
parafii i biurami. Budynek kosztował 2 mln yuanów. 

 
Statystyczne dane o poszczególnych diecezjach 

Dane pochodzą z doniesień medialnych ostatniego roku 
i obrazują życie religijne w diecezjach Chin kontynen-
talnych. Tylko nieliczne diecezje mają ponad 100.000 
wiernych. Bardzo różny jest również stosunek liczby 
wiernych do liczby kapłanów i sióstr zakonnych: 

• Fengxiang (Shaanxi): 20.000 katolików w 4 deka-
natach i 30 parafiach, 1 biskup, 38 kapłanów (w tym 
18 zakonników) oraz 60 sióstr zakonnych należących 
do trzech różnych zgromadzeń zakonnych (Fran-
ciszkanki Misjonarki Maryi, Siostry Serca Jezuso-
wego, Małe Siostry od św. Teresy). Diecezja ma dwa 
maryjne miejsca pielgrzymkowe i prowadzi różne 
dzieła charytatywne, takie jak kliniki i sierociniec; 
• Handan (Hebei): 130.000 katolików, 2 biskupów, 75 
kapłanów, 130 sióstr ze Zgromadzenia Ducha Świę-
tego Pocieszyciela i 110 sióstr ze Zgromadzenia 
Matki Bożej; 

• Hanzhong (Shaanxi): 21.000 katolików, 2 biskupów, 
33 kapłanów, 7 seminarzystów, 20 parafii, 22 kaplic, 
3 kliniki; 
• Jiangmen (Guangdong): niecałe 20.000 katolików, 
7 kapłanów, 26 sióstr zakonnych, od 2011 biskupem 
jest Liang Jiansen; 
• Jinzhong (Yuci, Shanxi): 20.000 katolików, 1 bi-
skup, 30 kapłanów, 29 seminarzystów, około 30 sióstr 
zakonnych, klinika z chińską i zachodnią medycyną;  
• Kangding (Sichuan): 13.000 katolików, 3 kapłanów, 
2 siostry zakonne. Diecezja leżąca w autonomicznym 
okręgu tybetańskim Kardze nie ma swojego biskupa 
i jest obecnie zarządzana przez diecezję Leshan; 
• Liaoning: Diecezja Liaoning powstała w 1983 roku 
przez połączenie czterech diecezji: Shenyang, Ying-
kou, Fushun i Rehe. Ma ona ponad 100.000 katolików, 
1 biskupa, 90 kapłanów, 2 zgromadzenia sióstr za-
konnych (Siostry od Najświętszego Serca Maryi – 
ponad 100 sióstr – i Siostry Serca Jezusowego – po-
nad 70 sióstr), 1 seminarium duchowne w Shenyang, 
5 domów starców, 3 kliniki prowadzone przez siostry 
i 3 diecezjalne ośrodki pomocy społecznej; 
• Luoyang (Henan): jest to jedna z najsłabiej rozwi-
niętych diecezji w całych Chinach ze względu na 
niedostatek kapłanów, miejsc kultu (tylko jeden  
otwarty kościół w całej diecezji) i finansów. Diecezja 
ma ok. 10.000 katolików, 18 kapłanów w podziemiu 
i tylko jednego oficjalnego kapłana. Obecnie nie po-
siada biskupa. Biskup Piotr Li Hongye działający 
w podziemiu zmarł w 2011 roku (zob. „Chiny dzi-
siaj”, 2011, nr 1, s. 9); 
• Nanyang (Henan): 20.000 katolików, 2 biskupów, 
21 kapłanów;  
• Taizhou (Zhejiang): 5.000 katolików, 1 biskup, 
7 kapłanów; 
• Wuhan (Hubei): diecezje Hankou, Hanyang i Wu-
chang zostały w 2000 roku połączone w jedną diece-
zję Wuhan. Ma ona 25 oficjalnych kapłanów i 40 kap-
łanów w podziemiu, którzy w sumie prowadzą 
duszpasterstwo wśród 20.000 katolików. Diecezja nie 
ma własnego biskupa; 
• Xiamen (Fujian): 30.000 katolików, 1 biskup, 
10 kapłanów, 15 sióstr zakonnych; 
• Yan’an (Yulin, Shaanxi): 50.000 katolików na ob-
szarze 80.000 km kwadratowych, 2 biskupów, 
20 kapłanów, 10 seminarzystów, 24 sióstr zakonnych 
z dwóch zgromadzeń (Sióstr Misjonarek Matki Bożej 
z Chin i Misjonarek Maryi). Diecezja ma 20 kościo-
łów i 20 innych miejsc kultu, 3 kliniki i katolicką 
szkołę podstawową; 
• Yanzhou (Shandong): 10.000 katolików, 7 kap- 
łanów, od 2011 roku ma nowego biskupa Lu Peisen; 
• Yichang (Hubei): 30.000 katolików, 24 kapłanów, 
12 sióstr zakonnych. Biskup Lu Shouwang zmarł 
w 2011 i diecezja nie ma obecnie biskupa. 
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Diecezja Hongkong 
Pod względem liczby wiernych Hongkong jest najwięk-
szą chińską diecezją. Strona internetowa diecezji 
(www.catholic.org.hk) na dzień 31 sierpnia 2011 roku 
podaje następujące dane: 

• 363.000 miejscowych katolików; 
• 138.000 katolików z zagranicy, tymczasowo miesz-
kających w Hongkongu (w tym 120.000 Filipińczy-
ków); 
• 51 parafii, w tym 21 prowadzonych przez księży 
diecezjalnych i 30 przez zakonników; 
• 40 kościołów, 31 kaplic, 26 miejsc modlitwy; 
• 2 biskupów; 
• 69 księży diecezjalnych, w tym 68 Chińczyków; 
• 239 księży zakonnych (w tym 63 Chińczyków) w 17 
zgromadzeniach zakonnych; 
• 17 diakonów, z tego 15 stałych; 
• 65 braci zakonnych (w tym 31 Chińczyków) w 9 
zgromadzeniach zakonnych; 
• 491 sióstr zakonnych (w tym 345 Chinek) w 28 
zgromadzeniach zakonnych; 
• 27 seminarzystów (11 z diecezji Hongkong, 3 z in-
nych diecezji, 13 zakonnych); 
• 10 nowicjuszy w zakonach męskich i 18 nowicjuszek 
w zakonach żeńskich; 
• 6249 chrzty (w okresie od 1.09.2010 do 31.08.2011), 
w tym 1121 chrztów dzieci poniżej 1 roku, 1972 – od 
roku do 7 lat i 3156 powyżej 7 lat; 
• 1332 śluby, w tym 1033 z niekatolickim partnerem; 
• 1547 katechistów, w tym 1535 woluntariuszy; 
• 276 placówek edukacyjnych z 189.575 „uczniami”,  
w tym 33 przedszkola (z 10.554 dzieci), 110 szkół 
podstawowych (70.181 uczniów), 87 szkół średnich 
(84.713 uczniów), 2 szkoły zawodowe (530 uczniów), 
35 zakładów kształcenia dla dorosłych, 7 szkół spe-
cjalnych, 2 zawodowe szkoły wyższe (1.445 studiu-
jących); 
• Instytucje socjalne: 42 ośrodków socjal-
no-rodzinnych Caritas, 6 szpitali na 2.722 łóżka, 12 
przychodni, 16 ośrodków opieki nad dzieckiem, 7 in-
ternatów dla dziewcząt, 14 domów starców na 1.666 
miejsc, 20 ośrodków młodzieżowych, 20 ośrodków dla 
seniorów, 13 ośrodków pomocy społecznej, 28 
ośrodków rehabilitacyjnych. 

Liczba katolików w Hongkongu w ostatnich dziesięciu 
latach stale wzrastała. Jak podaje publikowany co roku 
przewodnik po diecezji (Hong Kong Catholic Church 
Directory, 1954-2010), w ostatnich czterech latach co 
roku było chrzczonych ponad 5.000 osób, z których 
większość stanowili dorośli. Liczba kandydatów do 
chrztu przeciętnie sięga co roku 8000 osób. Równocze-
śnie liczba parafii zmalała z 62 w roku 1995 do 51 na 
dzień dzisiejszy. Wzrosła jednak liczba budynków ko-
ścielnych, dlatego też nie potrzeba już wynajmować tak 
wielu sal szkolnych do sprawowania liturgii. Ponieważ 
jest coraz mniej powołań, na jednego kapłana przypada 

coraz większa liczba wiernych (1200 w 2010 roku). Stale, 
w sposób zauważalny, zmniejsza się liczba katolików 
wśród uczniów szkół katolickich z 33% w 1958 roku do 
zaledwie 8% obecnie.  
 
Kościół katolicki na Tajwanie 
Dane opublikowane przez Konferencję Biskupów Taj-
wanu odnoszą się do roku 2009: 

• 299.938 katolików;  
• 7 diecezji i 1 administratura apostolska; 
• 15 biskupów; 
• 378 parafii; 
• 682 kapłanów (w tym 259 diecezjalnych i 423 za-
konnych; 357 to kapłani z zagranicy); 
• 93 braci zakonnych (z tego 60 z zagranicy); 
• 1053 sióstr zakonnych (z tego 278 z zagranicy); 
• 65 seminarzystów; 
• 321 katechistów; 
• Placówki edukacyjne: 5 szkół wyższych i wyż-
szych zawodowych (44.976 studentów), 1 szkoła 
katechetyczna, 2 szkoły językowe (1.577 studiują-
cych), 4 szkoły zawodowe (3.321 uczniów), 29 szkół 
średnich (61.510 uczniów), 2 ośrodki kursów zawo-
dowych, 11 szkół podstawowych, 167 przedszkoli 
i 41 internatów dla studentów; 
• Publikacje i media: 8 wydawnictw, 2 tygodniki, 4 
programy audiowizualne, 2 radiostacje; 
• Instytucje socjalne: 10 szpitali, 7 klinik, 15 siero-
cińców, 20 domów starców, 19  ośrodków dla dzieci 
upośledzonych umysłowo, 4 ośrodki dla rodzin i ko-
biet z mniejszości narodowych, 4 dzienne ośrodki dla 
seniorów. 

 

Wybrana literatura: 
Roman Malek, Religie i Kościoły w Chinach. Przegląd staty-
styczny 2010/2011, „Chiny dzisiaj” 2011, nr 1, 
s. 10-24;Zhongguo zongjiao baogao (2011) (Niebieska Księga 
Religii), red. Jin Ze, Qiu Yonghui, Pekin 2011; Gao Shining, 
The Self-Identity of Chinese Christians, „Chinese Cross Cur-
rents” 2011, nr 3, s. 126-130; Sergio Ticozzi, China Church and 
News Update 2011,  „Tripod”, 2011, nr 164, s. 45-64. 
 
 
 

 

Dzień 24 maja, który jest liturgicznym wspomnie-
niem Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomoży-
cielki Wiernych, czczonej z tak wielką pobożnością 
w Maryjnym Sanktuarium Sheshan w Szanghaju, 
jest okazją dla katolików całego świata, by zjedno-
czyć się w modlitwie z Kościołem, który jest 
w Chinach. Pragnę, aby ta data była dla was dniem 
modlitwy za Kościół w Chinach. 

 
Z Listu papieża Benedykta XVI 

do Kościoła katolickiego w Chinach z 27 maja 2007  
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Uwagi wstępne: 450 rocznica urodzin Pawła Xu Guangqi, 
przyjaciela i współpracownika Matteo Ricci, jednego z „trzech 
filarów chińskiego Kościoła”, jest okazją do głębszej refleksji 
nad jego znaczeniem dla początków chińskiego chrześcijaństwa. 
W kwietniu 2011 roku Stolica Apostolska poinformowała 
o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego tego wybitnego uczo-
nego, który był również gorliwym świadkiem wiary. Biskup 
Alojzy Jin przedstawił w swoim liście pasterskim głębię życia 
duchowego Pawła Xu. Tekst listu ukazał się w 1. numerze 
czasopisma „China heute” z 2012 r. Na język polski przetłu-
maczył ANTONI KOSZORZ SVD. Skróty pochodzą od redakcji.  
 

Drodzy kapłani, siostry zakonne, seminarzyści i wierni, 
Rok 2012, ogłoszony rokiem wiary i ewangelizacji, jest 
dla naszej szanghajskiej diecezji również 450. rocznicą 
urodzin stojącego u początków naszego Kościoła czło-
wieka – Pawła Xu Guangqi (1562–1633). Pisałem już 
o nim przed trzema laty w moim liście pasterskim (zob. 
„Chiny dzisiaj” 2009, nr 1, s. 23-28), a teraz piszę znowu, 
aby Wam powiedzieć, czego nauczyłem się obcując 
w tych latach z Pawłem Xu Guangqi. Chciałbym, abyście 
z uwagą tego wysłuchali, wzięli to sobie do serca i mó-
wili o Pawle Xu innym, oraz byście poruszeni jego 
przykładem, włączyli się w dzieło głoszenia Ewangelii 
w diecezji Szanghaj, równocześnie zwracając się do 
niego z pełnym zaufaniem i modlitwą, aby wstawiał się 
u Boga o pomyślność naszej pracy pastoralnej i ewange-
lizacyjnej. 
 

I. Człowiek na każdą porę roku   
Wydawnictwo Guangqi w Tajpej oraz studio telewizyjne 
Jiangsu wspólnie opracowały ważny film dokumentalny 
pod tytułem „Xu Guangqi”. Bardzo poruszył mnie jego 
angielski tytuł: „A Man for All Seasons”, ponieważ ten 
sam tytuł już kiedyś wyróżnił angielskiego świętego – 
Tomasza Morusa (1478–1535). Tomasz Morus był słyn-
nym angielskim politykiem i humanistą, który zginął jako 
męczennik za czasów króla Henryka VIII. Jego przyja-
ciel, katolicki teolog Erazm, kiedy się dowiedział 
o śmierci Tomasza nazwał go właśnie: „a Man for All 

Seasons” – człowiekiem na każdą porę roku. Co, według 
ludzkich poglądów, kwalifikuje Pawła Xu Guangqi do 
porównania go z Tomaszem Morusem? Tomasz podob-
nie jak Paweł Xu był podporządkowany jednemu czło-
wiekowi, znajdując się jednocześnie ponad wszystkimi 
innymi. Obaj nie byli żądni władzy, nie podkreślali 
własnych korzyści, nie ubiegali się o awans.  
 
 

 
 

Tomasz Morus        Paweł Xu Guangqi 
 

Tomasz Morus do ludzi, którzy podziwiali jego pozycję 
mówił: „Gdyby moją głowę można było wymienić na 
jedno z francuskich miast, król bez problemu oddałby 
moją głowę”. Paweł Xu Guangqi odmówił związania się 
z kliką eunuchów, co pomogłoby mu w uzyskaniu szla-
checkiego tytułu. Nie zabiegał o znajomości z ludźmi 
mającymi wpływy. Nie tworzył żadnych klik, nie posłu-
giwał się żadnymi nieprawymi środkami. Tak Tomasz, 
jak i Paweł trwali na swoim stanowisku i spełniali swoje 
obowiązki kierując się dobrem ludu. Tomasz Morus 
zauważył, że gromadzenie kapitału przyczyniało się do 
cierpienia ludu i do brutalności […]. Pozostawił po sobie 
dzieło wysoko cenione w historii literatury i naukach 
humanistycznych. Również Paweł Xu Guangqi zetknął 
się z różnymi naturalnymi katastrofami, które powodo-
wały wielkie cierpienia ludzi. W nauce szukał sposobów, 
by ratować ludzi. Napisał wiele wartościowych artyku-
łów naukowych. W beznadziejnej i chaotycznej sytuacji 
politycznej zarówno Tomasz, jak i Paweł pozostali wierni 
swojemu sumieniu. Tomasz Morus dla dobra Kościoła 
odmówił ślubowania uznającego króla za najwyższego 
zwierzchnika Kościoła, mimo że oznaczało to dla niego 
więzienie i śmierć. Z kolei Paweł Xu Guangqi, gdy Ko-
ściół znalazł się w kłopotach, nie zawahał się stanąć 
w obronie misjonarzy i pisemnie wstawiał się za nimi 
u władz, ryzykując własne życie i majątek. Mimo iż obaj 
posiadali ponadprzeciętną inteligencję, własne zdolności 
nie wprawiały ich w zarozumiałość. Obaj posiadali ła-
godny charakter, byli pełni oddania dla swoich rodzin 
i prowadzili skromne życie. Cenili przyjaźń, a wiarę 
traktowali bardzo poważnie. Podczas swojego życia 
doświadczali głębokiego szacunku ze strony ludzi. 
Również później ceniono i uznawano ich autorytet. 

        
文文文文    件件件件        
    

 Dokumentacja 
        

 

Xu Guangqi – 
– człowiek na każdą porę roku 

 
List pasterski biskupa Szanghaju  

Alojzego Jin Luxian 
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 Tomasz Morus jest po dziś dzień ceniony przez ludzi 
różnych warstw społecznych. Kościół w pełni uznał jego 
wielkość i cnotę. W 1886 roku został ogłoszony błogo-
sławionym, a w 1935 roku Kościół zaliczył go w poczet 
świętych. Nawet komunizm uznał jego dzieło Utopia za 
ważne źródło myśli komunistycznej. Podobnie Paweł Xu 
Guangqi był bardzo ceniony wśród ludzi za miłość do 
narodu i kraju, za szczerość i nieskazitelność, za odrzu-
canie wszelkich pochlebstw, za poszukiwanie wszędzie 
i we wszystkim prawdy. W tych cnotach dostrzegał on 
też cenne dziedzictwo narodu chińskiego. W ciągu 380 
lat, które minęły od jego śmierci, ta ocena jego osoby nie 
doznała żadnego uszczerbku. Zwłaszcza na początku XX 
wieku wzrosło jego znaczenie i cześć wśród ludzi. Łą-
czono z nim takie pojęcia jak „człowiek cnoty” (człowiek 
demokratyczny) i „człowiek sumienny” (człowiek na-
uki). Późniejsza akcja antychrześcijańska i akcja post-
modernistyczna, podważające wszystkie tradycyjne 
wartości, pokazały, że znaczenie Pawła Xu Guangqi 
wśród ludzi nie tylko się nie zmniejszyło, lecz jeszcze 
bardziej wzrosło. Z „patriotycznego i przyjaznego ludowi 
naukowca” stał się on „pionierem kulturowego spotkania 
Chin z Zachodem”. We wszystkich warstwach społecz-
nych Paweł Xu jest dobrze wspominany. Sto lat temu 
Tomasz Morus został przyjęty w poczet świętych. Rów-
nież Paweł Xu Guangqi okazał się tego godnym. 
 W związku z tym pojawiło się u mnie pytanie, jak 
powinniśmy przetłumaczyć na język chiński tytuł „A 
Man for All Seasons”? Człowiek czterech pór roku? 
Człowiek, który pasuje do każdej epoki? Sens wyrażenia 
można przetłumaczyć na język chiński jako budaoweng 
(wańka-wstańka), albo changqingshu (wiecznie zielone 
drzewo). O ile to pierwsze wyrażenie posiada w chińskiej 
kulturze znaczenie dewaluujące i oznacza kogoś, kto 
działa przebiegle, starając się być ulubieńcem wszyst-
kich, kogoś, kto obraca się w kręgach urzędniczych 
i chroni bogatych, to wyrażenie „zawsze zielone drzewo” 
wskazuje na kogoś mocno zakorzenionego, kto trwale 
popiera odnowę i ma za podstawę wartości duchowe 
[…]. W tym sensie Paweł Xu Guangqi był „wiecznie 
zielonym drzewem nauki” i „wiecznie zielonym drze-
wem Kościoła”. 
  
