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Jezus w domu Marii i Marty  
Bai Huiqun白慧群 

 

Po drodze Jezus przyszedł do jakiejś wioski. Tam przyjęła Go do swego domu pewna kobieta, imieniem 

Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. 

Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała: „Panie, nic 

Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi po-

mogła”. Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. 

Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana”. /Łk 10,38-42/ 
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Od redakcji 

Chińska tradycja religijna ------------------------ 
Daoizm, konfucjanizm i buddyzm są często uważane za trzy 
największe tradycje religijne Chin. Chińczycy mogą przy 
tym „przynależeć” jednocześnie do kilku z nich: według 
przysłowia „Chińczyk jest konfucjanistą – gdy mu się 
powodzi, daoistą – gdy jest mu źle, a buddystą – 
w momencie śmierci”. Jest to możliwe, dlatego że te trzy 
nauki oparły swoje istnienie na różnych formach religii 
ludowej. W rzeczywistości to religia ludowa jest najbar-
dziej rozpowszechniona, ma najdłuższą historię i wywar-
ła największy wpływ na społeczeństwo, co czyni ją naj-
ważniejszą chińską tradycją religijną. Oprócz problematyki 
religii ludowej w numerze omawiamy również sytuację 
współczesnego daoizmu w miastach, a także znaczenie 
sztuki chińskiej, związanej, zwłaszcza w konfucjanizmie, 
z postawą moralną człowieka (zob. TEMATY). 
 Kościół katolicki w Chinach przeżył w ostatnich mie-
siącach kilka konsekracji biskupich, w tym nielegalną – 
w Harbinie, oraz uznaną przez rząd chiński i Ojca Świętego 
– w Szanghaju. Dzięki bezprecedensowej deklaracji bi-
skupa Ma o  wystąpieniu z kontrolowanego przez rząd 
Stowarzyszenia Patriotycznego, stała się ona ważnym 
świadectwem odwagi dla wszystkich chińskich katolików. 
Deklarację tę publikujemy w niniejszym numerze. Innym 
świadectwem wiary jest praca wydawnicza i charytatywna. 
Mimo ograniczeń i trudności, chińskie organizacje kato-
lickie wspierają potrzebujących i pomagają wiernym świa-
domie przeżywać swoją wiarę (zob. DOKUMENTACJA).  
 Wśród werbistów misja chińska jest nazywana „pierw-
szą miłością” Zgromadzenia. W numerze opisujemy jej 
historię. Z kolei w ramach nowej rubryki „Sylwetki my-
ślicieli chińskich” przedstawiamy postać najbardziej zna-
nego z nich – Konfucjusza, który wywarł ogromny wpływ 
na sposób myślenia i życie religijne Chińczyków. Jest on 
m.in. autorem „złotej reguły” życia w społeczeństwie, 
którą w Europie dobrze znamy z Ewangelii (Mt 7,12) 
i z przysłowia: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” (zob. 
NOTATKI HISTORYCZNE).   
 Mamy nadzieję, że prezentowane materiały o  życiu 
religijnym w Chinach, pozwolą naszym polskim Czytel-
nikom lepiej zrozumieć chińską kulturę i obecną sytuację 
religijną w Kraju Środka.   

PIOTR ADAMEK SVD 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 
Kronika * Notatki -------------------------------------- 
(kwiecień – lipiec 2012)  
  
� 4 kwietnia 2012: Przygotowywana jest publikacja 
zbiorów Uniwersytetu w Yale o  chrześcijaństwie 
w Chinach. Biblioteka Uniwersytecka w Yale (USA) 
poinformowała o  współpracy z Baptystycznym Uni-
wersytetem w Hongkongu (HKBU), mającej na celu 
publikację zbiorów poświęconych współczesnemu 
chrześcijaństwu w Chinach. Projekt, finansowany 
w ramach „Inicjatywy Latourette’a na rzecz dokumen-
tacji chrześcijaństwa na świecie” (Latourette Initiative 

for the Documentation of World Christianity), ma przy-
czynić się do wzrostu wiedzy o  chrześcijaństwie 
w Chinach. Poszczególne propozycje projektów cząst-
kowych będą rozpatrywane przez pracowników biblio-
teki Uniwersytetu w Hongkongu i przesyłane do Bi-
blioteki w Yale. Pierwszym z nich jest przygotowanie 
kolekcji publikacji Rady Chińskiej Literatury Chrześci-
jańskiej w formie mikrofilmów, które będą przecho-
wywane w Yale. Według informacji prasowej podanej 
przez Bibliotekę Uniwersytecką w Yale, przyjmuje ona 
propozycje publikacji książek, czasopism, sprawozdań, 
materiałów archiwalnych i dokumentacji osobistych. 
Współpraca Uniwersytetów w Yale i Hongkongu za-
owocowała już skompletowaniem dokumentacji Teolo-
gicznego Kolegium Trójcy Świętej (Trinity Theological 
College) w Singapurze o  chrześcijaństwie w Azji (pro-
jekt realizowany od 2005 r.) oraz digitalizacją czasopism 
różnych wyznań chrześcijańskich w Hongkongu (2011 
r.). Kolekcja, która powstanie w ramach nowego pro-
jektu, będzie bezcennym zbiorem materiałów źródło-
wych, z których korzystać będą również naukowcy 
z Chin, szukający w Yale materiałów niedostępnych 
w Państwie Środka.  
 
� 5-8 kwietnia 2012: Triduum Pas-
chalne w Hongkongu. W czasie Mszy 
Świętej sprawowanej w Wielki Czwar-
tek, bp Hongkongu kard. Jan Tong Hon 
wezwał licznie zebranych kapłanów, by 
„rozprzestrzeniali woń Bożego bło- 
gosławieństwa, na wzór zapachu olejów, 
błogosławionych w wielkoczwartkowy 
poranek”. Biskup podkreślił ważność kapłanów w życiu 
Kościoła i przynaglił wiernych do modlitwy o powołania 
kapłańskie i zakonne. „Młodzi ludzie potrzebują do-
brego, pokornego i pociągającego świadectwa życia 
kapłańskiego” – dodał hierarcha. Podczas Wigilii Pas-
chalnej, w diecezji 3500 osób przyjęło sakramenty ini-
cjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Pierwszą 
Komunię Świętą). Z okazji Świąt Wielkanocnych bp 
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Tong Hon napisał list pasterski, w którym przywitał 
nowo ochrzczonych we wspólnocie Kościoła, podzię-
kował katechetom i zachęcił wiernych do ciągłego po-
głębiania wiary przez czytanie Pisma Świętego, mo-
dlitwę oraz udział w Eucharystii i w spotkaniach 
wspólnoty wierzących. W diecezji Hongkong zatrud-
nionych i opłacanych jest 39 katechistów, a 1 500 pro-
wadzi katechezy w ramach wolontariatu. Do diecezji 
należy 363 000 chińskich wiernych i 138 000 obcokra-
jowców.  
 
� 8 kwietnia 2012: Wielkanoc w chińskich wspól-
notach. O  ile oficjalne wspólnoty katolickie mogły 
otwarcie cieszyć się owocami ewangelizacji i nowo 
ochrzczonymi, wspólnoty nieoficjalne celebrowały 
Paschę dyskretnie i w małych grupach. Według spra-
wozdania opublikowanego przez Centrum Studiów 
Wiary w Hebei pod koniec kwietnia, w czasie Świąt 
Wielkanocnych 22 104 osoby należące do 101 diecezji 
przyjęły sakrament chrztu świętego; 75% z nich stano-
wią dorośli.  
 

 
 

W niektórych diecezjach chrzty są udzielane o  innej 
porze roku, część z nich nie przekazała jeszcze danych, 
stąd podana liczba jest niższa od tej ze statystyk rocznych. 
W tym roku we wspólnotach nieoficjalnych było mniej 
chrztów niż zwykle, gdyż, jak poinformował jeden 
z księży, wydłużono czas przygotowania do przyjęcia 
sakramentów (przynajmniej rok katechizacji), aby idąc 
za wskazaniami Kościoła, podwyższyć poziom formacji. 
Według informacji podanych przez AsiaNews, w czasie 
Wielkiego Postu policja „zapraszała” wielu biskupów 
i kapłanów wspólnot nieoficjalnych „na rozmowy”, 
a niektórzy z nich byli poddawani indoktrynacji doty-
czącej rządowej polityki religijnej. Kilku obserwatorów 
życia Kościoła w Chinach zgodnie uznaje to za celową 
kampanię, zmierzającą do „nawrócenia” nieoficjalnego 
Kościoła, by dołączył do Kościoła oficjalnego.  
W Wenzhou (prow. Zhejiang), Tianshui (prow. Gansu), 
w Mongolii Wewnętrznej i w prowincji Hebei księża 
i biskupi byli również poddawani przesłuchaniom, na-
kłaniani do przystąpienia do Stowarzyszenia Patrio-

tycznego i współtworzenia Kościoła niezależnego od 
Stolicy Apostolskiej. 
 
� 8 kwietnia 2012: Uwolnienie duchownych. 
W niedzielę wielkanocną, 8 kwietnia, bp pomocniczy 
diecezji Wenzhou (prow. Zhejiang), Piotr Shao Zhumin 
i ordynariusz diecezji Nanyang (prow. Henan) bp Piotr 
Jin Lugang (obaj nieuznawani przez władze Chin), 
a także ks. Paweł Jiang Sunian zostali wypuszczeni na 
wolność. Bp Shao przez cztery tygodnie był poddawany 
„szkoleniu” nt. polityki religijnej rządu chińskiego. 
Doradzano mu przystąpienie do Stowarzyszenia Pa-
triotycznego oraz promowanie niezależności Kościoła 
chińskiego od Stolicy Apostolskiej, a także polecano, by 
ograniczył podróże po diecezji z zamiarem odwiedzania 
katolików. 49-letni biskup powiedział, że po zwolnieniu 
z więzienia służby bezpieczeństwa zabrały go na „wy-
cieczkę” do prowincji Sichuan, podczas której zawie-
ziono go do Leshan, siedziby ks. Pawła Lei Shiyin, który 
29 czerwca 2011 r. przyjął nielegalnie, tzn. bez mandatu 
papieskiego, święcenia biskupie i pozostaje w stanie 
ekskomuniki latae sententiae. Oprowadzając bpa Shao 
po szpitalu i hotelu oraz budowanej nowej rezydencji 
biskupiej, podkreślano zaszczyt i trud tworzenia infra-
struktury Kościoła w miejscach takich jak Leshan, 
w pobliżu terenów otaczanych szczególną czcią przez 
buddystów. Urzędnicy zawieźli bpa Shao również do 
miejsc upamiętniających Długi Marsz (1934–1936), 
podkreślając fakt, że budowanie kraju nie jest łatwe 
i nakłaniając go do współpracy z rządem. Bp Shao od-
powiedział: „Nie jestem przeciwny współpracy, o  ile 
nie jest ona przeciwna jednemu, świętemu, katolickiemu 
i apostolskiemu Kościołowi”. 19 marca wraz z bpem 
Shao zatrzymano również ks. Jiang, wikariusza gene-
ralnego diecezji Wenzhou, jednak wypuszczono go po 
pięciu dniach. Z kolei bpa Jin zatrzymano w Wielki 
Czwartek, 4 kwietnia, uniemożliwiając mu celebrację 
Mszy Świętej, będącej znakiem jedności kapłanów die-
cezji z biskupem. Według agencji UCAN, bp Jin był 
przetrzymywany w hotelu, skąd czterej funkcjonariusze 
zabierali go „do miejsc turystycznych”. Wzmożona 
inwigilacja i natarczywe nakłanianie do współpracy 
z rządem, to niektóre ze sposobów realizacji rządowej 
polityki religijnej. 2 marca 2012 r. jeden ze znaczących 
urzędników chińskiego Frontu Jedności przynaglał 
przedstawicieli Stowarzyszenia Patriotycznego i Kon- 
ferencji Biskupów Chińskich (oba gremia zostały uznane 
przez papieża Benedykta XVI za niezgodne z doktryną 
Kościoła katolickiego), by starały się osiągnąć lepsze 
rezultaty w „nawracaniu wspólnoty podziemnej”. 
„Nawrócenie” oznacza tu całkowitą uległość wobec 
wytycznych komunistycznego rządu.   
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� 10 kwietnia 2012: Nowi kapłani diecezji Sanyuan. 
Ponad 3 000 wiernych parafii Wuguan w diecezji San- 
yuan, w prowincji Shaanxi uczestniczyło w Eucharystii, 
odprawianej na powitanie pięciu nowych kapłanów, 
którzy – po studiach za granicą – powrócili do kraju. 
Mszy Świętej przewodniczył bp emeryt Zong Huaide 
wraz z bpem Józefem Han Yingjin (konsekrowanym 24 
czerwca 2010 r. i uznanym przez Stolicę Apostolską 
i władze chińskie), oraz kilkunastoma kapłanami. Bp 
Zong zachęcał neoprezbiterów do oddania swego życia 
Panu. Uroczystość była też okazją do wyrażenia 
wdzięczności rodzicom nowych kapłanów. Zachęcano 
również, by promować wśród ludzi młodych formy życia 
poświęconego służbie Bożej. Diecezja Sanyuan jest 
najstarszą diecezją w prowincji Shaanxi. Obecnie liczy 
ponad 40 000 wiernych, w większości rolników 
i robotników. Jest w niej 35 księży i ok. 100 sióstr za-
konnych, a 10 kleryków kształci się w regionalnym 
seminarium w Xi’an. Diecezja prowadzi kliniki, przed-
szkola i dom opieki.  
 
� 19 kwietnia 2012: Nowy biskup w diecezji Nan-
chong. Ks. Józef Chen Gongao przyjął 19 kwietnia sakrę 
biskupią w katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Nanchong w południowo-zachodniej prowincji Si-
chuan. Nowy pasterz diecezji został w 2002 r. zaak-
ceptowany przez papieża Jana Pawła II jako kandydat na 

biskupa. W 2010 r. wybór 
ten został potwierdzony 
przez władze chińskie. Bp 
Chen urodził się w 1964 r., 
w 1988 ukończył Katolickie 
Seminarium Duchowne pro- 
wincji Sichuan, a dwa lata 
później przyjął święcenia 
kapłańskie. Jest znany jako 

„dobry kapłan”, kreatywny i pełen inicjatywy w po-
dejmowanych działaniach ewangelizacyjnych. Od roku 
2005 był administratorem diecezji Nanchong, a od 2008 
rektorem Katolickiego Seminarium Duchownego w Si-
chuan. W czasie Mszy Świętej konsekracyjnej, bp Chen 
dziękował Bogu za wybór na posługę biskupią, którą 
uważa za „świętą misję” i obiecał, iż będzie dbał 
o  rozwój osobisty w duchowości i sprawowanej po-
słudze, naśladując dobre wzory trzech poprzednich bi-
skupów diecezji. Dziękował też duchowieństwu 
i wiernym za okazane mu zaufanie. Za priorytety swojej 
pracy pastoralnej uważa m.in.: permanentną formację 
duchowieństwa, sióstr zakonnych i osób świeckich oraz 
systematyzację i zintensyfikowanie działań ewangeli-
zacyjnych wśród całej ludności diecezji Nanchong. 
Głównym konsekratorem w czasie uroczystości był bp 
Piotr Fang Jianping z diecezji Tangshan (prow. Hebei), 

który, po wcześniejszym udziale w nielegalnych świę-
ceniach biskupich, uregulował swoje sprawy wobec 
Stolicy Apostolskiej. Towarzyszyło mu pięciu innych 
biskupów uznanych przez Stolicę Apostolską oraz ks. 
Paweł Lei Shiyin, który 29 czerwca 2011 r. w Leshan 
(prow. Sichuan) został nielegalnie wyświęcony na bi-
skupa. Ks. Lei był informowany przez Watykan, iż 
z racji ekskomuniki, którą na siebie ściągnął, nie wolno 
mu udzielać sakramentów świętych, sprawować posługi 
biskupiej i posługiwać się insygniami biskupimi. Jego 
udział w uroczystości, jak powiedział abp Savio Hon Tai 
Fai, sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów, jest 
„brakiem szacunku wobec osoby nowego biskupa oraz 
wobec wspólnoty”. Uporczywe nieposłuszeństwo wobec 
Stolicy Apostolskiej pogarsza jeszcze bardziej sytuację 
ekskomunikowanego. Ks. Lei, który jest przewodni-
czącym Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego 
w prowincji Sichuan, pytany 16 kwietnia tego roku, czy 
pojedzie na uroczystość, odpowiedział: „Dlaczego nie 
miałbym pojechać? To samo pytanie (jak wcześniejsze, 
dotyczące udziału w święceniach biskupich w Yibin 
w listopadzie 2011 r.) i moja odpowiedź jest taka sama”. 
Księża i wierni licznie uczestniczący w święceniach, 
wyrażali swą dezaprobatę dla jego postawy. „Prezydent 
Hu Jintao wciąż mówi o  harmonii w społeczeństwie – 
powiedział jeden z wiernych – lecz te aroganckie gesty 
tworzą podziały”. Diecezja Nanchong liczy obecnie 
86 000 katolików, którym posługuje 11 księży i 11 sióstr 
zakonnych. Jej poprzedni biskup, Huang Woze, zmarł 
w 2004 r.  
 
� 24 kwietnia 2012: 450. rocznica urodzin Pawła Xu 
Guangqi. Przed grobem Sługi Bożego Pawła Xu 
(1562-1633) w Szanghaju i w innych miejscach zwią-
zanych z jego życiem zgromadzili się liczni kapłani 
i wierni. Podczas uroczystości przedstawiono krótką 
biografię Xu Guangqi i za jego przyczyną modlono się 
w intencjach ewangelizacji oraz o  umiejętność świad-
czenia o  wierze w Chrystusa. Paweł Xu Guangqi 
uznawany jest za „ojca diecezji Szanghaj”. Ochrzczony 
przez Matteo Ricci w 1603 r., jest po dziś dzień otaczany 
szacunkiem i czcią. Nazywa się go szanghajskim mę-
drcem, astronomem, matematykiem, mandarynem 
dworu, a także Sługą Bożym. Bp Szanghaju Alojzy Jin 
Luxian poświęcił mu dwa listy pasterskie – z okazji 400. 
rocznicy powstania diecezji (zob. „Chiny dzisiaj” 2009 
nr 1, s. 23-28) oraz Chińskiego Nowego Roku 2012 – 
„Xu Guangqi – człowiek na każdą porę roku” (zob. 
„Chiny dzisiaj” 2012, nr 1, s. 21-27).  

 
� 25 kwietnia 2012: Konsekracja nowego biskupa 
w Changsha. Metody Qu Ailin, urodzony w 1961 r. 
i wyświęcony w 1995 na kapłana diecezji Henyang, 
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przyjął sakrę biskupią w katedrze Niepokalanego Po-
częcia NMP w Changsha (prow. Hunan). Jest biskupem 
uznanym zarówno przez Stolicę Apostolską, jak i władze 
Chin. Głównym konsekratorem był abp Pekinu, Józef Li 
Shan, który w listopadzie 2010 r. (w Chengde) 
i w czerwcu 2011 (w Leshan) uczestniczył w niele- 
galnych święceniach biskupich i nie zwrócił się jeszcze 
do Ojca Świętego z prośbą o  przebaczenie za szkodę 
wyrządzoną jedności Kościoła. W ceremonii wzięli też 
udział biskupi: Jan Lu Peisen z Yanzhou, Jan Chrzciciel 
Li Suguang z Nanchang, Paweł Liang Jiansen 
z Jiangmen i Jan Chrzciciel Tan Yanquan z Nanning – 
uznani przez Watykan i rząd chiński. Podobnie, jak 
w czasie konsekracji w Nanchong tydzień wcześniej, 
obecny był hierarcha, który przyjął sakrę nielegalnie 
i pozostaje w stanie ekskomuniki – bp Józef Liu Xinhong 
z Anhui. Taka sytuacja – obok radości z nowego, uzna-
nego przez Watykan biskupa – rodzi w chińskich kato-
likach dezorientację i narusza jedność Kościoła katolic-
kiego w Państwie Środka. Na uroczystości byli obecni 
przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotycznego, Frontu 
Jedności, Biura ds. Religii oraz władze lokalne. Wice-
prezydent Stowarzyszenia Patriotycznego Katolików 
Chińskich Liu Yuanlong wygłosił okolicznościową 
przemowę. Nowego biskupa poproszono o  złożenie 
przysięgi, że będzie służył Kościołowi i narodowi, po-
magał księżom i siostrom diecezji „respektować prawo 
państwowe, zachowywać jedność narodową, stabilność 
społeczną i jedność oraz promować rozwój ekonomiczny 
prowincji Hunan, rozkwit kultury i harmonii społecznej”. 
Obecność stosunkowo niewielu wiernych (ok. 200 osób 
w mieście liczącym ok. 20 000 katolików) może być 
postrzegana jako sprzeciw wobec ingerencji władz 
w tego rodzaju uroczystości kościelne. Jak informuje 
Rocznik Watykański, teren prowincji Hunan obejmował 
4 diecezje: Changsha, Changde, Hengzhou i Yuanling 
oraz pięć prefektur apostolskich: Lizhou, Baoqing, 
Xiangtan, Yuezhou i Yongzhou. W 1991 r. władze Chin 
przekształciły je w sześć diecezji, a w 1999 uczyniły 
z nich jedną diecezję Hunan. Restrukturyzacji admini-
stracji kościelnej w Chinach dokonywano bez porozu-
mienia ze Stolicą Apostolską, która nie uznaje tego po-
działu. Dlatego też, Metody Qu Ailin jest biskupem 
Changsha i administratorem apostolskim wszystkich 
wyżej wspomnianych kościelnych jednostek admini-
stracyjnych (jest nim od 1999 r.). Ten ogromny obszar 
zamieszkuje łącznie 65 000 katolików, wśród których 
pracuje zaledwie 25 księży. Od śmierci bpa Szymona Qu 
Tianxi w 2000 r., diecezja, podobnie jak ok. 40 innych 
diecezji w Chinach, nie miała ordynariusza. Nowy pa-
sterz diecezji zamierza przed rozpoczęciem pracy pa-
storalnej odwiedzić wszystkich kapłanów, pracujących 

w odległych miejscach, by zrozumieć ich sytuację 
i poznać ich opinie.  
 
� 1 maja 2012: Uroczyste rozpoczęcie miesiąca 
maryjnego. W wielu sanktuariach odbyły się celebracje 
wprowadzające w miesiąc dedykowany Matce Bożej. 
W Sheshan bp Alojzy Jin Luxian poprowadził procesję 
i modlitwę różańcową oraz przewodniczył Eucharystii 
odprawianej przez 15 kapłanów, z udziałem 8 000 wier- 
nych. Po Mszy Świętej odmówiono wspólnie modlitwę 
papieża Benedykta XVI do Matki Bożej z Sheshan. 
W katedrze diecezji Wenzhou (prow. Zhejiang) celebro- 
wano uroczystą Mszę Świętą, zachęcając wiernych, by 
praktykując szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, 
naśladowali jej życie wiarą, angażowali się w ewange- 
lizację i dzieła miłosierdzia. Przez cały miesiąc, w każdej 
parafii diecezji, wierni będą się gromadzić na modlitwie 
różańcowej i rozważaniu maryjnym. Ponad 4 000 osób 
świętowało 100-lecie parafii Xiaohancun w diecezji 
Tianjin. Z tej okazji zorganizowano również kongres 
eucharystyczny, w czasie którego „kapłani, osoby konse- 
krowane i świeccy rozważali wiarę w Jezusa Chrystusa 
obecnego w Eucharystii, aby dawać odważne świadec- 
two”. Jednym z elementów jubileuszowych obchodów 
była procesja maryjna wokół wioski, otwierająca miesiąc 
maryjny. W parafii Yangcheng, w diecezji Suzhou (prow. 
Jiangsu) 282 osoby przyjęły sakrament bierzmowania, 
a w diecezji Tangshan (prow. Hebei) święcenia przyjęło 
trzech diakonów. Również 1 maja w klinice chorób oczu, 
prowadzonej przez Siostry Ducha Świętego Pocieszyciela 
w diecezji Handan, świętowano 20-lecie założenia pla- 
cówki, mającej na celu pomoc chorym przez pełne 
poświęcenia zaangażowanie na wzór św. Józefa.  
 
� 5-6 maja 2012: Dzień Modlitw za Kościół 
w Chinach wśród chińskich katolików we Włoszech. 
Około 400 chińskich katolików spotkało się w Prato 
z okazji zbliżającego się Dnia Modlitw za Kościół 
w Chinach (24 maja). Obok solidarności, modlitwy 
i umacniania jedności pośród chińskich katolików oraz 
z następcą św. Piotra, organizatorzy wyznaczyli sobie 
dodatkowe cele: promowanie ewangelizacji wśród ro-
daków-migrantów, jak również pomoc w integracji 
z lokalną społecznością. W sobotnie popołudnie 50- 
osobowa grupa księży, sióstr i świeckich, posłana przez 
miejscowego biskupa, odwiedziła miejsca zamieszkałe 
przez Chińczyków w Prato, rozdając materiały ewan-
gelizacyjne. Pozostali uczestnicy spotkania (podzieleni 
na 13 grup) dyskutowali o  sytuacji poszczególnych 
wspólnot, dzielili się doświadczeniem i szukali sposo-
bów wspomagających integrację. W czasie sobotniej 
Mszy Świętej abp Savio Hon Tai Fai, sekretarz Kon-
gregacji Ewangelizacji Narodów, udzielił sakramentu 
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chrztu pięciu dorosłym Chińczykom mieszkającym 
w Prato. Niedzielną Eucharystię świętowano pod 
przewodnictwem biskupa miejsca, Simone Gastone. 
Chińscy katolicy oddali cześć relikwii maryjnej prze-
chowywanej w katedrze (pasek Matki Bożej) i wzięli 
udział w procesji. W ocenie ks. Franciszka Wang, ka-
pelana chińskiej wspólnoty w Prato, dwudniowe wyda-
rzenie było świadectwem wiary wobec chińskich 
mieszkańców i zachętą, by częściej świadczyć o  wierze 
przez dobre życie i by dzielić się darem wiary z innymi 
rodakami. Abp Hon streścił wskazówki dla uczestników 
w tych pouczeniach: czytajcie Biblię, przyjmujcie sa-
kramenty, przestrzegajcie przykazań i głoście Ewangelię. 
Bp Gastone zachęcił, by chińscy katolicy stali się dla 
swych rodaków we Włoszech dobrym przykładem in-
tegracji z lokalną społecznością. Spotkanie w Prato było 
piątym tego typu spotkaniem. W poprzednich latach 
Chińczycy z racji Dnia Modlitw za Kościół w Chinach 
gromadzili się w Rzymie, Neapolu, Maceracie i Rimini.  
 
� 13 maja 2012: Muzeum Matteo Ricci w Chinach. 
Dwa dni po kolejnej rocznicy urodzin Matteo Ricci 
(11.05.1552), w Zhaozhou, w prowincji Guangdong 
otwarto pierwsze w Chinach muzeum dedykowane temu 
jezuickiemu misjonarzowi. Ośrodek jest usytuowany 
w pobliżu ruin pierwszego kościoła zbudowanego przez 
o. Ricci, który wraz z o. Michele Ruggieri dotarł do 
Chin w 1583 r. Matteo Ricci spędził w Zhaozhou, bę-
dącym wówczas stolicą prowincji Guangdong, sześć lat 
(1583-1589). Kościół dedykowany Najświętszej Maryi 
Pannie zbudowano w stylu buddyjskiej świątyni i naz- 
wano go Świątynią Kwiatów i Świętych. W centrum 
wystawowym, które jest owocem współpracy między 
władzami świeckimi i Kościołem katolickim, można 
poznać historię życia i pracy misyjnej o. Ricci; zobaczyć 
rękopisy, przyrządy astronomiczne, ubrania i inne 
przedmioty, których używał. W uroczystej inauguracji 
uczestniczył dyrektor Instytutu Matteo Ricci w Paryżu, 
a także lokalne władze świeckie i kościelne. „Mamy 
nadzieję, że dzięki muzeum w słynnej miejscowości 
turystycznej coraz więcej ludzi pozna wiarę katolicką 
i pracę tego wielkiego misjonarza” – powiedział ks. 
Gabriel Li Jiafang, proboszcz pobliskiej parafii Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, podkreślając wielki wkład 
włoskiego misjonarza w wymianę kulturową między 
Wschodem a Zachodem. 
 
� 14 maja 2012: Dalajlama laureatem Nagrody 
Templetona. Podczas uroczystości w katedrze św. 
Pawła w Londynie duchowy przywódca Tybetańczyków 
otrzymał nagrodę w wysokości 1 tys. funtów angielskich. 
Nominacja uznaje wkład Dalajlamy w budowanie mo-
stów zaufania, przez nieustanne wzywanie do współ-

czucia i zrozumienia dla wszystkich, zgodnie z prag- 
nieniem milionów ludzi całego świata. Podkreśla też 
znaczące osiągnięcia laureata w dziedzinie odkryć inte-
lektualnych, moralnych i duchowych. Dalajlama za-
chęca do naukowego zbadania siły współczucia, które 
można wykorzystać do rozwiązywania problemów na 
skalę globalną. Korzystanie z osiągnięć naukowych 
i promowanie ich w celu podniesienia duchowego roz-
woju, to jedno z ważnych kryteriów przyznawania na-
grody. Wśród licznych osiągnięć laureata można wy-
różnić współudział w utworzeniu Instytutu Umysłu 
i Życia (1987), badającego m.in. relacje między nauką 
a buddyzmem, Centrum Badań nad Współczuciem 
i Altruizmem, programu „Nauka dla Mnichów”, a także 
wydanie wielu pozycji książkowych. Nagrodę Temple-
tona przyznano po raz pierwszy w 1973 r. Otrzymała ją 
wówczas Matka Teresa z Kalkuty. Spośród 40 laureatów 
Nagrody Templetona jedynie Dalajlama i Matka Teresa 
są noblistami. 
 

John Templeton wręcza nagrodę Dalajlamie. Fot. Clifford Shirley 
 

� 20 maja 2012: List apostolski Porta fidei w języku 
chińskim. Regionalna Konferencja Episkopatu Tajwanu 
opublikowała chińską wersję papieskiego dokumentu 
zapowiadającego Rok Wiary (11 października 2012 – 24 
listopada 2013). Tekst listu jest dostępny zarówno 
w zapisie w znakach tradycyjnych, jak i uproszczonych 
na stronie www.asianews.it.  
 
