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HE QI, Droga do Emaus 

 
Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od 

Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zasta-

nawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione 

i nie mogli Go rozpoznać.            (Łk 24,13-16) 
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Od redakcji 

Sztuka chrześcijańska w Chinach-------------- 

Posłannictwem sztuki chrześcijańskiej jest pomóc czło-

wiekowi w zbliżeniu się do tajemnic wiary oraz uczynienie 

widzialnym tego, co niewidzialne. Przekazywanie treści 

religijnych poprzez symbole miejscowej kultury jest 

sprawdzonym i skutecznym narzędziem ewangelizacji. 

Dotyczy to również Chin. Na przestrzeni dziejów rozwój 

chińskiej sztuki chrześcijańskiej był utrudniony. Do dzisiaj 

wielu Chińczyków uważa chrześcijaństwo za religię za-

graniczną, a sami chińscy wierni zaznaczają swą odrębność 

religijną za pomocą sztuki europejskiej. Coraz bardziej 

jednak podkreśla się, że niezbędna jest inkulturacja zasad-

niczych treści chrześcijańskich w chińskim kontekście, 

z pomocą chińskiej symboliki i środków wyrazu. Dlatego 

w ciągu ostatnich dwudziestu lat sztuka chrześcijańska 

w Państwie Środka bardzo się rozwinęła, a bogactwo kul-

tury chińskiej daje wspaniałe możliwości jej adaptacji dla 

potrzeb ewangelizacji.  

 Szczególne miejsce w sercach chińskich katolików 

zajmuje kult Matki Bożej. Powstało wiele Jej obrazów 

w stylu chińskim, wykonanych między innymi przez ma-

larzy w Akademii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie 

w Pekinie, czy w pracowni w Tushanwan. Z kolei artystka 

Fan Pu, zainteresowana przede wszystkim tematyką biblijną, 

jest bardzo znana ze swych wycinanek, dzięki którym 

w dostępny i zrozumiały sposób dociera z Ewangelią do 

prostych ludzi. Jezus na jej wycinankach ma twarz Chiń-

czyka i przyobleczony jest w chińską tunikę. Również 

chińskie siostry zakonne odkryły ważność sztuki w procesie 

ewangelizacji i studiują sztukę chrześcijańską, m.in. 

w Polsce (zob. TEMATY). 

 Franciszkanie różnych narodowości od stuleci prowa-

dzili pracę misyjną w Chinach i mają olbrzymi wkład 

w dzieło ewangelizacji Państwa Środka. Owoce ich pracy 

można znaleźć w Kościele m.in. takich prowincji jak 

Shandong, Shanxi, Shaanxi, Hubei, czy Hunan, a historia 

ich misji została opisana w licznych artykułach i monogra-

fiach (zob. NOTATKI HISTORYCZNE). 

 Prosimy o modlitwę w intencji Kościoła w Chinach  oraz 

za wszystkich, którzy go duchowo i materialnie wspierają. 

Zachęcamy też naszych Czytelników do intensywnej po-

mocy w rozpowszechnianiu czasopisma „Chiny Dzisiaj”. 

  PIOTR ADAMEK SVD 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 

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

(styczeń – marzec 2014)  

 
 1 stycznia 2014: Przemówienie noworoczne Xi 

Jinping. W pierwszym przemówieniu noworocznym 

prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział: „W 2014 roku 

podejmiemy nowe wysiłki na drodze reform”. Według 

Xi podstawowym celem reform jest sprawienie, by kraj 

stał się bogaty i silny, społeczeństwo uczciwe i spra-

wiedliwe, a życie ludzi lepsze. Wezwał obywateli, by 

wspólnie walczyli o osiągnięcie tego wielkiego celu. 

„W imię wielkiego celu, jakim są reformy i otwarcie się, 

odnieśliśmy już wiele zwycięstw. Mocno wierzę, że 

chiński naród czekają kolejne, wielkie zwycięstwa”.    
  

 
 

Prezydent Chin Xi Jinping podczas przemówienia noworocznego. 

Zdjęcie: english.cri.cn 
 

 1–2 stycznia 2014: Neoprezbiterzy dla Chin. 

Dwóch diakonów diecezji Zhumadian 驻马店 w prow. 