II. Zawsze zielone drzewo w świecie nauki 

Już w moim poprzednim li-
ście pasterskim wskazywa-
łem na zasługi Pawła Xu 
Guangqi w zakresie nauki. 
Niektórzy uważają, że nauka 
stoi zawsze w przeciwień-
stwie do religii. O Pawle Xu 
mówiono tylko jako o na-
ukowcu i wspominano wy-
łącznie jego naukowe zasłu-
gi, wyłączając całkowicie 
jego wiarę. Faktycznie jed-

nak Paweł Xu Guangqi jako prawy katolik nigdy nie 
stawiał nauki w opozycji do religii. Co więcej, po swoim 
chrzcie jeszcze głębiej oddał się pracy naukowej i osią-
gnął znakomite wyniki. Naszym wiernym powinno to dać 
do myślenia.  
 Powszechnie uważa się, że nauka w zakresie moral-
ności zajmuje neutralne, obiektywne stanowisko. Jednak 
bez etyki i społecznego sumienia nauki przyrodnicze 
i technika bardzo łatwo mogą stać się narzędziem 
śmierci. Na skutek ograniczonego pojmowania demo-
kracji wynalazca syntetycznego amoniaku Fritz Haber 
produkował dla Niemiec podczas pierwszej wojny 
światowej bomby z gazem trującym. Kierując się zy-
skiem, ludzie nauki i techniki bardzo łatwo, nie licząc się 
z prawem, mogą stać się producentami środków szko-
dzących człowiekowi. Nauka i technika powinny zawsze 
kierować się odpowiedzialnością za społeczeństwo, 
przyjmując człowieka za wartość podstawową. Dla 
Pawła Xu Guangqi w pracy naukowej zawsze najważ-
niejszy był człowiek, dobro narodu i państwa. Jego po-
glądy naukowe są godne uwagi szczególnie w naszych 
czasach. Zajmował się on bowiem „wiedzą realną”, czyli 
naukami bazującymi na faktach i doświadczeniu. Nale-
żały do nich: rolnictwo, gospodarka wodna, matematyka, 
astronomia, sztuka prowadzenia wojny, pozyskiwanie 
soli i technologia. Nauki te służyły dobrobytowi kraju 
i narodu. Największe rezultaty osiągnął w zakresie wie-
dzy agrarnej, gdyż ona właśnie jest „źródłem bytu narodu 
i podstawą rozkwitu kraju”. Mówił o sobie, że zawsze, 
gdy słyszał, że jakiś produkt przynosił ludziom korzyść, 
zaraz starał się go zdobyć i samemu wyhodować. W ten 
sposób zbierał doświadczenie i przekazywał innym re-
zultaty, w nadziei, że naród z tego skorzysta i nie będzie 
głodował. Na przykład, trzy razy polecił, aby z prowincji 
Fujian sprowadzić słodkie ziemniaki, zasadzić je i udo-
skonalić technikę ich produkcji, by również na północy 
mogły zostać rozpowszechnione, ponieważ są łatwe do 
uprawiania i „wystarczają, aby wielu ludziom uratować 
życie”. Postarał się o zebranie wiadomości na temat pro-
dukcji bawełny i hodowli gąsienic jedwabnika. Przez 
doskonalenie techniki uprawy bawełny chciał polepszyć 
warunki życia ludzi na terenach nadmorskich. Troszczył 
się tam też o ludzi, którzy pracowali przy pozyskiwaniu 
soli. W północnych Chinach Paweł Xu zapoczątkował 
uprawę ryżu. Udoskonalił uprawę wielu roślin i napisał 
60 tomów o chińskiej agronomii, które stały się częścią 
Nongzheng quanshu (Księgozbioru wiedzy agrarnej). 
Dzięki niemu produkcja rolnicza znacząco wzrosła, 
a i technika agrarna została ulepszona. Według jednej ze 
statystyk, w ciągu swojego życia Paweł Xu zajmował się 
następującymi naukami: agronomią, wojskowością, 
astronomią, meteorologią, gospodarką wodną, budow-
nictwem, budową maszyn, techniką pomiarów, karto-
grafią, lecznictwem, muzyką i księgowością, tj. w sumie 
dwunastoma dziedzinami. Motorem każdego z jego 
projektów badawczych było od początku poczucie od-
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powiedzialności za dobro ogółu. Można powiedzieć, że 
chodzi tu o człowieka, którego miłość do kraju i narodu 
osiągnęła najwyższy poziom, a wkład w naukę i badania 
naukowe był nieograniczony. 
 W naukowej pracy badawczej Pawła jest świadomość 
poczucia odpowiedzialności, która ma swoje źródło 
w tym, co nadprzyrodzone. Kiedy Paweł Xu spotkał mi-
sjonarzy, rozpoczęło się jego „naukowe objawienie”, 
według zasady: „Kto chce posiąść wiedzę, musi umieć ją 
przekazać, a jeśli przekaz nie jest jeszcze możliwy – ją 
przetłumaczyć”. Za czasów Pawła Xu i Matteo Ricci nie 
było jeszcze podziału pomiędzy naukami przyrodniczy-
mi i teologią. Tworzyły one jeszcze pewną całość. 
Wszystko służyło człowiekowi do uwielbienia Boga. 
Właśnie dlatego, Paweł Xu podzielił wiedzę Matteo 
Ricciego na trzy części, stopniując je od największej do 
najmniejszej: nauka o ascezie i wielbieniu Boga (odpo-
wiada metafizyce, moralności i teologii), szczegółowa 
nauka o rzeczach (fizyka) i nauka o liczbie zjawisk 
(arytmetyka, geometria i technologia). Misjonarze sta-
wiali jednak różne akcenty w swojej pracy. Matteo Ricci 
przykładowo wierzył, że biegłość w liczeniu będzie 
pomocna narodowi chińskiemu, pomoże „podnieść do-
brobyt kraju i w imieniu Nieba wyżywić naród”. Dlatego 
Ricci we współpracy z Pawłem Xu przetłumaczył Ele-
menty Euklidesa. Sabatino de Ursis z kolei wierzył, że 
zajmowanie się naukami realnymi nie jest użyteczne 
w szerzeniu wiary, ponieważ odwraca uwagę ludzi od 
rozważania zbawienia duszy i kieruje ją na technikę. 
Dlatego miał wątpliwości, kiedy Paweł Xu Guangqi za-
proponował mu przetłumaczenie Praw hydrauliki. Aby 
go przekonać Paweł Xu wyraził bardzo istotny pogląd, 
a mianowicie, że zajmowanie się nauką zasługuje w pełni 
na uznanie. Sama w sobie nauka nie jest wprawdzie 
w stanie „w zastępstwie Nieba naród nakarmić”, ale 
usposabia ludzi do dążenia do praworządności i spra-
wiedliwości. Choć należy do „małej” wiedzy, nic nie 
przeszkadza, aby człowiek z tego, co małe skierował 
swój wzrok na to, co wielkie i zauważył Boga. Jeszcze 
ważniejsze jest to, że nauka i religia są w dziele zbawie-
nia dwiema stronami tej samej rzeczywistości. Właśnie 
tak dzieje się wtedy, gdy jesteśmy miłosierni. Miłosier-
dzie ma swoją widoczną oraz duchową stronę. Nauka 
zbawia ciało, a religia zbawia duszę. Ciała i duszy nie 
można dzielić. W ten sposób również badania naukowe 
są częścią ludzkich dążeń ku cnocie i świętości, i mogą 
stać się świadectwem Boga. 
  
III. Zawsze zielone drzewo Kościoła 
Paweł Xu Guangqi był realistą o wyrazistych poglądach 
i nieprzeciętnych uzdolnieniach intelektualnych. Ponadto 
posiadał głęboką wiarę. Matteo Ricci podziwiał wiedzę 
i postawę Pawła Xu. W swoim dzienniku wspominał 
o nim: „Jest człowiekiem bardzo zdolnym i o szczerym 
sercu. Jest powołany do tego, aby ten nowopowstały 
Kościół przyozdobić”. Ricci zgodził się przetłumaczyć 

z Pawłem Xu różne dzieła naukowe. Matteo Ricci dyk-
tował, a Paweł Xu to spisywał. Od 1605 roku razem 
tłumaczyli Elementy Euklidesa. Miały one olbrzymi 
wpływ na nowożytną naukę Chin. Paweł Xu był dla 
Matteo Ricci wzorem głoszenia wiary w kraju o innej 
kulturze. W sprawach kościelnych Matteo Ricci respek-
tował poglądy Pawła Xu Guangqi. Nie wprowadzał tego, 
co Paweł uznał za nieodpowiednie. Ricci chciał na 
przykład wejść w bliższy kontakt z pałacowymi eunu-
chami, aby łatwiej zdobyć pozwolenie na stały pobyt 
w Pekinie. Paweł był temu przeciwny, gdyż obawiał się, 
że bliższe relacje z urzędnikami pałacowymi przyczynią 
się do wplątania go w spory między różnymi partiami, co 
dla pracy misyjnej byłoby bardzo niekorzystne. Kiedy 
w 1605 roku jezuici chcieli uzyskać plac pod budowę 
nowego kościoła (Nantang – kościoła południowego 
w Pekinie) i potrzebowano pośredników, Paweł Xu Gu-
angqi był również pomiędzy nimi. 

Wśród trzech konfucjanistów, wychwalanych pod 
koniec dynastii Ming, jako trzy filary Kościoła, Paweł Xu 
Guangqi był pierwszym i najważniejszym. Asystent oj-
ca Valignani, wizytatora jezuitów na Dalekim Wscho-

dzie,  Portugalczyk, ojciec 
João Rodrigues, który 
w 1615 roku odwiedził 
Chiny, napisał w liście do 
przełożonego generalne-
go, że kiedy przebywał 
z Pawłem Xu Guangqi, Li 
Zhizao oraz Yang Tingy-
an stwierdził, iż Paweł 
posiadał największą zna-
jomość prawd wiary. 
Dlatego nie należy się 
dziwić, że podczas sporu 
akomodacyjnego wszyst-

kie strony: i jezuici, i dominikanie, i franciszkanie cy-
towali rozprawy Pawła Xu Guangqi w obronie swojego 
punktu widzenia. Kiedy Kościół po śmierci Matteo Ricci 
napotkał trudności i był atakowany, Paweł Xu wykorzy-
stał cały swój wpływ, aby chronić nowopowstały Ko-
ściół. Właśnie wtedy, w 1616 roku w Nankinie, doszło do 
prześladowań Kościoła ze strony tak zwanych „litera-
tów”, co przeszło do historii, jako „prześladowanie Ko-
ścioła w Nankinie”. Paweł Xu napisał wówczas do ce-
sarza słynną rozprawę Rozdziały o rozróżnianiu nauk 
i poręczył za misjonarzy swoim życiem. Kiedy nie było 
już żadnych innych możliwości, Paweł polecił chrześci-
janom w Pekinie ochronę grobowca ojca Matteo Ricci, 
zaś jego rodzina w Szanghaju przygotowała pomiesz-
czenia na schronienie dla prześladowanych misjonarzy. 
Paweł Xu był wtedy największym ich obrońcą. Stop-
niowo, kiedy należało uregulować ważne sprawy, 
chrześcijanie wybierali Pawła Xu Guagqi na pośrednika, 
by zredagować odpowiednie dokumenty w duchu Ko-
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ścioła. To on odpowiadał np. na list kardynała Bellarmina 
do wszystkich wiernych Chin. 

Pawłowi stale towarzyszyła szczególna łaska Boża. 
Jeszcze przed swoim chrztem miał nadzwyczajny sen. 
We śnie widział jak wszedł do wielkiej świątyni, w której 
znajdowały się trzy mniejsze sale. W dwóch z nich były 
święte obrazy. Nieznany głos zachęcał go do oddania tym 
obrazom czci [...]. Dopiero trzy lata później, kiedy 
o. João da Rocha wprowadził go w naukę wiary, Paweł 
nagle zrozumiał, że Bóg już wcześniej objawił mu 
prawdę. Jeszcze tej samej nocy przy lampie od początku 
do końca przeczytał książkę, którą otrzymał od misjo-
narza. Jego radość była nieopisana. Pełen zdziwienia 
zawołał: „Całe życie spędziłem w wątpliwościach. Dziś 
wszystkie zniknęły”. Poprosił kapłana o chrzest, który 
otrzymał po tygodniu nauki wiary. Jego rodzina i krewni 
dołączyli do niego. 
 Wiara Xu Guangqi była prawdziwa i mocna. Jego 
życie było przykładne i skromne. Od przystąpienia do 
Kościoła aż do swojej śmierci przyjmował sakramenty 
i był niestrudzony w prowadzeniu prawdziwie chrześci-
jańskiego życia. W Pekinie zamieszkał blisko kościoła. 
Nawet w największym natężeniu politycznych obo-
wiązków nie zapominał o codziennej modlitwie. 
W pewnym dokumencie napisano, że Xu Guangqi tak 
czcił sakrament Eucharystii, iż przy przyjmowaniu Ko-
munii św. czasem nie potrafił zapanować nad sobą i za-
lewał się łzami. We wszystkich sprawach zwracał się do 
Boga. Kiedy wychodził z domu, aby odwiedzić krew-
nych czy przyjaciół, zwracał się ku świętym obrazom 
i prosił, aby Bóg nie pozwolił mu zapomnieć o odpo-
wiedzialności za bliźnich i pomagał mu śpieszyć im 
z pomocą. Żył ascetycznie i często pościł. Nosił wór 
pokutny i biczował się. Swoje ciało trzymał w karności 
i panował nad swą pożądliwością. Miesiąc przed śmier-
cią uregulował wszystkie sprawy i skoncentrował się 
w pełni na modlitwie. W ciągu tego czasu przyjął trzy 
razy sakrament pojednania. Urzędnicy, którzy przycho-
dzili go odwiedzić, niezależnie od tego czy byli wierzący, 
czy nie, byli głęboko poruszeni, kiedy widzieli przy jego 
łóżku pobożne obrazy, różaniec, wór pokutny oraz bicz 
do biczowania. 
 W gorliwości głoszenia Ewangelii Paweł Xu Guangqi 
był przykładnym chrześcijaninem. Przede wszystkim 
gruntownie się do tego przygotował. Pod kierunkiem 
jezuitów odbył rekolekcje ignacjańskie. Poznał „jak 
wielkie było żniwo, a jak szczupłe grono pracowników”. 
Był przekonany, że mały podręcznik do nauki wiary 
sporządzony przez kapłanów, wzmocniłby oddziaływa-
nie wiary. Dlatego nieustannie zachęcał duchownych do 
przygotowywania i wydawania różnych pism kateche-
tycznych. Pomagał im osobiście w korekturze, aby 
przygotować możliwie jak najbardziej doskonały ma-
nuskrypt, mimo że do tej pracy można było przecież za-
trudnić odpowiedniego sekretarza. Kiedy spostrzegł, że 
kapłani są zbyt zajęci i nie wszędzie mogą być obecni, 

z gorliwością rozpoczął naukę fonetyki pisma łaciń-
skiego i przyjął na siebie zadania katechisty. Chociaż nie 
zachowały się informacje ilu ludzi Paweł Xu Guangqi 
doprowadził do chrztu, wiadomo, że dzięki jego inicja-
tywie wiele osób znalazło drogę do wiary. Kiedy w 1608 
roku o. Lazzaro Cattaneo został poproszony o przybycie 
do Szanghaju i głoszenie wiary, po niespełna dwóch 
miesiącach miał już 50 neofitów, a po dwóch latach 
dwustu. Większość z nich została przygotowana przez 
Pawła Xu Guangqi. Kiedy potem, w latach 1622–1623, 
Paweł powrócił do Szanghaju i poprosił ojca Francesco 
Sambiasi o przybycie z Pekinu, dzięki pracy misjonar-
skiej Pawła 120 ludzi zostało ochrzczonych, a w Song-
jiang chrzest przyjęło dalsze 90 osób. W tym czasie 
przystąpiło do Kościoła również 25 uczonych, a po kilku 
miesiącach 89 innych. W jednej z pobliskich wiosek 
dalsze 12 osób otrzymało chrzest. Pod wpływem Pawła 
nawróciło się wiele znanych osób. Ludzie, którzy roz-
poczęli głoszenie Ewangelii w okolicach Jiangxian 
(prowincja Shanxi), Jiading i Songjiang (koło Szangha-
ju), byli najczęściej uczniami lub krewnymi Pawła Xu 
Guangqi. Poza tym nie brakowało też ludzi, którzy pełnili 
służbę na dworze jako urzędnicy i stawali się świadkami 
wiary, przyczyniając się do jej rozkrzewiania. 
 Paweł Xu Guangqi był wzorem miłości bliźniego 
i darzył wielkim szacunkiem misjonarzy. Kiedy zaprosił 
o. Lazzaro Cattaneo do Szanghaju, aby tam założył 
wspólnotę chrześcijańską, posłał swojego syna z  łodzią, 
by ten go odebrał i mu towarzyszył. Potem osobiście 
przyszedł przywitać nadpływającą łódź. Paweł kupił dom 
i przekazał go misjonarzowi. Kiedy zmarł o. João da 
Rocha, który go ochrzcił, Paweł przez rok nosił żałobę. 
Z    wielkim szacunkiem odnosił się również do wiernych 
należących do niższego niż on stanu społecznego. Pod-
czas Mszy św. czy innych obrzędów, prosił, aby zawsze 
siadali obok niego. Ci, ze względu na jego stanowisko, 
darzyli go najwyższym szacunkiem i nie odważali się 
nawet na niego spoglądać. Paweł Xu Guangqi nie żywił 
urazy czy gniewu wobec tych, którzy krzywdzili go 
oszczerstwem. Traktował wszystkich ludzi z dobrocią 
i sam był doskonałą dobrocią. Często wspomagał cho-
rych, więźniów i ludzi starszych, będących w potrzebie. 
Ludzie nazywali go „wspólnym ojcem”. Wszyscy wie-
dzieli, że w momencie śmierci miał tylko niewielką sumę 
pieniędzy i stare ubrania. Cała reszta to były manu-
skrypty. Jak obliczył jeden z uczonych, jego dochód 
w ostatnim roku życia wynosił 100 talarów srebra i 400 
wiązek monet, gwarantowanych przez cesarza. W prze-
liczeniu na współczesną walutę byłoby to 410.000 dola-
rów lub 2,5 miliona RMB. Ponadto otrzymał jeszcze 
8 beli jedwabiu. Syn Pawła, Xu Ji pisał w biografii, że 
jego ojciec nie tylko nie był przywiązany do tego co po-
siadał, ale był również nadzwyczaj wielkoduszny 
i wspaniałomyślny. Kiedy widział, że inni byli w po-
trzebie „nie tylko brał to sobie do serca, ale od razu po-
dawał im pomocną dłoń”. 



CHINY DZISIAJ • VII (2012) NUMER 1                      

DOKUMENTACJA 

25

 Misjonarze wychwalali go jako „rzadki przykład 
uczciwości i prawości. Wszyscy katolicy usiłują go na-
śladować. Niechrześcijanie cenią go i mówią, że nikt nie 
dorówna Pawłowi Xu w świętości” (Paweł to chrzestne 
imię Xu Guangqi, później niektórzy nazywali go też Xu 
z Szanghaju). Po jego śmierci przełożony generalny je-
zuitów w Rzymie zarządził, aby wszyscy członkowie 
zakonu w dowód wdzięczności dla tego świętego kato-
lika i dobrodzieja Kościoła odprawili za niego trzy msze 
św. Natomiast na rocznicę 300-lecia śmierci Pawła Xu 
chiński minister spraw zagranicznych i przewodniczący 
Rady Państwa Lu Weixiang, który w tym czasie wstąpił 
do zakonu benedyktynów, napisał do chińskich biskupów 
list wyrażając życzenie, aby Paweł Xu Guangqi został 
zaliczony w poczet świętych. Biskup diecezji Szanghaj 
Hui Jiliang wydał wtedy zezwolenie i polecił, aby die-
cezjalne stowarzyszenie Akcji Katolickiej czciło go jako 
swojego patrona. Opublikowano tekst następującej mo-
dlitwy: „Boże, Zbawicielu wszystkich narodów, Ty 
Twojemu słudze Pawłowi Xu dałeś łaskę, aby Ciebie 
czcił jako swojego Pana, wiernie służył Kościołowi 
i z gorliwością działał na rzecz zbawienia ludzi. Prosimy 
Cię usilnie, udziel mu łaski, aby mógł być włączony 
w poczet świętych. Daj również, aby Chiny wraz ze 
wszystkimi mieszkańcami rychło się nawróciły. Amen”. 
Zaznaczono również, że każdy, kto tę modlitwę odmówi, 
zyska pięćdziesiąt dni odpustu. Znany filantrop Ma 
Xiangbo zaangażował się na rzecz kanonizacji Pawła Xu 
Guangqi. Napisał nawet „Hymn na kanonizację Pawła 
Xu z Szanghaju”. Obecny papież Benedykt XVI z okazji 
400-lecia śmierci Matteo Ricci złożył deklarację: „Po-
dziwiając ojca Matteo Ricci, nie powinno się jednakże 
zapomnieć o roli Chińczyków, którzy go wspierali i mieli 
na niego duży wpływ (...). Wśród nich pierwszym i naj-
sławniejszym jest Paweł Xu Guangqi (1562-1633), uro-
dzony w Szanghaju urzędnik i uczony – matematyk, 
astronom, znawca rolnictwa, który doszedł do najwyż-
szych urzędów cesarskich; człowiek nieskazitelny, wiel-
kiej wiary i życia chrześcijańskiego, oddany służbie dla 
swojego kraju, zajmujący znaczące miejsce w historii 
i kulturze chińskiej. To on pomógł ojcu Ricci przełożyć 
na język chiński Elementy Euklidesa, dzieło fundamen-
talne dla geometrii; on też przekonał cesarza, aby po-
wierzył reformę chińskiego kalendarza jezuickim astro-
nomom”. Nasz Kościół nie zapomniał o Pawle Xu 
Guangqi. 
  