� 24 maja 2012: Dzień Modlitw za Kościół 
w Chinach. W sanktuarium Matki Bożej Wspomoży-
cielki Wiernych w Sheshan, wikariusz generalny diecezji 
Szanghaj Tadeusz Ma Daqin przewodniczył procesji 
maryjnej oraz Mszy Świętej w bazylice, w której zgro-
madziło się 40 księży i 3 000 wiernych. W kazaniu Ma 
Daqin komentował modlitwę papieża Benedykta XVI do 
Matki Bożej z Sheshan. O  ile w poprzednich latach 
wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
gromadziło w najbardziej znanym sanktuarium maryj-
nym Chin ok. 200 tys. wiernych, o  tyle od roku 2008, 
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gdy – zgodnie z zaleceniem listu papieskiego z 2007 r. – 
po raz pierwszy był obchodzony Dzień Modlitw za 
Kościół w Chinach, dostęp katolików do sanktuarium 
jest w maju ograniczany lub nawet uniemożliwiany. 24 
maja na wzgórze mogą się udać jedynie katolicy diecezji 
Szanghaj. Niektórym księżom udało się jednak zorga-
nizować pielgrzymki do Sheshan na początku miesiąca 
maryjnego. W takiej sytuacji, obchody Dnia Modlitw za 
Kościół w Chinach organizowane są lokalnie, w posz- 
czególnych diecezjach i parafiach, gdzie celebruje się 
msze święte oraz organizuje adoracje eucharystyczne 
i czuwania modlitewne. Wśród intencji modlitewnych 
dominują te o  jedność w diecezjach oraz za prześla-
dowanych i więzionych pasterzy, a także o  gorliwość 
apostolską wszystkich wiernych. Kilku księży wspólnot 
nieoficjalnych stwierdziło, że ze względu na silne kon-
trole nie organizowali większych celebracji, przypomi-
nali jednak parafianom o modlitwie za cierpiący Kościół 
w Chinach oraz o harmonię w diecezjach. W Shaoguan, 
w diecezji Guangzhou (prow. Guangdong), dodatkowym 
źródłem radości były święcenia kapłańskie dwóch neo-
prezbiterów (pierwsze po 1949 r.). W uroczystości, 
której przewodził abp Józef Gan Qiujun z archidiecezji 
Guangzhou, wzięło udział ok. 500 wiernych i kilkadzie- 
siąt sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. Pasterz 
diecezji zachęcał wiernych do modlitwy i aktywnego 
zaangażowania w ewangelizację. Z kolei kard. Józef 
Tong Hon podczas Mszy Świętej w katedrze w Hong- 
kongu powiedział, że władze chińskie chcą kontrolować 
Kościół katolicki przez Stowarzyszenie Patriotyczne. 
Wspomniał, że w historii Chin chęć utworzenia Kościoła 
niezależnego od Stolicy Apostolskiej już wielokrotnie 
stała się przyczyną represji. Mimo to, wspólnoty wier-
nych, a także liczba księży, sióstr zakonnych i semi-  
narzystów w Chinach świadczą o  rozwoju Kościoła 
w ciągu minionych trzech dekad i są źródłem nadziei na 
przyszłość.  
 
� 24 maja 2012: Modlitwa za Kościół w Chinach 
w Polsce. O  modlitwę za Kościół w Chinach apelował 
dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce 
ks. Tomasz Atłas. Działania informacyjne i modlitewne, 
a także pomoc materialną dla chińskich katolików or-
ganizuje od lat Komisja Episkopatu ds. Misji i Stowa- 
rzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Od listo-
pada 2011 r. inicjatywy wspierające Kościół w Chinach 
podejmuje Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma 
SJ. Ono też było współorganizatorem modlitwy w dniu 
ustanowionym przez papieża Benedykta XVI, która 
miała miejsce we franciszkańskiej parafii Matki Boskiej 
Anielskiej w Warszawie. 24 maja, po nabożeństwie 
majowym do Matki Bożej z Sheshan, odprawiono Eu-
charystię za Kościół w Chinach, której przewodniczył 

prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego o. Andrzej 
Danilewicz SVD, a o. Antoni Koszorz, prezes Stowa-
rzyszenia Sinicum, wygłosił kazanie.   
 

 
Fot. Mariola Krystecka 

 

Oprawę liturgiczną upiększył śpiew uczących się 
w Polsce sióstr Marii i Teresy z Chin. Po Mszy Świętej 
o. Tomasz Szyszka SVD (UKSW) w prezentacji mul-
timedialnej przybliżył historię i obecną sytuację Kościoła 
w Chinach oraz wskazał na wyzwania stojące przed 
tamtejszą wspólnotą katolicką. Wśród konkretnych form 
wsparcia ze strony katolików w Polsce dla Kościoła 
w Chinach wymieniał m.in.: informowanie Polaków 
o życiu chińskich katolików, pomoc w edukacji księży, 
seminarzystów, sióstr i świeckich z Chin, dzielenie się 
doświadczeniem posługi Kościoła w Polsce. Specjalne 
msze święte i modlitwy za Kościół w Chinach odpra-
wiane były również w innych parafiach naszego kraju. 
Ruch Światło-Życie zorganizował w niedzielne popo-
łudnia happening „Mejd in Czajna” na placach Łodzi, 
Poznania i Warszawy, w czasie którego zapraszano do 
pisania własnych imion po chińsku i umieszczania ich na 
chińskim murze na znak jedności; był też konkurs je-
dzenia pałeczkami i inne atrakcje. Happening miał za cel 
zwrócenie uwagi Polaków na sytuację katolików 
w Chinach. Od kilku lat grupa Chińczyków bierze udział 
w rekolekcjach oazowych w Polsce. W ubiegłym roku 
podobne rekolekcje miały też miejsce w Państwie Środka. 
Z okazji Dnia Modlitw za Kościół w Chinach, na łamach 
czasopism katolickich i na wielu stronach internetowych 
pojawiły się informacje o  tej inicjatywie. Papieskie 
Dzieła Misyjne oraz Stowarzyszenie Sinicum im. Mi-
chała Boyma SJ opracowały okolicznościowe materiały 
informacyjne i liturgiczne.   
 
� 24 maja 2012: Śmierć biskupa Li Yi z diecezji 
Changzhi. W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych i Światowy Dzień Modlitw 
za Kościół w Chinach zmarł w wieku 88 lat bp Her-
menegildo Li Yi OFM, ordynariusz diecezji Changzhi 
(Lu’an) w prowincji Shanxi. Li Yi urodził się 13 listo-
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pada 1923 r. Po ukończeniu niższego seminarium die-
cezjalnego, w 1943 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniej-
szych. Po studiach filozoficznych i teologicznych 
w Wyższych Seminariach w Jinan i Hankou, 6 lutego 
1949 r. przyjął w Hankou święcenia kapłańskie. Jako 
wikary w parafii w Wangde uczył w szkole średniej oraz 
troszczył się o  uchodźców z północnych rejonów Chin. 
W latach 1951-1955 studiował historię na uniwersytecie 
w Tianjin. Od 1958 r. był proboszczem parafii Lao-
junzhuang w dystrykcie Tuanliu, w diecezji Changzhi, 
z której pochodził. Na początku rewolucji kulturalnej, 
w 1966 r. został niesprawiedliwie osadzony w więzieniu. 
Wypuszczony po 19 latach, w 1985 mógł ponownie 
podjąć posługę w kościołach w Anyang i Machang.  
 

 
 

W wieku 75 lat, 28 stycznia 1998 r., przyjął sakrę bi-
skupią i został ordynariuszem diecezji Changzhi, gdzie 
żyje ponad 50 000 katolików, posługę kapłańską spra-
wuje 50 księży w 60 kościołach. Diecezja prowadzi 
przychodnię, dom dla ludzi starszych i dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Bp Li, bardzo lubiany przez wiernych, 
pozostanie dla tamtejszego duchowieństwa świetlanym 
przykładem kapłana i gorliwego pasterza troszczącego 
się o wiernych.  
 
� 4 czerwca 2012: Rocznica masakry na Placu Nie-
biańskiego Spokoju. Zwiększone środki bezpieczeń-
stwa, liczne patrole, zastraszanie, ograniczanie wolności 
lub wywożenie poza Pekin działaczy i innych osób do-
magających się od rządu ponownej oceny wydarzeń 
4 czerwca 1989 r., to metody, którymi rok rocznie 
władze chcą zdusić w zarodku wszelkie próby upamięt-
nienia ofiar. Ding Zilin, założycielka organizacji „Matki 
Tiananmen”, 3 i 4 czerwca była wraz z mężem prze-
trzymywana w areszcie domowym. Zbierano też in-
formacje o  działaniach dysydentów i ich „ideologicznej 
kondycji”, aby – w razie potrzeby – bezzwłocznie do-
nieść o  nich władzom. Pekin wciąż uważa pokojowe 
demonstracje z 1989 r. za „kontrrewolucyjną rebelię”; 
odmawia też podjęcia kwestii kompensaty dla rodzin 
tych, którzy ponieśli śmierć. Natomiast Tajwańska Rada 

ds. Chin Kontynentalnych stwierdziła, że „Chiny po-
winny uczciwie spojrzeć na to, co zdarzyło się w historii 
i wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje w dzie- 
dzinie praw człowieka, a także dążyć do reform poli-
tycznych na bazie obecnych przemian wynikających 
z polityki ekonomicznego otwarcia”. Unia Katolickich 
Organizacji Wspierających Patriotyczny i Demokra-
tyczny Ruch w Chinach razem z Komisją Sprawiedli-
wości i Pokoju oraz Federacją Studentów Katolickich 
Hongkongu i Franciszkańskim Zespołem Sprawiedli-
wości i Pokoju zorganizowali wieczór modlitewny. 
Podczas modlitwy brat Raymond Yeung Yin powiedział, 
że „włączanie się w doroczną wigilię światła jest spo-
sobem odpowiedzi na Bożą wolę”, a Lina Chan Laina 
z Komisji Sprawiedliwości i Pokoju zachęcała, by nie 
rezygnować z walki o  demokrację.  
 
� 20 czerwca 2012: Wei Jingsheng w Parlamencie 
Europejskim. „Sytuacja praw człowieka w Chinach 
ulega gwałtownemu pogorszeniu – powiedział znany 
dysydent i laureat Nagrody Sacharowa do parlamenta-
rzystów – przyczynia się do tego krótkowzroczna poli-
tyka demokratycznych państw Zachodu” i osłabienie 
nacisku Stanów Zjednoczonych i Europy wobec Chin. 
Wei Jingsheng wskazał na sześć aspektów świadczących 
o  regresji w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. 
Są to: nasilona kontrola mediów, cenzura Internetu, 
zwiększenie prześladowań zwykłych obywateli ze strony 
chińskiego rządu w imię tzw. „utrzymania stabilności”, 
represje wobec prawników broniących praw człowieka, 
mafijny styl działania instytucji stojących na straży 
prawa oraz legalizacja zastosowania nielegalnych pro-
cedur.  
 

Wei Jinsheng. Fot. Gary Feuerberg 

 

Po zilustrowaniu poszczególnych aspektów przykładami, 
Wei Jingsheng stwierdził, że sytuacja w zakresie praw 
człowieka w Chinach osiągnęła stan krytyczny. „Ma-
fijny charakter sądownictwa sprawia, że chińskie spo-
łeczeństwo gwałtownie wchodzi w okres przypomina-
jący nazistowskie Niemcy lub rewolucję kulturalną. Jak 
pokazuje historia, krótkowzroczna polityka zachodnich 
demokracji oraz posługiwanie się prawami człowieka dla 
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zysków finansowych, prowadzą do większej katastrofy, 
niż samo nieprzestrzeganie praw człowieka”.   
 
� 29 czerwca 2012: Nielegalne święcenia kapłańskie 
w Leshan. Ekskomunikowany bp Paweł Lei Shiyin 
z Leshan udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom, 
rok po tym jak sam przyjął sakrę biskupią bez mandatu 
papieskiego. Abp Savio Hon Tai Fai wyjaśnił, że „dla 
dobra wspólnoty Kościół nie pozwala nielegalnemu bi-
skupowi spełniać żadnych funkcji biskupich, ponieważ 
nie zostały mu one dane przez mandat papieski”. Jeśli 
działa inaczej, popełnia świętokradztwo. Jeden z pięciu 
diakonów, którzy mieli przyjąć święcenia, odmówił 
przyjęcia tego sakramentu z rąk ekskomunikowanego 
biskupa. Pozostali zgodzili się na przyjęcie święceń z rąk 
Lei Shiyin. Abp Hon, komentując odważną decyzję 
jednego z diakonów, powiedział, że „od lat 90. spotkał 
wielu (chińskich) seminarzystów i większość z nich jest 
stała w wierze, pomimo nacisków wystrzega się przy-
jęcia święceń od ekskomunikowanego biskupa”.  
 
� Czerwiec 2012: Pływająca kaplica. Na jeziorze Sun 
Moon Lake, drugim co do wielkości zbiorniku wodnym 
Tajwanu, pod koniec 2012 r. zacznie funkcjonować 
pływająca kaplica katolicka. Bp Marcin Su Yao-wen 
z Taichung podpisał porozumienie z firmą, która podjęła 
się realizacji tego projektu. Pomysł jest „odpowiedzią na 
wezwanie papieża Benedykta XVI, by otoczyć duszpa-
sterską troską turystów; ma też być narzędziem ewan-
gelizacji” – powiedział organizator całego przedsię-
wzięcia, Jakub Liao. Kaplica pomieści 48 osób i będą 
w niej odprawiane niedzielne Msze Święte i ceremonie 
ślubne; będą również organizowane rejsy. Wokół jeziora 
jest kilka świątyń i mały prezbiteriański kościółek, nie 
ma jednak kościoła katolickiego. Połowa środków na 
budowę kaplicy to subwencje rządowe, natomiast po-
została część pochodzi z ofiar darczyńców. Ofiary skła- 
dane przez turystów mają być przeznaczane na opiekę 
nad 500 fizycznie i psychicznie chorymi dziećmi prze-
bywającymi w ośmiu instytutach prowadzonych przez 
Kościół. Kaplica jest również upamiętnieniem o. Ry-
szarda Zeimet (1930-2012) ze zgromadzenia Maryknoll, 
który przez 37 lat z oddaniem służył ludziom młodym, 
zwłaszcza dzięki założonemu przez siebie tzw. obozowi 
świętej miłości. 
 
� 2 lipca 2012: Policyjna obława na chrześcijańskim 
obozie dla dzieci w Urumqi. 70 dzieci, 7 nauczycielek 
szkoły niedzielnej, a także rodzice i dyrekcja szkoły 
zostali otoczeni przez policję i służby bezpieczeństwa 
i umieszczeni w budynku szkolnym, gdzie przeprowa-
dzano przesłuchania. Był to jeden z serii incydentów, 
jakie mają miejsce w Autonomicznym Regionie Xinjiang 

wobec protestanckich kościołów domowych. Również 
w lipcu służby bezpieczeństwa zaatakowały dom pastora 
Hong Shuguang z Shatian. Policja przeszukała dom 
i skonfiskowała rzeczy pastora, które do tej pory nie 
zostały mu zwrócone. Kilka tygodni wcześniej, 6 czer- 
wca, w Houcun, lokalna policja i służba bezpieczeństwa, 
oraz urzędnicy z Biura ds. Religii wtargnęli do klasy 
szkolnej i spisali nazwiska wszystkich obecnych, a także 
skonfiskowali komputer i projektor. Ostrzeżono nauczy- 
cieli, że nielegalne jest prowadzenie nauki religii dla 
osób poniżej 18 roku życia. Szef powiatowego Biura ds. 
Religii o  nazwisku Mei powiedział, że obława była 
zorganizowana przy ścisłej współpracy z lokalną policją. 
„Traktujemy tę sprawę zgodnie z prawem dotyczącym 
mniejszości narodowych i młodzieży” – powiedział Mei.   
 
� 2 lipca 2012: Kardynał Jan Tong Hon przewod-
niczącym Synodu Biskupów. Według informacji poda- 
nej przez Watykański Serwis Informacyjny, kard. Tong 
będzie wraz z abpem Guadalajary kard. Francisco Ro-
bles Ortega i abpem Kinszasy kard. Laurent Monsengwo 
Pasinya, jednym z trzech przewodniczących XIII Zgro- 
madzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Synod, który 
odbędzie się w Watykanie w dniach od 7 do 28 paź-
dziernika 2012 r., będzie obradował na temat: „Nowa 
ewangelizacja dla przekazywania wiary chrześcijań-
skiej”. Zadaniem przewodniczących jest prowadzenie 
synodu, dbanie o  zgodny z procedurą przebieg spotkań 
oraz podpisanie dokumentów końcowych.   

 
� 6 lipca 2012: Nielegalna konsekracja biskupia 
w Harbinie (prow. Heilongjiang). Ks. Joseph Yue 
Fusheng przyjął nielegalnie sakrę biskupią z rąk bpa Jana 
Fang Xinyao z diecezji Linyi. Zarówno ks. Yue, jak 
i władze chińskie, były wcześniej informowane przez 
Stolicę Apostolską, że kandydat nie uzyska mandatu 
papieskiego. Nota wydana 3 lipca przez Kongregację ds. 
Ewangelizacji Narodów ostrzegała, że jeśli dojdzie do 
święceń biskupich, ks. Yue – zgodnie z Prawem Kano-
nicznym – będzie poddany ekskomunice i nie zostanie 
uznany przez Rzym, natomiast biskupi, którzy będą 
uczestniczyć w konsekracji ks. Yue, mogą zostać eks-
komunikowani. Stwierdzono też, że święcenia w Har-
binie „planowane jednostronnie, spowodują podziały, 
rany i napięcia we wspólnocie katolickiej w Chinach” 
i przypomniano, że nominacja biskupów „nie jest kwe-
stią polityczną, lecz religijną”. W odpowiedzi na notę 
Watykanu, Biuro ds. Religii określiło watykańskie 
ostrzeżenie jako „skandaliczne” i wyraziło nadzieję, że 
„Watykan będzie umiał podejść do sytuacji spokojnie 
i racjonalnie, szanując życzenia chińskich katolików 
i duchowieństwa, i nie będzie straszyć ich tak zwaną 
ekskomuniką”. Oświadczenie daje do zrozumienia, że 
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władze chińskie zamierzają kontynuować politykę no-
minacji i święceń biskupów niezależnie od Stolicy 
Apostolskiej. Ks. Yue urodził się w 1964 r. Mimo iż 
pochodzi z prowincji Hebei, po ukończeniu seminarium 
w Shenyang, w 1988 r. został wyświęcony na kapłana 
diecezji Harbin. W 1995 r. studiował w Hongkongu 
i Korei Południowej, a od marca 1997 do lipca 1998 na 
Katolickim Uniwersytecie w Leuven. W październiku 
1999 został wybrany jako kandydat na urząd biskupi 
w Heilongjiang; komitet lokalnej wspólnoty przegło-
sował jego kandydaturę w maju br. Od grudnia 2010 r. 
jest jednym z trzech wiceprzewodniczących krajowego 
Stowarzyszenia Patriotycznego wraz z ks. Pawłem Lei 
Shiyin (diec. Leshan) i ks. Józefem Huang Bingzhang 
(diec. Shantou), którzy też przyjęli święcenia biskupie 
bez mandatu papieskiego. Obecnie we władzach Sto-
warzyszenia Patriotycznego, wybranych w grudniu 2010 
r., jest pięciu nielegalnych biskupów: Ma Yinglin, Lei 
Shiyin, Guo Jincai, Huang Bingzhang i Yue Fusheng, 
dwóch biskupów wyświęconych legalnie: Shen Bin 
z Haimen i Meng Qinglu z Hohhot, dwie osoby świeckie: 
Liu Yuanlong i Shu Nanwu z Jiangxi oraz siostra Wu Lin. 
Uroczystość nielegalnej konsekracji odbyła się 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Harbinie, 
w obecności 40 kapłanów i 400 wiernych (1 000 wier-
nych według strony internetowej Stowarzyszenia Pa-
triotycznego). Zamiast odczytywanego w czasie konse-
kracji biskupiej mandatu papieskiego, przeczytano list 
Chińskiej Konferencji Biskupów. Współkonsekratorami 
byli bp Paweł Meng Qinglu z Hohhot, bp Paweł Pei 
Junmin z Shenyang (Liaoning), bp Jan Wang Renlei 
z Xuzhou i bp pomocniczy Józef Yang Yonggiang 
z Zhouchun. Nie wiadomo, czy biskupi wzięli udział 
w ceremonii dobrowolnie, czy pod presją.  
 

 
 

10 lipca Watykan wydał komunikat, w którym stwierdził, 
że ks. Yue „wyświęcony nielegalnie, bez mandatu pa-
pieskiego, automatycznie podlega sankcjom kanonu 
1382 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W konsekwencji, 

Stolica Apostolska nie uznaje go za biskupa Harbinu i nie 
posiada on władzy nad kapłanami i wspólnotą katolicką 
w prowincji Heilongjiang”. W komunikacie wyrażono 
uznanie dla księży, osób konsekrowanych i świeckich, 
„którzy modlili się i pościli w intencji przemiany ks. Yue 
Fusheng, świętości biskupów oraz jedności Kościoła 
w Chinach, szczególnie w Harbinie”. Watykański do-
kument wzywa katolików w Chinach, by „bronili 
i zachowywali to, co należy do nauki i tradycji Kościoła”. 
W piątym punkcie komunikatu „Stolica Apostolska, 
ufając w rzeczywistą wolę dialogu ze strony władz rzą-
dowych Chin, wyraża nadzieję, że nie będą one zachęcać 
do gestów przeciwnych takiemu dialogowi”. Federico 
Lombardi SJ, rzecznik prasowy Watykanu, powiedział 
w komentarzu do dokumentu, że „jeśli gesty przeciwne 
dialogowi będą kontynuowane, to świadczą one o inten- 
cjach chińskiego rządu”.  
 
� 7 lipca 2012: Konsekracja bpa Ma Daqin. 
W katedrze św. Ignacego w Szanghaju ks. Tadeusz Ma 
Daqin, uznany przez Stolicę Apostolską i chińskie wła-
dze, otrzymał święcenia biskupie. Około 30 księży ze-
brało się w kaplicy rezydencji biskupiej, gdzie odczytano 
nominację papieską, a biskup nominat złożył wyznanie 
wiary. W czasie Eucharystii, w katedrze bp Alojzy Jin 
Luxian (uznany przez Stolicę Apostolską i chińskie 
władze), jako przewodniczący uroczystości, pierwszy 
nałożył ręce na konsekrowanego, a następnie uczynili to 
bp Józef Xu Honggen z Suzhou i Józef Shen Bin 
z Haimen. Obecni byli jeszcze trzej biskupi: Józef Cai 
Bingrui z Xiamen, Jan Chrzciciel Li Suguang z Nan- 
chang i nielegalny bp Wincenty Zhan Silu z Mindong, 
który jednak nie uczestniczył w ceremonii nałożenia rąk. 
Około 86 księży diecezji Szanghaj nie wzięło udziału 
w ceremonii ze względu na obecność nielegalnego bi-
skupa. Deklaracja Ma Daqin, zawarta w końcowym 
podziękowaniu, o  tym, iż „jako biskup chce skoncen-
trować się na pracy pastoralnej i ewangelizacji, i nie 
może dłużej pozostawać członkiem Stowarzyszenia Pa-
triotycznego” (zob. DOKUMENTACJA), spotkała się 
z gorącym aplauzem ponad tysiąca zgromadzonych 
wiernych. Nie podobało się to jednak obecnym na ce-
remonii święceń przedstawicielom władz i policji, która 
jeszcze tego samego dnia odizolowała bpa Ma od wier-
nych. Według informacji podawanych przez diecezję 
Szanghaj, jest on przetrzymywany w seminarium du-
chownym w Sheshan. W niedzielę, 8 lipca, bp Ma Daqin 
miał odprawić pierwszą Eucharystię jako nowy pasterz 
diecezji, lecz się na niej nie pojawił. Natomiast księża 
i siostry zakonne z diecezji otrzymali 8 lipca wieczorem 
e-mail od biskupa z wiadomością następującej treści: 
„Czuję się psychicznie i fizycznie wyczerpany po 
święceniach. Potrzebuję odpoczynku i odprawiam pry-
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watne rekolekcje. Za zgodą biskupa Jin [Luxian] jestem 
u boku Matki Bożej z Sheshan”. 11 lipca lokalne władze 
rozpoczęły postępowanie sądowe w sprawie bpa Ma, 
twierdząc, że sobotnia uroczystość „poważnie złamała 
reguły Konferencji Biskupów Kościoła Katolickiego 
w Chinach dotyczące wyboru i święceń biskupich”. 
Tego samego dnia na stronie internetowej diecezji 
Szanghaj pojawiło się wezwanie, by „porzucić plotki, że 
Ma Daqin przebywa w areszcie domowym”; w wia- 
domości tej „przypadkowo” pominięty jest tytuł biskupi 
nowo konsekrowanego.  
 

 
 

Od 11 lipca diecezjalna Komisja Sprawiedliwości 
i Pokoju w Hongkongu organizowała przed Biurem 
Rządu ChRL w tym mieście protesty przeciw prze-
trzymywaniu bpa Ma i innych katolików. „Wzywamy 
chiński rząd, by natychmiast uwolnił bpa Ma oraz re-
spektował jego pragnienie wystąpienia ze Stowarzysze-
nia Patriotycznego” – powiedział Patrick Poon, członek 
komisji. Protestujący informowali też, że niektóre ka-
tolickie strony internetowe w Chinach otrzymały 
ostrzeżenie, by usunąć wszystkie informacje dotyczące 
bpa Ma. W proteście uczestniczył również emerytowany 
bp Hongkongu, kard. Józef Zen. Poza tym, odprawiano 
msze święte i modlitwy o  poszanowanie wolności reli-
gijnej w Państwie Środka. O. Federico Lombardi 12 lip- 
ca wyraził zatroskanie niepewnym losem bpa Ma 
i poinformował, że Stolica Apostolska nie ma z nim 
bezpośredniego kontaktu. Podkreślił, że między Peki-
nem i Rzymem istnieje podstawowy brak zgody odno-
śnie rozróżniania sfery religijnej i politycznej. „Kościół 
jest autonomiczny i nie chce ingerować w sprawy poli-
tyczne”. 20 lipca zakończyło się postępowanie w spra- 
wie bpa Ma. Do tego czasu biskupi, którzy 7 lipca 
uczestniczyli w święceniach, składali w Pekinie zezna-
nia, a ok. 100 księży i sióstr zakonnych diecezji Szan-
ghaj, w tym również tych, którzy nie wzięli udziału 
w uroczystości, zostało przesłuchanych. Mimo zakoń-

czenia postępowania, Pekin nie wydał żadnego orze-
czenia w sprawie bpa Ma, który nadal jest pozbawiony 
wolności i nie może sprawować posługi biskupiej. 
Wobec tej trudnej sytuacji kardynał Jan Tong Hon 
z Hongkongu stwierdził, że „dialog między Chinami 
a Watykanem jest niezbędny. Rozwiązanie dramatycznej 
sytuacji bpa Ma Daqin jest sprawą bardzo pilną. Jedynie 
na drodze dialogu można dojść do porozumienia, 
w którym obie strony odniosą zwycięstwo”.  
 
� 15 lipca 2012: „Wakacje z Bogiem” po chińsku. 
Jak co roku, w okresie wakacyjnym wspólnoty katolickie 
w Chinach organizują różnego rodzaju obozy i spotkania, 
by pogłębić chrześcijańską formację, doświadczenie 
wiary, przynależność do Kościoła, oraz świadomość 
misyjną dzieci i młodzieży. Według informacji podanych 
przez agencję „Wiara”, ok. 60 dzieci z parafii Feixiang 
w diecezji Handan (prow. Hebei) należy do nowo po-
wstałej „Wspólnoty św. Ludwika Gonzagi”. Podczas 
pierwszej sesji formacyjnej w dniach 5-12 lipca, dzieci, 
przy pomocy księży i sióstr zakonnych, pogłębiały zna-
jomość katechizmu, liturgii i Pisma Świętego. Ok. 70 
dzieci brało udział w obozie zorganizowanym przez 
seminarzystów z diecezji Wenzhou (prow. Zhejiang) 
pod hasłem „Doświadczaj wiary w miłości, dziel Miłość 
Boga w wierze”. Na zakończenie obozu, w niedzielę 
15 lipca, ośmioro dzieci przyjęło chrzest, a dwoje Pier- 
wszą Komunię Świętą. Z kolei grupa młodzieży (32 
osoby) z parafii Xizhongying w Xingtai (prow. Hebei) 
uczestniczyła w „obozie życia w wierze”, po którym, 
wraz z 18 osobami dorosłymi z parafii, przyjęli sakra-
ment bierzmowania z rąk administratora apostolskiego 
diecezji Xingtai. Ich wzorem w życiu wiary będzie odtąd 
siedmiu świętych z Xingtai, którzy życiem świadczyli 
o wierze.  
 