Henan 1 stycznia przyjęło święcenia kapłańskie. Dla 

diecezji było to historyczne wydarzenie: ostatnie świę-

cenia prezbiteratu miały w niej miejsce ponad 80 lat temu, 

w 1933 r. Z kolei 2 stycznia święcenia przyjęło trzech 

diakonów diecezji Kaifeng (prow. Hunan) i jeden z die- 

cezji Xingtai 邢台, (prow. Hebei). Święceń udzielił bp 

Liang Jiansen 梁建森 z diecezji Jiangmen 江门. Uro-

czystą Mszę Świętą koncelebrowało ok. 50 kapłanów; 

w celebracji wzięło udział ponad tysiąc wiernych, w tym 

również 40 seminarzystów wyższych seminariów du-

chownych z Shijiazhuang (prow. Hebei), Taiyuan (prow.  

Shanxi), Chifeng 赤峰 (prow. Mongolia Wewnętrzna) 

i Wuhan (prow. Hubei) oraz siostry zakonne.  

 

 3 stycznia 2014: Proces beatyfikacyjny bpa Fransa 

Schravena. Bp Roermond Frans Wiertz zakończył 

rozpoczęty 23 marca 2013 r. etap diecezjalny procesu 

beatyfikacyjnego bpa Schravena (Wen Zhihe 文志和). 

Zasadnicze pytanie towarzyszące temu etapowi brzmi: 

czy bp Schraven i jego towarzysze byli męczennikami za 

wiarę? Przez 10 miesięcy specjalna komisja badała ma-
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teriały w 60 różnych archiwach i przygotowała obszerną 

dokumentację, która zostanie przesłana do Watykanu 

w celu kontynuacji procesu beatyfikacyjnego. 9 paź-

dziernika 1937 r. w Zhengding 正定 bp Frans Schraven 

stanął w obronie chińskich kobiet i dziewcząt, które 

miały trafić do wojskowych domów publicznych dla 

japońskich żołnierzy. Gdy postawiono go przed wybo-

rem: albo 300 chińskich kobiet i dziewcząt, albo życie, 

odpowiedź jego i jego ośmiu towarzyszy była jedno-

znaczna. Chwilę później Biskup i jego towarzysze zostali 

spaleni żywcem. (O bp. Schraven zob. także „Chiny 

Dzisiaj” 2012, nr 3-4, s. 12 oraz „Chiny Dzisiaj” 2013, 

nr 2, s. 7).  

 

 5 stycznia 2014: Święcenia werbistów w Hong-

kongu. W kaplicy Chrystusa Króla w Hongkongu kard. 

Jan Tong Hon udzielił święceń kapłańskich trzem dia-

konom należącym do Zgromadzenia Słowa Bożego 

(werbistów). W radosnej celebracji sprawowanej w ję-

zyku kantońskim i angielskim, ze śpiewami w języku 

indonezyjskim i tagalog uczestniczyło 40 kapłanów oraz 

ponad tysiąc wiernych różnych narodowości, w tym 

krewni neoprezbiterów. O. Heribertus Hadiarto i o. An- 

tonius Reynolds Baluban pochodzą z wysp Flores 

i Mollucas w Indonezji. Obaj są w Hongkongu od 2008 r. 

i część edukacji teologicznej zdobyli w Seminarium 

Ducha Świętego w Aberdeen. O. Melchor Fuerzas po-

chodzi z Bohol na Filipinach, a w Hongkongu jest od 

2006 r. Studia filozoficzne odbył w Seminarium Chry-

stusa Króla na Filipinach, potem przez rok studiował 

teologię w Tagaytay na Filipinach, po czym kontynuował 

przygotowanie do kapłaństwa także w Seminarium 

Ducha Świętego w Aberdeen. Wszyscy mają już do-

świadczenie posługi pastoralnej, zwłaszcza jako diakoni, 

w parafiach Hongkongu. Pod koniec Mszy Świętej 

prowincjał werbistów o. Frank Budenholzer pogratu-

lował nowym kapłanom, a dziękując ich rodzicom 

i rodzinom – dla których przygotowanie do kapłaństwa 

jest równie długą drogą jak dla samych kapłanów – prosił 

wszystkich, by modlitwą wspierali ich służbę dla Kró-

lestwa Bożego. Neoprezbiterzy, dziękując rodzicom 

i rodzinom, formatorom, ludziom i grupom, które po-

magały im w okresie nauki oraz wszystkim uczestnikom 

uroczystości, poprosili o modlitwę za ludzi młodych, by 

wielu z nich mogło usłyszeć Boże wołanie i umiało na nie 

odpowiedzieć.     