IV. Bogate dziedzictwo diecezji Szanghaj 
Paweł Xu Guangqi zajmuje w sercach Chińczyków 
szczególne miejsce i ma dla Kościoła powszechnego 
szczególne znaczenie. Również w historii kultury Szan-
ghaju jego pozycja jest wyjątkowa. Przez całe swoje ży-
cie łączył chińską i europejską kulturę. Po jego śmierci 
dwór cesarski umieścił na jego grobowcu zaszczytny 
tytuł, a Kościół katolicki kamień nagrobny z napisem w 
języku łacińskim i krzyżem. Wokół jego grobu powstała 

potem „wioska rodziny Xu” (Xujiahui), która rozwinęła 
się w centrum współczesnej kultury chińskiej (zob. 
„Chiny dzisiaj” 2008, nr 2, s. 50-51). Niektórzy nazywają 
to miejsce, ze względu na jego otwartość, kolebką 
szanghajskiej kultury, typowym przykładem i obrazem 
zespolenia chińskiej i zachodniej mentalności: połącze-
nie inteligencji, uprzejmości, pilności i szczerości, zna-
jomości tradycyjnej kultury, odważnej otwartości na 
obcą cywilizację. Chciałbym jeszcze podkreślić, że Pa-
weł Xu Guangqi jest założycielem szanghajskiej diecezji 
(zob. „Chiny dzisiaj” 2009, nr 1, s. 16-17). Kto pije wodę, 
powinien pamiętać o źródle. Dlatego z wdzięcznością 
pamiętamy o naszym założycielu. Jego postawa miała 
istotny wpływ na charakter naszej diecezji. 
 

 
 

Kościół p.w. św. Ignacego z Loyoli – katedra diecezji Szanghaj 
Fot. Weronika Klebba 

 
 Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że Paweł Xu po-
czynił pierwsze kroki na drodze inkulturacji wiary 
chrześcijańskiej. Gdy mówimy, że „Matteo Ricci potrafił 
skutecznie głosić Ewangelię i prowadzić dialog z ro-
dzimą kulturą, i w ten sposób stał się wzorem tego, kto – 
według księgi Zhongyong (Doktryna Środka) – szedł 
drogą złotego środka pomiędzy wiernością wierze i pracą 
pastoralną” (słowa obecnego papieża), to Paweł Xu 
z pewnością był dla Matteo Ricci najważniejszym part-
nerem dialogu i tym, który zdobycze tego dialogu za-
stosowywał w życiu.  
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W 1607 roku umarł ojciec Pawła. Paweł oraz Matteo 
Ricci razem z innymi misjonarzami bardzo dokładnie 
omówili przebieg ceremonii pogrzebowej i cały rytuał. 
To, co nie zgadzało się z zasadami wiary chrześcijań-
skiej, zostało opuszczone, pozostawiono tylko stary 
konfucjański rytuał wspomnienia zmarłych. Ten nowy 
uroczysty rytuał pogrzebowy wywarł bardzo głębokie 
wrażenie zarówno na wierzących chrześcijanach, jak i na 
niechrześcijanach. Wprowadzał taką zmianę w dotych-
czasowe zwyczaje, że stał się świadectwem wiary. Była 
to pierwsza próba inkulturacji prawd wiary. Po śmierci 
Matteo Ricci, przełożony jezuitów polecił o. Nicoli 
Longobardi, odpowiedzialnemu za Towarzystwo Jezu-
sowe w Chinach, aby w podobnych przypadkach zawsze 
pytano o zdanie Pawła Xu Guangqi i innych chrześci-
jańskich uczonych oraz aby zawsze trzymano się „reguły 
Matteo Ricci”. Wielu misjonarzy oceniało jednak sytu-
ację zbyt optymistycznie. Budowano wielkie kościoły 
i organizowano liczne zgromadzenia. Prowokowało to 
tych, którzy wobec Kościoła byli wrogo nastawieni 
i stało się przyczyną późniejszych prześladowań chrze-
ścijan. 
 Początki chińskiego Kościoła były burzliwe, a moż-
liwości Pawła Xu Guangqi, aby go ochraniać – ograni-
czone. Jednak stosował się on dokładnie do „reguły 
Matteo Ricci”, która mówiła, że w głoszeniu Ewangelii 
należy działać z rozwagą, a do kultury chińskiej odnosić 
się z szacunkiem. Kiedy Paweł zamieszkał w 1622 roku 
w Szanghaju, prosił o. Francesco Sambiasiego, aby nie 
zwoływał wielkich zgromadzeń wiernych, lecz raczej po 
kolei odprawiał Msze św. dla mniejszych grup i udzielał 
im komunii św. Kiedy w latach 1626-1627 ponownie 
zamieszkał w Szanghaju, przybyli do niego ojcowie 
Emmanuel Diaz i Pedro Ribeiro, wypędzeni z Nankinu. 
Prefekt miasta polecił szukać ich listem gończym. Obaj 
duchowni byli zdecydowani stawić się przed sądem i tam 
bronić Kościoła. Paweł Xu Guangqi był jednak zdania, że 
taka bezpośrednia konfrontacja tylko jeszcze bardziej 
podburzy nieprzyjazne Kościołowi środowisko i spro-
wokuje prześladowanie, które zaszkodzi dalszemu roz-
wojowi Kościoła. Według niego należało poczekać na 
naturalny rozwój sytuacji, aby opinie przeciwne Ko-
ściołowi same ucichły. Posłał swojego syna, który przy-
prowadził misjonarzy potajemnie do Hangzhou i umie-
ścił ich w domu Yang Tingyun. Wkrótce potem sytuacja 
faktycznie się uspokoiła. W 1637 roku do Szanghaju 
dotarł misjonarz o. Brancati, który idee Pawła konty-
nuował, szukał pojednania i był zaznajomiony z oby-
czajami ówczesnego społeczeństwa. Zdobył on przy-
chylność urzędników wszystkich szczebli i mógł być 
pewny ich ochrony. Tylko na takim fundamencie Ko-
ściół, również po kolejnych prześladowaniach, które 
jednak nie miały miejsca w Szanghaju, mógł zachować 
wystarczającą do przeżycia przestrzeń i później szybko 
się rozwijać. 

 Paweł Xu Guangqi miał łagodny charakter i był na-
stawiony pokojowo. Nie oznacza to jednak, że w spra-
wach wiary łatwo szedł na kompromisy, czy też, że 
w szerzeniu wiary brakowało mu gorliwości. W czasie 
prześladowań Kościoła skierował do cesarza petycję, 
w której przedstawiał przekonywujące argumenty za 
prawdziwością wiary chrześcijańskiej i bronił Kościoła 
wszystkimi możliwymi, legalnymi sposobami, ryzykując 
życie własne i swojej rodziny. Czy coś takiego można 
nazwać skłonnością do szukania kompromisów w sto-
sunku do wiary? W nadzwyczaj trudnych okoliczno-
ściach stawiał wobec siebie i swoich bliskich najwyższe 
wymagania w sprawach wiary. Swojemu synowi naka-
zywał: „w sprawach wiary niezbędne jest pełne zaanga-
żowanie”. Kiedy stwierdził, że jego wnuk oddawał cześć 
bożkom, ostro mu tego zakazał i zaznaczył, że gdy to się 
powtórzy, będzie musiał opuścić dom. Jeśli tylko mógł, 
angażował się dla dobra Kościoła i dzięki swoim wpły-
wom zapraszał kapłanów oraz troszczył się dla nich o 
legalny pobyt, aby ich praca misjonarska mogła być 
prowadzona oficjalnie. Dzięki niemu o. Francesco Sam-
biasi został zatrudniony przy przygotowywaniu kalen-
darza w Nankinie, a przez to praca pastoralna w tym 
mieście mogła zostać ponownie podjęta po prześlado-
waniach. Sprawił, że katolik Li Tianjing otrzymał funk-
cję naczelnika biura ds. kalendarza. Na jego polecenie do 
Pekinu do dalszej pracy nad kalendarzem mogli przybyć 
ojcowie Nicola Longobardi, Johann Schreck, Adam 
Schall i Giacomo Rho, tzn. ci jezuici, którzy następnie 
przez szereg lat prowadzili biuro kalendarza i stworzyli 
podstawy pracy misyjnej dla całego kolejnego pokolenia 
jezuitów. 
  Paweł Xu Guangqi w swoim działaniu zawsze był 
opanowany i powściągliwy. Jak poprzednio wspomnia-
łem, był on mistrzem miłości bliźniego. Jego potrzeby 
materialne były bardzo skromne. Kierował się cnotą 
ubóstwa. Kiedy jednak chodziło o Kościół czy ludzi 
w potrzebie, potrafił być bardzo wspaniałomyślny. Ro-
dzina Pawła zaświadczyła, że z płacy, którą otrzymywał, 
część przeznaczał na rodzinę, a część składał Bogu w 
ofierze. W pierwszym roku cesarza Chongzhen (1628) 
został on rzecznikiem pałacu. Wynagrodzenie otrzymy-
wane za urząd rzecznika Paweł Xu Guangqi dzielił na 
trzy części: jedna służyła wsparciu biednych, jedna dla 
więźniów, a pozostała na głoszenie wiary w stolicy. 
Wielu katolików naśladowało Pawła i przeznaczało 
ofiary na Kościół, dzięki czemu utworzono pierwsze 
stowarzyszenie dobroczynne. 
 Na podstawie dokumentów wiemy, że Paweł Xu 
Guangqi posiadał wybitny zmysł gospodarczy i niezwy-
kłą zdolność do zakładania nowych upraw. W wielu li-
stach rodziny Xu mówi się o różnych produktach rolnych 
lub hodowli jedwabników, z czego wynika, że rodzina 
Pawła osiągnęła dobrą pozycję w tej dziedzinie rynku. Po 
1613 roku Paweł kupił po niskiej cenie 500 mou 
w Tianjin ziemię leżącą odłogiem, aby ją zagospodaro-
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wać najpierw na pola ryżowe, a potem inne uprawy. Choć 
dokładał wielkich starań, początkowo nie cieszył się zbyt 
dobrymi plonami, później jednak miał bogate zbiory, 
które dzielił z dzierżawcą. W Pudong Paweł posiadał 
wykarczowany przez dzierżawcę kawałek ziemi. Wydaje 
mi się, że ta posiadłość Pawła Xu Guangqi miała tak 
naprawdę stanowić bazę dla rozkrzewiania wiary. Paweł 
był inny niż reszta właścicieli ziemskich. Zostawiał nie 
tylko określoną część zysku dzierżawcy, ale również 
troszczył się o jego duszę. W Pudong powstały ważne 
miejsca spotkań Jinjiaxiang i Zhangjialou. Płace urzęd-
ników dynastii Ming zwykle nie były wysokie. Jednak 
cesarz obdarzył Pawła Xu sporą ilością złota. Mimo to, 
po jego śmierci nie znaleziono żadnych pieniędzy. 
Wszystko zostało wydane. Jego „wydatki” były znaczne: 
większość zużytkował na Kościół albo zainwestował 
w dobre dzieła. Jego syn pisał, że tych, którym ojciec 
pomagał, rodzina dokładnie nie znała, gdyż nie 
o wszystkich swoich poczynaniach im mówił. 
 Pod wpływem Pawła Xu Guanqi również jego ro-
dzina odznaczała się wspaniałomyślnością wobec Ko-
ścioła. Wystarczy wspomnieć jego czwartą wnuczkę 
Marinę, która przeznaczyła środki na budowę kościoła 
(modlę się, aby ta świątynia wnet została zwrócona Ko-
ściołowi). Przede wszystkim trzeba jednak wspomnieć 
o innej wnuczce Pawła – Kandydzie, która w bardzo 
szczególny sposób starała się dorównać swojemu 
przodkowi. Zaangażowała się wszelkimi możliwymi 
sposobami w pomoc misjonarzom przy zakładaniu sto-
warzyszeń kościelnych. Sprzedała nawet swoje ozdoby, 
aby zebrać środki dla biednych. Różne stowarzyszenia 
kościelne oraz działania o charakterze społecznym są 
teraz w Szanghaju usystematyzowane; obok ściśle reli-
gijnej działalności, jak nauka religii, Kościół udziela się 
bardzo aktywnie w sferze działalności charytatywnej, 
takiej jak opieka nad chorymi i ubogimi. Służba Kościoła 
w Szanghaju na rzecz ubogich i upośledzonych na ciele 
i duszy stała się jedną z najważniejszych tradycji. Jest 
ona nierozdzielnie związana z wpływem Pawła Xu Gu-
angqi. Nie mogę powiedzieć, że ta tradycja jest już w 
diecezji Szanghaj w sposób doskonały urzeczywistniana, 
ale usilnie zmierzamy do tego celu. 
  
V. Uwagi końcowe 
Rok 2012 jest 450. rocznicą urodzin Pawła Xu Guangqi 
i 460. rocznicą urodzin Matteo Ricci, zaś rok 2013 będzie 
380. rocznicą śmierci Pawła Xu. Zwracam się do 
wszystkich wiernych, aby w ciągu tych dwóch ważnych 
lat pamiętali o jego znaczeniu. Rząd i pracownicy 
szkolnictwa i placówek wychowawczych uważają go za 
„wizytówkę miasta” ze względu na jego miłość do kraju 
i narodu, oraz na jego znaczenie jako myśliciela i poli-
tyka. Różne lokalne urzędy czynią wszystko, aby odno-
wić to, co o nim przypomina. 
 Mam nadzieję, że i wy jesteście w stanie o nim pa-
miętać. Kiedy w miejscach związanych z Pawłem Xu 

Guangqi widzicie napisy: „pionier wiedzy”, „przykład 
cnoty”, czy „prorok nauki”, a także inne piękne tytuły, 
próbujcie dostrzegać jego cnotę i duchowy rozwój. Sta-
rajcie się naśladować jego naukowe talenty i we wszyst-
kich dziedzinach dokładać starań, aby przez nie świad-
czyć o Bogu. Na tym przede wszystkim powinno nam 
zależeć. 
 Mam również nadzieję, że w czasach masowej seku-
laryzacji będziemy uczyli się z jego wiary i miłości tego, 
jak zachować swoją wiarę, świadczyć uczynki miłosier-
dzia, a przede wszystkim być świadkami nadziei. Tylko 
poprzez ciągłe duchowe dokształcanie można budować 
głębokie relacje z Bogiem. Udział w pracy ewangeliza-
cyjnej Kościoła pozostaje konkretnym zadaniem 
wszystkich. Należy do tego również wspieranie publika-
cji wydawnictwa Guangqi, jak i popieranie pracy diece-
zjalnego centrum społecznego Guangqi. Pomóżmy lu-
dziom starym żyjącym w naszym w sąsiedztwie 
i wyciągnijmy pomocną dłoń do wszystkich, którzy tego 
potrzebują. 
 Jeszcze ważniejszą sprawą jest jednak to, aby ludzie 
wierzący, którzy ciężko chorują, uprosili za wstawien-
nictwem Pawła Xu Guangqi cud, tak by Ojciec Święty 
w Rzymie mógł zaliczyć Pawła Xu Guangqi w poczet 
świętych. 
 
 

 
 
 
 

W najtrudniejszych czasach historii Kościoła 
katolickiego w Chinach ostatnich czasów 
wierni świeccy, zarówno na poziomie osobi-
stym i rodzinnym, jak również jako członkowie 
ruchów kościelnych i apostolskich, okazali 
całkowite przywiązanie do Ewangelii, płacąc 
osobiście za wierność Chrystusowi.  
Wy, świeccy, także dziś jesteście wezwani do 
wcielania Ewangelii w wasze życie i dawania 
świadectwa poprzez hojną i aktywną służbę dla 
dobra ludu i dla rozwoju kraju: wypełnicie tę 
misję, żyjąc jako uczciwi obywatele i jako ak-
tywni współpracownicy oraz współodpowie-
dzialni w szerzeniu Słowa Bożego w waszym 
środowisku wiejskim lub miejskim. Wy, którzy 
w ostatnich czasach byliście odważnymi 
świadkami wiary, pozostańcie nadzieją Ko-
ścioła na przyszłość. Wymaga to waszego coraz 
bardziej umotywowanego uczestnictwa we 
wszystkich sektorach życia Kościoła, w jedno-
ści z waszymi pasterzami.  
 
Z Listu Benedykta XVI do Kościoła katolickiego w Chi-
nach z 27 maja 2007 r.  
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„Hmmm” – moja znajoma z Tajwanu skrzywiła się wi-
dząc w mojej kuchni niebiesko-białe salaterki ozdobione 
motywem smoka. „Chrześcijanie powinni bardziej uwa-
żać w tego typu sprawach…” 
 
W chińskiej kulturze ze smokiem wiążą się zwykle po-
zytywne skojarzenia1. Począwszy od dynastii Song (960 
–1279), Chińczycy modlili się o deszcz do bóstwa zwa-
nego Królem Smoków. Symbolu smoka używano do 
przedstawiania władzy cesarskiej: cesarz jako inkarnacja 
smoka, sprawował rządy ze „smoczego tronu” (longyi) 
i przyodziewał „smoczą szatę” ( longpao)2. Później dy-
nastia Qing uczyniła smoka symbolem narodu chińskie-
go. Dzisiaj jest on najbardziej pomyślnym spośród 
wszystkich zwierząt chińskiego zodiaku, a „smoczy” ta-
niec jest wykonywany podczas obchodów Chińskiego 
Nowego Roku, często w odświętnym kolorze czerwieni3. 

 

                                                 
1
  Artykuł ukazał się w czasopiśmie „China heute” 2011, nr. 4, s. 

 242-251. Na język polski przetłumaczyła MAŁGORZATA ADAMEK . 
2  Ching Kun Yang, Religion in Chinese Society, Berkeley 1967, s . 

128-129.   
3  Ogólnie o symbolice smoka w Chinach zob. Marines Willem de 

Visser, The Dragon in China and Japan, Amsterdam 1969 [1913]; 
Wang Dong, Zhongguo long de xin faxian (Nowe odkrycia doty-
czące chińskiego smoka), Beijing 2000.     

Przedstawienie smoka, które spotykamy w Biblii, wy-
gląda zupełnie inaczej. W Apokalipsie świętego Jana 
„wielki smok barwy ognia” chce pożreć dziecię, mające 
stać się władcą wszystkich narodów. Nie udaje mu się to 
i nawiązuje się walka pomiędzy nim, a wojskami aniel-
skimi, w której smok zostaje pokonany: 

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie 
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok 
i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce 
dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wiel-
ki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i sza-
tan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strą-
cony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego 
aniołowie (Ap 12, 7-9).  

 

 
 

Święty Michał i smok. Obraz Martina Schongauera, 1470. 
 