Spotkanie Watykańskiej Komisji ds. Kościoła Kato-
lickiego w Chinach 
Powołana do istnienia przez papieża Benedykta XVI 
w 2007 r. komisja, podczas swego dorocznego spotkania 
w dniach od 23 do 25 kwietnia 2012 r. omawiała kwestie 
dotyczące życia Kościoła katolickiego w Państwie 
Środka. W perspektywie zbliżającego się Roku Wiary 
prace komisji koncentrowały się wokół tematu formacji 
katolików świeckich. Komunikat końcowy opubliko-
wany w języku chińskim i angielskim wskazuje na za-
danie stojące przed wiernymi w Chinach: na wzór Jezusa 
mają wzrastać „w mądrości i latach oraz w łasce u Boga 
i ludzi”. Jako środki pomocne w tym procesie wskazano: 
coraz głębsze wchodzenie w życie Kościoła, karmione 
słuchaniem słowa Bożego z wiarą, solidną znajomością 
Katechizmu Kościoła Katolickiego i życiem spójnym 
z wymogami życia w Chrystusie; udział i szczególny 
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wkład katolików w życie cywilne i pracę, przez szacu-
nek wobec życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, 
miłość rodzinną, promowanie wartości cennych zarówno 
w katolicyzmie, jak i tradycyjnej kulturze chińskiej, ta-
kich jak miłość do ojczyzny wyrażana w uczciwym życiu 
i trosce o  wspólne dobro, doskonalenie osobistego życia 
duchowego, aktywny udział w życiu parafii i zaanga- 
żowanie w apostolat. Komisja z radością zauważyła, że 
dzięki przepowiadaniu Ewangelii przez, nierzadko 
biedne i pozbawione środków materialnych wspólnoty 
katolickie, co roku wielu dorosłych prosi o  chrzest. 
W tym kontekście podkreślono ważność solidnego ka-
techumenatu, zaadoptowania rytu inicjacji chrześcijań-
skiej dorosłych oraz troski o formację po przyjęciu sa-
kramentu chrztu świętego. Biskupi i kapłani winni 
podjąć wszelkie wysiłki, by utrwalić w wiernych na-
uczanie Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza eklezjolo-
gii i nauki społecznej Kościoła. Komunikat zachęca do 
szczególnej troski o  dobre przygotowanie osób posłu-
gujących w ewangelizacji, katechezie i dziełach miło-
sierdzia oraz do znalezienia właściwych odpowiedzi na 
zjawisko migracji wewnętrznej i urbanizacji. Wyraża 
nadzieję, że praktyczne wskazania Stolicy Apostolskiej 
na Rok Wiary nie tylko zostaną przyjęte z entuzjazmem 
i w twórczym duchu, ale też pobudzą chińskie wspólnoty 
katolickie do podjęcia inicjatyw mających na celu 
wprowadzenie w życie listu papieża Benedykta XVI do 
Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej 
z 27 maja 2007 r. „Wierni świeccy są wezwani do tego, 
by z apostolską gorliwością uczestniczyć w ewangeli- 
zacji Chin. Przez chrzest i bierzmowanie otrzymali oni 
od Chrystusa łaskę i zadanie budowania Kościoła”.  
W trakcie spotkania wyrażono uznanie dla biskupów 
i księży, którzy pozostają zamknięci lub cierpią na 
skutek niesprawiedliwie narzucanych restrykcji w wy-  
pełnianiu powierzonej im misji. Potrzebna im jest 
szczególna modlitwa Kościoła, by mogli przetrwać 
trudności z pogodą ducha, w wierności Chrystusowi. 
Odnosząc się do złożonej sytuacji biskupów w Chinach, 
komunikat stwierdza: „Kościół potrzebuje dobrych bi-
skupów. Są oni darem Boga dla Jego ludu, dla dobra 
którego sprawują urząd nauczania, uświęcania i rzą- 
dzenia. Są również wezwani, by nieść życie i nadzieję 
wszystkim, których spotykają. Zadanie i władzę otrzy- 
mują od Chrystusa poprzez Kościół i sprawują ją 
w jedności z biskupem Rzymu i wszystkimi biskupami 
świata. W odniesieniu do szczególnej sytuacji Kościoła 
w Chinach zauważono, że roszczenia „stowarzyszeń 
i konferencji” do stawiania się ponad biskupami i prze- 
wodzenia wspólnocie kościelnej nadal istnieją. W tej 
sytuacji instrukcje zawarte w liście papieża Benedykta 
XVI pozostają aktualne i wyznaczają kierunek postę-
powania. Ważne jest ich przestrzeganie, aby „oblicze 

Kościoła mogło jasno świecić pośród szlachetnego ludu 
chińskiego. Jasność ta została zaćmiona przez księży, 
którzy nielegalnie przyjęli święcenia biskupie, oraz 
przez nielegalnie wyświęconych biskupów, którzy wy-
konywali akty władzy biskupiej lub udzielali sakra-
mentów. Czyniąc tak, uzurpują sobie władzę, której 
Kościół im nie udzielił. Niedawno niektórzy z nich 
uczestniczyli w święceniach biskupich uznanych przez 
Kościół. Zachowanie tych biskupów pogarsza ich sytu-
ację kanoniczną, co więcej, wywołało niepokój wiernych 
i często gwałciło sumienia księży i wiernych uczestni-
czących w obrzędach. Jasność ta została zaćmiona rów-
nież przez biskupów uznanych przez Kościół, którzy 
uczestniczyli w nielegalnych święceniach biskupich. 
Wielu spośród nich wyjaśniło już swoją pozycję 
i poprosiło o  przebaczenie; Ojciec Święty życzliwie im 
przebaczył. Inni jednak, którzy również uczestniczyli 
w tego rodzaju nielegalnych konsekracjach biskupich, 
nie wyjaśnili jeszcze swej sytuacji; zachęcamy, by jak 
najszybciej to uczynili. Uczestnicy spotkania plenarnego 
śledzą te bolesne wydarzenia z uwagą i w duchu miłości. 
Choć są świadomi szczególnych trudności obecnej sy-
tuacji, przypominają, że nie można w imię ewangelizacji 
rezygnować z zasadniczych elementów katolickiej wiary 
i dyscypliny. Posłuszeństwo Chrystusowi i Następcy św. 
Piotra jest podstawą każdej prawdziwej odnowy; odnosi 
się to do każdej kategorii Ludu Bożego”. Komisja de-
batowała nad kształtem formacji księży, osób konse-
krowanych i seminarzystów. Wyrażono radość z odpo- 
wiednich programów formacji ludzkiej, intelektualnej, 
duchowej i pastoralnej dla seminarzystów oraz z inicja-  
tyw sprzyjających formacji stałej kapłanów. Z uznaniem 
wspomniano o przedsięwzięciach różnych żeńskich zgro- 
madzeń zakonnych, mających na celu koordynacje 
działań formacyjnych osób konsekrowanych. Zauwa-
żono, że w ostatnich latach znacznie spadła liczba po-
wołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. „Zjawi-
sko to wzywa do gorliwej modlitwy do Pana żniwa oraz 
wzmacnia świadomość, że każdy ksiądz i siostra za-
konna są wezwani, by – przez wierne i jasne świadectwo 
ewangeliczne – zachęcać ludzi młodych do pójścia za 
Chrystusem z mężnym sercem”. W części końcowej 
dokument nawiązuje do 24 maja, który – jako wspo-
mnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i Dzień 
Modlitw za Kościół w Chinach – stanowi dla całego 
Kościoła okazję, by „prosić o  energię i pocieszenie, 
miłosierdzie i odwagę dla katolickiej wspólnoty 
w Chinach”.  

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 

5 

Źródła: (kwiecień – lipiec): UCAN, Asianews, Agenzia Fides, 
Hong Kong Sunday Examiner, Vatican Information Service, 
Vatican Insider, Ecumenical News International 24.05, Radio 
Free Asia 2.07, www.templetonprize.org 14.05,Yale Daily 
News 4.04., źródła prywatne.  
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Trudna wizyta prawosławnego metropolity w Chinach 
Metropolita wołokołamski Hilarion (Ałfiejew), prze-
wodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Ko-
ścielnych Patriarchatu Moskiewskiego, przebywał 
w dniach 18-24 czerwca w Chinach, gdzie uczestniczył 
w drugich konsultacjach rosyjsko-chińskiej grupy do 
spraw relacji i współpracy w sferze religii. Wizyta od-
była się na zaproszenie chińskiego Państwowego Biura 
ds. Religii, a metropolicie towarzyszyli pracownik Pa-
triarchatu D.I. Pietrowskij, hierodiakon A.A. Jerszow 
i L.M. Sebastianow – dyrektor Fundacji św. Grzegorza 
Teologa, która finansowo wspomagała podróż. 

 
 

 
Drugie rosyjsko-chińskie konsultacje grupy do spraw kontaktów  

i współpracy w sferze religijnej (orthodox.cn) 
 

Metropolita Hilarion przyleciał do Pekinu 18 czerwca, 
gdzie został powitany przez pracowników ambasady 
Rosji i chińskiego Biura ds. Religii. Następnego dnia 
odbyły się drugie konsultacje rosyjsko-chińskiej grupy 
do spraw kontaktów i współpracy w sferze religijnej. 
Grupa ta powstała w oparciu o  porozumienie w sprawie 
rozwoju rosyjsko-chińskich kontaktów i współpracy 
w sferze religii rosyjskiego i chińskiego Biura ds. Religii. 
Pierwsze konsultacje odbyły się 8 czerwca 2011 roku 
w Moskwie. W tegorocznych konsultacjach, oprócz me- 
tropolity, ze strony rosyjskiej udział wzięli: zastępca 
przewodniczącego Rady Muftych Rosji Ruszan-hazrat 
Abbjasow, przedstawiciel buddyjskiej tradycyjnej San-
ghi Rosji w Moskwie Gelong Sanżej-lama i pracownik 
Patriarchatu D.I. Piotrowskij, a także radca ambasady 
w Pekinie W.Ju. Tomichin i inni rosyjscy dyplomaci; ze 
strony chińskiej: zastępca dyrektora Państwowego Biura 
ds. Religii Zhang Lebin i inni pracownicy Biura, oraz 
przedstawiciele Departamentu Europy i Azji Centralnej 
chińskiego MSZ. Do uczestnictwa w posiedzeniu za-
proszeni byli również przewodniczący Chińskiej (ofi-
cjalnej) Katolickiej Konferencji Biskupów bp Józef Ma 
Yinglin, zastępca przewodniczącego Chińskiego Sto-
warzyszenia Islamu Mustafa Yang Zhibo, zastępca 
Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego i prorektor 
Buddyjskiej Akademii Chińskiej Zong Xin. Podczas 
konsultacji, które odbyły się w dwóch sesjach, omó-

wiono aktualną sytuację religijnych organizacji w Rosji 
i w Chinach, w tym prawosławia. Podkreślono ważność 
więzi między religijnymi kręgami Rosji i Chin oraz 
wkład religii we wzmocnienie humanitarnych relacji 
między krajami. Za każdym razem podobne konsultacje 
i wizyty rodzą nadzieję na oficjalne uznanie prawosławia 
w Chinach na poziomie państwa i zapewnienie duszpa-
sterstwa dla chińskich wiernych. Rozmowy pomiędzy 
Patriarchatem Moskiewskim i chińskim Biurem ds. Re-
ligii trwają już od kilkunastu lat, ale dotychczasowe 
rezultaty mają wymiar raczej symboliczny. W tym sa-
mym dniu metropolita Hilarion odprawił, razem 
z duszpasterzem prawosławnej wspólnoty Szanghaju 
Aleksym Kisielewiczem i miejscowym proboszczem 
Sergiejem Woroninym, liturgię w niedawno odnowionej 
pekińskiej cerkwi Zaśnięcia NMP na terytorium amba-
sady, w miejscu, na którym wcześniej znajdowała się 
Rosyjska Misja Duchowna – pierwsza prawosławna 
misja w Chinach. W liturgii mogli uczestniczyć tylko 
obcokrajowcy z pekińskiej wspólnoty prawosławnej. 
Metropolita Hilarion zwracając się do wiernych, po-
wiedział m.in.: „losy ludzkie są tajemnicą, ale w życiu 
każdego człowieka przejawia się Boża Opatrzność. 
Kiedy w końcu XVII wieku grupa kozackich jeńców 
z Ałbazina została przywieziona do Pekinu, prawdo-
podobnie nikt z nich nie uważał się za apostoła. Ale 
właśnie to ich przyjście stało się początkiem Chińskiego 
Kościoła Prawosławnego, który żyje do dziś, mimo że 
znajduje się w trudnej sytuacji”.  
 Metropolita Hilarion odwiedził następnie (20 czerw-
ca) pekińskie katolickie (ogólnopaństwowe) seminarium 
duchowne w Pekinie. U wejścia został powitany przez 
rektora pekińskiego seminarium (nielegalnego) biskupa 
Kunming (w prowincji Yunnan) Józefa Ma Yinglin. 
Biskup ten jest również przewodniczącym Katolickiej 
(oficjalnej) Konferencji Biskupów i zastępcą przewod-
niczącego Stowarzyszenia Patriotycznego. Nie jest on 
uznany przez Stolicę Apostolską i podlega ekskomunice. 
Bp Ma pokazał gościom kościół seminaryjny, po-
mieszczenia szkolne, bibliotekę, muzeum, sklep ko-
ścielny, centrum informacyjne, a także dormitorium dla 
studentów i przybywających na kursy księży i sióstr 
zakonnych. Metropolita Hilarion odbył spotkanie 
z przedstawicielami profesorów i studentów, na którym 
rektor seminarium wspomniał swoją wizytę w Rosji 
w ramach delegacji chińskich liderów religijnych 
i spotkania z patriarchą Aleksym II i obecnym patriarchą 
Cyrylem. Opowiedział o  historii i obecnej sytuacji 
Kościoła katolickiego w Chinach i działalności semina-
rium. Poprosił też o  przekazanie patriarsze Cyrylowi 
najlepszych życzeń oraz zaprosił go do odwiedzenia 
pekińskiego seminarium i spotkania z katolickimi wier-
nymi, a także podarował metropolicie ikonę Matki Bożej. 
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Z kolei metropolita Hilarion opowiedział o  historii 
i współczesności Kościoła prawosławnego w Chinach 
i wyraził nadzieję, że „Chiński Autonomiczny Kościół 
prawosławny zajmie należne mu miejsce na mapie reli-
gijnych wyznań Chin”. Wspomniał też o  możliwościach 
współpracy seminarium w Pekinie i akademii duchow-
nych Patriarchatu Moskiewskiego. Na cześć metropolity 
bp Ma wydał uroczysty obiad. Wizyta u nieuznawanego 
przez Stolicę Apostolską bpa Ma była najprawdopo-
dobniej zaplanowana przez chińskie Biuro ds. Religii 
i służyła raczej wzmocnieniu jego prestiżu, a demon-
stracyjne ustawienie portretu Ojca Świętego podczas 
rozmowy można interpretować jako próbę legitymizacji. 
Niezależnie od tego, warto wspomnieć, że dobre pra-
wosławno-katolickie relacje są już w Chinach pewną 
tradycją. 

 

Metropolita Hilarion w rozmowie z bpem Ma (www.mospat.ru) 
 

Z Pekinu metropolita udał się do Szanghaju, gdzie 22 
czerwca odwiedził generalny konsulat Federacji Ro-
syjskiej, w którym co niedzielę sprawowana jest liturgia 
dla obcokrajowców. Spotkał się także z konsulem A.N. 
Smorodinym. Podczas rozmowy wymieniono poglądy na 
temat rozwoju rosyjsko-chińskich relacji w sferze religii, 
możliwości sprawowania liturgii w ocalałych prawo-
sławnych cerkwiach Szanghaju i organizacji duszpa-
sterstwa Rosjan w mieście. Dotychczas tylko w jednej 
z nich – cerkwi św. Mikołaja – rząd kilka razy, z powodu  
szczególnych okazji zezwolił na odprawienie liturgii. 
Zezwolono na to również i tym razem, i 23 czerwca 
metropolita Hilarion odprawił tam liturgię w asyście 
Aleksego Kisielewicza i duchownych chińskich: ks. 
Michała Wang i protodiakona Ewangela Lu. Obecny był 
również hipodiakon Papij Fu Xiliang – wychowanek 
abpa Wiktora Swjatina, kierującego Rosyjską Misją 
Duchowną w latach 1933–1956. W liturgii uczestniczyło 
ok. 100 wiernych (cudzoziemców) ze wspólnoty  
w Szanghaju, konsulowie Rosji, Ukrainy, Białorusi 
i Bułgarii, oraz pracownicy miejscowego Biura ds. Re-
ligii. Metropolita przekazał wspólnocie ikonę Chrystusa 
Zbawiciela.  

 Ostatni dzień swojej wizyty (24 czerwca) metropolita 
spędził w Harbinie. Dzień ten ma dla chińskiego pra-
wosławia szczególne znaczenie, gdyż przypada na 
wspomnienie 222 chińskich męczenników, zamordo-
wanych w 1900 r. podczas „powstania bokserów”. 
Metropolita Hilarion odprawił liturgię w Pokrowskiej 
Cerkwi w Harbinie – pierwszą od pół wieku biskupią 
liturgię w tej świątyni. Przez ostatnie dziesięć lat, po 
śmierci proboszcza ks. Grzegorza Zhu liturgię odpra-
wiono tylko raz, na Wielkanoc 2010 roku. Warto 
wspomnieć, że w liturgii wzięli udział dwaj Chińczycy 
z Harbinu – Wasilij Wu i Aleksandr Yu, którzy według 
porozumienia chińskiego i rosyjskiego Biura ds. Religii, 
we wrześniu rozpoczną naukę w rosyjskich akademiach 
prawosławnych. Studia te pozwalają żywić nadzieję, że 
w przyszłości pojawią się chińscy kapłani prawosławni. 
Dotychczas rząd chiński nie udzielił pozwolenia, mimo 
że w ciągu ostatnich 10 lat w rosyjskich akademiach 
studia odbyło ok. 30 chińskich wiernych. W harbińskiej 
liturgii udział wzięło ok. 60 wiernych rosyjskich, ro-
syjscy dyplomaci i pracownicy chińskiego Biura ds. 
Religii. Metropolita przekazał wiernym ikonę św. Mi-
kołaja i komplet ksiąg do cerkiewnej biblioteki. Po-
wiedział też m.in.: „Dziś prawosławie odradza się 
w  Chinach, choć nie w tak szybkim tempie jak by się 
tego pragnęło. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi różnych na-
rodowości, wyznających wiarę prawosławną, czasowo 
lub na stałe mieszka w różnych miastach Chin. Wiele 
świątyń, w tym Cerkiew Mądrości Bożej, zostało odre-
staurowanych, a w niektórych już jest sprawowana li-
turgia, choć na razie nieregularnie. Dzięki waszej silnej 
wierze i wytrwałości prawosławie utrzymuje się na 
chińskiej ziemi”.   

PIOTR ADAMEK SVD 
 

 
Wydawcy: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji: 03-729 War-
szawa 4, ul. Byszewska 1; Polska Prowincja Zgromadzenia 
Słowa Bożego: 04-118 Warszawa, ul. Ostrobramska 90; Polska 
Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego: 03-802 Warszawa 4, Skaryszewska 12. 
 
Współpracownicy numeru: o. Sławomir Rakus SVD (Nettetal), 
ks. Artur Wysocki (Warszawa), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
(Opole–Zabrze), Andrzej Miotk (Rzym), Małgorzata Adamek 
(Kraków) 
 

Korekta: Marzena Zielonka 
 
Skład zakończono: 15 lipca 2012 r. 
 
Następny numer ukaże się w październiku 2012 r. 
 
Zamówienia można składać na adres:  
„Chiny Dzisiaj”, ul. Wspólna 45, 05-070 Sulejówek 
 
chinydzisiaj.ecclesia.org.pl 
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Uwagi wstępne: Tadeusz Ma Daqin 马达钦 został  wy-

święcony w katedrze św. Ignacego na biskupa pomocni-

czego Szanghaju 7 lipca 2012 roku, za zgodą zarówno 

Stolicy Apostolskiej, jak i rządu chińskiego. Po konsekra-

cji, na zakończenie Mszy św., nowo wyświecony biskup 

podczas tradycyjnego podziękowania zrezygnował z człon- 

kostwa w Stowarzyszeniu Patriotycznym, kontrolującym 

z ramienia rządu działalność chińskiego Kościoła. Jego 

słowa zostały przyjęte gorącymi oklaskami przez zebra-

nych w kościele wiernych, a wielu z nich wzruszyło się do 

łez. Kilka godzin po Mszy św. biskup Ma został zatrzy-

many i pozbawiony możliwości kontaktu z wiernymi. Jego 

rezygnacja jest poważnym afrontem dla rządu chińskiego, 

który obawia się, że inni biskupi mogą również pójść 

w ślady biskupa Ma.   

 

Ekcelencjo, Najczcigodniejszy Biskupie Jin, Bracia 

i Siostry,  

pozdrawiam Was wszystkich.  

 Ojcze Niebieski, dziękuję za Twoje błogosławień-

stwo. Dałeś mi niezliczone łaski i dziś wybrałeś mnie –  

człowieka prostego i słabego.  

 Dziękuję Bogu za Jego łaskę. Dzisiaj dziękuję rów-

nież Tobie, biskupie Jin, że mimo upalnej pogody 

(34˚C) przybyłeś, by mnie konsekrować. Dziękuję 

również dwóm biskupom współkonsekratorom: bisku-

powi Xu i biskupowi Shen. Biskupie Jin, całym sercem 

przyjmuję nałożenie na mnie Twoich rąk i Twe błogo-

sławieństwo.  

 Dziękuję wszystkim biskupom i kapłanom, a także 

seminarzystom, siostrom i wiernym zgromadzonym tu, 

w kościele, a szczególnie tym, którzy przyjechali 

z daleka. Wasza obecność jest dla mnie umocnieniem 

i siłą. Nieustannie modliliście się za naszą diecezję i za 

mnie – kogoś, kto niewiele znaczy i wie. Moi rodzice  

i dziadkowie od dziecka karmili mnie tradycją i wiarą 

Kościoła. Po wstąpieniu do seminarium, kontynuowa-

łem edukację zgodnie z tradycją Kościoła, której prze-

strzegali moi przodkowie i poprzednicy. Nadal usilnie 

będę pracował i poświęcę całe moje życie, aby naśla-

dować Chrystusa i stać się dobrym pasterzem.  

 Chciałbym podziękować również tym kapłanom, 

siostrom, seminarzystom i świeckim, którzy z powodu 

braku miejsc lub z innych przyczyn nie uczestniczą 

w tej Eucharystii. Bóg nie sądzi z pozorów, zna zamy-

sły serc i w tym przejawia się Jego sprawiedliwość. 

Człowiek planuje, ale to Bóg sprawia. Chcę, byście 

wiedzieli: Kocham Was! Proszę, módlmy się za siebie 

nawzajem!  

 Motto mojego herbu pochodzi z dwóch słynnych 

cytatów. Pierwszy łączy się z tym, czego biskup Jin 

uczył nas przez cały okres pobytu w seminarium. To 

cytat wzięty od św. Ignacego: „Na większą chwałę Bo-

żą” (Ad maiorem Dei gloriam). W tym momencie, 

w tym miejscu musimy wybrać, w jaki sposób służyć 

Bogu tak, by oddać Mu jeszcze większą chwałę.    

 Drugi cytat, który wybrałem brzmi: „Aby byli jed-

no” (Ut unum sint). Mam nadzieję, że każdy w swoim 

sercu odpowie na nauczanie Jezusa skierowane do 

Apostołów: „Oby wszyscy stanowili jedno!”. Przez ca-

łe moje życie będę dążyć do jedności. 

 W świetle nauczania naszej Matki-Kościoła, służąc 

jako biskup, powinienem skoncentrować się na pracy 

pastoralnej i ewangelizacji. Byłoby dla mnie niezręczne 

piastowanie innych funkcji. Dlatego też, od dzisiejsze-

go dnia – konsekracji na biskupa, nie mogę dłużej po-

zostawać członkiem Stowarzyszenia Patriotycznego.  

 Obyśmy byli jedno. Dla większej chwały Bożej! 

 

 

 
Bp Ma w czasie kazania (www.ang3699.blog.163.com) 
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Uwagi wstępne: „Xinde” („Wiara”) to pierwsze katolickie 

czasopismo wydawane po rewolucji kulturalnej, a także 

znane katolickie wydawnictwo (Hebei Faith Press) 

z centrum medialnym. Z kolei katolicka organizacja cha-

rytatywna Jinde Charities organizuje pomoc dla osób star-

szych, sierot, chorych na AIDS, poszkodowanych w kata-

strofach naturalnych oraz wspiera różne projekty socjalne 

i edukacyjne. Poniższy wywiad z dyrektorem Wydawnic-

twa „Wiara”, ks. Józefem Li Rongping, i dyrektorem or-

ganizacji Jinde Charities, ks. Janem Ren Dakai ukazał się 

w „Missio Korrespondenz” 2012, nr 2, s. 6-9. Na język 

polski przetłumaczył go ANTONI KOSZORZ SVD. 

 

Na czym polega praca wydawnictwa „Wiara”? 

Wydawnictwo „Wiara” ma trzy wielkie pola działania. 

Po pierwsze, wydajemy tygodnik, który jest jedynym 

zarejestrowanym czasopismem katolickim w Chinach. 

Po drugie, wydajemy książki o tematyce religijnej 

z zakresu duchowości, liturgii, nauki Kościoła i prawa. 

Po trzecie, mamy strony internetowe (www.xinde.org 

i www.chinacatholic.org), na których publikujemy 

przede wszystkim zawartość naszego czasopisma.  

Wydawnictwo prasowe „Wiara” zostało powołane do 

życia w 1991 roku przez ks. Jana Baptystę Zhang Shi-

jiang, aby poszczególne parafie mogły się nawzajem in-

formować o tym, co się w nich dzieje. Wcześniej, pod-

czas i po rewolucji kulturalnej, przez długi czas nie 

mieliśmy żadnej prasy katolickiej. Początkowo nasze 

czasopismo ukazywało się nieregularnie. Z biegiem 

czasu powstał stały zespół redakcyjny i raz w tygodniu 

ukazuje się nasze ośmiostronicowe pismo. Jest ono 

skierowane do katolików w Chinach, ale także do chiń-

skich chrześcijan za granicą. W naszym czasopiśmie 

podejmowane są tematy dotyczące: dzieci, młodzieży, 

liturgii, sakramentów, wiadomości z Kościoła lokalne-

go i powszechnego. Pismo to ma sprawić, by nasz Ko-

ściół był widoczny. Osoby, które nie mówią po angiel-

sku, a tylko po chińsku, powinny również być 

informowane o tym co dzieje się we wspólnocie kato-

lickiej, zarówno w Chinach, jak w innych miejscach: 

we Włoszech, Indiach, Filipinach i na całym świecie. 

Publikujemy również statystyki o liczbie katolików 

w poszczególnych parafiach. Poza tym, w naszym cza-

sopiśmie jest podany czas nabożeństw i adresy po-

szczególnych parafii. Jest też dział formacyjny, 

w którym czytelnicy mogą się więcej dowiedzieć 

o Kościele. Ponadto publikujemy apele o zbiórkach 

i informacje o społecznej aktywności Kościoła. Wśród 

publikacji książkowych znajdują się: dzieła chińskie – 

rozważania, impulsy pogłębiające życie duchowe 

i pisma Kościoła lokalnego; oraz przekłady dzieł za-

granicznych, dzieła teologiczne i teksty z zakresu na-

uczania Kościoła. 

Dostęp do tekstów zagranicznych mamy dopiero od lat 

80. XX w., stąd mamy jeszcze wiele do nadrobienia 

w zakresie tłumaczeń. Nie wiedzieliśmy wcześniej nic 

o Soborze Watykańskim II, o rozwoju i nowych kie-

runkach w teologii i naukach biblijnych. Książki tłuma-

czone i wydawane przez wydawnictwo „Wiara” są 

szczególnie ważną pomocą w kształceniu seminarzy-

stów. W tej chwili przejmujemy wiele z teologii euro-

pejskiej. Z biegiem czasu będziemy rozwijać naszą 

własną teologię chińską. 
 

Katolicka prasa w Chinach to coś bardzo trudnego 

i ryzykownego. Czy w tej pracy jesteście przez władze 

państwowe ograniczani? Jaki jest wasz stosunek do rządu? 

Początkowo było bardzo trudno znaleźć autorów, któ-

rzy chcieliby dla nas pisać. Stało się to prostsze, kiedy 

nasze czasopismo zostało zarejestrowane. Teraz jest ła-

twiej znaleźć autorów, ale każdy numer pisma podlega 

cenzurze władz. Stąd też musimy ustawicznie uważać, 

aby nie podejmować tematów kontrowersyjnych. Jed-

nak o pewnych sprawach należy mówić. Korzyścią wy-

pływającą z państwowej cenzury jest to, że w ten spo-

sób także władze są o naszych sprawach i działaniach  

informowane. Musimy poza tym utrzymywać równo-

wagę pomiędzy Kościołem oficjalnym i podziemnym. 

Czasopismo jest przeznaczone dla wszystkich katoli-

ków. Naszym celem jest wnoszenie pokoju do podzie-

lonego Kościoła. Dlatego staramy się przede wszystkim 

skupiać uwagę na sprawach pozytywnych i podawać 

dobre wiadomości. Mimo różnych problemów w chiń-

skim Kościele, musimy iść naprzód i myśleć o przysz- 

łości, o tym, co służy dobru całego Kościoła. Koncen-

trujemy się więc na tym, jak pomóc każdemu chrześci-

janinowi w prowadzeniu dobrego, chrześcijańskiego 

życia. W tym wypadku jest obojętne, do której grupy 

Kościoła w Chinach się przynależy. Papież Benedykt 

XVI w swoim liście do katolików w Chinach w roku 

2007 bardzo wyraźnie powiedział, że jest tylko jeden 

Kościół. Musimy przezwyciężać podziały wewnątrz 

Kościoła w Chinach. Różnice, które istnieją, nie doty-

czą przecież sedna naszej wiary. Nikt z nas nie jest 

przeciwko Rzymowi. 
 

Czy jest jakiś postęp w stanowisku chińskiego rządu 

względem Kościoła katolickiego? 

W pierwszych latach działalności wydawnictwa „Wia-

ra” pewne publikacje nie mogły się ukazać, bo pisali-

śmy w nich za dużo o papieżu. Dziś możemy na przy-

 Nie wystarczy tylko mówić  

o Ewangelii 
 

Wydawnictwo „Wiara” 

 i organizacja charytatywna Jinde Charities 
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kład tłumaczyć katechizm i go wydawać. Możemy na 

stronie tytułowej umieścić zdjęcie papieża i drukować 

to, co powiedział. Dawniej nie było to możliwe. Nie 

informujemy tylko o dyplomatycznych stosunkach po-

między Chinami a Watykanem. 
 

Jinde Charities jest w chińskim Kościele organizacją po-

mocy społecznej i podejmuje bardzo ważne zadania apo-

stolatu społecznego w Kościele katolickim. Jak w Chinach 

wspiera ona ludzi potrzebujących pomocy? 

W 1998 r. uzyskaliśmy pozwolenie na naszą działal-

ność, zaś od 2006 jesteśmy zarejestrowaną organizacją 

pozarządową. Do naszej działalności należy zaliczyć: 

pomoc w czasie katastrof, pomoc dla konkretnych osób, 

które znalazły się w potrzebie, troska o ludzi starszych, 

włącznie z kształceniem pielęgniarek do pomocy lu-

dziom w podeszłym wieku, różne rodzaje prewencji 

zdrowotnej, jak również pomoc osobom zarażonym wi-

rusem HIV, wprowadzanie programów służących roz-

wojowi wsi, pozyskiwaniu wody i promocji gospo-

darstw rolnych. Kładziemy przy tym nacisk na 

organizację grup samopomocy. Uważam naszą organi-

zację za bardzo ważną cząstkę Kościoła katolickiego 

w Chinach. Nie wystarczy, że Kościół tylko mówi 

o Ewangelii. Musimy ludziom pokazać, co Ewangelia 

oznacza. Dobrą Nowinę musimy głosić nie tylko sło-

wami, ale i poprzez działanie. 
 

Siła gospodarcza Chin rośnie. Co zmienia się dzięki temu 

dla ludności? 

To prawda, że Chiny stają się coraz bogatsze, ale nie 

dotyczy to wszystkich Chińczyków. Są ludzie bardzo 

bogaci, którzy posiadają miliony. Ale ubogim, którzy 

mieszkają z daleka od wielkich miast, często brakuje 

żywności i wody. Przepaść między bogactwem 

i ubóstwem rośnie. W telewizji pokazywane są miasta 

pełne świateł, z drapaczami chmur. Natomiast na wsi 

często brakuje prądu, wody pitnej czy opieki zdrowot-

nej. Dlatego wielu mieszkańców wsi przenosi się do 

wielkich miast. 
 

Jakie różnice obserwuje się w życiu Kościoła w Europie 

i Chinach? 

[…] Szczególne wrażenie robi na mnie społeczna świa-

domość (europejskiego) Kościoła. Jest tak wiele ko-

ścielnych organizacji dobroczynnych i projektów, które 

wspomagają ludzi zarówno na płaszczyźnie krajowej, 

jak i międzynarodowej. Kościół w Chinach może się 

wiele nauczyć. W Chinach żyją ludzie wielkoduszni, 

gotowi spieszyć z pomocą. Ale nie jesteśmy dostatecz-

nie zorganizowani. Było to bardzo widoczne po wiel-

kim trzęsieniu ziemi w 2008 roku. Ludzie byli gotowi 

do bezinteresownej pomocy. Brakowało jednak struktur, 

by tę gotowość wykorzystać i móc w sposób efektywny 

pomóc. Pracujemy nad tym, aby w ramach naszej or-

ganizacji rozwinąć odpowiednie struktury i stać się 

bardziej profesjonalnymi. 
 

Czego oczekujecie od naszego Kościoła?  

Jest nam potrzebna nie tylko pomoc finansowa, ale 

również wsparcie techniczne i duchowe. Pomoc finan-

sowa jest dla naszej organizacji bardzo ważna. Środki, 

którymi możemy wspomagać naszych biednych, 

w dwóch trzecich otrzymujemy z zagranicy. Pomaga 

nam to dawać ewangeliczne świadectwo w Chinach. 

Od niedawna otrzymujemy również wsparcie technicz-

ne przez wymianę personalną. Europejczycy pracują 

u nas w Chinach, a my się od nich uczymy. Niektórzy 

z naszych współpracowników mają też możliwość od-

bycia praktyki w instytucjach Caritasu w Europie, 

gdzie wiele się uczą. Naturalnie nie wszystkie doświad-

czenia zagraniczne są możliwe do zastosowania w Chi- 

nach. Pomagają nam one jednak rozwinąć nasz własny 

system działalności charytatywnej. Równie ważne jest 

wsparcie w zakresie duchowym, przez modlitwę, 

a także, na przykład, obecność tematów chińskiego Ko-

ścioła w europejskich mediach. Kościół w Chinach czu-

je się w ten sposób wzmocniony i wsparty przez Ko-

ściół powszechny. Naszym celem na najbliższe lata jest, 

aby naszą organizację uczynić możliwie jak najbardziej 

profesjonalną, a przez to jak najbardziej skuteczną 

w działaniu, oraz by stała się wspólną platformą dla 

wszystkich ludzi w Chinach o wspaniałomyślnym sercu. 
 