 

 5 stycznia 2014: Muzułmanie ofiarami zamieszek. 

W  niedzielę 5 stycznia podczas rozdawania tradycyj-

nego posiłku upamiętniającego śmierć islamskiego 

przywódcy w meczecie w mieście Xiji 西吉  (prow. 

Ningxia) miały miejsce zamieszki, w wyniku których 14 

osób straciło życie, a 10 kolejnych było hospitalizowa-

nych. Prezydent Xi Jinping polecił lokalnym urzędnikom 

przekazanie kondolencji rodzinom poszkodowanych, 

zbadanie przyczyn incydentu oraz zapewnienie spokoju 

społecznego. Ningxia, zamieszkiwana głównie przez 

muzułmańską mniejszość etniczną Hui, jest jednym 

z pięciu regionów autonomicznych w Chinach. W od-

różnieniu od niepokojonego częstymi zamieszkami re-

gionu Xingjiang, Ningxia, jak dotąd, cieszyła się 

spokojem.   

 

 10 stycznia 2014: Proces beatyfikacyjny Matteo 

Ricciego. Po zakończonym w maju 2013 r. w Maceracie 

etapie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego, 10 stycz- 

nia – jak poinformował emerytowany bp Claudio Giu-

liodori z rodzinnej diecezji wielkiego misjonarza Chin – 
prośba o beatyfikację wraz z odpowiednią dokumentacją 

trafiła do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. 

Podczas spotkania z przełożonymi generalnymi męskich 

zgromadzeń zakonnych 29 listopada 2013 r. papież 

Franciszek powołał się na przykład niestrudzonego 

pioniera inkulturacji w Państwie Środka: „Zawsze mu-

simy prosić o przebaczenie i spoglądać ze wstydem na 

błędy apostolskie wynikłe z braku odwagi. Myślę, na 

przykład, o pionierskich intuicjach Matteo Ricci, które 

wówczas porzucono”. Można mieć nadzieję, że  Matteo 

Ricci, który z ogromnym szacunkiem i wytrwałością 

zgłębiał język i kulturę Chin, by stać się pomostem 

między Wschodem a Zachodem, przyczyni się do po-

nownego nawiązania kontaktów pomiędzy władzami 

Państwa Środka a Stolicą Apostolską.   

 

 11 stycznia 2014: Grupa wspierająca powołanych. 

„Serce przy sercu” to grupa świeckich katolików parafii 

Beitang w prowincji Shaanxi, którzy postanowili 

wspierać powołania kapłańskie i zakonne. Początek jej 

działalności wiąże się  z konkretnym doświadczeniem. 

Gdy w 2009 r. kilku katolików zimową porą zaniosło 

ciepłe odzienie starszemu księdzu, usłyszeli: „Jestem już 

stary, raczej zanieście te rzeczy moim seminarzystom”. 

Gdy ludzie ci poszli do seminarium, zdziwili się, widząc, 

że nie ma tam ogrzewania, seminarzyści nie mają dosyć 

ciepłych ubrań ani wystarczająco jedzenia. Postanowili 

założyć grupę, której celem jest wspieranie seminarzy-

stów, sióstr zakonnych, księży oraz osób starszych bę-

dących w potrzebie przez dostarczanie im materialnej 

i duchowej pomocy. Podczas dorocznego spotkania, 11 

stycznia, członkowie podsumowali ubiegłoroczną dzia-

łalność: z zebranej kwoty 58 tys. yuanów (ok. 6,8 tys. 

euro) udzielono pomocy seminarzystom i siostrom za-

konnym (76%), starszym biskupom i księżom (10%), 

innym wspólnotom diecezji (10%), pielgrzymom, cho-

rym i biednym, których odwiedzano (3%), na wydatki 

administracyjne przeznaczono 1%. Podobnie jak w la-
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tach poprzednich, co miesiąc każdy z seminarzystów 

otrzymywał wsparcie w wysokości 30 yuanów. Kie-

rownik duchowy grupy, o. Anotnio Jia tak ujmuje 

działania grupy: „Szczerą modlitwą chcemy budować 

pomosty serc między wiernymi i powołanymi do służby 

Bożej”.  