Poniższy artykuł ma na celu zbadanie reakcji i opinii 
chińskich chrześcijan na temat tych dwóch kontrastują-
cych ze sobą przedstawień smoka. Począwszy od pierw-
szych spotkań Chin z chrześcijaństwem aż do dzisiaj, 
niektórzy z wiernych rozróżniali chińskiego i biblijnego 
smoka i traktowali je oddzielnie, podczas gdy dla innych 
był to ten sam smok, którego konsekwentnie odrzucali, 
uważając, że jest on demonem. Pomimo, że przedsta-
wiony tutaj materiał nie stanowi pełnej ewidencji chrze-
ścijańskich przedstawień smoka, jednak w sposób wy-
czerpujący ukazuje, że smok stał się kontrowersyjnym, 
ale ważnym symbolem, który odzwierciedla chińską in-
terpretację chrześcijaństwa.   
 Symbolika smoka pojawia się na tyle często w histo-
rii chińskiego chrześcijaństwa, że na jej podstawie moż-
na prześledzić szersze procesy jego indygenizacji 
i inkulturacji. Ryan Dunch sugeruje, że zamiast mówić 
o jednym procesie indygenizacji chrześcijaństwa w Chi-
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nach, powinno się uznać istnienie wielu jego form4 . 
Współczesne dyskusje na ten temat popierają pogląd 
Duncha ukazując, że chrześcijańskie nauczanie dotyczą-
ce smoka było indygenizowane na wiele różnorodnych 
sposobów. Także Richard Madsen, podkreślając wielo-
raki rozwój indygenizacji, argumentował, że „spowo-
dowała ona wiele konfliktów wewnętrznych, a nawet 
różne reakcje zarówno współpracy, jak i konfrontacji ze 
strony chińskiego społeczeństwa i rządu”5. Relacja po-
między indygenizacją chrześcijaństwa z jednej strony, 
a potencjalnym konfliktem czy współpracą z chińskim 
państwem i chińską kulturą z drugiej, jest szczególnie 
widoczna w obrazie smoka, ponieważ to właśnie on był 
symbolem kraju i narodu w Chinach. Z tego powodu 
chrześcijanie, którzy akceptowali symbolikę chińskiego 
smoka, wykazywali również tendencje do otwarcia na 
państwo i ludowe tradycje, podczas gdy ci, którzy sym-
bol smoka odrzucali, często popadali w konflikt z pań-
stwem i byli uznawani za obcych. Historia chrześcijań-
skiej symboliki smoka w Chinach jest tym samym 
historią chrześcijańskiej akomodacji i konfliktów. 
 
1. Pojawienie się chrześcijańskiej symboliki smoka w Chi-
nach (1580–1850) 
Pierwszymi chrześcijanami przybyłymi na teren Chin 
w czasach nowożytnych, byli misjonarze Towarzystwa 
Jezusowego, których najbardziej znanym przedstawicie-
lem jest Matteo Ricci (1552–1610). Jezuici są znani 
z głębokiego zrozumienia chińskiej kultury i dostoso-
wania do chińskich tradycji. Według tej zasady, tolero-
wali również chińskie wyobrażenia na temat smoka. Dla 
przykładu, Giulio Aleni (1582–1649) zapytany w 1639 
roku, czy Europejczycy wierzą, że smoki zsyłają deszcz, 
nie zaprzeczył ich istnieniu. Dodał jedynie komentarz, 
że jeśli smoki istnieją, nie posiadają duszy6.   
 Jednakże sto lat po przybyciu jezuitów do Chin, du-
chowni mówili już otwarcie chińskim słuchaczom 
o złych smokach. Od 1675, w tłumaczeniu obrządków 
sakramentalnych z łaciny na język chiński znalazło się 
zalecenie, aby kończyć egzorcyzmy recytacją następują-
cej modlitwy: 

Wszechmogący Panie … Jezu Chryste, Ty niegdyś 
przyznałeś taką władzę swoim następcom: nasze sto-
py będą deptać po jadowitych smokach (dulong) 

                                                 
4
  Ryan Dunch, Protestant Christianity in China Today: Fragile, 

Fragmented, Flourishing, w: China and Christianity: Burdened 
Past, Hopeful Future, red. Stephen Uhalley i Xiaoxin Wu, 
Armonk 2001.    

5  Richard Madsen, Chinese Christianity: Indigenization and Con-
flict, w: Chinese Society: Conflict, Change and Resistance, red. 
Elizabeth J. Perry i Mark Selden, London 2003, s. 271-272.   

6  Kuoduo Richao, w: red. Nicholas Standaert i Adrian Dudink, Chi-
nese Christian Texts from the Roman Archives of the Society of 
Jesus, Taipei 2002, t. 7, s. 553; Gang Song, Learning from the 
Other: Giulio Aleni, ‘Kouduo Richao’, and Late Ming Dialogic 
Hybridization (PhD diss., University of Southern California, 
2006), s. 283-284.  

i pytonach (mangshe), po całej potędze złych demo-
nów (xiemozhe). … Pokornie błagam Cię, żebym ja, 
Twój lichy sługa, którego grzechy są przebaczone, 
mógł, w oparciu o Twoją łaskę i możność, zyskać 
odwagę i pokonać tego trującego smoka (lihai du-
long 7. 

Nicolas Standaert zauważa, że podręczniki liturgiczne, 
takie jak ten, z którego pochodzi powyższy cytat, były 
„po opublikowaniu rzadko używane”, ponieważ Waty-
kan nie zezwalał na celebrowanie liturgii w języku chiń-
skim8. Jednakże popyt na misjonarskie egzorcyzmy był 
wysoki. Chińczycy wierzyli, że wszelkie nieszczęścia, w 
tym choroby, spowodowane są przez demony. Zauważy-
li również, że nauczyciele nowej religii z Zachodu potra-
fią odprawiać egzorcyzmy niezbędne w konkretnej sytu-
acji, podobnie jak buddyjscy lub daoistyczni mnisi9. Na 
wiele lat przed przetłumaczeniem rytuału, jezuici byli 
znani jako egzorcyści i postrzegani przez ludność wiej-
ską jako „potężni mistrzowie rytuału zaklinania”10. Po-
pularność praktyk egzorcystycznych i utrzymywanie się 
ich do lat 50. XX wieku, świadczy, że znaczna liczba 
Chińczyków rzeczywiście mogła akceptować jezuicki 
obraz smoka jako coś demonicznego.  
 Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków, 
że jezuici nie wykazywali zrozumienia dla chińskiego 
znaczenia symbolu smoka, czy też, że nie byli świadomi 
kulturowych konsekwencji mówienia o złych smokach. 
Wykorzystywali oni istniejące już tradycje religijne do 
wyjaśniania własnych rytuałów. Buddyjskie teksty od 
V wieku nauczają o „jadowitym smoku”, który osta-
tecznie podporządkowuje się nakazom i zwraca ku do-
bru11. Tradycja ta została zauważona także przez ludzi 
przybywających z Zachodu do Chin w XIX i XX wieku. 
W 1886 roku pastor Amerykańskiej Południowej Misji 
Prezbiteriańskiej w Suzhou zrelacjonował jedną z opo-
wieści chińskiego buddyzmu, mówiącą o „złym smoku” 
oraz „jadowitym smoku zsyłającym epidemie i choro-

                                                 
7
  Tłum. Ludovico Buglio, Shengshi lidian [Rituale Romanum]. 

Pierwotnie opublikowane w Pekinie w 1675 r.; chiński tekst 
przedrukowany w Chinese Christian Texts from the Roman 
Archives of the Society of Jesus, red. Nicholas Standaert oraz 
Adrian Dudink Taipei 2002, t. 11. Tłumaczenie na jęz. ang. w: 
Thomas H. Reilly, The Taiping Heavenly Kingdom: Rebellion and 
the Blasphemy of Empire, Seattle 2004, s. 38. Standaert zauważa, 
że tłumaczenie Buglio pomija obrzędy bierzmowania, świeceń 
kapłańskich i małżeństwa, ale obszernie opisuje rytuały związane 
z pogrzebem i egzorcyzmami, co ma podkreślać znaczenie tych 
obrzędów dla Chińczyków. Zob. Nicholas Standaert, Handbook of 
Christianity in China, t. 1: 635-1800, Leiden 2001, s. 627. 

8  Nicholas Standaert, Handbook of Christianity…, dz. cyt., s. 627. 
9  Jacques Gernet, China and the Christian Impact: A Conflict of 

Cultures, Cambridge 1985, s. 89-90. 
10  Liam Matthew Brockey, Journey to the East: The Jesuit Mission 

to China, 1579-1724, Cambridge 2007, s. 95, 97.    
11  Cytat z Dazhidulun [Mahāprajñāpāramitāśāstra], t. 14, według: 

William Edward Soothill i Lewis Hodous, A Dictionary of Chi-
nese Buddhist Terms, London 1995, s. 265.  
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by”12.  W 1922 E.T.C. Werner zanotował łączenie złych 
smoków z zamieszkującymi góry naga, lub bóstwami, 
które przybierają postać węża13. Przedstawiając chrze-
ścijański obraz smoka w Chinach, jezuici przejęli wi ęc 
słownictwo, które większości Chińczykom było już zna-
ne i akceptowane, a jednocześnie nie było uwłaczające 
dla dworu cesarskiego, gdzie przebywało wielu jezuitów. 
 Ostrożność jezuitów względem dworu cesarskiego 
przy przedstawianiu smoka można również zauważyć 
w pracach Giuseppe Castiglionego (1688–1766), jezuic-

kiego misjonarza, a od 
1715 roku nadwornego 
malarza cesarza Kangxi. 
Castiglione bardzo do-
brze wiedział o powią-
zaniach pomiędzy sym- 
bolem smoka, a cesa-
rzem. W 1748 roku na-
malował cesarza Qian-
longa w smoczej szacie, 
siedzącego na smoczym 
tronie14 . Dlatego, gdy 
postanowił namalować 
świętego Michała Ar-
chanioła pokonującego 
wielkiego czerwonego 
smoka, tak jak jest to 

przedstawione w Apokalipsie, wzorując się na niektó-
rych europejskich artystach, zamiast chińskiego wize-
runku smoka przedstawił szatana w ludzkiej postaci ze 
smoczym ogonem15. 
 Jezuicka akomodacja względem chińskiego pojmo-
wania smoka nie była popierana przez wszystkich, jed-
nakże ci, którzy przybywali do Chin w późniejszym cza-

                                                 
12  Hampden Coit DuBose, The Dragon, Image, and Demon, Or: The 

Three Religions of China: Confucianism, Buddhism, and Taoism: 
Giving an Account of the Mythology, Idolatry and Demonolatry of 
the Chinese, London 1886, s. 175.    

13  Edward Theodore Chalmers Werner, Myths and Legends of China, 
Singapore 1984 [1922], s. 208. 

14  Michel Beurdeley, Peintres jésuites en Chine au XVIIIe siècle, 
Paris 1997, s. 69.    

15  Chrześcijański monogram pojawiający się na tym malowidle na 
tarczy Michała Archanioła był używany powszechnie przez jezu-
itów. Inskrypcja wokół głosi: „Soli Deo Honor et Gloria” (Tylko 
Bogu cześć i chwała). Współczesny malarz chrześcijański He Qi 
przypisuje obraz Castiglionemu, dowodząc, że to przedstawienie 
smoka odzwierciedla jego kulturową wrażliwość. Por. He Qi, 
Four Historical Stages of the Indigenization of Chinese Christian 
Art, 28 marca 2000 (Asian Christian Art Association), 
(www.asianchristianart.org/articles/four-historical-stages-of-the-
indigenization-of-chinese-christian-art). Obraz „Arcangelo 
Michele” jest również przypisywany Castiglionemu przez George 
R. Loehr, Giuseppe Castiglione 1688-1766: Pittore De Corte De 
Ch’ien-Lung, Imperatore Della Cina, Roma 1940, s. 117. Artykuł 
umieszczony na stronie internetowej Amity Christian Art Center 
wspomina również, że autorem obrazu prawdopodobnie jest Ca-
stiglione, zaś brak podpisu tłumaczy tym, że malarzom dworskim 
nie zezwalano na tworzenie poza dworem cesarskim 
(www.acac.org.cn/llwx-23.htm).     

sie, byli zaniepokojeni rozdźwiękiem między chińskim a 
chrześcijańskim wizerunkiem smoka. Komentarz brytyj-
skiego tłumacza z 1856 roku, mówiący o tym, że chiński 
smok cesarski „wspaniale się nadaje do tego,  by wpra-
wić w zdumienie niewtajemniczoną europejską publi-
kę” 16, świadczy o pewnej konsternacji. Inni komentato-
rzy byli mniej tolerancyjni, potępiali święta ku czci 
smoka, uważając je za kult szatana. Jeden z brytyjskich 
przyrodników, zdziwiony obecnością symbolu smoka w 
procesji w Makao, narzekał:  

…przyjemność z kontemplacji tej procesji, została 
mocno zakłócona myślą, że największy dar Opatrz-
ności, łaska ludzkiego życia i piękno sztuki zostały 
wykorzystane w procesji ku czci diabła, pod postacią 
ogromnego smoka, „starego węża”, który tak samo 
objawił się naszym pierwszym rodzicom, gdy nakło-
nił ich do złamania przyrzeczenia danego Stworzy-
cielowi17.  

„Nasi pierwsi rodzice” to nawiązanie do postaci Adama 
i Ewy, którzy byli kuszeni przez diabła pod postacią wę-
ża w ogrodzie Eden; jak podaje Apokalipsa, wąż ten jest 
tożsamy z wielkim czerwonym smokiem (Ap 12, 9). 
Stąd też smutne podsumowanie G. Tradescant Laya:  

Chińczycy wiernie zachowują dziedzictwo zasad mo-
ralnych, oraz chronią swoje rzemiosło przed zgub-
nym działaniem postępu, lecz jeszcze silniej utrwalił 
się u nich przekazywany z ojca na syna obrzydliwy w 
swej istocie kult szatana, wraz ze wszystkimi jego in-
sygniami i ostentacyjną paradą18.   

Nie wiadomo, jak bardzo różniła się postawa katolików 
i protestantów względem chińskiego smoka, niemniej 
jednak niektórzy protestanci krytykowali tolerancyjne 
jego traktowanie przez katolików. Hampden C. DuBose 
wyraził swoje przerażenie faktem, iż francuscy księża 
„przejęli pogańskie praktyki Chińczyków… tak, że 
w symbolice katolickiego ołtarza w Szanghaju znajdują 
się połączone symbole smoka i krzyża”.  Ze względu na 
tę akomodację, stwierdził, Kościół Rzymskokatolicki to 
„buddyzm przystosowany do rynków zachodnich”19 .  
Niedługo po przybyciu protestantów do Chin, smok stał 
się jednym z punktów spornych w dyskusjach chrześci-
jan.  
 
2. Smok i Tajpingowie, 1851–1864 
Malowidła z połowy XIX wieku poświadczają, że rów-
norzędne traktowanie chińskiego i biblijnego smoka nie 
było tylko domeną niektórych przybyszy z Zachodu, ale 

                                                 
16

  Thomas Taylor Meadows, The Chinese and Their Rebellions, 
Viewed in Connection with Their National Philosophy, Ethics, 
Legislation, and Administration, London 1856, s. 60. 

17  George Tradescant Lay, The Chinese As They Are: Their Moral, 
Social, and Literary Character; A New Analysis of the Language; 
With Succinct Views of Their Principal Arts and Sciences, London  
1841, s. 201. 

18  Tamże. 
19  Hampden Coit DuBose, The Dragon, Image, and Demon…, dz. 

cyt., s. 290-291. 
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także samych Chińczyków. Hong Xiuquan (1814–1864), 
przywódca powstania Tajpingów, uważał się za „spe-
cjalnego wysłannika” Boga, mającego zabić smoko-
węża z Apokalipsy20, a rządzących mandżurów przed-
stawiał jako wężowe demony21. Jego porównanie chiń-
skiego smoka do smoka z Apokalipsy jest widoczne 
w potępieniu popularnego kultu smoka ze Wschodniego 
Morza, który według tradycji miał sprowadzać deszcz: 

…ostatnimi czasy pojawili się heretycy, kłamliwie 
twierdzący, że smoczy diabeł ze Wschodniego Morza 
potrafi sprowadzić deszcz; w rzeczywistości, diabeł 
ten jest niczym innym jak odmianą diabła z Hadesu22.  

Hong Ren’gan (1822–1864), kuzyn i zastępca Hong 
Xiuquana, również zauważył kontrowersyjność symbolu 
smoka i zarządził:  

…w obecnym okresie powstawania nowego państwa, 
wszystkie petycje i publiczne ogłoszenia posiadają 
specjalne polityczne znaczenie, … dlatego przy przy-
gotowywaniu memoriałów, nikomu nie wolno używać 
demonicznych wyrażeń typu „smocza cnota”, czy 
„smocze gesty”, gdyż mogą powstać dwa różne po-
glądy na tę samą sprawę, utrudniające rozróżnienie 
między dobrem a złem. A czytanie bez zrozumienia 
grozi poważnymi konsekwencjami23.   

Europejczycy przebywający w tamtych czasach w Chi-
nach, tak jak i późniejsi uczeni, uważają negatywny ob-
raz smoka u Tajpingów za wpływ chrześcijaństwa24.  
Smok nie pojawia się na kartach Pożytecznego napomi-
nania epoki – chrześcijańskiego traktatu autorstwa 
Liang Fa, znanego z wrażenia, jakie wywarł na przy-
wódcy powstania25. Niemniej jednak, fragmenty Apoka-
lipsy mówiące o smoku znalazły się pomiędzy tymi, któ-
re Hong Xiuquan opatrzył komentarzem, co sugeruje, że 
jego postawa względem symbolu smoka rzeczywiście 
była związana z chrześcijaństwem26. Z drugiej strony, 
jego potępienie smoka nie było uniwersalne, lecz wy-
biórcze i pragmatyczne. Powołując się na wizje niebiań-
skiego złotego smoka, uznał, że symbol „cennego smo-
ka”, który u Tajpingów ozdabiał cesarską pieczęć, 
naczynia i szaty, jest możliwy do przyjęcia. Tym samym 
zachował wyobrażenie smoka mogące wzmocnić jego 

                                                 
20

  Por. komentarz Hong Xiuquana do 12 rozdziału Apokalipsy w: 
Franz Michael, The Taiping Rebellion: History and Documents,  
Seattle 1971, t. 2, s. 236. 

21  Vincent Y.C. Shih, The Taiping Ideology: Its Sources, Interpreta-
tions, and Influences, Seattle 1967, s. 12.   

22  An Exhortation on the Origin of Virtue for the Awakening of the 
Age, napisana w latach 1844–1846, będąca częścią Taiping Impe-
rial Declaration (Taiping zhaoshu), w: Franz Michael, The Taip-
ing Rebellion: History and Documents, t. 2, s. 24-46 (cytat na s. 
39). 

23  Cytat za Vincent Y.C. Shih, The Taiping Ideology…, dz. cyt., s. 78. 
24  Thomas Taylor Meadows, The Chinese and Their Rebellions, s. 

420; Eugene Powers Boardman, Christian Influence Upon the 
Ideology of  the Taiping Rebellion, 1851-1864, Madison 1952, s. 
82. 

25  Liang Fa, Quan shi liang yan, Taipei 1965 [1832]. 
26  Franz Michael, The Taiping Rebellion…, dz. cyt., t. 2, s. 236. 

autorytet (mianowicie smoka cesarskiego), a odrzucił to, 
co mogło stać się alternatywnym obiektem kultu (mia-
nowicie smoczą boskość), zarządzając:  

…cenny smok jest prawdziwym smokiem, a nie jest 
demonem; ale poza nim … wszystkie wężopodobne 
demony mogące omamiać duszę człowieczą, choć są 
nazywane smokami, w rzeczywistości są demonami27.  

Tajpingom udało się przejąć kontrolę nad dużym obsza-
rem południowych Chin oraz zwerbować siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy. Nie można stwierdzić, 
w jakim stopniu rekruci rozpropagowali poglądy swoje-
go przywódcy utożsamiające większość smoków z de-
monami. Przynależność religijna poszczególnych osób 
i ich związek z chrześcijaństwem miały różnorodne 
formy. Zwłaszcza po porażce rebeliantów, ta różnorod-
ność spowodowała szerzenie się różnych religijnych 
idei28. Analizując słowa Hong Xiuquana można wyraź-
nie zauważyć, że teza o „diabelskim smoku” ewoluowa-
ła od „zagranicznej idei” do poglądu szerzonego i opra-
cowywanego przez chińskich przywódców religijnych. 
Trend ten był kontynuowany w XX wieku.  
 