W Chinach katolicy stanowią bardzo mały procent ludno-

ści. Jakie są wasze relacje z innymi religiami i wyznaniami? 

Często współpracujemy z buddyjskimi organizacjami 

charytatywnymi i bierzemy udział w programach wy-

miany, organizowanych przez buddystów. Poza tym, 

jesteśmy też wspierani przez jedną z fundacji prote-

stanckich. Najczęściej jednak w każdej wiosce znajdu-

jemy wielu katolickich wolontariuszy. Sieć pomocy, 

którą daje Kościół katolicki jest naszą wielką siłą. Cho-

ciaż czasem nie znamy nikogo w danej miejscowości, 

wystarczy, że poprosimy lokalną wspólnotę, a zawsze 

otrzymujemy wsparcie.         

 

 

Kościół katolicki ze swej strony patrzy z szacun-

kiem na zaskakujący rozwój i na dalekowzroczne 

plany [Chin] i oferuje z dyskrecją własny wkład 

w promocję i obronę osoby ludzkiej, jej walo-

rów, jej duchowości i transcendentnego powoła-

nia. Kościołowi leżą szczególnie na sercu warto-

ści i cele, które mają pierwszorzędne znaczenie 

również dla współczesnych Chin: solidarność, 

pokój, sprawiedliwość społeczna, inteligentne 

kierowanie zjawiskiem globalizacji. 

JAN PAWEŁ II 
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Od 1980 roku obserwować można proces odrodzenia 
daoizmu na obszarach miejskich Chin, zarówno w świą-  
tyniach, przy których mieszkają mnisi, jak również 
w tych, gdzie nie są obecni. Odnowa ta dokonuje się 
w dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony istnieją 
świątynie „oficjalne”, zrzeszone w Chińskim Stowa-
rzyszeniu Daoistycznym, które reprezentują nowoczesny 
daoizm i oferują różnorodne usługi religijne. Z drugiej 
zaś strony pojawiają się „świątynie wspólnotowe”, or-
ganizujące od podstaw życie religijne w nowych dziel-
nicach miast i położonych na ich peryferiach osiedlach 
miejskich. Treścią niniejszego artykułu są złożone po-
wiązania obydwu typów świątyń oraz należących do nich 
wiernych i daoistycznego duchowieństwa1. 
 

 Świątynia daoistyczna w Qingdao  
 

Wzrost intensywności życia religijnego i praktyk reli-
gijnych w Chińskiej Republice Ludowej, zarówno 
w miastach, jak i na obszarach wiejskich, jest zdumie-
wający, choć przybiera bardzo różną postać. Podczas 
gdy dla terenów wiejskich charakterystyczna jest odnowa 
wspólnotowych form religijnych (takich jak świątynie 
lokalnych bóstw, ku czci zmarłych przodków, lub też 
ośrodki pielgrzymkowe), to na terenach miejskich te for- 
my religijności nie mają możliwości rozwoju ze wzglę- 
dów politycznych lub po prostu z braku miejsca na bu-
dowę świątyni. Zakazy dotyczące aktywności religijnej 

                                                 
1  Artykuł ukazał się w języku francuskim pod tytułem Temples e 

taoïstes en Chine urbaine depuis 1980, „Perspectives chinoises” 
2009, nr 4, s. 34-43 i w języku niemieckim pod tytułem Tempel 

und Daoisten im urbanen China seit 1980, „China heute” 2010, nr 
2, s. 87-96. Na język polski przetłumaczył SŁAWOMIR RAKUS 
SVD. Skróty pochodzą od redakcji. 
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Świątynie i wyznawcy daoizmu  
w miastach Chińskiej Republiki 
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poza oficjalnie zarejestrowanymi „ośrodkami kultu re-
ligijnego” są w miastach surowiej przestrzegane i eg-
zekwowane. Stąd też w ośrodkach miejskich zaobser-
wować można prawdziwą eksplozję nowych form 
religijnych, takich jak ruchy konfucjańskie, stowarzy-
szenia świeckich, świątynie domowe i ruchy religijne 
skoncentrowane na ćwiczeniach fizycznych. Te nowe 
dynamiczne ruchy nie są związane z konkretnym tery-
torium i nie włączają się w istniejące religijne struktury 
organizacyjne 2 . Podczas gdy na niektórych terenach 
wiejskich (przede wszystkim w prowincji Fujian) liczba 
świątyń osiągnęła już stan sprzed zniszczeń dokonanych 
w XX w. (jedna świątynia przypada na około 100 rodzin), 
to liczba świątyń w dużych miastach jest o wiele niższa3. 
Ta olbrzymia różnica pomiędzy obszarami wiejskimi 
i miejskimi jest jednym z rezultatów modernizacji Chin. 
Wzrost aktywności świątyń w nowoczesnych miastach 
spowodowany jest głównie przez dwa czynniki. Pierw-
szym z nich jest rozrastanie się chińskich miast, których 
peryferyjne dzielnice wchłaniają coraz więcej podmiej-
skich wsi wraz z ich świątyniami. Drugim czynnikiem są 
zmiany polityczne – wszędzie wyraźnie widoczne, choć 
o różnym stopniu nasilenia w zależności od miejsca. 
Jednym z aspektów tych przemian jest integracja ele-
mentów religijnych w ramach chińskiego nacjonalizmu, 
który preferuje tzw. „chińskie” religie (buddyzm i da-
oizm w przeciwieństwie do chrześcijaństwa). W do-
tychczasowych badaniach nad rozprzestrzenianiem się 
świątyń miejskich zajmowano się przede wszystkim 
świątyniami buddyjskimi 4 . Nasza uwaga i zaintereso-
wanie zwrócone są na świątynie daoistyczne oraz ich rolę 
w życiu religijnym miast. Posługujemy się przy tym 
bardzo szerokim pojęciem „świątyni daoistycznej”, 
obejmującym wszystkie świątynie, w których dao-
istyczne duchowieństwo regularnie celebruje rytuały 
religijne. Podzielić je można na dwie kategorie. Po-
równanie ich umożliwia zrozumienie i zdefiniowanie 
kierunku, w którym rozwija się współczesny daoizm. 
 Niniejszy artykuł jest rezultatem projektu „Świątynie, 
zurbanizowane społeczeństwo i daoizm”. Celem tego 
projektu była próba zrozumienia rozwoju daoizmu na 
terenach miejskich począwszy od końca XIX w. na 

                                                 
2  David Palmer, Vincent Goossaert, The Religious Question in 

Modern China, Chicago 2011. 
3  Kenneth Dean, Further Partings of the Way: The Chinese State and 

Daoist Ritual Traditions in Contemporary China, w: Making Re-

ligion, Making the State: The Politics of Religion in Contemporary 

China, eds. Ashiwa Yoshiko, David L. Wank, Standford 2009, s. 
178-210. 

4  Ji Zhe, Buddhism in the Reform-Era China: A Secularised Re-

vival?, w: Religion in Contemporary China: Revitalization and 

Innovation, ed. Adam Yuet Chau, London 2011; Ashiwa Yoshiko, 
David L. Wank, The Politics of a Reviving Buddhist Tempel: State, 
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podstawie badań przeprowadzonych w dużych miastach. 
Uwzględniając wyniki obserwacji innych członków tego 
projektu dokonanych w Wuhan i Guangzhou oraz biorąc 
pod uwagę opublikowaną już literaturę, skoncentrowa-
liśmy się przede wszystkim na świątyniach w Szanghaju, 
Suzhou oraz Hangzhou. Z tych miast pochodzi również 
większość przedstawionych w tym artykule przykładów. 
Aspekt historyczny naszego projektu wymaga krótkiego 
przedstawienia sytuacji przed rokiem 1949. Umożliwia 
to bowiem lepsze zrozumienie współczesnych rozłamów 
istniejących pomiędzy świątyniami Chińskiego Stowa-
rzyszenia Daoistycznego, a „świątyniami wspólnoto-
wymi”, których relacje są bardzo złożone. Ukazując 
społeczne oraz rytualne funkcje świątyń, chcemy zwró-
cić uwagę na różne formy daoizmu na terenach miejskich. 
Naszym zadaniem jest ukazanie kompleksowości i na-
pięcia istniejącego we współczesnym miejskim daoizmie, 
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu politycznego 
i społecznego […]. 
 

Sytuacja przed rokiem 1949 
Struktura organizacyjna świątyń miejskich uległa głę-
bokim przemianom w wyniku agresywnej polityki an-
tyreligijnej poszczególnych rządów w końcowym okre-
sie cesarstwa chińskiego. Mimo tego schemat tej 
struktury był wyraźnie widoczny jeszcze w 1949 r. 
W każdym dużym mieście istniała jedna lub dwie świą-
tynie daoistyczne, które określamy mianem „centralnych 
świątyń”. Były one zarządzane przez lokalne elity dao-
istyczne, utrzymujące kontakty z lokalnymi urzędnikami, 
jak również z elitami życia kulturalnego i przedsiębior- 
cami. Często zdarzało się, że rolę „centralnej świątyni” 
przejmowały „świątynie bóstwa miasta” (chenghuang 

miao 城隍廟 ) lub „świątynie Wschodniego Szczytu” 
(dongyue miao 東嶽廟). Elity daoistyczne, zarządzające 
i kontrolujące te duże świątynie, były na ogół członkami 
jednej z dwóch daoistycznych szkół: Quanzhen 全真 lub 
Zhengyi 正一. Pomimo różnic w organizacji, ich liturgia 
jest bardzo podobna. Jednocześnie istniała duża liczba 
małych świątyń, usytuowanych z reguły w mniejszych 
dzielnicach lub utrzymywanych przez różne instytucje, 
które zatrudniały daoistycznych duchownych do spra-
wowania liturgii z okazji świąt lub ważnych wydarzeń5. 
Świątynie te będąc wprawdzie niezależnymi, ze względu 
na hierarchiczną strukturę były jednak ze sobą połączone. 
Organizacja dużych świąt w całym mieście (jak np. 
procesja ku czci bóstwa miasta odbywająca się co trzy 
lata) była domeną elit daoistycznych z centralnej świą-

                                                 
5  Informacje o roli małych świątyń w życiu religijnym i społecz- 

nym chińskich miast przed 1949 r. można znaleźć w pracach 
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tyni miasta, przy czym wszystkie małe świątynie par-
tycypowały w ich planowaniu i przygotowaniu. Przed-
stawiciele małych świątyń odwiedzali regularnie central- 
ną świątynię i uczestniczyli w organizowanych przez nią 
procesjach. Całkowita zmiana organizacji świątyń oraz 
samego daoizmu po roku 1949 doprowadziła do upadku 
tych struktur i została zastąpiona biurokratycznym za-
rządzaniem. 
 

Świątynie Stowarzyszenia Daoistycznego po roku 1980 
Stowarzyszenie Daoistyczne (daojiao xiehui 道教協會) 
powstało w roku 1957; w 1966 zostało rozwiązane i na 
nowo przywrócone do istnienia w roku 1980. Do jed-
nych z najważniejszych zadań stowarzyszenia należą 
pertraktacje z lokalnymi władzami, dotyczące  zwrotu 
skonfiskowanych po roku 1949 świątyń i majątków6. Na 
chwilę obecną do Stowarzyszenia Daoistycznego należy 
około 1000 świątyń. Najważniejsze decyzje (dotyczące 
np. tego, co jest w świątyniach dozwolone, a co zabro-
nione) podejmowane są wprawdzie przez rząd na po-
szczególnych poziomach hierarchii administracyjnej za 
pośrednictwem Biura do spraw Religii, jednak Stowa-
rzyszenie Daoistyczne reguluje, pod kontrolą rządu, 
codzienne życie świątyń.  
 Wśród świątyń Stowarzyszenia dostrzegalne są spore 
różnice. Istnieją świątynie, które były przed rokiem 1949 
centralnymi świątyniami miejskimi, a ponieważ zgru-
powane były na ogół wokół wielkich klasztorów (szkoły 
quanzhen), były zatem pierwszymi świątyniami, które 
otwarto ponownie po roku 1980. Spora liczba przed-
stawicieli szkoły quanzhen należy do Stowarzyszenia 
Daoistycznego, a ponadto świątynie te są w miastach 
bardziej odizolowane od ruchu i gwaru miejskiego ani-
żeli świątynie szkoły zhengyi. Świątynie odrestaurowane 
ze środków rządowych funkcjonują jednocześnie jako 
filie Stowarzyszenia Daoistycznego, ośrodki formacyjne 
(są siedzibą seminariów daoistycznych) oraz jako 
atrakcje turystyczne. 
 Odrodzenie i odbudowa świątyń poświęconych bó-
stwom miast dokonała się o wiele później. Świątynie te 
w wielu przypadkach zostały zburzone w okresie re-
wolucji lat 1911–1912, czy też w okresie tzw. „kampanii 
północnej” w latach 1926–1928. Ponieważ znajdowały 
się one w centrum tradycyjnych struktur społecznych, 
których zmiany domagali się rewolucjoniści, były 
niszczone i zastępowane przez instytucje państwowe. Do 
dzisiaj wiele budynków świątynnych służy jako muzea 
lub szkoły. Świątynia bóstwa miejskiego w Szanghaju, 
jedna z pierwszych na nowo otwartych, włączona została 
do Stowarzyszenia Daoistycznego w 1994 roku. To 

                                                 
6  Lai Chi-tim, Daoism in China Today, 1980–2002, w: Religion in 

China Today, ed. Daniel Overmeyer, Cambridge 2003, s. 
413-427. 

samo stało się ze świątynią w Xi’an w roku 2003. Na-
tomiast świątynia w Guangzhou znajduje się jeszcze 
w trakcie odrestaurowywania7. Świątynia Wschodniego 
Szczytu w Pekinie, funkcjonująca od roku 1999 jako 
muzeum, jest od 2008 również siedzibą daoistów, którzy 
mogą w niej sprawować swoje rytuały. W tym miejscu 
trzeba podkreślić, że jakkolwiek pewna ilość centralnych 
świątyń sprzed 1949 została na nowo otwarta i włączona 
do Stowarzyszenia Daoistycznego, nie dotyczy to jednak 
wszystkich. Niektóre z nich zostały bezpowrotnie znisz- 
czone, część zamieniono na siedziby różnych instytucji, 
jeszcze inne funkcjonują poza stowarzyszeniem jako 
„świątynie wspólnotowe”. 
 

Daoistyczna świątynia bóstwa miasta w Szanghaju 
 

 Zajmijmy się najpierw dużymi świątyniami zrze-
szonymi w Stowarzyszeniu Daoistycznym, aby następ-
nie przejść do analizy świątyń wspólnotowych. Duże 
świątynie zrzeszone w Stowarzyszeniu Daoistycznym 
funkcjonują według modelu wystawy „kultury dao-
istycznej”, pojmowanej często jako źródło kultury chiń- 
skiej. Małe sklepiki, w których sprzedawane są książki 
i dewocjonalia, sprzyjają realizacji tej roli. Oferowane 
do sprzedaży przedmioty mają związek zarówno z księgą 
Yijing i z wróżbiarstwem, jak również z właściwym 
daoizmem. Podobnie jest w restauracjach wegetariań-
skich i herbaciarniach, w których pielęgnuje się dao-
istyczną estetykę. Sztuka i muzyka, mitologia oraz 
ćwiczenia gimnastyczne mają służyć utrzymaniu ciała 
w dobrej formie, a także zapewnieniu długiego życia 
(yangsheng). Daoiści demonstrują odwiedzającym pod-
stawowe zachowania i gesty należące do rytuału świą-
tynnego: jak zapala się pałeczki kadzidła lub też jak 
oddaje się pokłon bóstwom itd. (dotyczy to głównie 
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ludności miejskiej, wśród której znajomość tradycyjnej 
kultury religijnej w porównaniu do ludności wiejskiej 
jest bardzo mała). 
 Czasami można spotkać ośrodki „medycyny dao-
istycznej”. Niektórzy daoiści są wykształceni w medy-
cynie chińskiej (jak to często bywało do 1949 roku) 
i wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu spo-
łecznemu na medycynę daoistyczną, wykorzystują swoje 
umiejętności w praktyce8. Jednak tylko niewielu z nich 
posiada dyplomy uprawniające do wykonywania prak-
tyki leczniczej. Dlatego wielu z nich posługuje się ter-
minami z zakresu „medycyny alternatywnej”, a nawet 
nazywa swoje ośrodki „poradniami psychologicznymi”. 
Daoiści, którzy w latach 80. XX w. otrzymali prawo 
praktykowania medycyny daoistycznej, uzyskują dzięki 
swojej działalności duże dochody dla świątyń, przy 
których znajdują się ich ośrodki.  
 Niektóre świątynie, jak na przykład świątynia bóstwa 
miejskiego w Szanghaju lub też Qinci yangdian 欽賜仰殿 
(największa i najwspanialsza świątynia daoistyczna 
Szanghaju), finansują biblioteki oraz strony internetowe 
poświęcone kulturze daoistycznej. W ostatnich latach 
wydawane są także książki na temat tradycyjnej mo-
ralności (shanshu 善書), rozdawane bezpłatnie w świą- 
tyniach, co już wcześniej robiono na Tajwanie, w Hong- 
kongu i innych miejscach znajdujących się pod wpływem 
kultury chińskiej. 
 Rola świątyni daoistycznej jako miejsca prezentacji 
nowoczesnej kultury religijnej posiada wiele cech 
wspólnych z dużymi świątyniami buddyjskimi. Podobnie 
jak ich buddyjskie odpowiedniki, świątynie daoistyczne 
zmuszone są pełnić funkcje reprezentacyjne oraz re-
agować na ważne wydarzenia polityczne (powrót Hong- 
kongu do ChRL, Olimpiada 2008, czy też katastrofy 
naturalne) poprzez organizowanie ceremonii i kampanii 
wyrażających poparcie dla poczynań rządu. 
 Pomiędzy dużymi świątyniami daoistycznymi 
i buddyjskimi istnieje jednak znaczna różnica w po-
strzeganiu roli osób świeckich. Grupy świeckich bud-
dyjskich (jushi) odgrywają w życiu świątyni ważną rolę, 
organizując konferencje, kursy dokształcające oraz 
działania służące rozpowszechnianiu wiary. Nie istnieją 
jednak takie grupy w wielkich świątyniach daoistycz-
nych. Opaci oraz wpływowi daoiści posiadają na ogół 
dużą liczbę uczniów studiujących indywidualne techniki 
medytacyjne lub po prostu zwracających się do nich 
z prośbą o radę. Uczniowie ci pomagają także w różno-
raki sposób w świątyni (poprzez datki, wsparcie poli-
tyczne lub też podczas organizacji świąt), nie są oni 
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jednak zorganizowani jako grupa laikatu, pełniąca 
określoną funkcję. Grupy świeckich, widoczne czasami 
w świątyniach, są na ogół luźnymi związkami wiernych, 
wywodzących się ze struktur lokalnych i nie mających 
oficjalnego statusu. 
 Prezentacja kultury daoistycznej w dużych świąty-
niach finansowana jest zwykle we własnym zakresie. 
Źródłem dochodów jest sprzedaż biletów wstępu oraz 
dewocjonaliów (książek, pamiątek i upominków), jak 
również ofiary wiernych i opłaty za odprawiane cere-
monie. Jeszcze w latach 80. XX w. mnisi daoistyczni 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Daoistycznym otrzymywali 
wsparcie finansowe bezpośrednio od Stowarzyszenia 
i dlatego byli mało zainteresowani integracją z lokalną 
kulturą religijną. W momencie wycofania subwencji 
państwowych w latach 90. XX w., świątynie zmuszone 
zostały do poszukiwania innych źródeł utrzymania. 
Spowodowało to także konieczność współpracy z innymi 
daoistami9. Daoiści ze szkoły zhengyi ze świątyń ofi-
cjalnych podejmowali wspólne działalnia z daoistami 
małych świątyń domowych, niemających łączności z du- 
żymi świątyniami. I tak, na przykład, w ostatnich latach 
daoiści z małych świątyń domowych proszeni są 
o pomoc w dużych świątyniach, w których liczba du-
chownych jest niewystarczająca do sprawowania dużych 
ceremonii. 
 Związki dużych świątyń zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu Daoistycznym z lokalnymi autorytetami religij-
nymi zależne są od ich usytuowania. W świątyniach 
często odwiedzanych przez turystów, jak np. świątynia 
bóstwa miasta w Szanghaju lub też świątynia Xuanmiao 
guan 玄妙觀 w Suzhou, wpływy ze sprzedaży biletów 
wstępu wystarczają na ich finansowanie. Inne świątynie 
np. świątynia bóstwa miasta w Suzhou (oddalona o kil- 
kaset metrów od Xuanmiao guan) takiej sprzedaży nie 
prowadzi i jest otwarta dla pielgrzymów z okolicy. 
Związki z grupami pielgrzymów (xianghui香會) to dla 
dużych świątyń daoistycznych bardzo delikatny temat. 
Dotyczy to przede wszystkim dużych miast regionu 
Jiangnan. Kultura religijna tego regionu charakteryzuje 
się już od czasów dynastii Song bogatą tradycją piel-
grzymkową, szczególnie kobiet. Powstałe lokalne grupy 
pielgrzymkowe przekształciły się z biegiem czasu w bra-  
ctwa i stowarzyszenia (z którymi członkowie utrzymują 
kontakt nawet w przypadku zmiany miejsca zamieszka-
nia). W latach 90. XX w. członkami tych grup stali się 
również rolnicy, którym w ramach projektów przemy-
słowych i rozbudowy miast odebrano ziemię. Otrzymują 
oni renty i swój czas poświęcają na działalność religijną. 
Tradycyjna rola kobiet (przede wszystkim babć), pole-
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gająca na reprezentowaniu rodziny przed obliczem bó-
stwa oraz na modlitwie za rodzinę, umocniła się jeszcze 
bardziej wraz z wprowadzeniem polityki jednego 
dziecka. Osoby szczególnie dotknięte skutkami tej po-
lityki, często odwiedzają duże świątynie daoistyczne 
i buddyjskie. 
 Odwiedziny w świątyni daoistycznej są rozumiane 
jako nawiązanie kontaktu z najwyższymi bóstwami 
panteonu. Tak na przykład grupa pielgrzymów, która 
przybyła w czerwcu 2009 roku do świątyni bóstwa miej- 
skiego w Suzhou, potwierdziła nam, że jej celem było 
oddanie czci Nefrytowemu cesarzowi (Yuhuang 玉皇), 
wcieleniu nieba, będącemu na szczycie panteonu. Du-
chowieństwo świątynne sprawowało dla nich rytuały 
(trwające od około dwóch do trzech godzin), uważane za 
standardową ceremonię w takich okolicznościach. Skła- 
dają się one z wezwań skierowanych do bóstwa, z ofiar 
składanych niebu oraz z modlitw przebłagalnych i próśb. 
 Wiele z tych grup odbywa regularnie raz do roku 
pielgrzymkę do świątyni. Jeżeli ich przybycie jest już 
wcześniej zarezerwowane, klasztory organizują dla nich 
odpowiednie rytuały. Nie jest to jednak ogólnie rozpo-
wszechniona praktyka. W niektórych świątyniach trak-
tuje się pielgrzymów jak intruzów. Małe świątynie 
wspólnotowe przyjmujące pielgrzymów, udostępniają im 
niezbędne pomieszczenia: sypialnie, jadalnie oraz ka-
plice do recytacji modlitw i składania ofiar. Duże świą- 
tynie ze Stowarzyszenia Daoistycznego z reguły tego nie 
czynią. Wręcz przeciwnie, pobierają one opłaty wstępu, 
co odstrasza jeszcze bardziej grupy pielgrzymów od ich 
odwiedzania. I tak szlak pielgrzymkowy do dużych świą- 
tyń w Hangzhou, uczęszczany z okazji święta Nowego 
Roku, choć przetrwał niezmiennie wiele stuleci, w ostat- 
nim czasie uległ zmianom ze względu na bardzo wysokie 
opłaty pobierane przez świątynie, będące atrakcjami 
turystycznymi. 
 Duchowieństwo dużych świątyń podchodzi scep-
tycznie do grup pielgrzymów i ich przewodników 
(xiangtou 香頭 ), którzy na terenach wiejskich oraz 
w niektórych dzielnicach miast funkcjonują bardzo czę-
sto, choć nie zawsze, również jako uzdrowiciele. Ich 
obecność jest tym bardziej problematyczna, iż prakty-
kowanie uzdrawiania oraz wypędzania złych duchów jest 
nielegalne. Krytyka niektórych kręgów daoistycznych 
w stosunku do tych praktyk ma długą, ponad 2000-letnią 
historię. Współpraca pomiędzy daoistami i uzdrowicie-
lami, najzupełniej naturalna i bezproblemowa na tere-
nach wiejskich, uważana jest w świątyniach miejskich za 
niewłaściwą dla „kultury daoistycznej”. 
 
 
 
 

Świątynie wspólnotowe 
W przeciwieństwie do dużych świątyń – ośrodków życia 
daoistycznego, które usiłują definiować istotę daoizmu – 
świątynie wspólnotowe nie definiują i nie rozpo-
wszechniają daoizmu. Ich celem jest raczej służba lo-
kalnym wspólnotom. To prawda, że Stowarzyszenie 
Daoistyczne odrestaurowało niektóre stare świątynie 
wspólnotowe, jak np. w 2003 r. świątynię Renwei miao 
仁威廟 w Kantonie. Pełniła ona już od stuleci rolę ważnej 
świątyni wspólnotowej. Przyciąga ona także rzesze wier- 
nych ze wschodniej części Kantonu oraz granicznych 
okręgów Nanhai, Panyu i Shunde. Świątynie, które 
nazywamy świątyniami wspólnotowymi nie są kontro-
lowane przez Stowarzyszenie Daoistyczne, lecz przez 
lokalne stowarzyszenia lub klany rodzinne. Wśród ich 
aktywnych członków często można spotkać emeryto-
wanych lub aktualnie działających członków partii i ich 
krewnych. Strefa wpływów tych świątyń ograniczona 
jest z reguły do jednej wsi czy też dzielnicy miasta, 
niektóre z nich mają jednak wielu wiernych na obszarze 
kilku regionów lub miast. 
 

 
Daoiści ze świątyni Lao Dongyue w Hangzhou w czasie obrzędów 
dziękczynnych na cześć urodzin bóstwa Wschodniego Szczytu. Fot. 
„China perspectives” 2009, nr 4, s. 37. 

 

 Niektóre małe świątynie wspólnotowe w okresie 
odbudowy zostały przekazane innej grupie niż tej 
z przeszłości. Przykładem tego może być świątynia Lao 
Dongyue 老東嶽 w północno-zachodniej części Hang- 
zhou, będąca jednym z ważniejszych ośrodków kultu 
„bóstwa Wschodniego Szczytu” w regionie Jiangnan. 
Stanowisko przewodniczącego tej świątyni piastowane 
było przez stulecia przez członków klanu Zheng, który 
jeszcze w 1949 r. miał w swoich szeregach około stu 
mistrzów daoistycznych. Członkowie klanu Zheng sta-
nowili większość mieszkańców wsi i dominowali 
w życiu lokalnej społeczności. W roku 1958 świątynia 
została zamknięta ze względów politycznych. W 1959 r. 
została całkowicie zburzona, niektórych mistrzów dao-
istycznych skazano na kary więzienia, a pozostali zostali 
napiętnowani jako kontrrewolucjoniści. W ten sposób 
klan Zheng utracił posiadane uprzednio wpływy we wsi. 
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W latach 80. XX w. świątynia została odbudowana. 
Niektórzy mistrzowie daoistyczni z klanu Zheng, którzy 
przeżyli okres prześladowań zostali zatrudnieni do 
sprawowania rytuałów. Nie piastują oni jednak żadnych 
funkcji w świątyni i nie mają praktycznie żadnego wpły- 
wu na społeczność lokalną. 
 Świątynie wspólnotowe, które przetrwały okres re-
wolucji kulturalnej i zostały po niej odbudowane, za-
wdzięczają to przede wszystkim swemu położeniu na 
peryferiach miast. Od początku reform gospodarczych 
Chiny przeżywają niezwykle szybki rozwój i rozrost 
miast, w wyniku którego, graniczące z miastami tereny 
wiejskie stają się nowymi dzielnicami miast. Z oświad- 
czenia Stowarzyszenia Daoistycznego w Szanghaju wy-
nika, iż zarządza ono 22 świątyniami, z których tylko 
trzy usytuowane są w granicach starego miasta. Skut-
kiem urbanizacji wyburzanych jest wiele starych bu-
dynków oraz powstają zupełnie nowe dzielnice. Świą-
tynie z niektórych terenów wiejskich lub podmiejskich 
udało się przenieść na inne miejsce lub je na nowo 
wybudować. Istnieje również fenomen łączenia świątyń, 
w wyniku którego z kilku mniejszych powstaje jedna 
duża świątynia. Taki jest przypadek świątyni Yuhuang 
gong 玉皇宮 w Suzhou. Ten nowy, obejmujący około 
4000 m² kompleks świątynny, oddany do użytku w stre- 
fie przemysłowej miasta w 2008 r., jednoczy w sobie 
wszystkie byłe świątynie tego obszaru, między innymi 
świątynię Zhang wang (jedno z ważniejszych lokalnych 
bóstw) i świątynię poświęconą bóstwu ziemi, bardzo 
ważną dla byłych mieszkańców zajmujących się pracą na 
roli. 
 Liczne świątynie zostały odbudowane bez zezwolenia 
władz. W dniu dzisiejszym zezwolenia takie są jednak 
konieczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi „miejsc 
kultu religijnego”. Aby otrzymać zezwolenia lokalne 
wspólnoty starają się o członkostwo w Stowarzyszeniu 
Daoistycznym. Jednocześnie pragną, w zależności od 
lokalnej sytuacji, zachować większą niezależność 
w porównaniu do świątyń zrzeszonych w Stowarzy- 
szeniu Daoistycznym. Zdarza się, iż lokalna admini-
stracja rejestruje te świątynie jako tzw. „religijność lu-
dową”, powołując się przy tym na „przepisy dotyczące 
spraw religijnych” wprowadzone w 2005 r. Według tych 
regulacji prawnych istnieje możliwość uznania „reli-
gijności ludowej” obok pięciu oficjalnie uznanych religii. 
Mimo tego dla wielu świątyń jedyną drogą do oficjalnego 
uznania jest wstąpienie do Stowarzyszenia Daoistycz-
nego. 
 Związki pomiędzy świątyniami wspólnotowymi a 
dużymi świątyniami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu 
Daoistycznym są bardzo zróżnicowane i bardzo często 
zależą od aktywności pojedynczych osób. Widoczne są 
zarówno napięcia i wrogość, jak również zupełna neu-

tralność i zażyła współpraca. Niektórzy lokalni przed-
stawiciele stowarzyszenia nie ukrywają niechęci wobec 
form pobożności praktykowanych w małych świątyniach 
wspólnotowych i dążą do ich zreformowania. Są prze-
konani, iż świątynie daoistyczne nie powinny być za-
rządzane przez świeckich, ale przez daoistycznych mi-
strzów. Dodatkowym źródłem napięć jest próba kontroli 
majątku i niekiedy pokaźnych dochodów małych świątyń 
wspólnotowych. Niektórzy przedstawiciele małych 
świątyń wspólnotowych, wyróżniający się aktywnością 
gospodarczo-finansową, otwarcie przeciwstawiają się 
wszelkim próbom kontroli ze strony Stowarzyszenia 
Daoistycznego. w większości przypadków zawierane są 
jednak kompromisy pozwalające obu stronom zachować 
własne zasady. 
 Wydaje się, iż warunki wstąpienia do Stowarzyszenia 
Daoistycznego oraz uznania jako miejsca kultu religij-
nego są sformułowane w taki sposób, aby ograniczyć 
ilość małych świątyń wspólnotowych. Wymaga się od 
nich m.in. nowoczesnego zarządzania oraz nienagan-
nego stanu budynków. Skutkiem tego małe i ubogie 
świątynie nie mają żadnych szans na oficjalne zareje-
strowanie. Zdając sobie z tego sprawę, osoby odpo-
wiedzialne nie próbują nawet o to się starać. Niektóre 
świątynie, które podjęły takie usiłowania, spotkały się 
z odmowną odpowiedzią Stowarzyszenia. Przykładem 
może być świątynia Sanfang miao 三方廟 – świątynia 
bóstwa ziemi w Hangzhou, założona za panowania dy-
nastii Song. Przełożeni tej świątyni starali się o człon-
kostwo w Stowarzyszeniu Daoistycznym, aby otrzymać 
wsparcie finansowe na odbudowę świątyni. Jednak za-
rząd Stowarzyszenia nie był tym zainteresowany. 
 