 

 17 stycznia 2014: Odkrycie historycznego miejsca 

chrześcijańskiego. W styczniu b.r. potwierdzono 

i podano do publicznej wiadomości informację o od-

kryciu w grotach Longmen (prow. Henan) kamiennej 

niszy na pochówek chrześcijan z wyżłobionym krzyżem 

nestoriańskim. Groty Longmen należą do Światowego 

Dziedzictwa UNESCO; znajdują się w nich niezliczone 

malowidła i rzeźby buddyjskie i daoistyczne. Według 

Jiao Jianhui z tamtejszego instytutu badawczego, to 

odkrycie, dokonane przez niego w 2009 r., jest pierw-

szym znalezionym w Longmen reliktem religijnym spoza 

kręgu buddyzmu i daoizmu. Wiadomo, że znalezisko 

pochodzi z okresu pomiędzy 316 a 907 r. po Chr. Do-

kładniejszej daty jeszcze nie ustalono. Nie określono też, 

czy nisza jest starsza od steli nestoriańskiej z Xi’an 

z roku 781, uznawanej dotąd za najstarszy dowód ist-

nienia chrześcijaństwa nestoriańskiego w Chinach.   
 

 
 

Krzyż nestoriański nad miejscem pochówku. Zdjęcie: ucan  

 

 22 stycznia 2014: Instytut teologiczny w Singapu-

rze. 22 stycznia w obecności nuncjusza apostolskiego 

Leopoldo Girelli, bpa diecezji Williama Goh, kapłanów, 

sióstr zakonnych i ludzi świeckich zainaugurowano 

Teologiczny Instytut Singapuru (CTIS). To pierwsza 

tego rodzaju placówka w tym mieście-państwie. Lo-

kalnej społeczności katolików (liczącej ok. 200 tys. osób) 

umożliwia systematyczne i pogłębione studiowanie 

teologii. W Singapurze największa grupa religijna to 

buddyści (43%), a następnie: protestanci (18%), mu-

zułmanie (15%), hinduiści i daoiści; katolicy stanowią ok. 

5% populacji. Na studia teologiczne zgłosiło się 130 

osób; zajęcia rozpoczęto 27 stycznia uroczystą Eucha-

rystią.  

 

 26 stycznia 2014: Papieskie życzenia na Nowy Rok. 

Po modlitwie „Anioł Pański”, na zakończenie spotkania 

z wiernymi na placu św. Piotra w Watykanie papież 

Franciszek pozdrowił wszystkich, którzy celebrują 

Księżycowy Nowy Rok.  
 

 
 

Ojciec Święty powiedział: „W najbliższych dniach mi-

liony ludzi żyjących na Dalekim Wschodzie lub roz-

proszonych w różnych częściach świata, wśród nich 

Chińczycy, Koreańczycy i Wietnamczycy, świętują 

Księżycowy Nowy Rok. Życzę im wszystkim życia 

pełnego radości i nadziei. Niech niepohamowana tęsk-

nota za braterstwem wypełniająca serca, w bliskości 

rodziny znajdzie uprzywilejowane miejsce, w którym 

można ją odkryć, wychowywać i spełniać. Będzie to 

cennym wkładem w budowanie bardziej ludzkiego 

świata, w którym panuje pokój”. 

 

 26 stycznia 2014: Srebrny jubileusz chińskich ka-

płanów. 8 księży z diecezji Zhouzhi 周至 (prow. Shaanxi) 

celebrowało 25 lat święceń kapłańskich. Księża ci byli 

jednymi z pierwszych chińskich kapłanów, którzy 

otrzymali święcenia po rewolucji kulturalnej 

(1966–1976), gdy Kościół na nowo podejmował zaka-

zaną wcześniej działalność religijną. Uroczystość, która 

zgromadziła ok. 4 tys. wiernych, była okazją do wiel-

kiego dziękczynienia Panu oraz wyraźnym przypo-

mnieniem, jak ważne jest wychowywanie do właściwego 

rozeznania powołania i działalność ewangelizacyjna.   

 

 30 stycznia 2014: Chińska wspólnota w Mediolanie. 

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku chińska wspólnota 

katolicka w Mediolanie zebrała się na okolicznościowej 

Mszy Świętej. Po niej odbył się rytuał uczczenia zmar-

łych przodków i ich cnót, następnie procesja przez China 

Town. Dalsze świętowanie obejmowało wspólny posiłek 

w chińskiej restauracji, podczas którego, prócz tańców 

i śpiewów, uczestnicy otrzymali tradycyjną czerwoną 

kopertę. Zawierała ona noworoczne życzenie oraz 

symboliczną sumę pieniędzy i obrazek świętego, by Rok 

Konia obfitował w duchowe i materialne dobro. Z okazji 

Księżycowego Nowego Roku, kard. Bagnasco w imieniu 
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Rady Stałej Konferencji Episkopatu Włoch złożył 

chińskiej wspólnocie w Italii najlepsze życzenia. 