3. Smok w chińskim protestantyzmie, 1900–1960 
Spośród chińskich źródeł chrześcijańskich z początku 
XX wieku tylko nieliczne mówią bezpośrednio o sym-
bolu smoka. Mimo to można zauważyć ślady poglądów 
na jego temat, rozpowszechniane przez kwitnące w tam-
tych czasach protestanckie ruchy ewangelikalne29.  Wa-
tchman Nee (1903–1972), lider wspólnoty nazywanej 
„Małą trzódką” (xiaoqunpai) lub „Miejscem spotkania” 
(juhuichu), wygłaszając w latach 30. XX wieku nauki na 
temat Apokalipsy, łączył wielkiego czerwonego smoka 
z morderstwem i okrucieństwem.30 Jeden z jego uczniów, 
Witness Lee, w 1949 uciekł na Tajwan, gdzie w latach 
1953–1954 potępiał „ornamenty, meble i ubrania z sym-
bolem smoka” jako „złe i nieczyste”, namawiając do ich 
porzucenia. Opowiedział w związku z tym następującą 
anegdotę:  

Pewna starsza wierząca kobieta posiadała w domu 
dwie rzeczy: jedwabny abażur, na którym wyhafto-
wane były smoki, oraz zastawę do herbaty, również 
zdobioną w smoki. Gdy znalazła drogę do wiary, 
przez dłuższy czas jej to nie przeszkadzało. Jednak 

                                                 
27  Book of the Declarations of the Divine Will Made During the 

Heavenly Father’s Descent to Earth [II], w: Franz Michael, The 
Taiping Rebellion…, dz. cyt., t. 2, s. 217-218. W wizji Honga Bóg 
nosił „czarną smoczą szatę”, a dygnitarze byli ubrani w smocze 
togi, co według tradycji podkreśla ich znaczenie. Zob. Vincent 
Y.C. Shih, The Taiping Ideology…, dz. cyt., s. 8-9. 

28  Jessie Gregory Lutz, Opening China: Karl F. A. Gutzlaff and 
Sino-Western Relations, 1827-1852, Grand Rapids, s. 259.   

29  O tych ruchach i rozwoju protestantyzmu w tamtym okresie, zob. 
Daniel H. Bays, The Growth of Indigenous Christianity in China 
1900-1937, w: Christianity in China: From the Eighteenth Cen-
tury to the Present, red. Daniel H. Bays, Stanford 1996.   

30  Watchman Nee, Study of Revelation (Collected Works of Watch-
man Nee, Seria 1, t. 16, www/ministrybooks.org). Nee założył 
wspólnotę „Mała Trzódka” w połowie lat 20. XX wieku. 
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później została oświecona przez Pana i zyskała głę-
bokie wewnętrzne uczucie utraty przywiązania 
względem tych rzeczy. Od tego czasu nie mogła za-
znać spokoju, ilekroć widziała te przedmioty zdobio-
ne w smoki. Ostatecznie poszła za wewnętrznym gło-
sem, zniszczyła je i znalazła spokój31.  

Można również stwierdzić, że lokalne wspólnoty chrze-
ścijańskie mówiły o smoku w kontekście egzorcyzmów. 
W późnych latach 50. Ceng Aiguang publicznie oskar-
żyła „konserwatywne elementy” ze wspólnoty Prawdzi-
wego Kościoła Jezusowego (Zhen Yesu jiaohui) 32 
w Wuhan o przeprowadzanie na niej egzorcyzmów gdy 
miała piętnaście lat. Według niej, podczas rytuału 
członkowie tego Kościoła zwracali się do demona jako 
do „ducha pytona” (mangshejing), używając terminów 
podobnych do tych z obrządków katolickich przedsta-
wionych wcześniej33. Świadczy to o tym, iż podczas re-
wolucji i po przejęciu władzy przez komunistów, sym-
bolika smoka została przejęta przez grupy protestanckie 
niezależne od wpływów z zagranicy.  

 
We wczesnych latach Chińskiej Republiki Ludowej, za-
równo smoka, jak i chrześcijańskie spojrzenie na niego, 
upolityczniono. Podczas kampanii przeciwko prawicow-
com w latach 1957–1958, członkowie właśnie zareje-

                                                 
31

  Witness Lee, The Experience of Life (www.ministrybooks.org). 
Witness Lee założył później w USA wspólnotę „Kościół Lokalny”, 
nazywaną też „Shouters”, która jest we współczesnych Chinach 
uznawana za „zły kult”. Kościół wydrukował na nowo prelekcje 
Lee w 1968 i 1998 roku. Witness Lee, The Experience of Life: 
Regeneration & Clearance of the Past, w: „Affirmation and Cri-
tique”, 3 (1998) 1, s. 21-26 (cytat na s. 26). 

32  Prawdziwy Kościół Jezusa to określenie chińskiej rodzimej mille-
narystycznej wspólnoty zielonoświątkowców, założonej w 1917 
roku przez Paula Wei. 

33  Cei Aiguang, Xue yu lei de kongsu (Oskarżenie o krew i łzy), 
„Tianfeng” 10 (1958), s. 8-9. Krytyczne komentarze do tego źró-
dła znajdują się w przypisach do tekstu. Członkowie Prawdziwego 
Kościoła Jezusowego byli zachęcani do „szukania mocy uzdra-
wiającej i wypędzającej demony”. Daniel H. Bays, Indigenous 
Protestant Churches in China, 1900-1937: A Pentecostal Case 
Study, w: Indigenous Responses to Western Christianity, red. Ste-
ven Kaplan, New York 1995, s. 134. 

strowanego przez państwo protestanckiego stowarzysze-
nia, znanego jako Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii 
(Sanzi aiguo yundong) oskarżali pastorów, którzy od-
mawiali przystąpienia do ruchu, o zachęcanie do nisz-
czenia „bożków” takich jak: wazy, czajniczki, czy koł-
dry opatrzone symbolem smoka34 . W ten sposób 
zasygnalizowali, że wcześniejsze zrównanie chińskiego 
i biblijnego smoka, powinno zostać zastąpione przez 
podkreślenie ich odmienności.  Rzeczywiście, wraz 
z nadejściem „czerwonych” Chin, wielki czerwony 
smok zyskał nowe znaczenie dla części chińskich chrze-
ścijan, którzy zaczęli go utożsamiać z Komunistyczną 
Partią Chin 35 . Na przykład, w prowincji Liaoning 
w 1957 roku, Sun Xipeng został skrytykowany zarówno 
przez protestanckie jak i świeckie media za określenie 
KPCh jako „wielkiego czerwonego smoka” i głoszenie, 
że władza partii oznacza wielki ucisk, który poprzedza 
sąd ostateczny w Apokalipsie36.   
 W kontekście politycznych incydentów tego okresu, 
można wątpić w wiarygodność podobnych oskarżeń. 
Jednakże studia nad chińskimi ruchami religijnymi w la-
tach 40. i 50. XX wieku, w tym studia nad protestanty-
zmem, wykazały występowanie w tym okresie pewnych 
apokaliptycznych i premillenarystycznych ideologii. 
Czyni to bardziej wiarygodnym stwierdzenie, że niektó-
rzy protestanci interpretowali zwycięstwo komunistów 
przez pryzmat chrześcijańskiego millenaryzmu oraz 
przez symbol smoka ukazanego w Apokalipsie37. Taka 
interpretacja była niewątpliwie wykorzystywana rów-
nież przez KPCh, gdy chodziło o kwestie tłumienia 
przejawów religijnych. Księga Apokalipsy została napi-
sana pod koniec pierwszego stulecia, w czasie prześla-
dowań chrześcijaństwa. Opisuje ona smoka, zbiera-
jącego polityczne siły, aby zaatakować Kościół. Apoka-
liptyczne i millenarystyczne ruchy często interpretowały 
polityczne działania na całym świecie jako wypełnienie 
tej przepowiedni, a w chińskim kontekście uzyskiwała 
ona niewątpliwie dodatkowe znaczenie, ze względu na 

                                                 
34  Zob. na przykład Qi Dao, Shanghai Jidujiao nei de yiban niliu 

(Niewłaściwa tendencja protestantyzmu w Szanghaju), „Tianfeng” 
10 (1958), s. 19, 21. 

35  O protestach  względem takich zachowań zobacz Xu Rulei, Jian-
jue fandui feifa weifa huodong (Zdecydowany sprzeciw wobec 
nielegalnej działalności), „Tianfeng” 28 (1957), s. 20; Wang 
Shanyin, Shi ren haishi shou? Yincang zai Shandong jiaohui nei 
de fandong fenzi de zuixing lingren fazhi (Człowiek, czy bestia? 
Przestępstwa reakcyjnych elementów ukrywane przez Kościół w 
prowincji Shandong są powodem do oburzenia), „Tiangfeng” 10 
(1958), s. 13-14. Zob. też Lydia Lee, A Living Sacrifice: The Life 
Story of Allen Yuan, Kent 2001, s. 144.    

36  Liaoning sheng tongdao jihui baolu youpai fenzi Sun Xipeng 
(Spotkanie protestantów w Liaoning obnaża prawicowe poglądy 
Sun Xipeng), „Tianfeng” 26 (1957), s. 3-5. Tekst został pierwot-
nie opublikowany w gazecie „Liaoning Ribao” 14 sierpnia 1957 r. 

37  David Ownby, Imperial Fantasies: The Chinese Communists and 
Peasant Rebellions, „Comparative Studies in Society & History” 
43 (2001) 1, s. 65-91 (zwłaszcza s. 75n); Gao Ying, God’s Prom-
ise and Eschatological Hope, „Chinese Theological Review” 20 
(2007), s. 31-50 (zwłaszcza s. 48-50).   
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związek koloru czerwonego z chińską kulturą i partią 
komunistyczną, oraz na symbolikę smoka w tradycyjnej 
chińskiej kulturze.    
 Skojarzenie apokaliptycznego, wielkiego czerwone-
go smoka z KPCh było i jest nie do zaakceptowania dla 
tej partii, nie tylko z powodu przekonania, że smok jest 
uosobieniem diabła, ale też dlatego, że według Apoka-
lipsy zostaje pokonany. Po bitwie z aniołami i prześla-
dowaniach Kościoła, smok-diabeł zostaje „wrzucony do 
jeziora ognia i siarki” i „będzie cierpieć katusze we dnie 
i w nocy na wieki wieków” (Ap 20, 10). Utożsamiając 
KPCh z wielkim czerwonym smokiem, chrześcijanie 
w rzeczywistości przepowiadali upadek reżimu, tak, jak 
różne sekty negowały cesarski mandat nieba, przepo-
wiadając upadek dynastii. W przeciwieństwie do tego, 
potępienie identyfikacji Komunistycznej Partii Chin 
z wielkim czerwonym smokiem przez Ruch Trzech Au-
tonomii w latach 50. odzwierciedlało poparcie dla reżi-
mu i komunistycznego Zjednoczonego Frontu.  
 Chińscy wierni nie byli jedynymi, którzy utożsamiali 
KPCh z wielkim czerwonym smokiem. Niektórzy mi-
sjonarze na uchodźctwie również podzielali ten pogląd38. 
Jednakże należy zauważyć, że raporty na ten temat po-
jawiły się w chińskim protestantyzmie dopiero po ma-
sowej emigracji misjonarzy z Chin, co sugeruje, że ta 
przemiana smoka z symbolu zła w smoka identyfikowa-
nego z KPCh i prowadzonymi przez nią prześladowa-
niami chrześcijan, nie powstała wyłącznie wśród cudzo-
ziemców mających polityczne uprzedzenia, lecz była 
również rodzimą chińską reakcją na nowy porządek.       
 
4. Smok w chińskim protestantyzmie w czasach post-
maoistowskich 
Utożsamianie chińskiego smoka ze smokiem biblijnym 
przetrwało rewolucję kulturalną i rozkwitło wśród chiń-
skich protestantów, zwłaszcza w niezarejestrowanych 
„kościołach domowych” i luźno związanych z protestan-
tyzmem nowych ruchach religijnych wczesnych lat 80. 
Od tego czasu niektórzy protestanci zaczęli wierzyć, że 
historyczne niepowodzenia Chin, jak i pojedynczych 
osób, są konsekwencją gniewu Boga, który okazywał 
niezadowolenie z powodu kultu smoka. Twierdzili oni, 
że wszyscy Chińczycy jako „potomkowie smoka” (long 
de chuanren), są w szczególny sposób grzeszni39. Tak 

                                                 
38

  Harold H. Martinson, Red Dragon Over China, Minneapolis  1956. 
O rasowych uprzedzeniach i obcych przedstawieniach chińskiego 
smoka na początku XX wieku zob. John Fitzgerald, When Did the 
Dragon Become Chinese? (nieopublikowany referat wygłoszony 
w Melbourne Chinese Study Group, marzec 2004). Żadne znaczą-
ce informacje o symbolu smoka nie pojawiają się w latach rewo-
lucyjnych w ważnym misjonarskim czasopiśmie „Chinese Recor-
der”.    

39  Geng Weizhong, ‘Dragonizing’ Over Creatures in the Bible, 
„Amity News Service” 13 (2004), s. 7-8; Wan Ge, E’dude ‘Dong-
fang Shandian’ (Malicious ‘Easter Lighting’)”, „Tianfeng” 11 
(1997), s. 24-25; Wang Kuilin, Must Everything with a Dragon Be 
Destroyed, „Religion in the PRC: Documentation” 18 (1985), s. 

jak w poprzednich dziesięcioleciach, istnieje wiele histo-
rii o pobożnych chrześcijanach rozbijających przedmio-
ty domowego użytku udekorowane symbolem smoka40, 
oraz ostrzegających każdego, kto używa kołder z wyszy-
tymi smokami, że „sypia z szatanem” (baozhe Sadan 
shuijiao)41.  W przeciwieństwie do tradycyjnego chiń-
skiego przywiązania do symboliki smoka, większość 
dzisiejszych młodych protestantów unika wchodzenia 
w związki małżeńskie i narodzin potomstwa w Roku 
Smoka, zmienia swoje imię, jeżeli zawiera ono znak 
„smoka”, a nawet unika posiadania karty kredytowej 
z symbolem smoka (longka), wydawanej przez China 
Construction Bank42.   
 Utożsamianie partii komunistycznej ze smokiem 
utrzymuje się. Na początku 1983 roku jeden z pastorów 
z prowincji Shandong przyznał, że niektórzy protestanci 
„używają smoka w antyrewolucyjnych celach”43. W 1992 
roku jeden z artykułów w ogólnokrajowym czasopiśmie 
protestanckim po raz kolejny ubolewał, że „termin 
‘wielki czerwony smok’ jest używany zarówno przez 
chińskie, jak i obce reakcyjne elementy, aby oczerniać 
Nowe Chiny i głosić oszczerstwa względem Partii Ko-
munistycznej”44.  Odrzucenie symbolu smoka, a także 
jego utożsamianie z KPCh, stało się częstym zjawiskiem 
we współczesnym chińskim protestantyzmie.       
 Jednak taka postawa nie jest wszechobecna. Zareje-
strowane protestanckie organizacje – Patriotyczny Ruch 
Trzech Autonomii i Chińska Rada Chrześcijańska 
(Zhongguo jidujiao xiehui) – do dziś potępiają negatyw-
ne nastawienie do symbolu smoka, a pastorzy i teologo-
wie zgrupowani wokół tych organizacji, nadal dowodzą, 
że stawianie na równi chińskiego i biblijnego smoka jest 
z punktu widzenia teologii błędne45.  Przykładem takiej 
argumentacji jest artykuł autorstwa Zhao Zhi’en, opu-
blikowany w 2006 roku w czasopiśmie wydawanym 

                                                                              
37-38; red. Zhao Zhi’en, Jianchi zhenli, didang yiduan (Trzymać 
się prawdy, odrzucać herezję), Shanghai 1996, s. iv. 

40  Wang Tongzhang, Dizhi xiangcun jiaohui de yiduan xieshuo 
(Odrzucanie heretyckich nauk w kościołach wiejskich), „Tian-
feng” 5 (2005), s. 24. 

41  Zhao Zhi’en, Shengjingguan yu ‘long’ de wenti (Biblijna herme-
neutyka a smok), „Jinling shenxue zhi”, 3 (2006), s. 50-67 (cytat 
na s. 64). 

42  Tamże. 
43  Wang Shenyin, Bixu zhizhi jiajie Jidujiao mingyi jinxing de weifa 

fanzui huodong (Działania przestępcze pod przykrywką protestan-
tyzmu muszą zostać powstrzymane), „Tianfeng” 2 (1983), s. 31. 
Angielskie tłumaczenie artykułu: Wang Shenyin, We Kust (sic) 
Put a Stop to Criminal Activities Carried out in the Name of the 
Church, „Religion in PRC: Documentation” 12 (1983), s. 16-17. 
Wang już w latach 50. krytykował „reakcyjne” wizerunki smoka 
(zob. przypis 35). 

44  Xu Shengyi, Jingti pi zongjiao waiyi de fandong zuzhi (Ostroż-
ność wobec reakcyjnych organizacji występujących pod płaszczy-
kiem religii), „Tianfeng” 5 (1992), s. 24. Angielskie tłumaczenie 
artykułu: Xu Shengyi, Beware of Wolves in Sheeps’ Clothing, 
„China Study Journal” 7 (1992) 2, s. 64. 

45  Cao Shengjie, Theological Reconstruction in Shanghai, “Chinese 
Theological Review” 2002, s. 92. 
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przez państwowe seminarium protestanckie. Pastor Zhao 
uważa, że smok pojawiający się na kartach Apokalipsy 
to „przedstawienie symboliczne”, a szatan jest przecież 
niematerialnym „złym duchem”, a nie zwierzęciem46. 
Kwestionuje też niektóre protestanckie, negatywne po-
stawy względem chińskiej kultury i zachęca, by przed 
wyrażeniem poglądów na temat smoka, spojrzeć na tło 
kulturowe, w którym Apokalipsa została napisana. 
W kwietniu 2009 roku pastor Ni Guangdao opowiedział 
historię młodej kobiety, żony intelektualisty, która spali-
ła kosztowne dzieła sztuki udekorowane symbolem 
smoka, aby zwiększyć swoje szanse na poczęcie dziecka. 
Opisuje on ten przypadek, jako przykład „ekstremizmu” 
i zauważa, że „w rzeczywistości każdy, kto zna Biblię, 
wie, że należy się wystrzegać jako obiektów kultu boż-
ków odrzucających Boga, a nie rzeczy, które ludzie ko-
lekcjonują, cenią i używają każdego dnia”47.  
 Taka akomodacja symbolu chińskiego smoka jest 
również odzwierciedlona w dziełach He Qi, artysty 
i wcześniejszego wykładowcy w oficjalnym Zjednoczo-
nym Seminarium Teologicznym w Nankinie. Na oficjal-
nej stronie internetowej artysty można przeczytać o tym, 
że „ma on nadzieję przyczynić się do tego, by ‘obcy ob-
raz’ chrześcijaństwa w Chinach się zmienił”48.  Zgodnie 
z tym przesłaniem jego obrazy przedstawiają starote-
stamentowych patriarchów jako chińskich urzędników 
wysokiej rangi. Król Dawid nosi wizerunek cesarskiego 
smoka,49 a na płaszczu Mojżesza i Jozuego pojawia się 
głowa smoka50. 

 

 
 

He Qi, Mojżesz uderzający w skałę, 2005 
 

                                                 
46

  Zhao Zhi’en, Shengjingguan yu ‘long’ de wenti…, dz. cyt.,  s. 65. 
47  Ni Guangdao, Lun jiao nei de yixie jiduan xianxiang (Kilka przyk-

ładów ekstermizmu w Kościele), „Tianfeng” 4 (2009), s. 48-49 
(cytat s. 48). 

48  About Artist (www.heqiarts.com/about/about.html). 
49  He Qi, Look Toward the Heavens: The Art of He Qi, New Haven  

2006, s. 47. 
50  Tamże, s. 29, 37, 43. 