Liturgia daoistyczna w kontekście miejskim 
Zarysowane powyżej różnice pomiędzy głównymi ty-
pami świątyń (małymi świątyniami wspólnotowymi 
i dużymi świątyniami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu 
Daoistycznym) znajdują swoje odzwierciedlenie na róż- 
nych poziomach. Duże świątynie kierowane są przez 
duchowieństwo daoistyczne działające według wytycz-
nych Stowarzyszenia Daoistycznego. W przeciwieństwie 
do nich, małe świątynie wspólnotowe kontrolowane są 
przez lokalnych przełożonych (szczególnie na wsiach lub 
w dzielnicach miast). Duchowieństwo dużych świątyń 
uważa się za przedstawicieli nowoczesnej kultury dao-
istycznej. Przełożeni małych świątyń troszczą się bar-
dziej o lokalne zwyczaje i uroczystości, starając się o ich 
uznanie jako „niematerialne dziedzictwo kulturowe”. 
Duże świątynie próbują pozyskać ludność miejską oraz 
turystów, natomiast małe świątynie gromadzą wokół 
siebie lokalne wspólnoty. 
 Podczas gdy duże świątynie nie organizują procesji, 
małym świątyniom udaje się je przeprowadzać w wy-
branych wsiach lub dzielnicach miast. Najbardziej 
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spektakularnym przypadkiem jest tutaj bez wątpienia 
miasto Quanzhou. Jest on tym bardziej szczególny, że 
miasto to zostało sklasyfikowane jako zabytek histo-
ryczny i jest położone w prowincji Fujian, gdzie lokalni 
urzędnicy otwarcie zwalczają małe świątynie wspólno-
towe. To właśnie tutaj, więcej niż połowa istniejących 
obecnie świątyń została odbudowana za oficjalnym 
pozwoleniem władz i każda z nich organizuje procesje 
na swoim terenie. 

 

 
 

Świątynia daoistyczna w Kaifeng  

W tym miejscu podkreślić trzeba rolę, jaką odgry-
wają poszczególne typy świątyń w sprawowaniu liturgii. 
Liturgia w dużych świątyniach zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu Daoistycznym jest dostępna dla wszystkich 
i jej przebieg wyjaśniany jest zgromadzonym wiernym. 
Liturgia sprawowana jest według kalendarza liturgicz-
nego ze szczególnym uwzględnieniem wspomnienia 
urodzin poszczególnych bóstw. W zależności od po-
trzeby świeckich wiernych, sprawowana jest także li-
turgia za zmarłych oraz w intencji przychylności bogów 
dla osób żyjących. 
 Liturgia za zmarłych nie jest sprawowana w tych 
świątyniach w formie tradycyjnej (całodniowy rytuał), 
lecz zwykle są to fragmenty dawnej liturgii za zmarłych, 
które mogą być sprawowane po upływie długiego czasu 
od pogrzebu. Szczególną rolę odgrywa tu rytuał guoqiao

過橋 (przejście przez most), służący do uwolnienia duszy 
zmarłego z „czyśćca” i umożliwienia jej ponownych 
narodzin. 
 Do najczęściej praktykowanych rytuałów w intencji 
przychylności bóstwa wobec osób żyjących należą: re-
cytacja tekstów objawienia (jing), litania (chan), skła-
danie ofiar niebu (zhaitian) oraz modlitwa wstawiennicza 
za tych, za których liturgia jest sprawowana. Przepisy 
zabraniające „magicznych praktyk” są coraz częściej 
interpretowane z dużą dozą tolerancji: świątynie sprze-
dają papierowe pieniądze i inne dary ofiarne, które są 
następnie spalane w przeznaczonym specjalnie do tego 
celu miejscu w świątyni. Jeszcze przed około dziesię-

cioma laty było to niemożliwe. Ilość rytuałów sprawo-
wanych w dużych świątyniach zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu Daoistycznym pozostaje ograniczona. Prawie 
w ogóle nieobecne są rytuały egzorcyzmu lub uzdrawia- 
wiania, które są sprawowane bardzo często w świąty-
niach na Tajwanie i wśród migrantów chińskich roz-
proszonych po całym świecie. Przypuszcza się jednak, iż 
część z tych rytuałów sprawowane są potajemnie. Nie-
które świątynie ofiarują nawet w sprzedaży w swoich 
księgarniach księgi liturgiczne służące do ich sprawo-
wania. 
 Sytuacja małych świątyń wspólnotowych jest tylko 
częściowo podobna. Wprawdzie liturgia jest taka sama, 
ale sposób jej sprawowania oraz ilość praktykowanych 
rytuałów i ich kontekst społeczny są diametralnie różne. 
W dużych świątyniach zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Daoistycznym znajduje się z reguły duża liczba cele-
bransów ubranych w bardzo bogate szaty liturgiczne, 
wyposażonych w instrumenty muzyczne, obrazy oraz 
elementy dekoracyjne. Kładzie się tam nacisk na dys-
cyplinę i porządek, a krytykuje się za ich brak w małych 
świątyniach wspólnotowych. Odwieczny konflikt o do-
minującą pozycję dużych świątyń zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Daoistycznym podtrzymywany jest w nie-
których kręgach daoistycznych, pomimo iż takie cnoty 
jak celibat czy asceza również w tych świątyniach są 
coraz rzadziej przestrzegane. 
 Istnieją  także różnice w sposobie sprawowania ry-
tuałów. Daoiści z małych świątyń wspólnotowych, 
w przeciwieństwie do tych z dużych świątyń, są często 
zapraszani do sprawowania rytuałów poza świątynią 
(chodzi szczególnie o rytuały pogrzebowe sprawowane 
w domach lub pomieszczeniach wynajmowanych przez 
rodzinę i krewnych, znajdujących się poza świątynią). 
W dużych świątyniach zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Daoistycznym ryty pogrzebowe trwają około od dwóch 
do trzech godzin. Obecni są przy nich tylko duchowni 
oraz najbliższa rodzina zmarłego. Na terenach wiejskich 
lub na peryferiach miast, gdzie aktywne są małe świą-
tynie wspólnotowe, ryty te trwają cały dzień (czasami 
nawet dwa dni). Dzień wypełniony jest recytacją mo-
dlitw oraz posiłkami, na które zapraszani są liczni goście. 
Oba typy rytuałów nie wykluczają się wzajemnie, ale 
praktykowane są w zależności od możliwości finanso-
wych danej rodziny lub w tej świątyni, która jest bliżej 
miejsca zamieszkania.  
 Obecna oferta obrzędów sprawowanych w świąty-
niach jest w porównaniu ze stanem sprzed 1949 r. nie-
wielka. Wcześniej, choć liturgia w świątyniach cen-
tralnych nie różniła się od tej w małych świątyniach, to 
jednak pozycja społeczno-religijna niektórych dużych 
świątyń czyniła je gwarantami rozbudowanych rytuałów 
daoistycznych. Ta tradycja zniknęła wraz z mnichami, 
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którzy je sprawowali oraz wraz ze zniszczeniem prze-
chowywanych w świątyniach tekstów liturgicznych 
podczas rewolucji kulturalnej. W niektórych przypad-
kach zachowały się wprawdzie stare teksty liturgiczne, 
jednakże nikt już nie wie jak należy sprawować opisane 
w nich obrzędy10. 
 Ma to miejsce w przypadku rytuałów święceń lub 
składania ślubów (tych rytuałów nie ma na terenach 
miejskich) lub też w przypadku rytuałów zapobiegania 
naturalnym katastrofom (pożarom czy epidemiom), 
które odgrywały ważną rolę w liturgii świątynnej jeszcze 
do połowy XX w. Wprawdzie w dużych świątyniach 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Daoistycznym organi-
zowane są jeszcze pewne rytuały, zwłaszcza rytuały 
pogrzebowe, jednak świeccy biorą w nich udział jedynie 
indywidualnie, a nie, jak dawniej, jako wspólnota. Po-
dobnie dzieje się w przypadku rytuałów za ofiary kata-
strof naturalnych, jak na przykład po trzęsieniu ziemi 
w Sichuan w 2008 r. 
 Odnowa świątyń po roku 1980 wymagała ponownego 
wprowadzenia liturgii opartej na tekstach uratowanych 
przez daoistów w domach prywatnych, gdzie łatwiej 
było je ukryć niż w dużych świątyniach. W wielu przy-
padkach konieczne było sprowadzenie tekstów z odleg- 
łych miejsc. Na przykład liturgia sprawowana  obecnie 
w świątyni Baiyun guan w Pekinie, nie jest liturgią 
sprawowaną tu do roku 1949, ale ma swoje źródła w pro- 
wincji Zhejiang i Shaanxi. Świątynie służące pierwotnie 
jako ośrodki formacji lokalnego duchowieństwa porzu-
ciły tę funkcję i usiłują wprowadzić jednolitą liturgię 
i muzykę na terenie całych Chin. Podobny proces można 
zaobserwować także w świątyniach buddyjskich11. Roli 
dużych świątyń w rozprzestrzenianiu liturgii nie należy 
jednak rozumieć negatywnie. Ocalałe księgi liturgiczne 
(np. litanie do recytowania) zostały wydane przez wiel-
kie świątynie i opublikowane w dużych nakładach, a na- 
stępnie sprzedane małym świątyniom wspólnotowym 
oraz osobom prywatnym. 
 Nie ma wprawdzie dokładnych wyników badań, 
jednak daoiści w dużych świątyniach zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Daoistycznym twierdzą, iż w obec- 
nym czasie częściej sprawowane są ryty za żyjących 
aniżeli za zmarłych. W latach 80. XX w., zaraz po 
ponownym otwarciu świątyń, istniało jeszcze duże za-
potrzebowanie na rytuały pogrzebowe ze strony rodzin 
osób prześladowanych i zmarłych w okresie rewolucji 
kulturalnej, zwłaszcza tych, które nie zostały pochowane 

                                                 
10  O obrzędach rytualnych w daoistycznych świątyniach w Pekinie 

do 1949 roku zob. Vincent Goosaert, The Taoists of Peking, 

1800–1949. A Social History of Urban Clerics, Cambridge 2007.  
11  Tan Hwee-San, Saving the Soul in Red China: Music and Ideology 

in the “Gongde” Ritual of Merit in Fujian, „British Journal of 
Ethnomusicology” 2002, nr 1, s. 119-140. 

w tradycyjny sposób 12 . Obecnie jednak wśród klasy 
średniej ze środowisk miejskich można zaobserwować 
o wiele większe zainteresowanie rytuałami o zdrowie 
i powodzenie. 

 

 

Bóstwo szczęścia, świątynia w Kaifeng 

 

Takie tendencje rozwojowe w zapotrzebowaniu na 
rytuały (ich mała różnorodność, rytuały za pojedyncze 
osoby, w tym przede wszystkim osoby żyjące) uwi-
daczniają się w kulcie świątynnym. Podczas gdy świą-
tynie wspólnotowe zachowały i umożliwiły przetrwanie 
aktywnego kultu sprzed roku 1949, w przeciwieństwie 
do nich duże świątynie zrzeszone w Stowarzyszeniu 
Daoistycznym zorganizowały na nowo czynności kul-
towe, opierając się na kultach znanych i rozpowszech-
nionych w całych Chinach, a porzucając praktykę ma-
łych kultów lokalnych. Szczególnie rozwiniętym jest kult 
Taisui 太歲  (kult bóstwa Jowisza, panującego nad 
wszystkimi bóstwami cyklu 60-letniego). Jego podstawą 
jest daoistyczne pojęcie przeznaczenia. Istniał w świą-
tyniach daoistycznych na długo przed rokiem 1949. 
Dzisiaj jednakże, w dobie odbudowy i transformacji 
daoizmu, kult ten zdaje się odgrywać jeszcze ważniejszą 
rolę, także w porównaniu do sytuacji w Hongkongu i na 
Tajwanie. Jednocześnie jest to typowy przykład kultu 
sprawowanego przez pojedyncze osoby, a nie przez 
wspólnotę. Jego treścią jest adoracja bóstwa odpowie-
dzialnego za osobiste przeznaczenie (niewykluczona jest 
jednak modlitwa za członków rodziny). Ponadto podczas 

                                                 
12  O odnowieniu rytów pogrzebowych zob. Fang Ling, Vincent  

Goossaert, Les réformes funéraires et la politique religieuse de 

l’Etat chinois, 1900–2008, „Archives de Sciences Sociales des 
Religions” 2008, nr 144, s. 51-73. 
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sprawowania kultu Taisui nie jest konieczna obecność 
duchowieństwa daoistycznego. Informacje o nim można 
znaleźć na plakatach w świątyni lub w broszurach 
w sklepikach świątynnych, w których sprzedawane są 
także papierowe dary ofiarne. 
 Inną ofertą świątyń, która jest ważnym źródłem 
dochodów, jest sprzedaż lamp, na których umieszcza się 
imię kupującego i pozostawia zapalone przez cały rok 
w świątyni. Lampy można zapalić zarówno w intencji 
zmarłych, jak i w intencji osób żyjących. Ponieważ 
świątynie w Chińskiej Republice Ludowej nie posiadają 
zezwolenia na przechowywanie urn z prochami zmar-
łych, oferują one pomieszczenia, w których umieszcza 
się tabliczki z imieniem zmarłego i gdzie mogą być 
sprawowane rytuały za zmarłych. Coraz większe roz-
przestrzenianie się tych praktyk wskazuje na fakt, jak 
bardzo świątynie Stowarzyszenia Daoistycznego starają 
się zaspokoić indywidualne potrzeby wiernych. Podobne 
tendencje dostrzec można w dużych świątyniach dao-
istycznych w Hongkongu, które również koncentrują się 
na kultach indywidualnych. Zjawisko to tłumaczone jest 
dużym zapotrzebowaniem pojedynczych osób na czyn-
ności kultowe oraz aktywnością religijną pozwalającą na 
wspieranie rozwoju kultury daoistycznej. Daoiści 
z dużych świątyń są, na pozór, dosyć niezależni. Kon-
trolowani są jednak przez Stowarzyszenie Daoistyczne 
oraz przez Biuro do spraw Religii, ponadto wymaga się 
od nich skrupulatnego spełniania codziennych przepisów. 
Jednak także przed rokiem 1949 ze względu na wpływy 
lokalnych elit i innych instytucji, sytuacja była podobna. 
Daoiści z małych świątyń wspólnotowych bez względu 
na to, czy są członkami Stowarzyszenia Patriotycznego 
czy też nie, tak jak to już było od stuleci, są zatrudniani 
przez lokalnych urzędników lub przedsiębiorców, bę-
dących właściwymi przełożonymi świątyń. Relacje po-
między pracodawcą i pracownikiem stają się przyczyną 
sporów w pierwszym rzędzie finansowo-gospodarczych, 
ale także w odniesieniu do kwestii teologicznych. Dao-
iści nie związani z żadną świątynią i mieszkający pry-
watnie są najmniej kontrolowani. 
 Przeobrażenia charakteryzujące obecną sytuację 
uwidaczniają zerwanie związków pomiędzy świątyniami 
wspólnotowymi a dużymi ośrodkami świątynnymi, 
z których wiele kierowanych jest dzisiaj przez Stowa-
rzyszenie Daoistyczne. Utraciły one swą tradycyjną rolę 
w strukturach lokalnych ośrodków religijnych i stają się 
centrami oferującymi rytuały religijne dla indywidual-
nych osób prywatnych. Obserwując jednak ilość dao-
istów mieszkających prywatnie poza świątyniami, 
a także witalność grup pielgrzymkowych i lokalnych 
stowarzyszeń utrzymujących przy życiu świątynie 
wspólnotowe, można wysunąć wniosek, iż znaczenie 
daoizmu w Chinach ciągle rośnie. 

 
Hierarchia społeczeństwa w tradycji chińskiej znacznie 
różni się od europejskiej. Dlatego też pozycja twórców 
sztuki może być zrozumiała poprzez ukazanie szerszego 
kontekstu relacji społecznych. W chińskiej tradycji, 
mimo iż wojskowości poświęcano wiele uwagi i trak- 
tatów teoretycznych, nie ma odpowiednika europej-
skiego etosu rycerskiego 13 . Jednocześnie w Chinach 
wykształcił się nieznany w Europie etos uczone-
go-urzędnika (shi士), który uosabiał istotne ideały cy-
wilizacji. Około VII w. w Państwie Środka ukształto-
wała się hierarchia społeczna, na szczycie której 
znajdowali się uczeni-urzędnicy, niższe miejsce zaj-
mowali rolnicy oraz rzemieślnicy, a na samym końcu 
byli kupcy i handlarze. Wojskowi (wu 武) znajdowali się 
niejako poza hierarchią społeczną. Znak wen文 oznacza 
kulturę, wykształcenie w duchu konfucjańskim, etos 
życia cywilnego komplementarny względem wu 武 
(etosu wojskowego). Z etosem 文 wen wiąże się ogłada, 
dobre maniery, łagodność, wytworność, elegancja; na-
tomiast z etosem wu 武 łączy się gwałtowność, brutal-
ność, siła fizyczna, surowość i okrucieństwo14. 

W tradycyjnym chińskim podziale życia cywilnego 
i wojskowego nie znajdujemy niczego podobnego do 
europejskich rycerzy-trubadurów, wychwalających pięk- 
no ukochanej, będących wcieleniem rycerskiej wy-
tworności i elegancji wobec kobiet, przedstawicieli 
wysokiej kultury, mających wpływ na życie cywil-
no-polityczne, jako doradcy władcy. Co więcej, w Euro- 
pie urzędnicy nigdy nie byli promotorami i wyznaczni-
kami wysokiej kultury, natomiast byli konieczni ze 
względu na administrację, a system ich kształcenia 
i przypadkowy dobór na poszczególne stanowiska nie 
wiązał się ze starannym wykształceniem i rozległą wie- 
dzą. Natomiast uczonych otaczano szacunkiem, ale 
rzadko robili oni karierę urzędniczą, polityczną czy 
wojskową, tworząc oddzielną (w świadomości spo-
łecznej) grupę niezwiązaną wprost z życiem cywilnym 
czy wojskowym. 

                                                 
13  Zob. Zbigniew Wesołowski, Konfucjańskie podstawy porządku 

społecznego i zjawisko „twarzy”, w: Zrozumieć Chińczyków. 
Kulturowe kody społeczności chińskich, red. Ewa Zajdler, War-
szawa 2011, s. 188-189. 

14  Adina Zemanek, Wprowadzenie, w: Estetyka chińska. Antologia, 
red. Adina Zemanek Kraków 2007, s. VI nn. 
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 W Chinach ‒  najwyżej stojący w hierarchii spo-
łecznej, otaczani powszechnym szacunkiem wenren 文人

(„literaci”, „konfucjańscy uczeni”) ‒ byli ludźmi wy-
selekcjonowanymi drogą państwowych egzaminów 
urzędniczych na podstawie posiadanej wiedzy (tzn. 
przede wszystkim znajomości ksiąg konfucjańskich oraz 
komentarzy do nich, sztuki kaligrafii i recytacji, umie-
jętności używania cytatów z dzieł klasyków, a ponadto 
zdolności do układania wierszy i pisania pracy na zadany 
temat według określonej liczby znaków chińskiego pi-
sma), a nie pochodzenia. 

 
 

 

Egzamin w Akademii Cesarskiej w Pekinie (Fot. W.K.) 

 

Taki system doboru elity rządzącej był wdrażany po 
zjednoczeniu Chin przez dynastię Sui i Tang, 
a ostateczną formę przybrał w epoce Song. Poprzez 
system egzaminów państwowych, opartych głównie na 
wiedzy humanistycznej, wyłaniano wykształconych 
urzędników aż do 1905 r. Konfucjańscy „literaci” po-
przez wspólny system egzaminów, posiadali wiedzę 
opartą na tych samych standardach. Dlatego też mogli 
wykształcić uniwersalny system wartościowania este-
tycznego, podobny styl życia, oraz kod kulturowy 
umożliwiający komunikowanie wyrafinowanych treści. 
Dysponowali oni także wiedzą i całym aparatem teore-
tycznym pomocnym w określaniu, wyjaśnianiu i pro-
mowaniu tego, co ich zdaniem było warte uznania 
(piękne) oraz wskazywaniu na braki i niedociągnięcia 
formalno-treściowe konkretnych dzieł. „Literaci” stali 
się głównymi promotorami i twórcami dzieł sztuki, 
jednocześnie wzbraniając się przed uznawaniem ich za 
profesjonalistów. 
 W chińskiej kulturze nie spotkamy europejskiego 
odpowiednika romantycznego artysty, będącego eks-
centryczną i społecznie nieprzystosowaną jednostką, 
tworzącą w samotności. W Chinach proces twórczy 
przebiegał inaczej. Był aktem komunikacji pomiędzy 
jednakowo kompetentnymi osobami, równie gruntownie 
wykształconymi, przy czym twórca mógł na przemian 
stawać się odbiorcą. Prawdziwy artysta w Chinach dążył 
do pewnego ideału. Ideałem człowieka był mędrzec. Od 

obowiązku rozwijania własnego człowieczeństwa, 
a zatem od stawania się mędrcem, nikt nie był wolny. 
Chiński mędrzec reprezentuje postawę „uwewnętrz-
nionej mądrości i uzewnętrznionej królewskości” (nei 

sheng wai wang 內聖外王). Ten, kto jest najszlachet-
niejszy duchem, ten, przynajmniej teoretycznie, powi-
nien zostać królem 15 . Mędrzec potrafił dostrzec 
i tworzyć piękno, ale jednocześnie nie zapominał o na-
turalnym emanowaniu tym pięknem w życiu publicznym. 
Polityka (życie publiczne) była nieodłącznym elementem 
każdej znaczącej filozofii, jaka rozwinęła się 
w Chinach16. I chociaż chiński mędrzec powinien od-
dawać się poezji, kaligrafii, malarstwu oraz być estetą – 
co uważano za zajęcie szlachetne, oznakę finezji 
i przynależności do elity – to jednak nie można było 
pozwolić, aby zamiłowanie do sztuki w pełni zawładnęło 
daną osobą. Całkowite oddanie się sztuce było potę-
piane17. W dodatku zajmowanie się wyłącznie nią groziło 
uznaniem za bycie profesjonalistą, tj. rzemieślnikiem, co 
znacznie obniżało status społeczny. Po okresie dynastii 
Han (206 przed Chr. – 220 po Chr.) zaczęła się tworzyć 
postawa kulturowa wykształconego chińskiego zie-
miaństwa, wśród którego pojawiło się wielu amatorów 
poezji, muzyki, kaligrafii, a później również i malarstwa. 
Z czasem wyraźnie zaznaczyła się różnica pomiędzy 
profesjonalnym artystą pochodzącym z niskiej sfery 
społecznej i amatorem-artystą ze społecznej elity. Ode-
grała ona doniosłą rolę w historii sztuki w Chinach18. 
Właśnie tutaj doszło do niezwykle interesującego prze-
sunięcia znaczenia pozycji i rangi twórcy sztuki (artysty): 
wyżej ceniono amatora od profesjonalisty. To amator, 
a nie profesjonalista, był znawcą, koneserem, gwaran-
tem wartości i określał to, co jest piękne i wartościowe. 
Autorami większości traktatów związanych z teorią 
sztuki byli artyści-amatorzy, których dzieła do dziś 
budzą podziw i są otaczane szacunkiem, a prace profe-
sjonalistów nierzadko zniknęły w mrokach dziejów. 
Zwłaszcza w epoce Song ideowi malarze-literaci pod-
kreślali swą grupową tożsamość, odcinając się od za-
wodowców i malarzy dworskich, tworzących na za-
mówienie własnych mecenasów. „Literaci” chętniej 
określali siebie jako amatorów, dla których kaligrafia, 
a zwłaszcza malarstwo, było zabawą pędzlem w chwi-
lach wolnych od obowiązków publicznych. Pomimo iż 
bywali wyśmienitymi koneserami sztuki i doskonałymi 
artystami, robili wszystko, by uniknąć utożsamiania ich 

                                                 
15  Dariusz Klejnowski-Różycki, Uwarunkowania filozofii i religij- 

ności chińskiej, w: Chińskie katechezy, red. Dariusz Klejnow-
ski-Różycki, Warszawa ‒ Zabrze 2012, s. 260. 

16  Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, tłum. M. Za-
grodzki, Warszawa 2001, s. 12. 

17  Adina Zemanek, Estetyka chińska…, dz. cyt., s. X. 
18  Zob. Craig Clunas, Art in China, Oxford 1997. 
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z rzemieślnikami i profesjonalnymi malarzami, stojący- 
mi niżej w hierarchii społecznej. 
 Amatorskie uprawianie sztuki, będące ideałem 
chińskiego artysty, pełniło także istotną funkcję kształ-
cącą. Pozwalało ćwiczyć się w umiejętnościach, cnotach, 
zgłębiać przestrzenie ducha i stawać się może nie tyle 
pięknym, co eleganckim. Elegancja jest istotnym ele-
mentem filozoficznych podstaw sztuki kręgu konfu-
cjańskiego. Piękno, na którego temat w Europie po-
wstała ogromna liczba traktatów ‒ od metafizycznych 
koncepcji Pseudo-Dionizego Areopagity, poprzez este-
tyczne idee Bonawentury, a skończywszy na formalnych 
analizach postmodernizmu ‒ w Państwie Środka nie 
było aż tak analizowane. Konfucjańskie Chiny posłu-
giwały się bardzo formalną koncepcją piękna, które 
raczej należałoby nazwać elegancją lub wdziękiem, 
związanym z rytualizacją życia społecznego19. Człowiek 
cywilizowany, czyli „literat” (wenren), to osoba, która 
ćwiczy się w cnotach de 德, nazwanych później konfu-
cjańskimi. Tutaj znajduje się głębokie powiązanie sztuki 
(szczególnie literatury) w konfucjanizmie z postawą 
moralną. Sztuka yi 艺 była tym, co pomagało ćwiczyć się 
w cnotach. Tym samym znalazła się ona w samym 
centrum nauki konfucjańskiej, jako jeden z kluczowych 
czynników zapewniających stabilność społeczną. Kon-
fucjusz nadał szczególne znaczenie sztuce obyczaju, 
czyniąc z prostych czynności życiowych rytuał i prze- 
nosząc akcent z prawa obyczajowego na sztukę obyczaju, 
muzyki i kaligrafii20. W tym mieści się tak powszechna, 
jak i elitarna, propozycja zarówno zewnętrznej polityki 
i społeczeństwa, jak i wewnętrznej drogi duchowego 
samorozwoju. Tak pojętą sztukę nie tyle się przeżywa, 
doświadcza, ile wykorzystuje jej uprawianie do tego, by 
stawać się „jak kamień szlachetny, cięty i szlifowany, 
cyzelowany i wygładzony”21. Można zatem zaryzyko-
wać tezę, iż każdy cywilizowany Chińczyk powinien być 
artystą. 
 Zainteresowania Chińczyków związane ze sztuką 
łączono także z życiową energią qi 氣. Wyżej ceniono te 
dzieła, w których wyczuwano ową energię, od tych, 
które może i były poprawne pod względem formalnym, 
ale nie były nośnikami tej energii. W ruchach pędzla 
ujawniało się serce ludzkie; pismo traktowano jako 
zwierciadło ludzkiego charakteru. Sądzono, że ktoś, kto 

                                                 
19  Zob. Zbigniew Wesołowski, Konfucjańskie podstawy…, dz. cyt., s. 

180-182. 
20  Anna Iwona Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfu-

cjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Kraków 
2010, s. 86 nn. 

21  Dialogi konfucjańskie, 1.15, tłum. Krystyna Czyżewska-Madaje- 
wicz, Mieczysław Jerzy Künstler, Zdzisław Tłumski, Warszawa 
1976, s. 40.  

brzydko pisze, nie jest człowiekiem godnym zaufania22, 
ponieważ uważano, że poezja/pieśń jest wyrazem ludz-
kich dążeń (shi yan zhi 詩言志)23.  
 Warto zauważyć, że w chrześcijańskiej Europie 
również stawiano artystę w podobnym kontekście war-
tości społeczno-filozoficznych jak w Chinach. Takimi 
dziełami były ikony. Chrześcijański Wschód rozwinął 
sztukę religijną, będącą nośnikiem wartości pozaeste-
tycznych. Proces tworzenia ikony w sposób szczególny 
był zwrócony na wewnętrzne kształtowanie twórcy 
(artysty), ćwiczenie się w cnotach i pogłębianie więzi 
z Bogiem 24 . O wiele bardziej ceniono dzieło (ikonę) 
napisaną przez świętego teologa, niż przez wprawnego 
kopistę, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co przed-
stawia. Ikonograf w krajach chrześcijańskiej Europy 
Wschodniej miał pozycję społeczną równą kapłanom, 
czyli bardzo wysoką. Aby zostać ikonografem, należało 
pomyślnie przejść szereg prób pod okiem mistrza, a na 
końcu biskupa. W pewnym sensie musiał być wy-
kształconym teologiem (nie chodziło o uzyskanie dy-
plomów uczelni), by być świadomym tego, co maluje. 
Ponadto ikony, podlegające kanonom, musiały być no-
śnikami pewnej duchowej obecności przedstawianej 
postaci, czegoś analogicznego do tego, co w chińskim 
malarstwie określano jako qi. Prawie wszystkie elementy 
związane z tożsamością ikonografa znajdują swoje 
analogie w pojęciu chińskiego artysty-„literata” (wen-

ren). Dlatego można zaryzykować tezę, iż ikona może 
być pomostem między rozumieniem sztuki europejskiej 
i chińskiej, zwłaszcza, jeśli zgłębiamy zagadnienie toż-
samości artysty. 
 Jednak należy również wspomnieć o dwóch pod-
stawowych, pozaestetycznych funkcjach sztuki w Chi-
nach i na chrześcijańskim Wschodzie. W konfucjanizmie  
mamy do czynienia wyłącznie z moralną sferą życia 
człowieka, tzn. „wewnętrzną” transcendencją jako nie-
ustannym doskonaleniem moralnej natury człowieka. 
Natomiast w krajach chrześcijańskiej Europy Wschod-
niej mamy do czynienia z transcendencją jako odniesie-
niem do Boga – początku i ostatecznego celu ludzkiego 
życia. 
 