Ks. Józef Zhang, duszpasterz chińskiej wspólnoty kato-

lickiej w Mediolanie, twierdzi, że – choć widoczne są 

znaki poprawy relacji między Chińczykami i Włochami – 

potrzeba kolejnego pokolenia, by imigranci mogli lepiej 

zintegrować się z lokalną społecznością. „Kontakty 

biznesowe nie wystarczą – powiedział ks. Zhang – mu-

simy budować osobiste relacje pomiędzy tymi dwiema 

wspólnotami”.   

 

 1 lutego 2014: Rok Ewangelii w parafii Xiliulin. 

W parafii Xiliulin 西柳林 w diec. Taiyuan kolejny rok 

postanowiono przeżywać jako Rok Ewangelii. Jest to 

odpowiedź na papieską adhortację Evangelii gaudium 

i kontynuacja zakończonego w listopadzie 2013 Roku 

Wiary. Wierni zostali zachęceni do intensywnego 

przeżywania tego czasu w odniesieniu „do Ewangelii 

Chrystusa, gdyż jest ona źródłem naszego życia”. 

Proponowane są konkretne praktyki, takie jak: „czytać 

Ewangelię, by lepiej rozumieć Jezusa i wiarę, wierzyć 

i naśladować Go”, „zgłębiać Dobrą Nowinę w rodzinie, 

w parafii […] uczyć się jak być uczniem Jezusa”, 

„przepisywać Ewangelię, by wyryć ją w umysłach 

i sercach”, „uczenie się Ewangelii na pamięć pomaga 

wiernym wejść w życie Jezusa”, „aby żyć Ewangelią 

wierni są proszeni, by uczynić ją centrum swego życia”.   

 

 6 lutego 2014: Prezydent Obama wzywa do re-

spektowania wolności religijnej. Podczas dorocznego 

Narodowego Śniadania Modlitewnego prezydent Barack 

Obama stwierdził, że wolność religijna stanowi ważny 

element polityki zagranicznej USA. „Narody, które nie 

przestrzegają tego prawa, sieją gorzkie ziarna niesta-

bilności, przemocy i ekstremizmu; wolność religii ma 

znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego”. Prezydent 

USA przypomniał, że zarówno on jak i przedstawiciele 

rządu podnosili tę kwestię w spotkaniach z reprezen-

tantami Chin, Birmy oraz krajów Środkowego Wschodu 

i Afryki, w których prawo wolności religijnej jest 

ograniczane. W spotkaniu z przywódcami Chin Obama 

powiedział: „Podkreślam, że realizowanie potencjału 

Chin spoczywa na przestrzeganiu uniwersalnych praw, 

włączając w to chrześcijan, buddystów tybetańskich oraz 

ujgurskich muzułmanów”.   

 

 11 lutego 2014: Uwięzieni protestanci. 11 lutego 

dwaj prawnicy spotkali się z Xu Yonghai 徐永海, liderem 

chrześcijańskiej wspólnoty Świętej Miłości (sheng’ai 

tuanqi 圣爱团契) oraz Xu Caihong 徐彩虹, oskarżonymi 

o branie udziału w „nielegalnych zgromadzeniach 

i demonstracjach”. Wraz z 11 innymi chrześcijanami 24 

stycznia zostali zabrani z domu byłego dysydenta Zhang 

Wenhe, gdzie udali się na spotkanie biblijne i uwięzieni 

w pekińskim ośrodku detencyjnym nr 1. Podczas pobytu 

w areszcie wielokrotnie zadawano im pytanie, czy byli 

w pekińskiej dzielnicy Shijingshan 22 lutego, w dniu, 

w którym uwięziono Xu Zhiyong 许志永. Hu Shigen 胡

石根, inny przywódca chrześcijański i były dysydent, 

który spędził w więzieniu 16 lat, powiedział, że do-

kładnie tydzień przed uwięzieniem w/w grupy, urzędnik 

z Komitetu do spraw Etnicznych dzielnicy Tongzhou 

wtargnął na spotkanie grupy biblijnej w domu Zhang, 

oskarżając wierzących o udział w nielegalnym zgro-

madzeniu. Na spotkaniu było mniej niż 20 osób. 