Celowo używa symbolu smoka, zarówno ze względu na 
tradycyjne kojarzenie go z władzą i cesarzem, jak rów-
nież po to, by zaznaczyć otrzymanie daru Ducha Świę-
tego51. Prace He Qi i reprodukcje obrazów Castiglionego  
sprzedawane są w Chrześcijańskim Centrum Sztuki 
Amity (Amity Christian Art Center),52 znajdującym się  
naprzeciw państwowego seminarium protestanckiego w 
Nankinie, co ukazuje zarówno akceptację chińskiego 
i biblijnego smoka przez Ruch Trzech Autonomii, jak 
i pragnienie pogodzenia przez protestantów tożsamości 
bycia jednocześnie Chińczykiem i chrześcijaninem53.   
 
5. „Wschodnia Błyskawica” i wielki czerwony smok 
Nauki o wielkim czerwonym smoku można znaleźć nie 
tylko w protestantyzmie, ale również we współczesnych 
nowych ruchach religijnych, potępianych zarówno przez 
władze państwowe, jak i przez protestantów. W 1989 
roku lider jednego z powstałych na Tajwanie, ale ak-
tywnych również w ChRL ruchów religijnych, domagał 
się wypędzania „starego smoka” z pewnej chrześcijan-
ki54.  W połowie lat 90. XX wieku, pojawiła się infor-
macja o innym ruchu Beiliwang (Uznany Król), przed-
stawiającym partię komunistyczną jako wielkiego 
czerwonego smoka „mogącego przeżyć tylko dzięki wy-
sysaniu krwi z wiernych i proroków”55.  W 2008 roku 
państwowe czasopismo protestanckie podało informację, 
że grupa Mentuhui (Stowarzyszenie Uczniów) zażądała 
zniszczenia wszelkich podobizn smoków i węży56. Po-
nieważ mamy tu do czynienia z rodzimymi chińskimi 
ruchami, pojawianie się smoka w ich nauczaniu wskazu-
je, że biblijne czy „zachodnie” wizerunki smoka zostały 
przywłaszczone i zindygenizowane przez chińskich 
przywódców religijnych. 

                                                 
51  Susan Wunderink, The Dragon in the Belly: Patriarchs, Judges, 

and Kings, „Christianity Today”, dostępny w internecie: 
(www.christianitytoday.com/ct/2008/aprilweb-only/11751.0.html). 

52  Fundacja Amity jest chińską protestancką organizacją charyta-
tywną powstałą w 1985 roku. Dochody z Amity Christian Art 
Center wspierają działania fundacji.  
Zob. (www.amityfoundation.org; www.acac.org.cn). 

53  Kościół oficjalny najbardziej kwestionuje chrześcijańską niechęć 
do symbolu smoka, jednak również inne wspólnoty wyrażają po-
dobne zdanie. Czasopismo „Bridge” z Hongkongu pisze np., że 
alegoryczne pisma o czerwonym smoku mają źródło w braku teo-
logicznego przygotowania oraz w „niejasnych interpretacjach Bi-
blii” w wiejskich kościołach lokalnych. Some Further Observa-
tions on Rural Churches, w: „Bridge” 28 (1988), s. 15-16.  

54  Moses Tsuo Kun, lider ruchu  „Jesus Christus Full Gospel of Blo-
od, Water and the Holy Spirit Evangelistic Mission”, przeprowa-
dzał podobno egzorcyzmy na siostrze Liu. Egzorcyzm, łącznie z 
rozmową pomiędzy Zuo a „smokiem” został zanotowany i opu-
blikowany na oficjalnej stronie wspólnoty pod tytułem A Miracle 
to Bind the Ancient Dragon (Rebuild Church by the Holy Spirit, 
21 czerwca 2001, dostępny w internecie: http://web.archive. 
org/web/20010803231531/www.church.org.tw/english/indexhtml). 

55  The Heretical ‘Established King Cult’ is Brought to Trial, „China 
Study Journal” 10 (1995) 2, s. 59-61 (cytat na s. 60). 

56  Jing Xing, Yiduan ‘Mentuhui’ de neimu (Za kulisami heretyckiego 
Stowarzyszenia Uczniów), „Tianfeng” 1 (2008), s. 28-31. 
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 W wielu przypadkach trudno jest ocenić rolę smoka 
w nowych ruchach religijnych, ponieważ rzadko poja-
wiają się zapisy ich nauk, a jeżeli takie istnieją, są nie-
dostępne dla badaczy. Niemniej jednak, w przypadku 
ruchu znanego jako Dongfang shandian (Wschodnia 
Błyskawica), lub Quannengshen jiaohui (Kościół 
Wszechmocnego Boga), informacje są dostępne na stro-
nie internetowej. Ruch Wschodnia Błyskawica, powsta-
ły w prowincji Henan na początku lat 90., naucza, że Je-
zus Chrystus powrócił na ziemię pod postacią chińskiej 
kobiety, aby osądzić ludzkość i zakończyć obecnie trwa-
jącą epokę. Nauka ta w 1995 roku została uznana przez 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego za „zły kult”, 
funkcjonariusze partyjni nazywają ją „kolejnym złym 
ruchem obok ruchu Falun Gong”57. Jednym z powodów 
walki z tym ruchem jest używana przez niego symbolika 
smoka. Około 2000 roku  ściśle tajny, wewnętrzny do-
kument rządowy donosił: 

(Wschodnia Błyskawica twierdzi, że) „dzisiejsze 
Chiny to wielka zdeprawowana rodzina cesarska, 
zdominowana przez Wielkiego Czerwonego Smoka”. 
Wschodnia Błyskawica nawołuje „cały Lud Boży 
i wszystkie Boże dzieci do rozpoczęcia ostatecznej 
walki z Wielkim Czerwonym Smokiem w Kraju Smo-
ka pod przewodnictwem Boga, aby zniszczyć Wiel-
kiego Czerwonego Smoka i nie dopuścić do siania 
dalszego zgorszenia”58.   

Podobnie jak zwolennicy innych protestanckich i pseudo 
protestanckich ruchów, wyznawcy Wschodniej Błyska-
wicy połączyli symbol wielkiego czerwonego smoka 
z prześladowaniem religii przez partię komunistyczną. 
W artykule zatytułowanym „Shenme jiao hen’e da hong 
long?” (Co oznacza nienawidzić Wielkiego Czerwonego 
Smoka?) można przeczytać o tym, że smok-diabeł 
z  Apokalipsy odrodził się w postaci „despotów” – 
prawdopodobnie liderów KPCh i organów bezpieczeń-
stwa publicznego – którzy prześladują członków 
Wschodniej Błyskawicy („świętych”): 

…diabelski szatan używa despotów, aby zdeprawo-
wać ludzkość, brutalnie prześladując i pochłaniając 
ludzkie dusze. To właśnie ten Książę Diabłów, który 
włada na ziemi poprzez użycie siły i despotyzm, wy-
korzystuje swoje moce i wpływy, aby ograbić ludzi 
z  wolności. ...Ta banda diabłów rzeczywiście jest in-
karnacją wielkiego czerwonego smoka; są oni jego 
przedstawicielami. Iluż świętych poległo pod ich 

                                                 
57  Annoucement from the First Division of the Shijiazhuang Public 

Security Bureau, „Chinese Law and Government” 36 (2003 
[2000]) 2, s. 65-73. Więcej informacji na temat Wschodniej Bły-
skawicy zob. Emily C. Dunn, ‘Cult’, Church and the CCP: Intro-
ducing Eastern Lightning, „Modern China” 36 (2009) 1, s. 96-119. 

58  The Real God Cult, w: „Chinese Law and Government” 36 (2003) 
2, s. 79-80. 

mieczami! Wielu jest wciąż przez nich przetrzymy-
wanych, spędzając całe dnie w ciemnych lochach59.  

„Wielki czerwony smok” nie jest jedynym przedstawie-
niem zła w kosmologii Wschodniej Błyskawicy. Źródła 
ruchu mówią o „byciu ocalonym spod mocy szatana”, 
byciu „gorszonym przez szatana” oraz „wyrwaniu się 
spod wpływu szatana”. Jednak tutaj szatan nie oznacza 
żadnej światowej lub politycznej siły. Cytat powyżej, 
dla kontrastu, jasno nawiązuje do represji stosowanych 
przez KPCh względem ruchu, takich jak uwięzienia, 
morderstwa, czy inne formy prześladowania. Represje, 
w szczególności czynności podejmowane przez biuro 
bezpieczeństwa publicznego, rozumiane są jako działa-
nia diabła w „dniach ostatecznych” (moshi), które po-
twierdzają demonizację rządu.  
 Ta dynamika jest odzwierciedlona również w świa-
dectwach zwolenników Wschodniej Błyskawicy. Dla 
przykładu, Li Huiqin z miasta Weinan w prowincji Sha-
anxi napisała, że dzięki doświadczeniom prześladowania, 
nie ma już wątpliwości, iż powinna nienawidzić partii 
komunistycznej/smoka tak jak Wschodnia Błyskawica. 
Początkowo po wstąpieniu do ruchu wciąż przyjmowała 
rządową pensję i jej przynależność religijna nie sprawia-
ła żadnych kłopotów. Dlatego też nie odczuwała żadnej 
niechęci względem „smoka” i była nieco zasmucona 
tym, że Bóg pragnie go zniszczyć. Wszystko jednak 
zmieniło się w kwietniu 2003 roku, kiedy wraz z sze-
ścioma innymi członkiniami ruchu została zatrzymana 
i pobita przez policję. Po tym wydarzeniu Li pisała: 

…wyznaję Bogu w moim sercu: O Boże! Byłam taka 
nieświadoma i ślepa,…wątpiłam w Twoje słowa na 
temat prawdziwej istoty wielkiego czerwonego smo-
ka i nie mogłam pojąć, dlaczego chcesz całkowicie 
zgładzić tego diabła. Jakaż byłam zaślepiona! Dzi-
siaj, po tym co się stało, potrafię jasno rozróżnić do-
bro i zło, ujrzeć Twoje piękno i dobroć, wyraźnie zo-
baczyć okropieństwa wielkiego czerwonego smoka60.  

Chociaż nie możemy być pewni, czy incydent, o którym 
opowiada Li rzeczywiście miał miejsce, rozpowszech-
nianie jej świadectwa przez Wschodnią Błyskawicę 
wskazuje, iż nadal podtrzymuje ona pogląd, że prześla-
dowania potwierdzają satanistyczny charakter KPCh. Co 
więcej, pisma Wschodniej Błyskawicy wzywają wy-
znawców, aby sprzeciwiali się partii-smokowi. Jednak 
nie wyjaśniają one, co dokładnie należy czynić, aby po-
móc w walce z wielkim czerwonym smokiem, zarówno 
na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Podane są 
tylko ogólne pytania stawiane przez Boga: 

                                                 
59  Shenme jiao hen’e da hong long? (Co oznacza nienawidzić Wiel-

kiego Czerwonego Smoka?), Church of Almighty God, dostępny 
w internecie 2.09.2005 (http://chinese.hidden-advent.org/truth_ 
and_ com190.php). 

60  Li Huiqin, The Great Red Dragon is Really Detestable, w: The 
Experience of Accepting the Judgment and Punishment of the 
Word of God, Church of Almighty God, dostępny w internecie 
24.04.2009, (http://english.hiddenadvent.org/experience/0037.php). 
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Ludzie w moim królestwie nienawidzą wielkiego 
czerwonego smoka, chcą zadowolić mnie swoimi 
czynami, więc przeciwstawiają się wielkiemu czer-
wonemu smokowi. Czy naprawdę nienawidzicie 
wielkiego czerwonego smoka? Czy naprawdę uwa-
żacie, że jest on wrogiem „Niebiańskiego Księcia”? 
Czy naprawdę macie odwagę, aby dać świadectwo? 
Aby pokonać wielkiego czerwonego smoka?61  

Od pierwszych dni ruchu, smok zajmował ważne miej-
sce w ideologii Wschodniej Błyskawicy. W maju 1992 
roku państwowe czasopismo protestanckie doniosło, że 
na początku marca poprzedniego roku w materiałach 
wydawanych przez ten ruch w regionie Neixiang (pro-
wincja Henan) połączono symbol wielkiego czerwonego 
smoka z represjami partii komunistycznej i zagrożono 
„przygotowaniem silnego kontrataku na wielkiego 
czerwonego smoka”62.  Smok jest rzeczywiście wspo-
mniany we wczesnych pismach Wschodniej Błyskawicy. 
Jednak, jak już wspomniano, retoryka na temat symbolu 
smoka potęgowała się63. Oświadczenie „O nas”, opubli-
kowane w 2006 roku na stronie internetowej ruchu, wie-
lokrotnie nazywa KPCh „wielkim czerwonym smo-
kiem” i ostrzega, że Kościół go pokona 64 . 
Zapowiedziana rebelia Wschodniej Błyskawicy pozosta-
ła wprawdzie do tej pory tylko symboliczna. Jednak pi-
sma ruchu i reakcje władzy wskazują siłę symbolu wiel-
kiego czerwonego smoka, potrafiącego połączyć 
dysydentów różnych wyznań oraz nadwyrężyć prestiż 
państwa.  
 

6. Podsumowanie 
W ostatnich latach nauki Wschodniej Błyskawicy doty-
czące wielkiego czerwonego smoka wzbudziły uwagę 
rządu i zainteresowanie uczonych. Nie są one jednak 
nowe, a symbol wielkiego czerwonego smoka to dzisiaj 
więcej niż tylko prowokujący symbol. Począwszy od 
pierwszych misjonarzy, poprzez Tajpingów i protestan-
tów, aż do dziś, utożsamianie smoka z diabłem jest czę-
stym zjawiskiem i staje się częścią albo przynajmniej 
jedną z wersji chińskiej kultury chrześcijańskiej.  
 Indygenizacja biblijnego smoka jest wprawdzie po-
strzegana przez polityków i niektórych protestantów ja-
ko przesąd i herezja. Niemniej jednak komentarze mojej 
przyjaciółki z Tajwanu – wykształconej 30-letniej ko-
biety – oraz kontrowersje wokół smoka wśród chińskich 
społeczności chrześcijańskich w USA wskazują, że tabu 

                                                 
61

  Di shi pian shuohua (Dziesiąty wykład), w: Hua zai roushen xia-
nxian (Słowo stało się ciałem), Church of Almighty God, 
3.03.1992, dostępny w internecie: (http://chinese.hidden-
advent.org/shenhua/section 2a/0010.php). 

62  Xu Shenyi, Jingti pi zongjiao waiyi de fadong zuzhi. 
63  Emily C. Dunn, Netizens of Heaven: Contesting Orthodoxies on 

the Chinese Protestant Web, „Asian Studies Review” 31 (2007), s. 
447-458. 

64  A Brief Introduction to the Background of the Lord’s Coming to 
China in a Hidden Way to Do the Work, Church of Almighty God, 
4.09.2006, (http://english.hidden-advent.org/about_us.php). 

dotyczące smoka jest obecne pośród szerokiego kręgu 
chińskich wierzących65.   
 Co więcej, rozdźwięk między chińskim i biblijnym 
symbolem smoka pozostaje dylematem nie tylko dla 
chrześcijan, ale także dla szerokiej chińskiej społeczno-
ści. Właśnie dlatego, podobno, nie zdecydowano się na 
smoka jako maskotkę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 
2008 roku, gdyż obawiano się reakcji ze strony zachod-
niej społeczności66. Z kolei w 2006 roku w chińskich 
mediach szeroko dyskutowano o sugestii jednego 
z szanghajskich profesorów, aby znak long tłumaczyć na 
język angielski, jako „chiński smok” lub zapisywać go 
fonetycznie, w celu uniknięcia nieporozumień i konflik-
tów kulturowych67. Kwestia używania smoka jako sym-
bolu Chin stała się „gorącym tematem” na forum inter-
netowym gazety „Renmin ribao”. Inna popularna strona 
SINA (sina.com), przeprowadziła ankietę, w której 90% 
spośród 100 000 respondentów opowiedziało się za 
utrzymaniem smoka jako narodowej ikony.68   Więk-
szość Chińczyków wciąż uważa się za „potomków smo-
ka”, choć z powodów religijnych niektórzy chińscy 
chrześcijanie mają związane z tym symbolem mieszane 
odczucia69.  
      

 

http://www.epochtimes.de/thumb/topstory/Drachen_im_Osten_China_
new.jpg 

                                                 
65  Fenggang Yang, Chinese Christians In America: Conversion, As-

similation, and Adhesive Identities, University Park 1999, s. 146-
47. Nie jest to tylko problem Chin. Domowy kościół w Ho Chi 
Minh został zamknięty, ponieważ jego „ekstremistyczny” pastor 
skrytykował popularny w Wietnamie „kult smoka”. Mark Calli, A 
New Day in Vietnam, w: „Christianity Today”, 4.05.2007 
(http://ctlibrary.com/ct/2007/may/24.26.html). 

66  Options of English Version for ‘Chinese Dragon’ Suggested, w: 
„People’s Daily Online”, wyd. ang., 12.12.2006 (http://english. 
people.com.cn/200612/12/eng20061212_331596.html). W prze-
ciwieństwie do tego, w projekcie nowego portu lotniczego w Pe-
kinie forma lotniska przypomina smoka. Foster + Parents, „Bei-
jing Airport”, (www.fosterandparents.com/Projects/1235/ 
Default.aspx). 

67  Zob. Options of English Version for ‘Chinese Dragon’ Suggested. 
68  Dragon Debate Stirs Public’s Imagination, „People’s Daily On-

line”, wyd. ang., 12.12.2006, 
(http://english.people.com.cn/200612/12/eng20061212_331381.html). 

69  Chociaż nie było to bezpośrednio powiązane z zachodnim czy bi-
blijnym wyobrażeniem smoka, wiele chińskich źródeł wykazywa-
ło w latach 80. pewną ambiwalencję w stosunku do symbolu smo-
ka. Popularna piosenka Hou Te-chiena Potomkowie smoka (Long 
de chuanren) przedstawiała smoka jako ciemiężyciela, a film 
River Elegy z 1988 roku również przedstawił negatywny symbol 
smoka. Geremie R. Barmé, In the Red: On Contemporary Chinese 
Culture, New York 1999, s. 227. 
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O historii Żydów w Cesarstwie Chińskim powinien 
w zasadzie pisać ktoś, kto posiada jednocześnie kwali-
fikacje historyka Chin i znawcy judaizmu […]. Historia 
Żydów w Chinach, a zwłaszcza żydowskiej wspólnoty 
z Kaifeng, której dzieje można prześledzić od XII wieku, 
jest jedynym w swoim rodzaju przykładem żydowskiej 
diaspory po upadku drugiej świątyni [70 r. po Chr.]1. 
Obrazuje ona, jaką postawę zajmowała chińska kultura 
w stosunku do przybyszów z Zachodu i ich monote-
istycznej religii i jakie miało to konsekwencje dla inte-
gracji wspólnot żydowskich, w tym tak różnym od ich 
własnego środowisku. Chińczycy byli wielokrotnie kon-
frontowani z obcymi narodami i religiami. Działo się tak, 
gdy zdobywcy z północy, tacy jak ludy tureckie, Kita-
nowie czy Mongołowie, opanowywali zbrojnie całe 
Chiny lub ich część, albo poprzez pokojowo nastawioną 
misję wzdłuż dróg handlowych – jak to miało miejsce 
w przypadku buddyzmu przybyłego z Indii i centralnej 
Azji. Do religii Bliskiego Wschodu, które dotarły między 
VII i IX wiekiem do Chin należą nestoriańskie chrześci-
jaństwo, perski zoroastryzm, islam, a także judaizm. 
Jednak podczas, gdy buddyzm objął szerokie kręgi spo-
łeczne od dworu cesarskiego do miast i wiosek, uzysku-
jąc znaczący wpływ na chińską kulturę, w przypadku 
religii bliskowschodnich stało się inaczej. Ograniczały 
się one do osad obcokrajowców, które powstawały 
w  miastach handlowych i w stolicach, i prawie nie miały 
wpływu na chińskie społeczeństwo, tzn. nie prowadziły 
żadnej pracy misyjnej. Dlatego pozostały one wysepkami 
w morzu ludności chińskiej, wprawdzie tolerowanymi, 
ale i kontrolowanymi przez władze. Nie posiadamy 
bezpośrednich świadectw o tym, że w czasie dynastii 

                                                 
1  Artykuł ukazał się pod tytułem Der Weg nach Osten. Jüdische 

Niederlassungen im Alten China, w: From Kaifeng … to Shanghai: 

Jews in China, ed. Roman Malek, Steyler Verlag, Nettetal 2000, 

s.  23-37. Na język polski przełożył PIOTR ADAMEK.  