 

                                                 
22  Dobrym świadectwem opisującym znaczenie chińskiej kaligrafii 

jest książka Fabienne Verdier, Pasażerka ciszy. Dziesięć lat 
w Chinach, tłum. Krystyna Arustowicz, Warszawa 2007. 

23  Jest to początek Wielkiej Przedmowy do Księgi pieśni: Konfucjusz, 
Szy-cing. Księga pieśni, tłum. M. Szlenk-Iliewa, Warszawa 1995, s. 
19.  

24  Świadectwem takiego rozumienia tworzenia ikony są teksty mo-
dlitw zebrane w: Rytuał ikonopisarski, red. Dariusz Klejnow-
ski-Różycki, Zabrze 2010. 
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Wprowadzenie  

Misja werbistów w  Chinach zapisała się w  historii 

Zgromadzenia Słowa Bożego jako ta, z  którą wiązano 

największe nadzieje, ale zarazem jako ta naznaczona 

przeciwnościami i cierpieniem. Przede wszystkim, była 

to pierwsza misja Zgromadzenia, którą zainicjowali dwaj 

misjonarze: Józef Freinademetz (1852–1908) i Jan 

Baptysta Anzer (1951–1903). Już w pierwszych statu-

tach Domu Misyjnego w Steylu z 1876 r. zapisano, że 

celem tej fundacji jest działalność wśród narodów po-

gańskich, zwłaszcza wśród ludów Dalekiego Wschodu. 

Pod tym określeniem rozumiano przede wszystkim 

Chiny1. Przy wyjeździe pierwszych misjonarzy o. Ar-

nold Janssen pisał: „Jak nasi czytelnicy dobrze wiedzą, 

Chiny zawsze były uważane za pole działalności Domu 

Misyjnego”2. Kiedy werbiści otworzyli pierwszą misję 

w Chinach, będących głównym terenem pracy misyjnej 

Zgromadzenia, kraj ten przechodził burzliwy okres 

niepokojów społecznych i politycznych. Nie bez powodu 

misja chińska zyskała sobie miano „pierwszej miłości” 

Zgromadzenia, jakkolwiek jej losy są wciąż mało znane3. 

                                                 
1  Por. Statuty Domu Misyjnego św. Michała Archanioła w  Steyl, w: 

Refleksje nad duchowością Arnolda Janssena (seria: Zeszyty 

Werbistowskie, nr 7), Warszawa 1996, s. 8. 
2  „Kleiner Herz Jesu Bote” 1879, nr 6, s. 26.  
3  Pierwsze obszerne opracowanie na temat rozwoju misji werbi-

stowskiej w Chinach wyszło spod pióra byłego misjonarza Chin,   

o. Richarda Hartwicha urodzonego w Lelkowie (Lichtenfeld) na 

Warmii. Z benedyktyńską cierpliwością wydał on sześciotomowe 

dzieło Steyler Missionare in China. Jest ono kronikarskim opisem 

historii misji chińskiej, opartym na źródłach od połowy lat 80. XIX 

w. do końca lat 20. XX w. Pierwsze trzy tomy obejmują lata 

1889–1919. Pierwszy tom traktuje o początkach misji w prowincji 

Shandong, aż do śmierci biskupa Anzera w  1903 r. W drugim 

tomie jest mowa o przybyciu sióstr ze Zgromadzenia Misyjnego 

Niniejszy artykuł daje ogólny zarys rozwoju werbi-

stowskiej misji w Chinach i form pracy od momentu 

wysłania pierwszych misjonarzy do Chin (1879), aż do 

ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej w  1949 r. 

i powolnego upadku misji.  

 

1. Przegląd statystyczny 

Dobrze zapowiadająca się misja w  Chinach, od samego 

początku napotykała na liczne przeszkody. Wynikały one 

nie tylko z trudnej do pokonania bariery kulturowej, ale 

przede wszystkim z burzliwych przemian politycznych 

zachodzących w tym kraju. Wojna domowa i inwazja 

japońska były przyczyną zamętu i niepokojów społecz-

nych, wywołujących prześladowania obcokrajowców, 

a zwłaszcza misjonarzy 4 . Kulminacją tych wydarzeń 

było zwycięstwo komunizmu (1949), który przekreślił 

niemal wszelkie możliwości kontynuowania pracy mi-

syjnej. W przeciągu sześciu lat (1949–1955) 296 księży 

i 40 braci misjonarzy werbistów musiało opuścić Chiny, 

swoją drugą ojczyznę. Kiedy 15 września 1955 r. o. Ha- 

rold Rigney (rektor Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen) 

po czterech latach ciężkiego więzienia dotarł do Hong-

kongu, w Chinach kontynentalnych zostało zaledwie 15 

księży i 10 braci5. Z 353 misjonarzy werbistów, którzy 

przebywali w Chinach w 1948 r., tylko jeden pozostał do 

1956 r. – o. Peter Hünsberg (od 1950 r. w areszcie 

domowym)6. W sumie od 1879 do 1956 r. w Chinach 

                                                                              
Służebnic Ducha Świętego (SSpS) do Chin w 1905 i zmiennych 

kolejach ich misji. Trzeci wolumin obejmuje pracę werbistów 

w okresie rewolucji chińskiej i pierwszej wojny światowej 

(1911–1919). Czwarty jest kolekcją listów przełożonego gene-

ralnego o. Giera do misjonarzy w Chinach po jego sześciomie-

sięcznej wizytacji w tym kraju (27 sierpnia 1922 – 20 lutego 1923) 

do roku 1929. Piąty tom poświęcony jest dalszemu rozwojowi 

misji Południowy Shandong do 1923 r. i początkom misji w Gansu, 

Xining, Xinjiang (1922) oraz w Południowym Henan. Ostatni tom 

zawiera dzieje misji werbistowskiej podczas wojny domowej 

w latach 1924–1926.  
4  1 listopada 1897 r. dwaj niemieccy werbiści Franz Nies i Richard 

Henle zostali zamordowani. Wkrótce wybuchło powstanie bok-

serów (1898–1900) pod hasłami: „Precz z  dynastią Qing” (dy-

nastia mandżurska, która panowała w  Chinach w  latach 

1644–1911) i „Śmierć obcokrajowcom”. Kościoły i domy chrze- 

ścijan były plądrowane i niszczone. Prawie wszyscy misjonarze 

przenieśli się do Qingdao. 
5  Spośród wydalonych werbistów 160 (146 księży i 14 braci) 

otrzymało nowe przeznaczenia misyjne: 23 – Japonia, 49 – Fili-

piny, 11 – Indonezja, 3 – India, 5 – Australia, 9 – Papua-Nowa 

Gwinea, 7 – Afryka, 25 – Ameryka Łacińska. Traktowali oni 

swoje nowe miejsca misyjne jako rozwiązanie przejściowe, licząc 

w  przyszłości na powrót do Chin. W sumie 236 misjonarzy, 

którzy opuścili Chiny, pracowało z powodzeniem w innych kra-

jach misyjnych. 16 z nich zostało prowincjałami i regionałami, 2 

biskupami (w Papui i Paragwaju), a jeden – generałem zgroma-

dzenia. StMChr („Steyler Missions-Chronik”) 1975, s. 42-43; 

Heinrich Kroes, An Honorable Exile: Where the Expelled China 

Missionaries Went, „The Word in the World” 1981, s. 119.    
6  Arnoldus Nota, StMChr 1956, s. 11.  
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pracowało 542 werbistów7: 457 księży i 85 braci. Bracia 

misyjni zasadniczo wyjeżdżali do Chin po okresie for-

macji w  Domu Macierzystym w  Steylu. Natomiast 

większość księży misjonarzy ukończyła formację i studia 

w  Seminarium Misyjnym w St. Gabriel pod Wiedniem 

(289/58, tj. 289 cały kurs uniwersytecki, a 58 jedynie 

jego część), inni zaliczyli okres formacji także w drugim 

największym ośrodku formacyjnym w St. Augustin koło 

Bonn (133/73)8. Z powodu ciągłych niepokojów poli-

tycznych, misja chińska była poddawana ciężkim pró-

bom. Byli i tacy misjonarze, którzy zrezygnowali 

z pracy misyjnej9. Z 542 misjonarzy zmarło w Chinach 

124 (15 na tyfus), w tym 10 zostało zabitych: Richard 

Henle i Franz Nies (1897), Alfons Gärtner (1938), Josef 

Bayerle (1941), August Hättich i Bernard Polefka 

(1942), August Müller (1944), Friedrich Hüttermann 

(1945), Johann Walburg (1947) i Richard Haas (1949)10. 

Pomimo prześladowań, działalność misyjna przynosiła 

również owoce. O znaczeniu misji chińskiej świadczy już 

sam fakt, że 15 werbistów zostało biskupami, jeden – 

Thomas Tian – kardynałem w 1945 r.11 i jeden genera-

łem Zgromadzenia: Johann Schütte w 1958. Wielu 

doświadczonych misjonarzy z Chin zostało założycie-

lami nowych misji Zgromadzenia: Ebehard Limbrock 

(Papua-Nowa Gwinea, 1896), Johann Weig (Japonia, 

1907), Ludwig Beckert (Filipiny, 1909) i Peter Noyen 

(Indonezja, 1912/1913). Na rozwój misji miał niewąt-

pliwie wpływ kraj pochodzenia misjonarzy. W począt-

kowym okresie prawie wszyscy wywodzili się 

                                                 
7  Dane statystyczne pochodzą z: L. Loeb, Names and short biog-

raphies of SVD missionaries in China (1879–1979); Catalogus 

SVD (1900–1949) oraz Richard Hartwich, SVD in China, vol. 1-6.   
8  Inne ośrodki formacyjne to: Steyl (81/18), Techny (50/5), Rzym 

(26), St. Wendel (17/8), Teteringen (14/10), Nysa (10/5), Helvoirt 

(9/8), St. Ruppert (6/3), Santo Amaro (5), Górna Grupa (2). Dane 

statystyczne z kart personalnych misjonarzy w systemie Sinapto 

Kurii Generalnej SVD w  Rzymie.      
9  W latach 1879–1959, 17 księży porzuciło kapłaństwo i przeszło do 

stanu świeckiego, zaś spośród braci 10 otrzymało dyspensę od 

ślubów wieczystych. Zob. Sinapto, Kuria Generalna SVD.     
10  Johannes Fleckner, China’s unsung Heroes 1879–1949, „The 

Word in the World” 1990/1991, s. 39-47.   
11  Prefektura Apostolska (PA) Płd. Shandong (1886, od 1924 Yan-

zhoufu [Yenchowfu]): Johann Baptist Anzer (1886–1903), Au-

gustin Henninghaus (1904–1936) i Theodor Schu (1936–1965); 

Wikariat Apostolski (WA) Lanzhou [Lanchow] (1922): Theodor 

Buddenbrock (1924–1959); PA Qingdao [Tsingtao], 1925: Georg 

Weig (1925–1941), Thomas Tian (1942–1947, od 1945 kardynał) 

i Augustus Olbert (1948–1964); PA Xinyang [Sinyang] (1927, od 

1933 WA); Georg Froewis (1927–1933), Hermann Schoppelrey 

(1933–1940), Vitus Chang (1941–1949); WA Caozhou 

[Tsaochowfu] (1934, od 1946 diecezja; Heze): Franz Hoowaarts 

(1934–1954); PA Xinxiang [Sinsiang], 1936: Thomas Megan 

(1936–1931); WA  Yizhoufu [Ichowfu] (od 1937 Linyi): Karl 

Weber (1937–1970); PA Xining [Sining] (1937): Hieronimus 

Haberstroh (1937–1961); PA Xinjiang [Sinkiang] (1938): Ferdi-

nand Loy (1938–1969). W nawiasach kwadratowych podano 

dawną pisownię nazw chińskich.  

z Niemiec. W okresie od 1879 do 1959 r. Niemcy były 

krajem pochodzenia dla 409 misjonarzy (75,5%)12; dla 

pozostałych 133 (24,5%): USA (43), Austria (26), Ho-

landia (15), Polska (14)13, Czechy (7), Szwajcaria (6), 

Słowacja (5), Francja (4), Włochy (2), Węgry (2) oraz 

Rosja, Ukraina, Belgia, Serbia, Bośnia, Rumunia, An-

glia, Luksemburg i Słowenia (po 1). Warto podkreślić, 

że 53 misjonarzy, którzy pracowali w Chinach pocho-

dziło ze Śląska. W 1892 r., w Nysie (Neiße) o. Arnold 

Janssen osobiście położył kamień węgielny pod trzeci 

Dom Misyjny Zgromadzenia z myślą o przygotowaniu 

misjonarzy dla Togo i Chin. Ośrodek ten miał służyć 

formacji misjonarzy z terenów Śląska i okolic. Panowało 

przekonanie, że Ślązacy, podobnie jak Polacy, są 

uzdolnieni językowo i łatwiej poradzą sobie z trudnym 

językiem chińskim. Uważano też, że Ślązacy posiadają 

cechy charakteru, które szczególnie predysponują ich do 

zadań misyjnych w Państwie Środka14. 
 

2.  Chronologia rozwoju przestrzennego misji 
 

2.1. Pierwsze pole pracy: Południowy Shandong 1881 

25 stycznia 1881 r. Kongregacja Propaganda Fide za-

aprobowała umowę między werbistami i franciszkanami 

o odstąpieniu Zgromadzeniu południowej części pro-

wincji Shandong. Bp Eligio Cosi (1819–1885) mianował 

werbistę Jana Baptystę Anzera swoim prowikariuszem. 

Na wiadomość o otrzymaniu pierwszej misji w ojczyźnie 

Konfucjusza i Mencjusza, w Domu Macierzystym 

w Steylu zapanował prawdziwy entuzjazm. Kiedy 18 

stycznia 1882 r. Anzer przybył do pierwszej misji 

w  Poli [Puoli] 坡里; znalazł tam zaledwie 158 chrze-

ścijan. Potem dołączył do niego o. Freinademetz. Po-

czątkowo misja ograniczała się wyłącznie do terenów 

wiejskich. 22 grudnia 1885 papież Leon XIII podniósł 

Prefekturę Południowy Shandong do rangi wikariatu 

apostolskiego. Miesiąc później, 24 stycznia, Anzer 

otrzymał sakrę biskupią podczas Kapituły Generalnej 

w  Steylu jako pierwszy wikariusz apostolski Połu-

dniowego Shandongu (1885–1903). Wikariat Shandong 

Południowy obejmował trzy okręgi rządowe: Yanzhou 

                                                 
12  Pochodzenie misjonarzy niemieckich według archidiecezji 

i diecezji przedstawia się następująco: Münster (75), Kolonia (67), 

Trewir (62), Paderborn (44), Ratyzbona (14), Osnabrück (11), 

Speyer (10), Freiburg (8), Rottenburg (8), Limburg (7). Zob. 

Sinapto, dz. cyt. 
13  Bogatą dokumentację na temat polskiego zaangażowania 

w misjach na terenie Chin zawierają materiały z sesji eklezjolo-

giczno-misjologicznej, która odbyła się we wrześniu 1988 r. 

w Pieniężnie. Materiały te zostały opublikowane pod red. Euge-

niusza Śliwki SVD, Kościół katolicki w  Chinach. Przeszłość – 

Teraźniejszość – Przyszłość, Pieniężno 1988, s. 20-142. Zob. też 

Andrzej Miotk, Werbiści polskiego pochodzenia na misjach 

w  Chinach, „Nurt SVD” 38 (2004), z. 4, s. 111-143. 
14  Josef Alt, Arnold Janssen. Życie i dzieło, Warszawa 2002, s. 

404-405.  
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[Yenchowfu] 兖州, Caozhou [Tsaochowfu] 曹州 (Heze) 

i Yizhou [Ichowfu] 沂州  oraz podprefekturę Jining 

[Tsining] 济宁 . W sumie był to obszar o wielkości 

60 000 km2, który liczył 9 mln mieszkańców. 14 listo-

pada 1897 r., po zajęciu Qingdao [Tsingtao] 青岛 przez 

Niemców, terytorium misji powiększyło się o 10 000 

km2 i 2 mln mieszkańców. Obszar ten wyłączono 

z Zachodniego Shandongu i przyłączono do Południo-

wego Shandongu15. Misja ta była stale wspierana per-

sonalnie i finansowo przez Steyl. Do roku 1903 wysłano 

z Domu Macierzystego do Chin 50 księży i 16 braci16. 

Biskup Anzer działał z wielkim rozmachem, tworząc 

liczne wspólnoty chrześcijańskie, szkoły dla katechistów 

i katechumenów, sierocińce i przychodnie medyczne. 

Anzer uczynił Yanzhou siedzibą wikariatu 

i wybudował tam katedrę. Do 1900 r. był także pro-

wincjałem. Kiedy jego następcą został o. Freinademetz, 

prowincja liczyła 43 werbistów. Domem centralnym był 

Daijiazhuang [Taikiachwang] 戴家庄  na obrzeżach 

Jining. Służył misjonarzom jako miejsce na rekolekcje 

i naukę języka chińskiego. O. Józef Hesser (1867–1920), 

a potem o. Theodor Mittler (1887–1956) opracowali 

gramatykę języka chińskiego; szkoła stopniowo stawała 

się ośrodkiem znanym wszystkim werbistom w Chinach. 

W chwili śmierci biskupa Anzera w  Rzymie (1903), 

liczba chrześcijan wynosiła 23 tys. (o tyle wzrosła 

z  początkowych 158 osób) i 36 tys. katechumenów, zaś 

księży było 46 (z początkowych 4); ponadto pracowało 

tam 11 braci. Następca Anzera, Augustyn Henninghaus 

(1862–1939), dzięki mądremu i dalekowzrocznemu 

podejściu duszpasterskiemu oraz wsparciu personalnemu 

i finansowemu, rozwijał pomyślnie dzieło poprzednika. 

W kolejnych latach (1904–1913) Zgromadzenie Słowa 

Bożego przeznaczyło do pracy w  Chinach 50 księży i 7 

braci. W 1905 r. przybyły do Chin także pierwsze siostry 

Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, 

które otworzyły szpital w Yanzhou i założyły szkoły 

kształcące dziewczęta. Dzięki pomyślnemu rozwojowi, 

w 1949 r. siostry miały już cztery prowincje. W 1932 r. 

przybyły do Qingdao także Służebnice Ducha Świętego 

od Wieczystej Adoracji. Misja ta ucierpiała szczególnie 

w  okresie pierwszej wojny światowej17.   

                                                 
15  W okresie międzynarodowej rywalizacji o wpływy w Chinach, bp 

Anzer uległ naciskom wysłannika rządu niemieckiego w  Pekinie, 

Maximiliana von Brandta (1835–1920), wyłączając wikariat spod 

protektoratu francuskiego w 1890 r. i przyjmując zwierzchnictwo 

niemieckie. Dzięki temu wikariat otrzymał większą swobodę 

działania i pozwolenie na przebywanie we wcześniej zastrzeżonych 

dla obcokrajowców miastach Jining (1891) i Yanzhou (1896). 
16  Heinrich Kroes, Missionen der Gesellschaft des Göttlichen Wortes 

in China, StMChr 1975, s. 36.  
17  W 1914 Japończycy zajęli Qingdao. W 1917 Chiny wypowiedziały 

wojnę Niemcom. W 1919 r. 12 misjonarzy z Niemiec zostało wy- 

dalonych z Chin. W następnym roku przybyli do Chin pierwsi 

werbiści ze Stanów Zjednoczonych: ksiądz i dwóch seminarzy-

2.1.1.  Yanzhou 1924 

3 grudnia 1924 r. Wikariat Południowy Shandong 

zmienił nazwę na Yanzhou [Yenchowfu]. Liczył wtedy 

106 tys. ochrzczonych, 44 tys. katechumenów, 90 księży, 

14 braci, 162 siostry. Na jego terenie wybudowano 146 

kościołów i kaplic. W latach międzywojennych Yanzhou 

zostało podzielone na pięć okręgów kościelnych, spośród 

których cztery pozostały przy werbistach, a jeden od-

dano miejscowym księżom diecezjalnym. Papież Pius XI 

przyjął prośbę biskupa Henninghausa o  zwolnienie 

z obowiązków i 19 listopada 1936 r. mianował jako jego 

następcę Theodora Schu, który otrzymał sakrę biskupią 

w  katedrze w Yanzhou z rąk poprzednika (4 kwietnia 

1937)18. Biskup Hennighaus zmarł 20 lipca 1939 r. po 53 

latach pobytu w Chinach, w tym 32 latach posługi bi-

skupiej. Liczba wiernych Wikariatu Apostolskiego 

wzrosła z 26 tys. w 1904 do 150 tys. w 1936 r. Hen-

ninghaus cieszył się dużym poważaniem wśród biskupów 

chińskich. Wyrazem tego było powierzenie mu przez       

I Synod Chiński (1924) opracowania jednolitego kate-

chizmu dla całych Chin. Początki posługi biskupa Schu 

zbiegły się z wybuchem wojny japońsko-chińskiej, która 

trwała 8 lat, a następnie rozgorzała wojna domowa 

(1945–1949) między armią narodową a komunistami.    

Z chwilą przystąpienia do wojny USA (8 grudnia 1941), 

misjonarze zostali odcięci od Europy i USA, oraz po-

zbawieni dopływu pomocy materialnej; zamykano 

szkoły, zwalniano katechistów i nauczycieli.        
 

2.1.2.  Qingdao 1925 

11 lutego 1925 r. Stolica Apostolska wydzieliła wschod- 

nią część Yanzhou i utworzyła Prefekturę Apostolską 

Qingdao, która liczyła 27 tys. katolików i była obsłu-

giwana przez 70 misjonarzy (26 kapłanów, 4 braci i 40 

sióstr). Pierwszym prefektem został Georg Weig. Po 

trzech latach (14 maja 1928) Prefektura Qingdao uzy-

skała status wikariatu apostolskiego. Biskup Weig 

sprowadził do Qingdao Siostry Szkolne św. Franciszka 

z  Milwaukee (1931) i siostry Służebnice Ducha Świę-

tego od Wieczystej Adoracji (1932). 10 kwietnia 1932 r. 

biskup poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej 

katedry św. Michała, którą konsekrował 28 października 

1934 r. Ostatecznie w 1936 r. Generalat Zgromadzenia 

Słowa Bożego podzielił rozległą prowincję Południowy 

Shandong, liczącą 157 ojców (10 z  nich było Chiń-

czykami i 27 braćmi misyjnymi), na prowincję Daijia 

[Taikia] na zachodzie i prowincję Gaomi [Kaomi] 高密 

na wschodzie, z siedzibą prowincjalatu w Gaomi. Do 

prowincji Daijia należały wikariaty Yanzhou, Caozhou 

i Yanggu [Yangku] 阳谷; do prowincji Gaomi – wikariat 

                                                                              
stów, a w 1921 mogli powrócić misjonarze, którzy zostali wyda-

leni. 
18  W czasie uroczystości kaznodzieją był o. Vincent Lebbe – wielki 

przyjaciel rodzimego kleru.  
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Qingdao, a później wikariat Yizhou. Prowincja Gaomi 

zaczęła wydawać czasopismo w języku niemieckim 

„Kaomi Regions Korrespondenz” (Korespondencja Re-

gii Gaomi), który integrował i formował misjonarzy oraz 

informował o życiu prowincji19. Po Georgu Weigu, bi-

skupami Qingdao zostali Tomasz Tian (1941–1946) 

i August Olbert (od 1946). Liczba katolików 

w wikariacie wzrosła z 26 tys. w 1925 r. do 37 tys. 

w 1937 r.20.   
 

2.1.3. Yanggu 1933  
 

Prefektura Apostolska Yanggu 

została powierzona miejsco-

wemu klerowi21. Jej prefektem 

został miejscowy werbista To-

masz Tian (1934–1941), który 

uczestniczył w  pierwszym na 

terenie Azji Wschodniej Kon-

gresie Eucharystycznym w Ma-

nili (3-7 lutego 1933). Prefek-

tura rozwijała się dość prężnie 

pomimo trudności politycznych 

oraz katastrof naturalnych (trzęsienie ziemi, powodzie) 

i 12 lipca 1939 r. uzyskała status wikariatu apostol-

skiego22, a Tian (na zdjęciu) został mianowany jego bi-

skupem.    

 

2.1.4. Caozhou/Heze 1934 

12 listopada 1934 papież podniósł Prefekturę Caozhou 

do rangi wikariatu, mianując biskupem Franza Hoowa-

artsa23, duszpasterza i człowieka czynu. Nowy dystrykt 

                                                 
19  W pierwszym roku ukazało się 12 numerów o objętości 225 stron. 

W 1943 jego tytuł został zmieniony na „Korespondencja Misyjna”. 

Zawierał cztery rubryki tematyczne: teologia i asceza, teoria 

i praktyka, sinologia i wiadomości. W sumie wydano 8 roczników 

o  objętości 22 000 stron. Historia naszego Zgromadzenia, red. 

Fritz Bornemann, An SVD-54/6, Pieniężno 1988, s. 224-225. 

Czasopismo jest dostępne w  bibliotece Instytutu Monumenta Se-

rica w Sankt Augustin. 
20  Po podziale w 1937 r., 19,5 tys. wiernych zostało w Qingdao, zaś 

17,7 tys. w Yizhou.           
21  W 1932 r. część wikariatu Yanzhou została oddzielona jako sa-

modzielna misja i powierzona rodzimemu klerowi. O. Tian został 

przełożonym tej misji jako delegat biskupi. W grudniu 1933 r. o. 

generał powiadomił bpa Henninghausa o erygowaniu prefektury 

apostolskiej z prefektem apostolskim Tian na czele. Roman Malek, 

Elementarz chiński (4) Kardynał Tomasz Tian Gengxin SVD 

(1890–1967), „Chiny Dzisiaj” 2009, nr 4, s. 44.        
22  W 1939 r. wikariat Yanggu liczył 18 810 katolików (5 760 kate-

chumenów) pod opieką pastoralną 16 księży. 10 stacji miało sta-

łego kapłana, a  160 – dojeżdżających (4 kościoły, 17 kaplic i 149 

domów modlitwy). Ponadto było 89 szkół modlitw, 7 szkół pod-

stawowych z 233 uczniami, małe seminarium z 66 studentami, 

a  także 17 seminarzystów, którzy studiowali w Wyższym Semi-

narium w Yanzhou. Było też 10 aptek, 2 sierocińce z 65 sierotami 

oraz 2 domy starców dla 13 osób. SVD Die Gesellschaft des 

Göttlichen Wortes 1939, Steyl 1939, s. 32.        
23  Zob. Albert Czech, Ein Leben für China Msgr. Franz Hoowaarts 

(1878–1954), StMChr 1960/1961, ss. 100-102.  

kościelny obejmował Południowy Shandong z  47 tys. 

katolików. Wikariat od samego początku był nękany 

naturalnymi katastrofami: powodziami (1935) i trzęsie-

niem ziemi z tysiącami ofiar. W tym trudnym czasie 

sprawdziło się diecezjalne Caritas, którego działalność 

okazała się skutecznym narzędziem rozkrzewiania 

wiary24. Bp Franz Hoowaarts otworzył ponadto Niższe 

Seminarium, zakładał szkoły dla katechistów, szkołę 

średnią w stolicy biskupiej, powiększył szpital. W latach 

1934–1937 liczba chrześcijan Caozhou wzrosła z 47 tys. 

do 55 600, a w roku 1953 osiągnęła 74 tys.   
 

2.1.5.  Yizhou/Linyi 1937   

W 1937 r. liczba katolików wzrosła do 37 tys. i 1 lipca 

1937 r. wikariat został podzielony, a z jego południo-

wo-zachodniej części utworzono niezależny wikariat 

Yizhou, na czele którego stanął Karl Weber 

(1937–1970). Inwazja japońska sprawiła, że mógł 

przyjąć święcenia dopiero 16 października 1938 r. 25. 

2 lutego 1942 r. założył on Zgromadzenie Sióstr Bożej 

Miłości, które w 1951 r. liczyło 45 sióstr i 4 nowi-

cjuszki. Po dojściu do władzy komuniści postawili bi-

skupa i misjonarzy przed sądem ludowym, a po 

oskarżeniu i skazaniu wydalili z Chin.  
 

2.2. Drugie pole pracy: Gansu Zachodnie 1922  

8 marca 1922 r. Pius XI ustanowił Wikariat Apostolski 

Gansu Zachodnie, który 3 grudnia 1924 przyjął nazwę 

stolicy prowincji Lanzhou [Lanchow] 兰州. Papież po-

wierzył go werbistom. W ten sposób Zgromadzenie 

Słowa Bożego rozpoczęło pracę w głębi Chin. Wikariat 

obejmował nie tylko zachodnią część prowincji Gansu, 

ale również rozległe i słabo zaludnione prowincje Qing- 

hai i Xinjiang26. W sumie był to obszar o  powierzchni 

2,7 mln km2, czyli osiem razy większy od obszaru dzi-

siejszych Niemiec, który zamieszkiwało tylko 6 231 

katolików27. 2 kwietnia 1922 przybyło tam pierwszych 

ośmiu werbistów, którym przewodził o. Theodor Bud-

denbrock. Po sześciotygodniowej podróży dotarli do 

                                                 
24  Heinrich Kroes, Missionen der Gesellschaft..., dz. cyt.,  s. 36. 
25  Zaledwie miesiąc po objęciu diecezji przez Webera wybuchła 

wojna japońsko-chińska (1937–1945), do swojej diecezji dotarł 

okrężną drogą. 
26  Zgromadzenie Słowa Bożego przejęło od Misjonarzy z Scheut, 

którym brakowało personelu, część obszaru misyjnego 

w  północno-zachodnich Chinach. Była to jedna z najtrudniejszych 

misji z racji odległości i osamotnienia: Xinjiang stanowi olbrzymi 

obszar pustynny między Rosją a Tybetem o powierzchni 2 mln 

km2 i długości 2 500 km. W kilku zamieszkałych dolinach, mi-

sjonarze z Scheut mieli cztery stacje misyjne z 350 katolikami. 

Dojazd zaprzęgiem konnym ze stacji do stacji zabierał co najmniej 

tydzień. Aby ułatwić przejęcie misji zaoferowali werbistom także 

Gansu Zachodnie i Qinghai o  powierzchni 1 mln km2 z  8 000 

osobami ochrzczonymi, zamieszkującymi w 17 stacjach. 
27  Paulino Suo, 120 Jahre im Reich der Mitte. China – das erste 

Missionsgebiet der Gesellschaft des Göttlichen Wortes, StMChr  

2001, s. 63. 
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tymczasowej rezydencji Liangzhou-Xixiang [Liang- 

chow-Sisiang] 凉州西乡 . Czterech misjonarzy konty-

nuowało dalej podróż do Xinjiang, gdzie dotarli po 70 

dniach. Do 1924 r. zostały obsadzone wszystkie stacje. 

Wielkim błogosławieństwem dla szkół, sierocińców 

i domów starców było przybycie sióstr Zgromadzenia 

Misyjnego Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i Oblatek 

Świętej Rodziny. 
 

2.2.1. Lanzhou 1924 

7 czerwca 1923 o. Buddenbrock został administratorem 

apostolskim, a 25 listopada 1924 wikariuszem apostol-

skim Gansu Zachodniego (1924–1959). Sakrę otrzymał 

z  rąk delegata apostolskiego Celso Costantiniego            

w katedrze Yanzhou. Na dzień 7 czerwca 1925 jego 

wikariat liczył 6 237 katolików i ponad 7 000 katechu-

menów. Dzięki odwadze i pełnej poświęcenia pracy 

rocznie liczba katolików zwiększała się o ok. 1 000.      