Tang pomiędzy kupcami i żeglarzami z Azji Zachodniej 
znajdowali się również Żydzi, a jedynie pośrednie in-
formacje w raportach muzułmańskich podróżników 
i kosmografów z VIII i IX wieku, wymieniających miasta, 
w których oprócz muzułmanów mieszkali Żydzi. Nie 
powinniśmy się więc dziwić, że na Bliskim Wschodzie, tj. 
w centrach żydowskiej religijności i tradycji, szybko 
zapomniano o tych, liczebnie z pewnością niewielkich, 
wspólnotach żydowskich, którym udało się dotrzeć na 
Wschód. Co prawda nie zupełnie, gdyż w XII wieku 
żydowski podróżnik Beniamin ben Jona z hiszpańskiego 
miasta Tudela, który w latach 1160–1173 zwiedził kraje 
śródziemnomorskie, północną Afrykę, Bliski Wschód 
i Indie, pozostawił nam ważne informacje o wspólnotach 
żydowskich w odwiedzanych przez siebie miejscach. 
Jego dzieło Massaoth šel Rabbi Benjamin napisane 
w języku hebrajskim, zostało po raz pierwszy wydane 
w Konstantynopolu w 1543 roku, a następnie przetłu-
maczone na inne języki, w tym na jidysz – język Żydów 
aszkenazyjskich w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Chociaż do Chin Beniamin z Tudeli nie dotarł, w swoim 
dziele podaje jednak zasłyszane wiadomości o osadach 
żydowskich w kilku miastach chińskich. To, co wiedział 
świat chrześcijański do XIII wieku o Dalekim Wschodzie, 
zasadniczo nie wychodziło poza nikłe informacje o kraju 
„Sina” lub „Seres”, z którego pochodził jedwab przy-
wożony do Rzymu Jedwabnym Szlakiem Azji Centralnej, 
zgromadzone przez starożytnych autorów. 
 

 
 Chińscy Żydzi z Kaifeng (Illustrated London News, 13.12.1851) 
 

W ruinach miast położonych przy Jedwabnym Szlaku 
znaleziono również dwa dokumenty, które poświadczają 
obecność Żydów. W 1908 roku Paul Elliot znalazł 
w Dunhuang hebrajski manuskrypt, który kilka lat póź-
niej został odczytany i opublikowany. Badający go na-
ukowcy mogli wtedy jeszcze z czystym sumieniem 
twierdzić, że to najstarszy ze znanych hebrajskich ma-
nuskryptów. Odkrycia w Qumran po 1946 roku wydo-
były na światło dzienne o wiele starsze rękopisy. 
Fragment z Dunhuang z IX wieku jest tekstem modli-
tewnym z prośbą o przebaczenie (seliha). Forma liter 
i  babilońska punktacja wskazują na pochodzenie perskie. 
Drugi z dokumentów żydowskich ma pochodzenie ju-
deo-perskie, tzn. jest napisany po persku, ale hebrajskimi 
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literami i został odkryty przez Aurela Steina w ruinach 
miejscowości Dandan-Uilik koło Hotan. Oba manu-
skrypty poświadczają więc obecność Żydów, prawdo-
podobnie kupców z Persji, w tzw. Turkiestanie 
Wschodnim, to znaczy na drodze do Chin.  
 Ponieważ „Chiny” pozostawały dla Europy do cza-
sów Marco Polo w XIII wieku bardzo niejasnym poję-
ciem na wschodnim krańcu znanego wówczas świata, nie 
dziwi fakt, że czasem pojawiały się o nich i przez długi 
czas utrzymywały całkowicie fantastyczne wyobrażenia. 
Chrześcijańscy teolodzy próbowali odnaleźć Chińczy-
ków pomiędzy zagubionymi dla Żydów od czasów nie-
woli asyryjskiej dziesięcioma pokoleniami Izraela, które 
stały się przedmiotem opowieści i mesjańskich oczeki-
wań. Nie brakowało również prób odkrycia informacji 
o Dalekim Wschodzie w Starym Testamencie. Wska-
zywano przede wszystkim na  rozdział 49 Księgi proroka 
Izajasza, który zaczyna się słowami: „Wyspy, posłu-
chajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie!”. Wers dwu-
nasty tego rozdziału brzmi: „oto ci przychodzą z daleka, 
oto tamci z Północy i Zachodu, a inni z krainy Sinitów”. 
Ten kraj Sinitów był do XIX wieku wyjaśniany przez 
niektórych teologów jako Chiny, przy czym nazwę ko-
mentowano jako hebrajską liczbę mnogą od słowa Sina, 
tj. starożytnej nazwy Chin, od której, jak wiadomo, bierze 
swoją nazwę sinologia […]. 
 Wróćmy jednak od spekulacji do konkretnych faktów. 
Opisanie świata przez wymienionego przeze mnie 
wcześniej Marco Polo, któremu Zachód zawdzięcza 
najbardziej kompletne informacje o ówczesnych Chinach, 
mówi w wielu miejscach o Żydach. I to nie tylko o Ży-
dach abisyńskich (Falaszach), ale również o Żydach 
w Azji i konkretnie w Cesarstwie Chińskim w czasach 
mongolskiego Wielkiego Chana Kubilaja (panował 
w latach 1260–1294). Możemy tam znaleźć informacje, 
że Wielki Chan świętował w swojej stolicy Cambaluc 
(Chanbałyk), dzisiejszym Pekinie, święta chrześcijan – 
Boże Narodzenie i Wielkanoc, a również święta sarace-
nów (tzn. muzułmanów), żydów i „czcicieli bożków” – 
wyrażenie, którego Marco Polo używa zawsze dla bud-
dystów. Na pytanie, dlaczego tak czyni, miał Kubi-
laj-chan odpowiedzieć: „Istnieje czterech proroków. 
Chrześcijanie mówią, że Bogiem jest Jezus Chrystus, 
saraceni – że Mahomet, żydzi – że Mojżesz, a „czciciele 
bożków” – że Budda Śākyamuni. Oddaję cześć wszyst-
kim czterem, gdyż jeden z nich jest największym i naj-
prawdziwszym, i tego proszę o pomoc”. 
 Oczywiście nie należy tych słów brać dosłownie, 
a  mongolskiemu cesarzowi trudno byłoby obchodzić 
święta wszystkich religii. Słowa Marco Polo odzwier-
ciedlają jednak atmosferę tolerancji religijnej w cesar-
stwie mongolskim. Poza nim, również inni europejscy 
podróżnicy wspominają o Żydach w ówczesnych Chi-
nach. Mnich franciszkański Andrea da Perugia, który 
przebywał w 1326 roku w południowo-chińskim mieście 
portowym Quanzhou skarżył się, że nie udało się mu 

nawrócić nikogo z tamtejszych żydów i muzułmanów na 
chrześcijaństwo, podczas gdy jego kazania wywarły duże 
wrażenie na „czcicielach bożków”, tzn. na buddystach. 
Z kolei Giovanni da Marignoli, biskup Bisignano, który 
przebywał w latach 1342–1345 jako legat papieski 
w Chinach, prowadził tam, według własnych słów, 
„chwalebne dysputy” z żydami i przedstawicielami in-
nych religii. 
 Z czasów panowania mongolskiego, kiedy Chiny 
były z Europą w tak bliskich relacjach jak nigdy dotąd, 
pochodzą również pierwsze źródła miejscowe wspomi-
nające o żydach. Najwcześniej datowany tekst zawarty 
w podręczniku administracji, pochodzi z roku 1280. 
Władze wydały wówczas zakaz, który zabraniał zhuhu 
huihui dokonywać rytualnego uboju owiec. Wyrażenie 
zhuhu pochodzi od perskiego słowa ğuhud, oznaczają-
cego żydów. Z kolei słowo huihui jest ogólnym określe-
niem dla muzułmanów. Żydzi zostali więc potraktowani, 
podobnie jak w innych miejscach, jako jedna z grup is-
lamskich. Bez wątpienia, powodem tego były zauważone 
przez Chińczyków i Mongołów podobieństwa między 
obiema religiami, do których należą przepisy dotyczące 
żywności, a konkretnie niespożywania wieprzowiny, tak 
ważnej dla Chińczyków, jak również brak przedstawień 
ikonograficznych w kulcie. Zarówno żydowskie, jak 
i muzułmańskie budowle były wewnątrz ozdabiane in-
skrypcjami, w przeciwieństwie do buddyjskich świątyń 
pełnych figur, fresków i malowideł. Chińskim władzom 
trudno więc było rozróżnić te dwie bliskowschodnie re-
ligie.  
 Dekret z roku 1320 podaje fiskalny spis obcych religii. 
Według niego wspólnoty religijne i ich liderzy byli 
zwolnieni z niektórych podatków i danin, pod warunkiem, 
że recytowali święte teksty w swoich świątyniach i mo-
dlili się o długie życie dla cesarza. Musieli oni jednak 
płacić podatki za budynki i transakcje handlowe. Dekret 
ten wymienia obok nestoriańskich chrześcijan, muzuł-
manów, daoistów i buddystów, także żydów, którzy są 
tutaj również nazywani zhuhu. Nieco późniejsza ustawa 
z 1329 roku potwierdza wcześniejszą zasadę: duchowni 
wspomnianych religii – u żydów prawdopodobnie 
przewodniczący wspólnoty żydowskiej – musieli płacić 
podatek od działalności handlowej. Można wysnuć więc 
z tego wniosek, że świątynie żydowskie zajmowały się 
również działalnością gospodarczą, podobnie jak to ro-
biły buddyjskie klasztory w Chinach. 
 Kolejne wspomnienie o żydach i muzułmanach 
można znaleźć w petycji, którą złożył w 1340 roku 
mongolski cenzor. Domagał się on, by zakazano mał-
żeństw z krewnymi od strony ojca. Zakaz taki odpowia-
dał chińskim zwyczajom i prawom. Najwidoczniej 
jednak małżeństwa z krewnymi ze strony ojca miały 
miejsce u żydów w ówczesnych Chinach. Nie wiadomo, 
czy petycja została pozytywnie rozpatrzona i czy w ten 
sposób wprowadzono nowy zakaz dla żydów. 



                                                                                                                                         CHINY DZISIAJ • VII (2012) NUMER 1 

NOTATKI HISTORYCZNE 

46 

 Pod koniec panowania mongolskiego, w roku 1354, 
gdy w kilku prowincjach wybuchły powstania, wydano 
edykt, by żydowscy łucznicy z prowincji Ningxia i z ca-
łego cesarstwa udali się do stolicy, by pełnić tam służbę 
wojskową. Można tylko przypuszczać, jaki był powód 
wydania tego edyktu. Prawdopodobnie chodziło nie tyle 
o zdobycie dodatkowych żołnierzy – do tego było wy-
starczająco dużo Chińczyków – ile o wykorzystanie 
przez zagrożony rząd centralny wiedzy technicznej, po-
siadanej przez ludność żydowską. Wiadomo bowiem, że 
mongolską artylerią dowodzili żołnierze z Bliskiego 
Wschodu oraz że istniała także islamska kompania łucz-
ników.  
 Warto jeszcze wymienić inny fragment mówiący 
o  żydach. Znajduje się on w tekście o tanguckim urzęd-
niku, który w latach 1325–1340 był prefektem miasta 
Quzhou w prowincji Zhejiang, w okolicy, gdzie upra-
wiano trzcinę cukrową. Trzcina cukrowa była wysyłana 
do stolicy prowincji Hangzhou, do państwowego urzędu, 
posiadającego monopol na cukier. Tamtejsi urzędnicy, 
którzy obsługiwali między innymi dwór cesarski, byli 
wszyscy – jak czytamy – bogatymi żydowskimi i mu-
zułmańskimi kupcami. Pewnego dnia prefekt z Quzhou 
posłał swojego sługę do Hangzhou, by kupić w pań-
stwowym sklepie 10 funtów cukru. Gdy otrzymał ra-
chunek, zauważył, że podana cena była dziesięć razy 
wyższa od oficjalnej. W związku z zaistniałą sytuacją, ów 
tangucki urzędnik sugerował swoim przełożonym, by 
zadbali o jednolite i sprawiedliwe ceny sprzedaży.  
 Wspólnym dla wszystkich wyżej wymienionych 
chińskich źródeł o Żydach z XIII i XIV wieku jest fakt, że 
mówi się o nich tylko ogólnie i kolektywnie, i to jedynie 
od strony fiskalnej. Nie dowiadujemy się niczego 
o  konkretnych Żydach i o życiu wspólnoty żydowskiej. 
Jest to jednak wszystko, co możemy się z nich dowie-
dzieć o żydowskiej wspólnocie z Kaifeng. 
 Historia wspólnoty żydowskiej z Kaifeng jest obecnie 
dość dobrze zbadana dzięki wielu uczonym ze Wschodu 
i Zachodu. Chciałbym zebrać tutaj tylko najważniejsze 
informacje o tej wspólnocie, a następnie dodać kilka 
uwag o historii odkrycia przez Europejczyków tego da-
lekowschodniego kahału. Już sama historia tego odkrycia 
jest bardzo interesująca, zarówno dla sinologów, judai-
stów, jak i historyków religii. Najbogatszymi źródłami 
dotyczącymi historii wspólnoty z Kaifeng są chińskie 
inskrypcje kamienne z lat 1489, 1512, 1663 i 1679. Wy-
nika z nich, że w 1163 roku po raz pierwszy zbudowano 
synagogę, a w 1279 roku ją odnowiono. Znamy również 
imię przewodniczącego wspólnoty, który zdecydował 
o  budowie domu modlitwy w 1163 roku. W chińskiej 
transkrypcji jego imię brzmi Liewei i nawet niespecjali-
sta może w nim rozpoznać żydowskie imię Lewi. Innymi 
słowy, co najmniej od XII wieku istnieją świadectwa 
o  obecności Żydów w Kaifeng. Kaifeng jest dzisiaj 
wprawdzie dużym i ważnym miastem w prowincji Henan, 
ale nie jest metropolią. Dlaczego właśnie tu osiedlili się 

Żydzi w drodze na Wschód? Odpowiedź na to pytanie 
można znaleźć w chińskiej historii. Kaifeng był w czasie 
dynastii Song (960–1127) stolicą cesarstwa, milionowym 
miastem i centrum wielkiej cywilizacji. Inskrypcja z roku 
1489 stwierdza, że pierwsi żydowscy osadnicy dotarli do 
ówczesnej stolicy w czasie dynastii Song. W 1127 roku 
Kaifeng został zdobyty przez najeźdźców z północy, 
mianowicie tunguski lud Dżurdżenów i ich chińskich 
pomocników i znalazł się w założonym przez nich Ce-
sarstwie Jin. Żydowska wspólnota musiała więc prze-
trwać zdobycie i splądrowanie miasta. Budowa synagogi 
w 1163 roku miała miejsce w okresie obcego panowania, 
w czasie którego Kaifeng stracił wiele ze swego wcze-
śniejszego blasku. Z doniesień chińskich posłów z Ce-
sarstwa Song (które przetrwało na południu Chin), 
przejeżdżających przez Kaifeng w drodze do Pekinu, 
wiemy z jakim smutkiem opisywali oni widoczny upadek 
dawnego bogactwa stolicy […]. W każdym razie, władze 
Cesarstwa Jin najwidoczniej nie przeszkadzały w budo-
wie synagogi. Jej renowacja w roku 1279 przypadła już 
na panowanie Mongołów, znanych z tolerancji względem 
niechińskich ludów i religii.  
 

 
Świątynia żydowska w Kaifeng według szkicu wykonanego w 1722 
roku przez Jeana Domenge SJ (Jerome Tobar, Inscriptions Juives de 

K’ai-fong-fou, Chang-hai 1912) 
 

 Skąd przybyli Żydzi do Kaifeng w okresie dynastii 
Song? Na to pytanie do dzisiaj nie udzielono jedno-
znacznej odpowiedzi. Wiele wskazuje na to, że z Persji, 
lub przynajmniej z obszaru używania języka perskiego, 
gdyż Lewi – budowniczy synagogi z 1163 roku – jest 
określany tytułem ustad. Jest to persko-arabskie słowo 
oznaczające „mistrza” lub „rabina”. Inną wskazówką na 
perskie pochodzenie są znalezione w Kaifeng jude-
o-perskie komentarze do hebrajskich modlitw […]. 
Z drugiej strony najstarsza chińska inskrypcja w syna-
godze stwierdza, iż Żydzi przybyli z kraju „Tianzhu”. 
Nazwa ta jest używana w kontekście chińskim, zwłaszcza 
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buddyjskim, na określenie Indii. Czy oznacza to, że 
mówiący po persku Żydzi przybyli do Chin z jednej 
z  żydowskich wspólnot na zachodnim wybrzeżu Indii? 
Istniało ich tam wiele, poświadczonych już od starożyt-
ności. Poza tym język perski, obok chińskiego i mon-
golskiego, był rozpowszechniony na całym średniowie- 
cznym Wschodzie jako język handlowy i używany 
w Chinach, jeszcze w czasach Marco Polo. Inną teorię 
wytłumaczenia pochodzenia chińskich Żydów przed-
stawili współcześni judaiści. Stwierdzili oni, że teksty 
modlitewne i liturgie w Kaifeng są podobne do tych 
używanych przez Żydów w Jemenie. Opierają się na 
tradycji zapoczątkowanej przez wielkiego uczonego 
i  teologa Mosze ben Majmona z Kordoby, tzn. Majmo-
nidesa (1135−1204). Ten jemeński ślad jest prawdopo-
dobny, gdyż w Hongkongu i Szanghaju istniały jeszcze 
na początku XX wieku grupy żydowskie, używające ję-
zyka arabskiego. Do dziś naukowcy badający żydowskie 
wspólnoty w Chinach nie osiągnęli jednomyślności 
w  sprawie ich pochodzenia. 
 Datę odkrycia żydowskiej wspólnoty w Kaifeng 
przez Europejczyków możemy określić dość dokładnie, 
jest to rok 1605. Od tego czasu można wyróżnić różne – 
zasadniczo cztery – okresy zainteresowania Zachodu 
chińskimi Żydami i naukowych badań nad nimi. Pierw-
szy jest związany z jezuickim misjonarzem Matteo Ricci 
(1552–1610), który postawił sobie za cel nawrócenie 
Chin i dlatego nie tylko nauczył się języka chińskiego, 
ale zagłębił się również w świat chińskiej myśli, a także 
tłumaczył i pomagał w tłumaczeniu zachodnich dzieł. 
Czynił to w sposób tak doskonały, że chińscy literaci 
uważali go praktycznie za jednego ze swojego grona. 
 W 1605 roku Matteo Ricci odwiedził Żyd Ai Tian 
z Kaifeng. Słyszał on o wybitnych cudzoziemcach 
w  stolicy i początkowo wziął Ricci za współwyznawcę. 
Z kolei o. Matteo, do którego doszły niejasne informacje 
o ukrytej wspólnocie chrześcijańskiej w Kaifeng, przy-
puszczał, że Ai Tian jest chrześcijaninem.  
 

 
 

Matteo Ricci i Ai Tian (i2.ce.cn/ce/culture/memory) 

To spotkanie pomiędzy chińskim żydem i włoskim jezu-
itą nie było pozbawione zabawnych nieporozumień. 
Mianowicie, Ai Tian przybył podczas oktawy święta Jana 
Chrzciciela w czerwcu 1605 roku. Z okazji tego litur-
gicznego święta jezuici postawili po obu stronach ołtarza 
dwa obrazy: Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i Jana 
Chrzciciela. Gdy Ai Tian zobaczył te obrazy, myślał, iż 
przedstawiają one Rebekę z synami Jakubem i Ezawem, 
i oddał im cześć, jako swoim przodkom, choć sam nie był 
czcicielem obrazów. W toku rozmowy okazało się, że Ai 
Tian jest żydem. Opowiadał historie ze Starego Testa-
mentu: o dwunastu pokoleniach Izraela, o Mojżeszu, 
Abrahamie, Judycie, Esterze, Hamanie i Mardocheuszu – 
wszystko to w języku chińskim, przy czym Ricci miał 
problemy z rozpoznaniem biblijnych imion z chińskiej 
wymowy swojego rozmówcy. Niedługo potem odwie-
dzili Matteo Ricci również krewni i znajomi Ai Tiana. 
Ricci, jako świadomy misjonarz, uznał te odwiedziny za 
okazję do ich nawrócenia. Powiedział, że Mesjasz już się 
objawił i wskazał na obraz Jezusa wiszący w kaplicy. 
Poza tym, Ricci nie mógł nie pochwalić się znajomością 
tekstów Starego Testamentu i nie miał zbyt wysokiego 
mniemania o znajomości hebrajskiego u gości z Kaifeng. 
Wiadomość o spotkaniu przedstawicieli dwóch monote-
istycznych religii na chińskiej ziemi szybko rozniosła się 
dzięki publikacjom z roku 1615. Od tego czasu wie-
dziano więc w Europie o Żydach w Chinach, a zaintere-
sowanie tym przyczółkiem judaizmu nigdy nie wygasło.   
 Drugi etap studiów nad judaizmem w Chinach za-
wdzięczamy również jezuitom, mianowicie misjonarzom, 
którzy odwiedzili żydowską wspólnotę w latach 
1704–1723 i opisali ją szeroko w swoich listach. Listy te 
są szczególnie ważne, gdyż podają po raz pierwszy do-
kładne wiadomości o hebrajskich tekstach, znajdujących 
się w świątyni w Kaifeng. Wiemy na przykład z listu 
Jeana Domenge SJ (1666–1735), że nad wejściem do 
synagogi znajdowała się tablica z inskrypcją wyznania 
wiary Szema Izrael według Księgi Dewarim, tzn. Księgi 
Powtórzonego Prawa (6,4): „Słuchaj Izraelu, Pan jest 
naszym Bogiem – Panem jedynym”. Inskrypcja ta została 
przepisana przez jezuitę z dokładną punktacją. Listy je-
zuitów, przechowywane w Paryżu i do dzisiaj nie do 
końca opracowane, pozostały do połowy XIX wieku je-
dyną dostępną w Europie informacją o hebrajskich pi-
smach w Kaifeng. Ważny udział w rozpowszechnieniu 
tej wiedzy miał bawarski jezuita Ignacy Kögler 
(1680–1746). Przetłumaczył on listy swoich współbraci, 
między innymi list o. Domenge z 1721 roku na łacinę. 
Tekst Köglera został dalej rozpowszechniony przez ko-
lejną edycję i tłumaczenie na język niemiecki […]. Tłu-
maczenia tego dokonał Christoph Gottlieb von Murr 
(1731–1811) z Norymbergii w pracach o Żydach z Ka-
ifeng z lat 1779–1780, które następnie zebrał w swoim 
dziele (Versuch einer Geschichte der Juden in China. 
Nebst P. Ignaz Köglers Beschreibung ihrer heiligen 
Bücher in der Synagoge zu Kai-feng-fu und einem An-
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hange über die Entstehung des Pentateuchs, Halle 1806). 
Rok wcześniej ukazała się łacińska wersja tej książki. 
 Żydowskie środowiska w Europie zaintrygowane 
informacjami jezuitów próbowały już w XVIII wieku 
nawiązać kontakt ze swoimi braćmi w wierze w Chinach. 
W 1760 roku londyńscy Żydzi napisali po hebrajsku list 
do Kaifeng, na który oczywiście nie uzyskali odpowiedzi. 
Wątpliwym jest, czy w tym czasie byli jeszcze w Kaifeng 
Żydzi znający w sposób dostateczny język hebrajski. 
 Trzeci okres zainteresowania wspólnotą żydowską 
przypada na rok 1850 i związany jest z misją prote-
stancką. Przedstawiciele protestantyzmu w Chinach, 
podobnie jak jezuici z wcześniejszego okresu, łączyli 
w swojej pracy zainteresowania naukowe z celami mi-
syjnymi. Odwiedziny chińskich pośredników u misjo-
narzy zostały zainspirowane i polecone przez Londyńskie 
Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów 
(London Society for Promoting Christianity among the 
Jews). Ówczesny biskup anglikański Hongkongu George 
Smith był głównym propagatorem tych działań. Za-
troszczył się on między innymi o otrzymanie hebrajskich 
manuskryptów, co z kolei zainicjowało prace badawcze. 
Wśród uzyskanych wówczas tekstów znajdowała się 
między innymi Tora, modlitwy i manuskrypt, który po-
czątkowo uważano za genealogię rodzinną, zestawioną 
na sposób chiński, a który okazał się listą chińskich imion 
członków wspólnoty, wraz z ich żydowskimi imionami 
w języku hebrajskim. Z tekstu tego wiadomo na przykład 
o wybitnym członku wspólnoty o chińskim imieniu Zhao 
Yingcheng i religijnym imieniu Mosze ben Abram. Do-
piero wiele lat później odkryto, że ten cenny dokument, 
przechowywany obecnie w Hebrew Union College 
w Cincinnati, to tzw. „Memorbuch”, tzn. księga pamięci, 
odczytywana w synagodze przy wspomnieniu zmarłych. 
Jest to rytuał odprawiany wielokrotnie w ciągu roku li-
turgicznego: w Dniu Pojednania Jom Kippur i w przed-
dzień święta Paschy, w czasie Święta Tygodni Szawuot 
i Święta Namiotów Sukkot. 
 Po roku 1850 miały też miejsce pierwsze odwiedziny 
Żydów z zagranicy. Wśród nich był m.in. Samuel Sche-
reschewsky (1831–1906). Urodził się on wprawdzie 
w żydowskiej rodzinie w litewskich Taurogach, jako 
poddany rosyjskiego cara, jednak później wyjechał do 
Ameryki, gdzie wstąpił do anglikańskiego Kościoła 
episkopalnego, w którym w 1877 roku został nawet bi-
skupem. W 1867 roku planował odwiedziny u swoich 
wcześniejszych współwyznawców w Kaifeng, a nawet 
był tam przez krótki czas, jednak jego prośba skierowana 
do władz chińskich o możliwość przedłużenia pobytu 
została odrzucona. Właśnie Schereschewsky był autorem 
tłumaczenia Starego Testamentu z hebrajskiego na język 
chiński […].  
 W tym samym roku co Schereschewsky do Kaifeng 
przybył żydowski kupiec J.L. Liebermann i zatrzymał się 
tam – w chińskim przebraniu – przez dziesięć dni. Lie-
bermann pochodził z Bielska na Śląsku – miasta słyną-

cego z przemysłu tekstylnego, dzisiejszego Bielska- 
Białej. O wizycie w Kaifeng Liebermann pisał w wielu 
listach po hebrajsku i być może w jidysz do swego ojca 
w Bielsku. Obecnie nie jest możliwe stwierdzenie w ja-
kim języku były pisane listy, gdyż oryginały zaginęły, 
a treść jest znana tylko z angielskiego tłumaczenia, które 
ukazało się o wiele później w jednym z żydowskich 
czasopism. 
 Charakterystyką czwartej i ostatniej fazy badań, 
trwającej do dziś, jest fakt, iż zarówno sinolodzy, jak 
i judaiści zaczęli systematycznie badać ślady wspólnoty 
z Kaifeng. Starano się znaleźć imiona Żydów w chiń-
skich dziełach historycznych i dokładniej studiować he-
brajskie teksty. Szczególną rolę odegrał tu Daniel 
D.  Leslie – wykwalifikowany sinolog i judaista z Can-
berry, który poprzez liczne i wartościowe publikacje 
bardzo wzbogacił wiedzę o dawnej wspólnocie żydow-
skiej w Chinach […]. 
 Warto zauważyć fakt, iż Żydzi we Wschodniej Azji 
nie spotkali się nigdy z antysemityzmem czy pogromami. 
Najgorszą katastrofą, która spotkała wspólnotę z Kaifeng, 
była powódź w 1642 roku, która uszkodziła świątynię 
i teksty pisane. Chińskie państwo nie interesowało się 
prywatnymi kultami, jeśli praktykujący je ludzie za-
chowywali się lojalnie. Dlatego religia żydowska mogła 
pod płaszczem zewnętrznej asymilacji przetrwać przez 
tak długi okres czasu. Jednak stopniowo ta podkreślająca 
tożsamość religia nie mogła przeciwstawić się olbrzymiej 
przewadze otaczających ją ideologii i instytucji. Dlatego 
żydowska wspólnota w Kaifeng stawała się coraz 
mniejszą wysepką pośród chińskiego morza […].     
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Stein, t. 1, Oxford 1907, s. 570-574; J. Tobar, Inscriptions jui-
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Le plus ancien manuscrit hébreu, „Journal Asiatique“ 1913, 
s. 139-175; W.C. White, Chinese Jews, 1942, reprint New York 
1966; R. Loewenthal, The Nomenclature of Jews in China, 
„Monumenta Serica” 12 (1947), s. 97-126; B. Utas, The Jew-
ish-Persian fragment from Dandan-Uiliq, „Orientalia Suecana” 
17 (1968), s. 123-126; D.D. Leslie, The Survival of the Chinese 
Jews: The Jewish Community of Kaifeng, Leiden 1972; I. Eber, 
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manuscrit hébreu de Touen-houang, w: De Dunhuang au Japon. 
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Uwagi wstępne: Od XIX w. centrum żydowskiej emigracji do 
Chin stał się Szanghaj. Na początku XX w. przybywały tu duże 
grupy Żydów rosyjskich, a w latach 30. i 40. XX w. Żydzi 
z okupowanej przez Niemców Europy Środkowej. Chińska 
diaspora w Szanghaju przekroczyła 30.000 osób, stając się 
największą wspólnotą żydowską na Dalekim Wschodzie. Po-
siadała w tym mieście własne organizacje, partie, synagogi, 
szkoły, szpitale, kluby, cmentarze, a także wydawała własne 
publikacje. Wśród żydowskich emigrantów w Chinach byli 
również ludzie nauki i sztuki. Jednym z nich był David Ludwik 
Bloch – żydowski artysta z Niemiec, którego wojenna zawie-
rucha zawiodła do chińskiej metropolii. 
 

 
Pagoda Longhua (zbiór: Chiny) 

 
Drzeworyty Davida Ludwika Blocha, powstałe w Szan-
ghaju na przestrzeni lat 1940-1949, ujmują prostotą co-
dziennych i świątecznych scen chińskiej metropolii. 
Bloch jest jednym z nielicznych obcokrajowców tamtych 
czasów, zafascynowanych życiem biedniejszej warstwy 

Chińczyków. Wśród niezliczonych obrazków „z życia 
wziętych” pojawiają się również sceny związane z reli-
gijnością, które w humorystyczny sposób ukazują m.in. 
odmienność rytuałów ludzi Wschodu i Zachodu.2   

 

 
Scena ze świątyni III (zbiór: Chiny) 

 

David Ludwik Bloch urodził się 25 marca 1910 r. 
w niemieckiej miejscowości Floss w północnej Bawarii. 
Jako roczne dziecko został osierocony przez oboje ro-
dziców. W dzieciństwie, wskutek choroby, utracił słuch. 
Do 1925 uczył się w szkołach dla głuchoniemych 
w Monachium i Jenie, po czym rozpoczął studium sztuki 
stosowanej, kształcąc się w latach 1925-1930 w zakresie 
malarstwa na porcelanie w Plankenhammer. Później, 
podczas studiów w Państwowej Bawarskiej Akademii 
Sztuki Stosowanej w Monachium (w latach 1934-1938) 
specjalizował się w technikach drzeworytnictwa, które 
stało się niezmiernie ważne w jego przyszłej, twórczej 
pracy. Z powodu prześladowań Żydów w ówczesnych 
Niemczech Bloch nie mógł ukończyć studiów. Z tej sa-
mej przyczyny został zwolniony z posady artysty i de-
koratora w domu towarowym Salinger w Straubing.  
 W czasie pogromu Żydów (tzw. Nocy Kryształowej), 
który miał miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r., 
Bloch podzielił los wielu swych rodaków. Został 
umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau, 
gdzie spędził cztery tygodnie. Część późniejszych 
drzeworytów Blocha odwołuje się do tamtego okresu 
jego życia. W 1940 r. dzięki pomocy brata mieszkającego 
w Stanach Zjednoczonych, artyście udało się zbiec do 
Szanghaju, gdzie w czasie II wojny światowej znalazły 
                                                 
2  Drzeworyty, szkice i miniatury Blocha z okresu pobytu artysty 

w Szanghaju zostały opublikowane w książce wydanej przez Chi-

na-Zentrum i Instytut Monumenta Serica: David Ludwig Bloch, 

Holzschnitte. Mukeji. Woodcuts. Shanghai 1940-1949, hrsg. von 

Barbara Hoster, Roman Malek, Katharina Wenzel-Teuber, Steyler 

Verlag, Sankt Augustin–Nettetal 1997.  

 

 
Stary Szanghaj 

oczami żydowskiego artysty 
David Ludwik Bloch 

 
Weronika Maria Klebba SSpS 
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schronienie tysiące Żydów z Europy. Pomimo nieła-
twych warunków mieszkaniowych i materialnych, trud-
ności wynikających z nieuniknionego „szoku kulturo- 
wego” oraz konieczności przystosowania się do od-
miennego klimatu, żydowscy uchodźcy rozwinęli tu 
bogate życie artystyczne.  
 

 
Scena ze świątyni II (zbiór: Chiny) 

 

David Ludwig Bloch uczestniczył w wydarzeniach kul-
turalnych, zaangażował się m.in. w działalność działa-
jącego w Szanghaju Stowarzyszenia Żydowskich 
Artystów i Miłośników Sztuki Pięknej ARTA. Dzięki 
organizowanym wystawom swoich prac oraz publikacji 
w 1942 r. zbioru 60 drzeworytów pod tytułem Huang-
baoche (Riksze), zyskał uznanie w szanghajskim środo-
wisku artystycznym.  
 
 

 
 

Chiński i zachodni orszak ślubny (zbiór: Yin Yang) 

Ponad 300 drzeworytów powstałych w ciągu 9-letniego 
pobytu Blocha w Szanghaju układa się w kilka tema-
tycznych cyklów: Yin Yang, Chińskie Dzieci, Riksze, 
Żebracy, Chiny. Artysta, dzieląc los wygnańca, nie za-
mknął się w kręgu rodaków – współwygnańców, stał się 
natomiast bardzo spostrzegawczym obserwatorem życia 
codziennego „zwykłych” Chińczyków, co znalazło wy-
raz w jego sztuce. Bloch oddaje ujmujące piękno trady-
cyjnej chińskiej architektury sakralnej, przede wszystkim 
jednak koncentruje się na człowieku. Tych, którzy idą do 
świątyni, prezentuje zwykle od tyłu, nie pozwalając in-
nym wejrzeć w ich przeżycia. Dzieci i żebracy,  a także 
woźnice riksz, bogato portretowani w poświęconych so-
bie zbiorach, odsłaniają radości i cierpienia tych, których 
Bloch spotykał i utrwalał w swojej sztuce. Szanghajskie 
drzeworyty Blocha pozostają ważnym obrazem dającym 
wyobrażenie o ówczesnej rzeczywistości chińskiego 
miasta, otwartego na kontakty ze światem zewnętrznym; 
miasta, w którym chińskie tradycje spotykały się ze 
zwyczajami Zachodu. W 1949 r. Bloch wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował działalność 
artystyczną do czasu swej śmierci w 2002 r.  
 

 

 
 

Chiński orszak pogrzebowy (zbiór: Yin Yang) 
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Katedra pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP 
w Jiangmen wraz z otaczającymi ją zabudowaniami po-
wstała w latach 1923–1934. Jiangmen położone jest 
w prowincji Guangdong na południu Chin, w pobliżu uj-
ścia rzeki Perłowej do Morza Południowochińskiego. 
Leży zaledwie 100 km od Makao, miejsca, gdzie ponad 
450 lat temu wylądowali u wybrzeży Chin pierwsi jezu-
iccy misjonarze. Do diecezji Jiangmen (dawniej 
Kongmoon) należą takie większe miasta, jak Zhaoqing 
(gdzie w 1583 roku przebywał Matteo Ricci), Foshan 
czy Zhongshan. Również ta część diecezji Makao, która 
od 1949 roku należy do ChRL, podlega administracyjnie 
diecezji Jiangmen. Pierwszym biskupem Jiangmen był 
James Edward Walsh MM (biskup Jiangmen w latach 
1927–1937). Aresztowany w Szanghaju w 1959 roku, 
spędził w więzieniu 12 lat. Ostatecznie został wydalony 
z Chin w 1970 roku, jako ostatni zagraniczny misjonarz.  

Katedra w Jiangmen została zbudowana przez ame-
rykańskich misjonarzy ze Zgromadzenia Maryknoll. To 
zgromadzenie misyjne powstało w USA w 1911 roku 
z inicjatywy biskupów amerykańskich, a już w 1917 ro-
ku pierwsi misjonarze z tego zgromadzenia przybyli 
w okolice Jiangmen.  

 

 
 

Katedra Niepokalanego Serca Maryi w Jiangmen 
 

Niewielkich rozmiarów katedra została zaprojekto-
wana przez brata zakonnego Alberta Staubli MM. Był 
on z pochodzenia Szwajcarem i wstąpił do Maryknoll 
w Stanach Zjednoczonych w 1917 roku. Od dnia swego 
przyjazdu do Chin w 1921 roku, dał się poznać jako 
wspaniały budowniczy i architekt. Brata Alberta ceniono 
zwłaszcza za jego zamiłowanie i szacunek do chińskiej 
kultury i sztuki. Wszystkie zaprojektowane przez niego 

kościoły i budynki miały wyraźne cechy architektury 
chińskiej. Tradycyjne materiały, dachy, więźba dachowa 
w tzw. stylu „dou gong” – te wszystkie  elementy były 
starannie wykorzystywane przez brata Alberta. Jego 
praca została szczególnie doceniona przez arcybiskupa 
Celso Costantiniego, legata papieskiego, który w 1927 
roku wracając z Rzymu, odwiedził Jiangmen 
i z uznaniem wypowiadał się o jego dokonaniach.  
 

 
 

Kuria i rezydencja biskupa w Jiangmen 
 

Teren o powierzchni 1,07 hektara mieści siedzibę bi-
skupa wraz z kurią biskupią, kościół katedralny, budy-
nek dawnego seminarium duchownego oraz czteropię-
trowy dom sióstr zakonnych. Dwupiętrowy budynek, 
który stał się siedzibą biskupa, powstał w roku 1923. 
W kolejnym, niewielkim dwupiętrowym budynku 
o łącznej powierzchni około 600 metrów kwadratowych, 
mieściło się niegdyś niższe seminarium duchowne. Jego 
budowa rozpoczęła się w roku 1925. Obecnie budynek 
ten został wydzierżawiony na hotel i stanowi źródło do-
chodu dla diecezji.   

Budowa samej katedry rozpoczęła się w roku 1928. 
Świątynia ma powierzchnię 430 metrów kwadratowych 
i jest zbudowana na planie przypominającym literę „H”, 
która, odwrócona o 90 stopni, tworzy znak „gong”, 
oznaczający w języku chińskim pracę, talent. Znaczący 
jest fakt, że kreśląc projekt katedry, brat Albert wybrał 
właśnie taki plan świątyni.  
  Już w rok po przejęciu władzy przez komuni-
stów, w 1949 roku katedra została zamknięta. Ponownie 
otwarto ją dla wiernych w roku 1986. Świątynia została 
starannie odrestaurowana w roku 2010, z zachowaniem 
tradycyjnych chińskich elementów. Obecny biskup 
Liang Jiansen przyjął w niej sakrę biskupią w 2011 roku.  
 

M ICHAŁ KRZYŻAGÓRSKI SVD 

 

Kościoły w Chinach (20) 
 

Katedra Niepokalanego Serca Maryi 
w Jiangmen (prowincja Guangdong) 
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