W 1929 r. bp Buddenbrock z racji trudnych warunków w 

Liangzhou-Xixiang przeniósł swoją rezydencję do 

Lanzhou. Obok powstały także centralne domy sióstr 

SSpS i Oblatek Św. Rodziny. W latach 1927–1933 na 

tyfus plamisty zmarło 10 misjonarzy. W 1927 r. region 

nawiedziło trzęsienie ziemi, wskutek którego ucierpiały 

dziesiątki stacji misyjnych. Potem tereny te zostały do-

tknięte powodziami i klęską głodu. Centrum misyjne 

w Lanzhou zostało rozbudowane; powstał tam nowo-

czesny szpital, którego prowadzenie powierzono Bra-

ciom Miłosierdzia z Trewiru. W 1935 r. niespodziewana 

eksplozja składu amunicji położonego blisko kościoła 

zniszczyła prawie wszystkie wybudowane budynki. 

8 września 1937 delegat papieski Mario Zanin konse-

krował nową katedrę i w porozumieniu z innymi bi-

skupami otworzył seminarium regionalne w Lanzhou, 

którego prowadzenie Kongregacja Propaganda Fide 

powierzyła werbistom. Kiedy Stany Zjednoczone przy-

stąpiły do wojny po stronie Chin (1941), niemieccy 

werbiści zostali internowani do jednego z dekanatów. 

Biskup potrafił jednak skutecznie łagodzić sytuację, tak 

że internowani misjonarze mogli kontynuować pracę, 

jakkolwiek bez wsparcia materialnego. 11 kwietnia 1946 

w Chinach ustanowiono strukturę kościelną. Lanzhou 

zostało arcybiskupstwem, a Buddenbrock arcybiskupem. 

Liczba katolików w 1947 r. wzrosła z 6 237 (1922) do 15 

795 (bez prowincji Qinghai i Xinjiang), posługę dusz-

pasterską pełniło 48 księży, 16 braci i 80 sióstr. Od 

początku planowano formację kleru rodzimego. W 1922 

było dwóch księży chińskich, zaś w  1947 – 14 księży, 6 

braci i 61 sióstr. Seminarium regionalne w  Lanzhou 

w  latach 1941–1949 ukończyło 10 księży. Ponieważ 

ewangelizacja Qinghai i Xinjiang z Lanzhou była prawie 

niemożliwa z powodu rozległości obszaru i braku środ- 

ków transportu, wikariat podzielono.  
 

 

2.2.2 Xinjiang 1930 

14 lutego 1930 r. wydzielono z Lanzhou osobną misję 

w Xinjiang, którą przekazano werbistom. Ten ogromny 

obszar obejmował w tym czasie 5 stacji misyjnych z 605 

katolikami i 47 katechumenami, wśród których praco-

wało 7 misjonarzy. Ewangelizacja była wyjątkowo 

utrudniona z powodu ogromnych odległości, słabego za- 

ludnienia, różnic językowych i etnicznych oraz panują-

cej wrogości między Chińczykami Han i miejscową 

ludnością. 20 listopada 1931, misjonarz z Gansu Fer-

dinand Loy został mianowany przełożonym tej misji. 

Jednak dopiero w 1934 r., po wielu trudnościach, mógł 

wraz z czterema innymi misjonarzami objąć placówkę. 

Główną rezydencją pozostała stolica prowincji Dihua 

[Tihwa] 迪化  (dzisiejsze Urumczi). Prześladowania 

praktycznie uniemożliwiały normalną pracę. Miejscowy 

rząd sprzyjał komunizmowi: wprowadzono surową kon- 

trolę korespondencji, szykanowano misjonarzy, włącz-

nie z zakazem podróżowania. Misjonarze zostali odcięci 

od pozostałej części Chin. Niektórzy zdołali zbiec. 

W lipcu 1939 r. został uwięziony o. Loy wraz z cztere- 

ma misjonarzami i po 18 miesiącach niewoli wydalono 

ich do Gansu. Misja pozostała opuszczona aż do roku 

1946, kiedy do Urumczi przybyli dwaj rodzimi księża 

i objęli opieką duszpasterską 900 katolików.  Dopiero 13 

lutego 1941 r., gdy o. Loy dotarł do Lanzhou, dowie-

dział się, że trzy lata wcześniej (1938) został mianowany 

prefektem apostolskim. 
 

2.2.3. Xining [Sining] 1937 

4 lutego 1937 Propaganda Fide oddzieliła prowincję 

Qinghai od WA Lanzhou i ustanowiła Prefekturę Apo-

stolską Xining 西宁. 12 listopada 1937 r. jej prefektem 

został o. Hieronim Haberstroh (1937–1961). Nowa 

prefektura liczyła wtedy 2907 katolików, 522 katechu-

menów, 7 księży i 8 sióstr SSpS. Czas wojny był bar- 

dzo trudny i praktycznie praca ograniczała się do pół-

nocno-zachodniej części prowincji. Wojna dawała się we 

znaki: brakowało pieniędzy i środków do życia. Stolica 

prowincji stała się siedzibą prefekta apostolskiego. 

Jednak – jak wspomina o. Haberstroh – dzięki temu, że 

naprawił gubernatorowi prowincji fisharmonię, misjo-

narze mogli poruszać się swobodnie w  czasie wojny, 

a  nawet oddano im wcześniej zabraną stację misyjną, 

domy i kaplice. Jedni poświęcali się badaniom etnogra-

ficznym różnych grup ludności, inni pracowali 

w duszpasterstwie. W chwili wkroczenia komunistów 

w  1949 r. prefektura liczyła 3 976 katolików, 1 190 

katechumenów, 11 księży, 4 rodzimych braci i 22 siostry, 

w tym 9 miejscowych.                                                             
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2.3. Trzecie pole pracy: Henan [Honan] 1923 
 

2.3.1. Henan Południowy – Xinyang [Sinyangchow] 1927 

W 1921 r. na życzenie Kongregacji Propaganda Fide 

Zgromadzenie Słowa Bożego przyjęło od Papieskiego 

Seminarium Misji Zagranicznych z  Mediolanu (PIME) 

część Wikariatu Apostolskiego Południowego i Wschod- 

niego Henanu, początkowo pod jurysdykcją wikariusza 

apostolskiego. Obszar ten liczył wtedy 5-6 mln miesz-

kańców, w tym tylko 2 932 katolików28. 25 marca 1923 r. 

o. George Froewiss z  Austrii29, który uprzednio pra-

cował przez 19 lat w Południowym Shandongu przybył 

wraz z amerykańskimi oo. Cliffordem Kingiem i Rober- 

tem Clarkiem do Xinyang 信阳. O. King objął stację 

Runan [Junan] 汝南 z 800 chrześcijanami, o. Froewiss – 

Guangzhou [Kwangchow] 光州  z  2 000, a  o. Clark 

pozostał jako prokurator w Xinyang, które miało pozo-

stać stacją główną. O. Clark zmarł niespodziewanie trzy 

miesiące później z nieznanych przyczyn 30 . Do nowej 

misji werbistowskiej przybywali kolejni misjonarze. Po 

czterech latach, 15 grudnia 1927 r. pracowało tam już 15 

ojców i 5 braci. Kongregacja Propaganda Fide podniosła 

misję do rangi Prefektury Apostolskiej Xinyang. 1 sierp- 

nia 1928 o. Froewiss został mianowany jej pierwszym 

prefektem (1928–1933). Rezydencję w  Xinyang roz-

budowano na centrum misyjne z  kościołem, szkołą, 

sierocińcem i częścią mieszkalną (wcześniej była to je-

dynie stacja misyjna z 200 chrześcijanami). Początkowo, 

w czasie wojny domowej, największym utrapieniem były 

częste bandyckie napady. Dzięki zręcznym negocjacjom 

udało się prefektowi uchronić misję przed najgorszym. 

Mons. Froewiss pracował jako zwykły misjonarz wę-

drowny i prawie zawsze był poza rezydencją, przez co 

                                                 
28  Cały chiński Henan liczył około 40 mln mieszkańców, w tym 37 

tys. katolików, czyli jeden katolik przypadał na 1 000 mieszkań-

ców. Historia naszego Zgromadzenia, dz. cyt., s. 229.      
29  August Zmarzły SVD, Alois Macheiner SVD, Georg Fröwiss, St. 

Gabriel 1960.   
30  „Po pierwszej wojnie światowej misjonarze nie mogli wrócić do 

Togo i Mozambiku, a Nowa Gwinea była zagrożona [Po prze-

granej I wojnie światowej Niemcy musiały zrezygnować z posia-

dłości kolonialnych, a ich część Nowej Gwinei przypadła Australii 

jako terytorium mandatowe]. Dlatego Generalat rozglądał się za 

nowym miejscem pracy misyjnej w Chinach. W 1920 r. szukano 

kontaktu z  misjonarzami z Mediolańskiego Seminarium Misji 

Zagranicznych w Henan. Potem we wrześniu 1922, o. generał 

Wilhelm Gier podczas wizytacji w Chinach spotkał pierwszego 

amerykańskiego werbistę o. Clifforda Kinga i Roberta Clarka, 

którzy prosili go o otwarcie nowego pola pracy misyjnej, które 

mogłoby zostać osadzone przez ojców i braci ze Stanów Zjedno-

czonych. Rozmowa ta nie pozostała bez echa. Po krótkim okresie 

korespondencji między Zgromadzeniem i biskupami Flaminius 

Belotti z Nanyang i Noe-Joseph Tacconi z Kaifeng osiągnięto 

porozumienie w sprawie odstąpienia werbistom południo-

wo-wschodniej części Wikariatu Henan, w całości 11 podprefektur 

(hrabstw)” [tłum. własne – A.M.]. Paul Han, The Word in War 

and Suffering. The SVD Mission History in Henan Province of 

China: 1923–1953, (Thesis at CTU), Chicago 2003, s. 7.  

najbardziej ucierpiała administracja i sytuacja finansowa 

prefektury. Akcentował znaczenie 4-6 tygodniowego 

katechumenatu przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. 

Uczestniczyło w nim rocznie ok. 500 kandydatów. Aby 

pozyskać młodych rozwijał także szkolnictwo 

i działalność charytatywną. W tym celu sprowadził 

Siostry Oblatki Świętej Rodziny z Południowego 

Shandongu. W Xinyang powstała szkoła katechistów, 

którą podobnie jak seminarium przeniesiono później do 

Zhumadian [Chumatien] 驻马店. Froewiss często stawiał 

wiernym duże wymagania. Ofiary przeznaczał na bu-

dowę kościołów, szkół i utrzymanie katechumenatu. Po 

10 latach pracy misyjnej prefektura liczyła 10 125 ka-

tolików, 25 księży, 9 braci, 40 sióstr, 42 uczniów małego 

seminarium i 12 kleryków.  

 25 kwietnia 1933 Pius XI podniósł prefekturę Xin- 

yang do rangi wikariatu apostolskiego. Biskupem został 

o. Hermann Schopperley (1933–1940)31, długoletni re-

gionał w Shandongu Południowym, a od roku 1932 

radca generalny. W przeciwieństwie do swojego po-

przednika był dobrym administratorem i poprawił po-

łożenie materialne misji. W Xinyang wybudowano 

szpital z 62 łóżkami, a w Runan szkołę. Klęska głodu 

(1935–1936) i wojna z  Japonią dotkliwie wyniszczyła 

cały rejon. W 1940 misja liczyła 11 208 chrześcijan i 5 

529 katechumenów. Kiedy przestały napływać fundusze 

z Niemiec, musiano zamknąć wiele szkół. 5 maja 1940 

zmarł biskup Schopperley, a  jego następcą (8 lipca 1941 

r.) został chiński werbista o. Vitus Chang, który dotąd 

pracował jako nauczyciel w niższym seminarium i nie 

miał doświadczenia administracyjnego. Niedługo po jego 

ingresie, 23 kapłanów wikariatu Xinyang, głównie 

Niemców, zostało internowanych, a praca misyjna na 

tym terenie praktycznie ustała. Misjonarze niemieccy 

wznowili pracę dopiero po wojnie. Częściowo zastąpili 

ich misjonarze innych narodowości. Rezydencja bisku-

pia w  stolicy Xinyang została zajęta przez Japończyków. 

Po wojnie założono tam szkołę średnią, a w 1945 r. 

wybudowano szpital, w którym pracowali misjonarze. 
 

2.3.2.  Henan Północny 1933 – Xinxiang 

Od 1930 r. toczyły się rozmowy o  przejęcie połu-

dniowej części WA Weihui [Weihwei] 卫辉 w Henan – 

misji Xinxiang [Sinsiang] 新乡 . Tamtejszy wikariusz 

apostolski, nie otrzymawszy wystarczającego wsparcia 

z  PIME, zaprosił do współpracy werbistów. W 1933 r. 

nastąpiło przejęcie tego terenu przez werbistów. Jako 

pierwszy przyjechał regionał Henanu Południowego 

o. Peter Heier z pięcioma misjonarzami (czterech z nich 

to Amerykanie). Werbiści przejęli pracę wśród 10 tys. 

katolików w sześciu stacjach misyjnych. Trzy lata po 

                                                 
31  Bp Froewis podjął pracę na stacji misyjnej. Zmarł niedługo potem 

11 listopada 1934 r. 
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przejęciu Henanu Północnego misja Xinxiang została 

podniesiona do rangi prefektury, a prefektem został 

37-letni o. Thomas Megan z Eldora (USA), który tak 

scharakteryzował misję: „Żółta Rzeka dzieli Henan na 

dwie nierówne części północną i południową. Henan 

Północny ma kształt trójkąta i stanowi najnowszą misję 

przekazaną werbistom. Jej obszar wynosi 9 tys. mil2 

o wielkości stanu Maryland. Mimo nieurodzajnych po-

łaci ziemi, Henan Północny jest znany jako chiński raj. 

Ziemia jest tu urodzajna w  bawełnę, kukurydzę, psze-

nicę i ziemniaki. Naturalne zasoby kraju sprzyjają 

rozwojowi misji”32. Agresja japońska przyniosła ze sobą 

ogromne cierpienia. Z powodu panującego głodu i po-

wodzi tysiące ludzi przybyło do misji w poszukiwaniu 

pomocy. Megan był zdania, że „nie nawrócimy 

wszystkich 400 milionów Chińczyków. Ale to nie jest 

nasz cel. Naszym celem jest założyć Kościół. A potem, 

nawrócenia przyjdą same”33. Z myślą o tym Megan za-

kładał seminaria i konwenty dla rodzimych powołań. 

Potrafił pozyskiwać ludzi swoją niezwykłą uprzejmością, 

zdolnościami adaptacyjnymi i przystępnością. Kiedy 

w  1947 roku Stolica Apostolska przyjęła wniosek o 

rezygnacji bpa Megana, proprefektem mianowano o. 

Johannesa Schütte, późniejszego generała Zgromadzenia 

Słowa Bożego.  
 

2.4. Czwarte pole pracy: Pekin 1933 

W 1933 r. na życzenie papieża Piusa XI Zgromadzenie 

Słowa Bożego przejęło od amerykańskich benedyktynów 

założony w 1925 r. Katolicki Uniwersytet Pekiński Fu 

Jen34. Pierwszym profesorem werbistą był o. Franciszek 

Białas35. Rektorami byli kolejno werbiści: Joseph Mur-  

phy, teolog (1933–1935), Rudolf Rahmann, etnolog 

                                                 
32  Paul Han, The Word in War and Suffering, dz. cyt., s. 15.  
33  Patrick Connor, Tom Megan SVD, „The Word in the World” 

1996–1997, s. 54.  
34  Problemy personalne i zadłużenie uczelni (wielki kryzys gospo-

darczy lat trzydziestych) spowodowały, że benedyktyni zwrócili 

się z propozycją przejęcia uniwersytetu do werbistów. Potem 

Rzym wystosował też oficjalne zaproszenie. Duże zgromadzenie, 

posiadające uczonych takich jak etnolog o. Wilhelm Schmidt, od 

lat było znane papieżowi, a mając liczne powołania mogło posłać 

do Pekinu wielokroć więcej ojców niż benedyktyni i tym samym 

przyczynić się do rozwoju uniwersytetu. Historia naszego Zgro-

madzenia, red. Fritz  Bornemann, s. 246.    
35  Wykładał literaturę i językoznawstwo. Całe swoje zainteresowanie 

i energię poświęcił uniwersytetowi i sinologii. W 1935 r. założył 

rocznik sinologiczny „Monumenta Serica”, którego był pierw-

szym wydawcą i redaktorem. Solidne wykształcenie sinologiczne 

Białasa, jego naukowa pozycja i liczne kontakty ze znanymi si-

nologami były gwarantem wysokiego poziomu naukowego cza-

sopisma. Zob. Miroslav Kollár, O. Franz Xaver Biallas 

(1878–1936). Misjonarz w  Chinach, sinolog i założyciel Monu-

menta Serica, NURT SVD 94-95/3-4 (2001), s. 281. Autor opu-

blikował w  2011 r. pracę doktorską: Ein Leben im Konflikt. P. 

Franz Xaver Biallas SVD (1878–1936). Chinamissionar und Si-

nologe im Licht seiner Korrespondenz, Sankt Augustin – Nettetal 

2011, ss. 910. 

(1936–1946) i Harold Rigney, geolog (1946–1951). 

Uniwersytet w chwili przejęcia przez werbistów liczył 

594 studentów. W 1940 r. liczba studentów i studentek 

wzrosła do 1948 i do 2 300 w  roku 1948. W 1947 r. 

spośród 182 pracowników uniwersytetu 88 było katoli-

kami, w tym 51 werbistów36. Międzynarodowa wspól- 

nota werbistów w Pekinie przyczyniła się, według nie-

których, do uratowania uniwersytetu w czasie wojny 

z Japonią. W tym mieście utworzono także parafię 

z aktywnie działającym Legionem Maryi. W lecie 1951 

uniwersytet został upaństwowiony, ale został ponownie 

otwarty na Tajwanie w 1963 r. Fritz Bornemann pod-

kreśla, że „Uniwersytet Pekiński przewyższał jezuickie 

uniwersytety w Szanghaju i Tianjin nie tylko ilością 

wydziałów (4 wydziały z 16 oddziałami) i liczbą stu-

dentów, lecz również renomą i wpływem”37.   

 

 
Główny budynek Uniwersytetu Fu Jen w Pekinie (1933) 

 

3.  Formy zaangażowania misyjnego   

Punktem wyjścia w pracy misjonarzy była centralna 

stacja misyjna i miejsce kultu (kaplica, kościół), skąd 

stopniowo zakładano kolejne stacje boczne. Trzy naj-

bardziej skuteczne sposoby dotarcia do potencjalnych 

konwertytów obejmowały: katechistów, formację kleru 

rodzimego, szkolnictwo i pomoc charytatywną. Ponadto 

rozwinięto działalność wydawniczą i naukową.          
    

3.1.  Katechiści                                    

Decydującym czynnikiem pomyślnej pracy chrystiani-

zacyjnej była współpraca ze świeckimi. Wobec braku 

księży oraz faktu, że prawie wszyscy z nich byli obco-

krajowcami, było to samo przez się zrozumiałe. Wśród 

świeckich można wyróżnić trzy grupy, które odgrywały 

ważną rolę w rozwoju misji: katechiści, tzw. dziewice 

i osoby odpowiedzialne za wspólnoty chrześcijańskie. 

Anzer pisał: „Nowi chrześcijanie są najlepszymi pre-

kursorami. Dlatego nasi chrześcijanie muszą stać się 

apostołami (…). Katechumeni i chrześcijanie są naj-

bardziej odpowiedni do tego, aby podjąć pierwsze kroki. 

Przez nich misjonarze osiągają zwielokrotnioną obec-

                                                 
36  Jacques Kuepers, Chia-Tsu. The 60th Anniversary of Fu-Jen 

Catholic University, „The Word in the World” 1990/1991, s. 71.   
37  Historia naszego Zgromadzenia, dz. cyt.,  s. 247. 
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ność. Najczęściej pierwszy kontakt z zainteresowanymi 

nawiązywali katechiści, zwykle byli to ich krewni, są-

siedzi czy przyjaciele. Kiedykolwiek ktoś okazuje za-

interesowanie i chce dowiedzieć się czegoś więcej 

o religii chrześcijańskiej czy też potem zostać chrześci-

janinem, można posłać na jakiś czas katechistę, zdolnego, 

aby dotrzeć do zainteresowanego i zdobyć szacunek 

ludzi. Przede wszystkim musi być zdolny do położenia 

odpowiedniego fundamentu. Powinien również mieć 

odwagę i umiejętność, zwłaszcza pod nieobecność ka-

płana, do pracy z  tymi, którzy są odpowiedzialni za 

przewodzenie wspólnotom w życiu modlitwy i do od-

powiedniego przygotowania ludzi do przyjęcia sakra-

mentów” 38 . Oficjalnie katechumenat rozpoczynał się, 

gdy katechumeni opanowali na pamięć większą część 

katechizmu i codziennych modlitw.  

 Kluczowym zadaniem misji była formacja katechi-

stów. O. Joseph Hesser (1899–1927) przygotował dla 

nich materiały formacyjne (historie biblijne, komentarze 

do katechizmu i modlitw) oraz wykształcił 35 katechi-

stów. Potem został kierownikiem drugiej, po Poli, 

szkoły katechistów w Jining 39 . W 1925 r. Shandong 

Południowy miał 470 katechistek i 541 katechistów (dla 

porównania: było tam 63 misjonarzy i 29 księży diece-

zjalnych)40. W ciągu następnych pięciu lat liczba kate-

chistów wzrosła do 1231. Dopiero z wybuchem wojny 

sytuacja się pogorszyła. W 1941 r. liczba katechistów 

spadła do 464, co było w  dużej mierze związane 

z ustaniem napływu środków finansowych z Niemiec. 

Same liczby wskazują na znaczenie katechistów 

w rozwoju misji. Przygotowywali oni katechumenów do 

chrztu przez naukę modlitw i katechizmu. Katechiści 

byli stanu wolnego i nie byli związani ślubami. Kate-

chistki jako znak rozpoznawczy nosiły czarny welon. 

Odpowiednio do przygotowania i zdolności wyróżniano 

dwie grupy katechistów: angażowanych na stałe przez 

biskupa lub dziekana po zdanym egzaminie oraz za-

trudnionych tylko na okres zimowy przez proboszcza. 

Formacja katechistów, trwająca 3-4 lata, obejmowała nie 

tylko nauczanie Biblii i katechezy, ale także historii 

Kościoła i liturgii. Warunkiem przyjęcia było uprzednie 

ukończenie czterech klas szkoły podstawowej. W ramach 

dalszej formacji dziekani organizowali dla katechetów 

kursy pogłębiające i rekolekcje.    
   

 

                                                 
38  Paul Raabe, Uncertain times at the beginning of the Society of the 

Divine Word, w: Agostino Giovagnoli, Elisa Giunipero, The 

Catholic Church and the Chinese World. Between Colonialism and 

Evangelisation (1840–1911), Roma 2005, s. 214, tłum. własne – 

A.M.  
39  Paul Steffen, Hesser Joseph: Chinamissionar, w: Biogra-

phisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), 33 (2012), 

s. 678-681. 
40  Historia naszego Zgromadzenia, dz. cyt.,  s. 219.  

3.2.  Formacja kleru rodzimego  

Od samego początku misji myślano o  formacji rodzi-

mego kleru. W 1884 r. zostało otwarte w Poli Niższe 

Seminarium Duchowne (rektorem był m.in. o. Józef 

Freinademetz), do którego przyjęto pięciu studentów. 

Pierwsi dwaj Chińczycy otrzymali święcenia kapłańskie 

w 1889 roku41. W 1898 roku w uroczystość Wszystkich 

Świętych biskup Anzer wyświęcił w Jining siedmiu dal- 

szych, a następnie jeszcze czterech do 1903 r.42. Za cza- 

sów sprawowania posługi biskupiej bp Henninghausa 

(1903–1936), w założonym przez niego seminarium, 

święcenia kapłańskie przyjęło ponad 50 miejscowych 

kapłanów (sam biskup wyświęcił 48). Po jego śmierci 

trzech z nich zostało biskupami. 4 stycznia 1938 r. Ja-

pończycy wkroczyli do Yanzhou, a 14 lutego semina-

rium ewakuowano do Daijia. W sumie do roku 1926 

wyświęcono 41 kapłanów, a do roku 1950 – 110. 

W 70-letniej historii seminarium (1884–1954) wy-

kształcono 148 kapłanów (w tym dwóch Amerykanów 

i jednego Kanadyjczyka), z których 5 zostało biskupami. 

Ich liczbę można by powiększyć do 164, jeśli uwzględnić 

tych, którzy studiowali tam tylko przez jakiś okres. 

Także w innych chińskich misjach werbistowskich 

prowadzono niższe seminaria 43. Na życzenie delegata 

apostolskiego Zanina werbiści przejęli prowadzenie 

                                                 
41  8 grudnia zostali wyświęceni Józef Xia i Maciej Zhao. Większość 

studiów odbyli u franciszkanów w Północnym Shandongu. Józef 

Xia, który starał się o wstąpienie do werbistów w 1894 r., wobec 

odmowy przeszedł w 1914 r. do trapistów, gdzie przez dłuższy 

czas był przeorem. Johannes Bettray, Priesterbildung seit 1884, 

StMCh 1978, s. 63.   
42  Latem 1900 r. podczas powstania bokserów Niższe i Wyższe 

Seminarium przeniesiono do Qingdong pod kierownictwem ojców 

Schrouff i Teufel. Następnie latem 1901 r. Niższe Seminarium 

przejściowo przeniesiono do Jining, zaś Wyższe Seminarium do 

Yanzhou. Latem 1902 r. oba seminaria zostały połączone 

w nowych budynkach stacji centralnej Yanzhou, gdzie odbył 

formację i przyjął święcenia pierwszy chiński kardynał Tomasz 

Tian (8 czerwca 1918). Później Niższe i Wyższe Seminarium zo-

stały znowu oddzielone. W tym ostatnim w 1925 r. studiowało 28 

kleryków. Późniejszy rektor seminarium, o. Theodor Mittler 

wydał powszechnie przyjęty podręcznik Institutiones Linquae 

Latinae. Z kolei w  nowo wybudowanym Niższym Seminarium 

w 1932 r. uczyło się 130 uczniów. Nowi przełożeni oo. Friedrich 

Fuchs i Vitus Chang dokonali zmiany dotychczasowego Curri-

culum, aby odpowiadało wymaganiom szkół państwowych. 
43  Od 1926 r. werbiści przejęli po misjonarzach z Scheut Niższe 

Seminarium w Południowym Henan, które zmieniało kolejno lo-

kalizację: Zhumadian, Runan, ponownie Zhumadian i Jinan. 

W 1939 r. Thomas Megan założył Niższe Seminarium 

w Północnym Henan, zamknięte w 1942 r. W 1929 r., w Gaomi 

zostało otwarte Niższe Seminarium z internatem, które działało do 

1 lipca 1947 r., kiedy to werbiści byli zmuszeni opuścić Gaomi,     

a studenci rozproszyli się po innych ośrodkach: Pekin, Qingdao, 

Szanghaj, Jinan. Dwudziestu z nich przyjęło sakrament kapłań-

stwa. W 1938 r. o. Klein założył Niższe Seminarium w Zachodnim 

Gansu. W październiku 1940 r. otwarto też Wyższe Seminarium 

w Lanzhou z 9 seminarzystami. Jego absolwent, Piotr Chang miał 

prymicje w 1950 r. W sumie wyświęcono tam 22 księży. 
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Collegium Sinicum przy uniwersytecie Fu Jen w Pekinie, 

które miało zniwelować różnicę poziomu wykształcenia 

seminaryjnego i uniwersyteckiego. W październiku 1938 

r. rozpoczął się pierwszy kurs z  19 kapłanami, obej-

mujący wykłady z  zakresu literatury chińskiej i nauk 

przyrodniczych. Początkowo kolegium przygotowywało 

nauczycieli do Niższego Seminarium. W roku 1943 

zakończono wykłady w samym kolegium, a jego stu-

denci na równi z innymi studentami uczestniczyli 

w wykładach uniwersyteckich. Ostatecznie zostało 

zlikwidowane w 1950 r. przez nowe władze44. 

 

 
Chińscy neoprezbiterzy 1898 r. 

 

Kwestia przyjmowania Chińczyków do Zgromadzenia 

Słowa Bożego została podjęta dopiero pod naciskiem 

samych księży chińskich. Po 15 latach od przyjazdu 

pierwszych dwóch werbistów do Chin temat ten pojawia 

się w liście pisanym przez ks. Macieja Xia do o. Arnolda 

Janssena: „Założyłeś Zgromadzenie Słowa Bożego dla 

wszystkich narodów i dlatego wierzę, że Chińczycy 

powinni mieć w nim udział. Już wielokrotnie starałem 

się o przyjęcie do zgromadzenia, ale bez sukcesu. Moje 

zamiary nie uległy zmianie. Zgodnie z  wolą Bożą 

wierzę, że powinienem dołączyć do zgromadzenia” 45. 

W 1924 r. otwarto nowicjat w  Daijiazhuang. Pierwsi 

nowicjusze: Vitus Chang, Jan Fu i Piotr Sun przyjęli 

strój zakonny 28 lutego 1924 r. W 1929 r. do nowicjatu 

wstąpił ks. Tomasz Tian – przyszły kardynał. W latach 

1924–1950 do werbistów przyjęto 40 kandydatów, 

z których jedenastu doszło do kapłaństwa. W 1934 r. 

otwarto także nowicjat dla braci, a w 1949 r. 14 z nich 

złożyło śluby wieczyste. Na krótko przed przejęciem 

władzy przez komunistów, nowicjat został przeniesiony 

na Filipiny. Ośmiu spośród nowicjuszy otrzymało póź-

niej święcenia kapłańskie i większość z nich pracowała 

                                                 
44  Historia naszego Zgromadzenia, dz. cyt.,  s. 248-149.  
45  Paul Raabe, Uncertain times..., dz. cyt., s. 217.   

potem na Tajwanie. W roku 1949 werbiści mieli               

w Chinach około 100 kandydatów. Niestety, ze względu 

na wprowadzany ustrój komunistyczny nie mieli oni 

możliwości ukończenia studiów46.                 

 W 1910 bp Henninghaus założył dla chińskich sióstr 

Zgromadzenie Oblatek Świętej Rodziny, które w  1943 r. 

liczyło już 183 siostry i 64 nowicjuszki. Biskup wspierał 

również stan dziewic, które pracowały dla misji 

zwłaszcza jako katechetki, mieszkając w  swoich do-

mach rodzinnych. Natomiast bp Tomasz Tian założył 6 

stycznia 1941 r. kongregację miejscowych Sióstr Naszej 

Pani z Chin. 
 

3.3.  Szkolnictwo  

Od samego początku werbiści byli świadomi znaczenia 

edukacji dla ich misji. Nie ograniczała się ona do 

przekazywania wiedzy, lecz była również przekazem 

wiary chrześcijańskiej. W prawie wszystkich wioskach, 

w których mieszkali katolicy, otwierano szkołę pod-

stawową. W 1925 r. Wikariat Apostolski Yanzhou po-

siadał 156, a w 1940 – 345 takich szkół z  11 125 ucznia-  

mi. Oprócz tego, otwarto też szkoły średnie, z  których 

największe liczyły do 1000 uczniów. W celu kształcenia 

nauczycieli otwarto szkoły nauczycielskie w Daijia-  

zhuang oraz Xinyang. „Kiedy o. Froewiss przybył do 

Xinyang w 1923 r., znajdowało się tam tylko 11 szkół 

podstawowych z 172 uczniami. Dwa lata później, liczba 

szkół wzrosła do 40, a uczniów do 358. Ok. 1930 r. 1577 

uczniów uczęszczało do 53 szkół podstawowych; po-

nadto otwarto dwie szkoły średnie dla 73 uczniów. Ten 

sam rozwój był widoczny u o. Megana w Xinxiang, 

gdzie w 1936 r. było 15 szkół z 679 uczniami. Cztery 

lata później ich liczba wzrosła czterokrotnie: 60 szkół 

podstawowych z 2 900 uczniami i jedna szkoła średnia 

dla dziewcząt”47.        
         

3.4. Pomoc charytatywna   

Rok po przybyciu do Poli, o. Anzer i o. Freinademetz 

otworzyli sierociniec. Początkowo osiem dziewczynek 

mieszkało z  chrześcijańskimi rodzinami, zaś pięciu 

chłopców w misji, aż do czasu wybudowania dla nich 

domu. Dzieci te zostały pozostawione w misji przez 

rodziny niekatolickie. Później zajmowały się nimi rów-

nież siostry. Początkowa nieufność wobec nich została 

przełamana z chwilą, gdy zaczęły opiekować się cho-

rymi. Chiny nieustannie nawiedzały epidemie ospy, 

tyfusu i cholery. W Gansu, wśród pacjentów byli nawet 

buddyści. W 1905 r. werbiści otwarli pierwszy szpital 

w Qingdao. Po podziale na Shandong Południowy 

i Wschodni, każda diecezja posiadała własny szpital, 

sierociniec oraz dom starców.   

                                                 
46  Paulino Suo, 120 Jahre im Reich der Mitte, s. 82.  
47  Paul Han, The Word in War and Suffering, dz. cyt., s. 43. 
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 Kiedy w latach 1946–1947, w dorzeczu Żółtej Rzeki 

pojawiła się choroba zakaźna zwana kala azar, o. Megan 

przy pomocy innych organizacji działających w Chinach 

założył dodatkowo (oprócz istniejących już czerech 

szpitali misyjnych) kilka klinik, gdzie hospitalizowano 

chorych. Dzięki temu uratował wielu ludzi, a misja zys- 

kała olbrzymie uznanie. Ze statystyk z roku 1946 wynika, 

że w diecezji Xinyang znajdował się jeden szpital na 62 

łóżka, 5 klinik na 66 łóżek oraz 5 poradni lekarskich dla 

ubogich na 887 łóżek. W sumie, w różnych ośrodkach 

zdrowia przyjęto 158 397 pacjentów48. W 1942 r. wer-

biści posiadali w Chinach 15 szpitali i 50 poradni 

zdrowia, które jedynie w tym jednym roku udzieliły 

pomocy 326 090 pacjentom.   
 

3.5. Praca wydawnicza  

Pierwszą drukarnię założono w Poli w 1883 r., wkrótce 

(1885) przeniesiono ją do Jining, gdzie rezydował bp 

Anzer. Na początku zatrudniano w  niej sześciu doro-

słych Chińczyków i ucznia, a całością prac kierował brat 

zakonny. Potem siedzibę drukarni przeniesiono do 

Yanzhou. Tam zdobyła sławę jako Drukarnia św. Pawła. 

Posiadała maszyny do reprodukowania chińskich zna-

ków. Pierwszą opublikowaną w  niej książką był Mały 

Katechizm, potem wydawano modlitewniki, dzieła 

chrześcijańskie, a także inne pozycje, np. podręczniki do 

gramatyki. Po powstaniu bokserów, otwarto dla potrzeb 

misji także drukarnię w Qingdao (1910). W marcu 1913 

r. zaczęto wydawać katolicki tygodnik „Gongjiao bai- 

huabao”. Zadziwiająca jest ilość katechizmów opubli-

kowanych w tym okresie. W latach trzydziestych 

wzrosła ilość wydawanych pozycji książkowych. Stało 

się to zresztą konieczne w związku z prowadzeniem 

uniwersytetu Fu Jen w Pekinie. Uczelnia wydawała 

ważne dzieła w języku chińskim i w językach zachod-

nich, między innymi słowniki encyklopedyczne, pod-

ręczniki do gramatyki, oraz czasopismo „Monumenta 

Serica”. 

 

3.6. Praca naukowa  

Misjonarze z  Gansu wielce się zasłużyli dla rozwoju 

badań z zakresu języka, etnologii, prehistorii i arche- 

ologii, a nawet w dziedzinie rolnictwa. W graniczącej 

z Tybetem misji Qinghai, ojcowie werbiści wykształceni 

w Sankt Gabriel: Matthias Hermanns, Paweł Cwik, 

Franz Xaver Eichinger, Johannes Frick i Dominik 

Schroeder prowadzili badania nad folklorem 

i religijnością Mongołów i Tybetańczyków. Do pracy na 

uniwersytecie Fu Jen zgromadzenie zmobilizowało cały 

dostępny potencjał naukowy, ale poniosło również po-

ważne straty49. Werbiści we współpracy z profesorami 

                                                 
48  Tamże, s. 44. 
49  Latem 1934 r. zmarł na udar słoneczny o. Stefan Richarz, autor 

wielu prac geologicznych, które opublikowano w czasie jego 

chińskimi mogli się wykazać takimi znakomitymi osią-

gnięciami, jak: stworzenie laboratorium mikrobiolo-

gicznego, w którym wyprodukowano surowicę na tyfus, 

założenie słynnej Aka-

demii Chińskiej Sztuki 

Chrześcijańskiej, wy-

dawanie „Monumenta 

Serica” – czasopisma, 

które publikowało ma-

teriały związane ze 

studiami nad ludźmi, 

językami i kulturami 

Chin oraz krajami są-

siadującymi, w tym 

z zakresu etnologii 50 . 

Podjęto też niezreali-

zowany projekt opra-

cowania Encyklopedii Katolickiej dla Chin. Na polu 

badań sinologicznych największy rozgłos zdobył               

o. Franciszek Białas, założyciel w  1935 r. wspomnia-

nego rocznika sinologicznego „Monumenta Serica”. 30 

kwietnia 1936 r. wysłał do Generalatu Memorandum 

w  sprawie utworzenia Instytutu Studiów Orientalnych 

na Fu Jen z trzyletnim studium i odpowiednią biblioteką 

                                                                              
pobytu w Techny.  W roku 1935 o. rektor J. Murphy umarł na 

serce. Mówiono, że spowodowały to poważne problemy finan-

sowe i brak dopływu potrzebnych funduszy z  Rzymu i Techny. 

W roku 1936 zmarł na tyfus plamisty znany sinolog o. Franciszek 

Białas. Historia naszego Zgromadzenia, dz. cyt., s. 247.     
50  Zgodnie z zamierzeniem swojego założyciela o. Białasa, czaso-

pismo miało stanowić forum dla studiów sinologicznych badaczy 

zachodnich, przebywających w  tym czasie w Chinach i na Dale-

kim Wschodzie oraz miejsce bliskiej współpracy badaczy i ich 

chińskich kolegów. Założone czasopismo „Monumenta Serica” 

dało też początek Instytutowi o tej samej nazwie. W 1936, po 

śmierci o. Białasa, kolejnymi redaktorami czasopisma byli o. dr 

Hermann Köster SVD (1904–1978) i o. dr Rudolf Rahmann SVD 

(1902–1985). Pierwsze 13 tomów „Monumenta Serica” opubli-

kowano w Pekinie do 1948 r. Później, gdy Chiny zajęli komuniści, 

redakcja musiała opuścić Chiny kontynentalne. Została przenie-

siona do Tokio, następnie w 1957 r. na Katolicki Uniwersytet 

Nanzan w Nagoi, a potem w 1962 do Stanów Zjednoczonych, do 

Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA). Od 1972 

nowa siedziba instytutu i redakcji znajduje się w  Sankt Augustin 

niedaleko Bonn. Głównym wydawcą i redaktorem do 1991 r. był  

o. Heinrich Busch SVD, a jego następcą został o. Roman Malek 

SVD. Dzięki ich wysiłkom publikacja czasopisma była konty-

nuowana, utrzymując zawsze wysoki poziom naukowy. W 1982 r., 

w ramach Instytutu Monumenta Serica, powołano do życia 

dwumiesięcznik „China heute”, przekazujący informacje 

o religiach i chrześcijaństwie w Chinach. Dzięki licznym kon-

taktom i zaangażowaniu Instytutu w problematykę bieżącą, została 

zrealizowana również idea Centrum Chińskiego, czyli ośrodka 

rozwijającego kontakty z Chinami i chińskimi Kościołami chrze-

ścijańskimi. Centrum Chińskie (China-Zentrum) zostało oficjalnie 

założone w 1988 r. przez członków Misyjnej Rady Katolików 

Niemieckich i mieści się w Sankt Augustin. Por. www.monu- 

menta-serica.de. 
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sinologiczną. Austriacki etnolog o. Matthias Eder za-

łożył w 1942 r. w Pekinie czasopismo „Folklore Stu-

dies” (opublikowane m.in. w  jęz. niemieckim 

i francuskim), które później w  latach 1949–1975 było 

wydawane w  Japonii.      

 

Zakończenie  

Gdy 15 sierpnia 1945 r. skapitulowała Japonia, misjo-

narze oczekiwali upragnionego pokoju, ale wraz 

z nadejściem wojny domowej i przejęciem władzy przez 

rząd komunistyczny (1945–1949) sytuacja wciąż się 

pogarszała51. W nocy z 16 na 17 maja 1945 zajęto i znisz- 

czono stację centralną w Daijia, a regionał o. Friedrich 

Hütterman został rozstrzelany. Misjonarze byli szkalo-

wani i oczerniani w prasie oraz na publicznych wiecach, 

oskarżani jako przestępcy i wrogowie ludu chińskiego. 

Nalegano, by opuścili Chiny. Ośmiu werbistów zostało 

zabitych. Niektórzy opuścili Chiny dobrowolnie, po-

nieważ prowadzenie działalności misyjnej było niemoż-

liwe. Inni zostali osadzeni w więzieniach, poddawani 

niekończącym się przesłuchaniom; jeszcze innych po-

stawiono przed sądami ludowymi i wydalono z  Chin. 

Powierzone werbistom tereny (1 archidiecezja, 5 diecezji 

i 3 prefektury apostolskie) z zamieszkałymi tam 230 000 

katolikami, zostały niemal całkowicie pozbawione opieki 

duszpasterskiej52 – pozostało tylko 25 chińskich werbi-

stów. Przedłużeniem pracy Zgromadzenia Słowa Bożego 

w Chinach stała się praca na Tajwanie53. 
 

 

 

 

                                                 
51  1 lutego 1949 r. komuniści zajęli Pekin, a następnie Nanking 

i Szanghaj. 1 października 1949 r. ogłoszono powstanie Chińskiej 

Republiki Ludowej. W grudniu 1949 chiński Rząd Narodowy był 

zmuszony do ucieczki na Tajwan. 
52  Jakob Reuter, Historia Zgromadzenia Słowa Bożego w  zarysie, 

„Zeszyty Werbistowskie” nr 32, Racibórz 2003, s. 94.  
53  Pierwsi trzej werbiści przybyli na Tajwan do Jiayi [Chiayi] 

w marcu 1954 r. Wśród nich był o. Leon Kade, który został wi-

kariuszem generalnym i sekretarzem biskupa. Przybyli oni na 

zaproszenie biskupa Niu, byłego alumna seminarium w Yanzhou. 

Życie na Tajwanie różniło się od tego w Chinach. Trwająca 50 lat 

administracja japońska, przyczyniła się do modernizacji wyspy na 

model europejski. Gdy w  1959 r. przełożonym generalnym 

Zgromadzenia został misjonarz Chin o. Johannes Schütte, ery-

gowano Prowincję Chińską, a kilku dawnych misjonarzy z Chin 

oraz dwóch młodych ojców otrzymało przeznaczenie misyjne na 

Tajwan. Kardynał Tian został również arcybiskupem Tajpej, sto-

licy Tajwanu. W roku 1960 zawarto 15-letnią umowę z  biskupem 

Niu, przedłużoną w  1977 r. na kolejne 5 lat, na mocy której 

werbiści przejęli parafię w Jiayi. Na początku lat 80. na Tajwanie 

i w Hongkongu pracowało 50 werbistów, którzy kierowali dzie-

więcioma parafiami misyjnymi i dwiema szkołami średnimi, 

w tym jedną w Hongkongu; poza tym prowadzili szkołę języka 

niemieckiego dla Chińczyków. 20 werbistów pracowało na Uni-

wersytecie Fu Jen na Tajwanie. 

 
 

Losy każdego narodu i ludzkości kształtowane są między in-

nymi poprzez idee ludzi, których nazywamy myślicielami albo 

filozofami. Tak też było w przypadku Chin. W dziale „Syl-

wetki myślicieli chińskich” przybliżymy chronologicznie po-

staci, które w historii Chin odegrały największą rolę. Roz- 

poczniemy oczywiście od Konfucjusza. 

 
Konfucjusz (Kong Zi 孔子  lub Kong Fuzi 孔夫子 , 

551–479 przed Chr.) nie pozostawił żadnych pism, 

a nauki, które głosił, zebrane są w księdze Dialogi 

konfucjańskie (Lunyu 論語). Księga ta, to dzieło jego 

uczniów. Głównym tematem rozważań są doświadczenia  

życia codziennego i tęsknota za stabilnością społeczeń-

stwa chińskiego w Okresie Wiosen i Jesieni (722–481 

przed Chr.). Chaos, który wtedy panował, popchnął ro- 

dzącą się chińską myśl filozoficzną na tory filozofii 

społecznej i politycznej. Miało to miejsce również i u  

Konfucjusza. Ród, z którego się wywodził, był, według 

tradycji, spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang.  
 

Portret Konfucjusza autorstwa Wu Daozi (ok. 685 – ok. 758) 
  

Nauka Konfucjusza była skoncentrowana wokół trzech 

podstawowych pojęć: Nieba (Tian 天), cnoty człowie-

 
Sylwetki myślicieli chińskich (1) 

 

Konfucjusz 

 
 

Zbigniew Wesołowski SVD 
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czeństwa (ren 仁) i rytuału (li 禮). W wielu miejscach 

Dialogów konfucjańskich mówi on o Niebie (Niebiosach), 

które za jego czasów było głównym bóstwem Chiń-

czyków. Konfucjusz czuł się powołany przez Niebo do 

leczenia bolączek dotykających życia społecznego 

w Państwie Środka: „W Kuang znalazłszy się w nie- 

bezpieczeństwie Mistrz powiedział: Czyż nie we mnie od 

śmierci króla Wena spoczywa kultura starożytnych? 

Gdyby Niebo pragnęło jej zguby, nie powierzyłoby jej 

mnie. Jeśli zaś Niebo zguby nie pragnie, to cóż mogą mi 

uczynić mieszkańcy Kuangu?” (Lunyu 9/5) [tłum. wła-

sne – Z.W.]. Wypowiedzi Konfucjusza sugerują, że 

Niebo to w gruncie rzeczy niepojmowalna do końca 

moralna i duchowa „Moc i Siła”, obecna w całym 

wszechświecie. Posiada ona wolę (w sensie wszechmocy 

działania) i moralność. Na temat innych atrybutów 

osobowych Nieba (Niebios) nie pozostawił żadnych 

rozważań. Na podstawie własnego doświadczenia od-

rzucił determinizm boskiej retrybucji (zapłaty za ludzkie 

czyny), według którego Niebo za każdym razem wy-

nagradza dobrych i karze złych ludzi. Nie uznawał rów- 

nież naturalistycznego fatalizmu. Wierzył natomiast, że 

z natury rzeczy Niebo jest za dobrem, ale zdarzają się 

sytuacje naznaczone trudnościami, gdy „człowiek szla- 

chetny” (junzi君子) musi cierpieć nawet do śmierci. Był 

przekonany o możliwości bezpośredniej i niewerbalnej 

interwencji Nieba w ludzkie sprawy poprzez konkretne 

zdarzenia − zjawiska w naturze i kosmosie − co stało 

się podstawą filozoficznej koncepcji mandatu Niebios 

(Tianmìng 天命). 

 Pojęcie „cnota człowieczeństwa” (ren 仁) wyrażało 

dla Konfucjusza podstawową cechę człowieka. Cnota 

człowieczeństwa kieruje uwagę na to, co człowieka na-

prawdę nim czyni, a zatem stanowi fundament jego 

moralności. Znak ren 仁 jest złożeniem dwóch elemen-

tów graficznych: znaku ren 人 „człowiek” oraz znaku er 

二  „dwa”, co można interpretować jako „działanie 

dwóch ludzi” albo „działanie pomiędzy dwojgiem ludzi”. 

To, co naprawdę czyni człowieka człowiekiem, zdaje się 

być, według Konfucjusza, uczuciem albo formą intuicji 

(poruszenia serca), która kieruje się dobrą wolą najpierw 

w ramach rodziny, rodu albo klanu, jako najbardziej 

pierwotnej i podstawowej relacji międzyludzkiej – rela-

cji krwi. Potem następuje rozszerzenie znaczenia ren do 

działania w sąsiedztwie oraz w innych społecznościach, 

w których żyje człowiek. Jako wyraz koncepcji cnoty 

człowieczeństwa można przytoczyć złotą regułę za-

chowania: „Tego, czego sam nie pragniesz, nie czyń też 

innym” (Lunyu 15/23), która wyraża cnotę shu 恕 – 

„wzajemności i przebaczenia”. 

 Trzecim podstawowym pojęciem było li 禮, które 

w zależności od kontekstu może być przetłumaczone 

jako ceremoniał, obrządek, obyczaj, ryt, rytuał czy 

zwyczaj. Li to przede wszystkim zewnętrzna forma 

właściwego wyrażenia wewnętrznych postaw moralnych. 

„Konfucjusz rzekł: Grzeczność bez obyczajów (li 禮) jest 

straconym wysiłkiem. Rozwaga bez obyczajów jest bo-

jaźliwością. Odwaga bez obyczajów jest nieporządkiem. 

Uczciwość bez obyczajów jest niecierpliwością” (Lunyu 

8/2) [tłum. własne – Z.W.]. Rytuał stał się w tradycji 

konfucjańskiej idealną formą nie tylko wyrażania indy-

widualnych cnót człowieka, lecz także formułowania 

norm społecznych, regulujących stosunki międzyludzkie. 

Raz ustalona zgodność danego działania z tzw. nie-

biańskim porządkiem stała się w myśli konfucjańskiej 

swego rodzaju świętością, którą należy w przyszłości jak 

najdokładniej odtwarzać. Tradycję w konfucjanizmie 

cechowała tendencja do przeradzania się w sztywny 

rytuał. Gdy tak się działo, sposób życia i myślenia 

Konfucjusza jako rodzaj estetyki i etyki tracił swoją 

wartość, a stawał się pustą i sztywną formułą później-

szych konfucjanistów. 

 Doktryna Konfucjusza, która stanowi sedno tzw. 

konfucjanizmu, była rozwijana początkowo przez jego 

uczniów, a w późniejszym okresie przez komentatorów 

i filozofów-następców, jak Mencjusz, Xunzi czy myśli-

cieli neokonfucjanizmu. Myśl konfucjańska objęła 

swoim zasięgiem również obszar poza Chinami i miała 

wielki wpływ na Japonię, Koreę i Wietnam. 

 

 
 

Okładka książki 

Dialogi konfucjańskie (Lunyu論語),  
przeł. i opr. Krystyna Czyżewska-Madajewicz,  

Mieczysław Jerzy Künstler, Zdzisław Tłumski,  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.  
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Ewa Zajdler (red.), Zrozumieć 

Chińczyków. Kulturowe kody 

społeczności chińskich,  War-

szawa 2011, s. 312,  ISBN: 

978-83-61203-85-8. 
 

Kilku badaczy problematyki 

chińskiej stara się przybliżyć 

specyfikę kultury Państwa 

Środka polskiemu czytelnikowi. 

Jakkolwiek wybrane zagadnie- 

nia oczywiście nie wyczerpują 

rozmaitych problemów, które można byłoby tu poru-

szyć, to bez wątpienia zostały ukazane bardzo ciekawe 

i ważne aspekty, które pozwalają czytelnikowi 

w jakimś stopniu „rozszyfrować” Chiny i Chińczyków 

oraz zachodzące tam ostatnio zmiany gospodarcze 

i polityczne. Autorzy zajmujący się naukowo tymi za-

gadnieniami, w większości mają też osobiste doświad-

czenie dłuższego kontaktu z kulturą chińską: są to ba-

dacze i wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen 

w Tajpej, Instytutu Monumenta Serica w Sankt Augu-

stin oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreśla 

redaktorka, każda z części książki stanowi odrębną ca-

łość, którą można również czytać osobno, a jednocze-

śnie uzupełniają się one w odsłanianiu chińskich kodów 

kulturowych. 

 Jan Rowiński i Józef Pawłowski starają się ukazać 

źródła tradycyjnej koncepcji państwa, która tkwi 

w mentalności Chińczyków. Odwołują się przy tym 

zwłaszcza do spuścizny konfucjańskiej i porównują ją 

z rozwojem systemu komunistycznego w tym kraju. 

Współczesna ewolucja tego systemu, według autorów, 

zmierza coraz bardziej ku odnowieniu tradycyjnej wizji 

i wartości, na których opierało się państwo. Katarzyna 

Sarek podejmuje z kolei bardzo ważne dla zrozumienia 

tradycyjnego modelu władzy w Chinach pojęcie „man-

datu Nieba”. Jest ono również kluczowe dla zrozumie-

nia legitymizacji władzy we współczesnych Chinach. 

Władze chińskie coraz chętniej szukają tradycyjnych 

instytucji, by w zmieniającej się rzeczywistości, już nie 

tylko gospodarczej, zapewnić właściwe ugruntowanie 

swej władzy. Kolejny z autorów, Zbigniew Wesołow-

ski, przedstawia początki i rozwój religijności w Chi-

nach, oraz jej wpływ na kształtowanie się kultury 

i życia społecznego w tym kraju. Pierwotny rozwój re-

ligijności wyraził się w tradycji konfucjańskiej, dao-

istycznej i w religijności ludowej, a następnie także 

w „zsinizowanym” buddyzmie. Przenikanie się tych 

nurtów jest bardzo charakterystyczne dla religijności 

Chin, która wypływa z tych samych źródeł i ma wspól-

ne cechy. Następnie autor przedstawia politykę religij-

ną ChRL oraz współczesne znamiona „gorączki religij-

nej” w Państwie Środka wynikające z pewnej pustki 

duchowej, spowodowanej ideologią komunistyczną.  

 Leszek Niewdana skupia się na wpływie konfucja-

nizmu i jego zasad na rozwój gospodarczy Chin (odno-

sząc się także szerzej do całego kręgu konfucjańskiego). 

Pokazuje najpierw zasadnicze znaczenie kultury dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego, krytykując zbyt wą-

skie rozumienie ekonomii. Rozważa też, dawniej często 

poruszany, problem negatywnej roli konfucjanizmu, 

jako systemu hamującego wszelki postęp i omawia 

współczesne analizy potwierdzające znaczny, a nawet 

decydujący, pozytywny wkład zasad konfucjańskich dla 

rozwoju gospodarczego. Jan Siniarski i Ewa Zajdler 

analizują natomiast wpływ kodów zawartych w języku  

i piśmie na kulturę i postrzeganie rzeczywistości, uka-

zując to na przykładzie nazw handlowych w języku 

chińskim. Marka może mieć bardzo duże znaczenie 

przy zakupie produktu, stąd bardzo ważne jest właści-

we tłumaczenie jej nazwy, zwłaszcza na język z od-

miennego obszaru kulturowego, gdzie słowa mają inne 

pole semantyczne i skojarzenia. W takiej sytuacji 

szczególnie ważna jest dobra znajomość zarówno języ-

ka, jak i kultury (m.in. odmiennych znaczeń „tej sa-

mej” sylaby w różnych tonach czy kaligrafii). Specyfi-

ka języka chińskiego powoduje, że często trudno, poza 

dopasowaniem fonetycznym, oddać nazwę, czy markę 

zagraniczną. Z drugiej strony, możliwość tworzenia 

nowych zbitek słownych i ich zakres semantyczny, po-

woduje bogactwo znaczeń i skojarzeń dla tłumaczonej 

nazwy.  

 W kolejnym rozdziale Zbigniew Wesołowski przed-

stawia konfucjańskie podstawy porządku społecznego 

w Chinach, analizując specyficzne pojęcie-zjawisko 

„twarzy”, jego wymiar indywidualny i społeczny. Au-

tor omawia rozwój konfucjanizmu, jego podstawowe 

zasady, porządek społeczny, który wprowadza i który 

ma być odbiciem porządku Nieba oraz specyfikę takie-

go systemu społecznego w porównaniu z systemami za-

chodnimi (m.in. zasadniczy brak struktur pośrednich 

między jednostką a państwem, z rodziną jako jedyną 

strukturą). „Twarz”, oznaczająca pewne obyczaje i za-

chowania obowiązujące w danym społeczeństwie, sytu-

uje jednostkę wewnątrz pewnej grupy społecznej 

i wyznacza jej odpowiednią pozycję. Zachowanie „twa-

rzy” łączy się z wypełnianiem powinności wobec spo-
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łeczeństwa i z relacjami opartymi na zaufaniu; jej utra-

ta jest równoznaczna z utratą autorytetu. Pojęcie to 

powiązane jest z pojęciem „relacji” (guanxi), których 

analizą w chińskim biznesie zajął się Leszek Niewdana. 

Autor wskazuje na znaczenie tradycyjnych, osobowych 

relacji wyrażanych tym pojęciem i jego wpływ na 

współczesne zachowania w biznesie. Relacje te opierają 

się na zaufaniu i tworzą wzajemne współzależności, łą-

cząc element utylitarny i afektywny, osobowy w intere-

sach. W tych relacjach ważne jest uznanie „twarzy” – 

pozycji społecznej danej osoby, jej miejsca w hierarchii 

społecznej. Guanxi są kapitałem społecznych relacji, 

który może być dobrze wykorzystywany, ale 

i nadużywany, sprzyjając nepotyzmowi, „układom”, 

czy korupcji. W rozwijaniu i podtrzymywaniu guanxi, 

ważną rolę odgrywa „dar”, zwłaszcza ten związany 

z tzw. „kulturą czerwonych kopert”, która została 

przeanalizowana w kolejnym rozdziale przez tegoż au-

tora. Przedstawia on tu koncepcję „daru” obecną 

w kulturze chińskiej, a także problem korupcji wystę-

pujący od dawna. Na tym tle opisuje fenomen „czerwo-

nych kopert”, związany z wzajemnością i zależnością, 

odróżniając go od pojęcia „daru bezinteresownego”, 

obecnego w kulturze zachodniej. Ostatni rozdział, rów-

nież autorstwa Leszka Niewdany, nawiązuje do roz-

działu go poprzedzającego, pokazującego kulturowe 

podłoże „cudu gospodarczego” w Chinach i uzupełnia 

go o znaczenie instytucji państwowych, gwarantujących 

stabilność rozwoju. Porównuje on rozwój „azjatyckich 

tygrysów” i Chin, szukając jego przyczyn i źródeł oraz 

różnic zachodzących między tymi krajami. Na koniec 

ukazuje także pozytywną korelację, zbalansowanie za-

sad wolnorynkowych oraz instytucji państwowych 

w przypadku Chin kontynentalnych, co sprzyja szyb-

kiemu rozwojowi tego państwa. Rozwój ten nie jest 

bowiem, według autora, jedynie zasługą wprowadzenia 

zasad wolnego rynku. 

 

Ks. Dariusz Klejnowski-

Różycki (red.), Chińskie 

katechezy, Śląska Szkoła 

Ikonograficzna, Stowarzy-

szenie Sinicum im. Michała 

Boyma SJ, Warszawa–

Zabrze 2012, s. 296, ISBN: 

978-83-928584-3-0, 978-83-

935119-0-7. 

 

Pozycja ta w Polsce ma cha-

rakter pionierski i należy docenić sam pomysł autorów. 

Przygotowane konspekty katechez dla dzieci, młodzie-

ży i dorosłych mają być pomocą dla tych wszystkich, 

którzy zajmują się przybliżaniem Polakom Chin, ich 

historii, kultury, tradycji, systemów filozoficzno-

religijnych, a także obecnej sytuacji społeczno-

politycznej. Służyć ma to lepszemu poznaniu tego kraju, 

który nadal wydaje się być bardzo egzotyczny. Książka 

przekazuje wiele treści merytorycznych, różnicowa-

nych według wieku odbiorców, choć czasami objętość 

materiału, zwłaszcza dla starszych grup, może być 

trudna w przekazie, ale, z drugiej strony, pozwala na 

jego selekcję. Zaletą tej pozycji jest również połączenie 

katechez i treści merytorycznych zawartych w książce 

z prezentacjami multimedialnymi, które są dostępne on-

line, i do których linki znajdują się przy poszczegól-

nych katechezach. Schematy katechez zostały opraco-

wane przez studentów, którzy już mieli możliwość wy-

korzystać je w praktyce. Podstawowym mankamentem 

książki jest jednak brak właściwej redakcji merytorycz-

nej przygotowanych katechez. Autorzy poszczególnych 

konspektów korzystali zapewne z rozmaitych nie-

sprawdzonych źródeł internetowych, co skutkuje tym, 

że nie tylko w konkretnych katechezach można znaleźć 

błędy merytoryczne, ale także pomiędzy poszczegól-

nymi katechezami występują z tego powodu istotne 

sprzeczności (np. dotyczące faktów takich jak liczba 

chrześcijan na początku epoki komunistycznej – 

w jednym miejscu podaje się liczbę 0,7 mln, w drugim 

4 mln). Wymieniana kilkakrotnie dynastia Manci, to 

prawdopodobnie Manchu, czyli Qing. Ponadto znaleźć 

można uproszczenia i uogólnienia – zrozumiałe dla te-

go typu pozycji – jednak wiele z nich jest nie do zaak-

ceptowania, jak np. takie, że „bokserzy” to „grupa 

przestępcza”; „wiek XX to umacnianie się w Chinach 

Czerwonej Gwardii”, „po kilku stuleciach” od śmierci 

Buddy spisano jego nauki, „które obejmowały 108 to-

mów i nazwane Kandziur”, „przez 2,5 tys. lat bud-

dyzm zaspokajał potrzeby duchowe 1/3 ludzkości”, czy 

„dao to energia”. Nie służy to lepszemu poznaniu Chin, 

co jest celem tej pracy. Najwięcej katechez poświęco-

nych jest filozofiom-religiom chińskim, zwłaszcza 

chińskiemu buddyzmowi. Tutaj także wielokrotnie 

ograniczenie buddyzmu w Chinach do zen, nawet 

w wersji chińskiej chan, jest zbyt dalekim „uproszcze-

niem” (m.in. por. powyżej „Kandziur”). Błędów, nie-

stety, nie ustrzeżono się i w prezentacjach multimedial-

nych. Jeśli chodzi o stosowanie transkrypcji pinyin, 

można zauważyć pewną niekonsekwencję (spolszczenia, 

czy „pół-spolszczenia”), np. Shansi. Pozycja zawiera 

wiele ciekawych materiałów i jest źródłem nowych in-

spiracji w przybliżaniu Państwa Środka polskiemu spo-

łeczeństwu. Warto korzystać z niej w sposób ostrożny, 

unikając powtarzania błędów. Przed drugim wydaniem 

książki należałoby zadbać o dokładniejszą korektę 

i redakcję tekstów. 

KS. ARTUR WYSOCKI 
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