Chrześcijanie zastanawiają się, dlaczego, w dwudzie-

stym piątym roku działalności, wspólnota Sheng’ai za-

częła napotykać na tego typu trudności ze strony władz.    

 

 13 lutego 2014: Nowy Rok okazją do wzmożonej 

ewangelizacji. Księżycowy Nowy Rok w Chinach to 

czas przerwy świątecznej, podczas której studenci 

i pracownicy-migranci zwykle wracają na kilkanaście 

dni do swych rodzinnych domów. Kościół katolicki, 

wykorzystując tę okazję, podejmuje różne inicjatywy 

duszpasterskie. W diecezji Zhouzhi (prow. Shaanxi) 

w dniach 23–25 stycznia ponad 500 katolików uczest-

niczyło w seminarium biblijnym. Młodzież diecezji 

Nanchong 南充 (prow. Sichuan) 25 stycznia, w święto 

Nawrócenia św. Pawła Apostoła, została zaproszona 

przez księży prowadzących spotkanie do refleksji nad 

tematem powołania. Natomiast w parafii Dabei w die-

cezji Taiyuan (prow. Shanxi) od 24 do 26 stycznia 

młodzi małżonkowie dzielili się doświadczeniem swej 

wspólnej drogi. Celem tej inicjatywy jest promowanie 

wartości życia i sakramentalnego małżeństwa oraz po-

moc młodym małżonkom w dawaniu świadectwa wiary 

w codziennym życiu. Innego rodzaju inicjatywę podjęło 

ok. 50 katolików w Xianxian 献县 (Cangzhou 沧州), 

którzy powrócili do domów na noworoczne ferie: 25 

stycznia wspólnie naprawiali drogę. To najważniejsze 

w ciągu całego roku dla Chińczyków świętowanie zna-

lazło swój wyraz również w licznych życzeniach, wy-

rażanych wszelkimi, dostępnymi dziś w Chinach, 

komunikatorami. Również bp Tadeusz Ma Daqin, 

przebywający od 7 lipca 2012 r. w areszcie domowym, 

w wigilię Nowego Roku Konia zamieścił na chińskim 

mikroblogu weibo modlitwę tej treści: „Panie, dziś 

ostatni dzień Księżycowego Roku. Dzięki Ci, Panie, za 

niezliczone łaski minionego roku. Proszę, prowadź nas, 

byśmy w pokoju i radości weszli w nowy rok”.  

 

 19 lutego 2014: Zachęta grup religijnych do mię-

dzynarodowej wymiany. Chińskie Stowarzyszenie 

Komunikacji Kultury Religijnej (CRCCA) – społeczna 

organizacja non-profit – wydało dokument, w którym 
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zachęca grupy religijne do goszczenia w Chinach oraz do 

udziału w międzynarodowych wydarzeniach promują-

cych wymianę, co ma sprzyjać lepszemu wzajemnemu 

zrozumieniu. Stowarzyszenie będzie wspierać kręgi re-

ligijne w Chinach i zachęcać je do udziału w ważnych 

działaniach podejmowanych przez międzynarodowe 

ugrupowania religijne, takie jak Światowa Wspólnota 

Buddyjska, Światowa Liga Muzułmanów oraz Światowa 

Rada Kościołów. 19 lutego Pagbalha Geleg Namgyae, 

wiceprzewodniczący Komitetu Narodowego Ogólno-

chińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, 

został wybrany honorowym przewodniczącym CRCCA, 

a Wang Zuo’an 王作安, szef państowego Biura ds. Re-

ligii, przewodniczącym tego Stowarzyszenia.  

 

 21 lutego 2014: Spotkanie Obamy i Dalajlamy. 

W Białym Domu prezydent USA Barack Obama przyjął 

w Sali Map duchowego przywódcę tybetańskiego na 

wygnaniu Dalajlamę. Do spotkania doszło mimo opu-

blikowanego przez rzeczniczkę Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Chin Hua Chunying wezwania, aby Stany 

Zjednoczone odwołały spotkanie. Rzecznik tegoż mini-

sterstwa Qin Gang stwierdził, że „USA poważnie miesza 

się w wewnętrzne sprawy Chin, pozwalając, aby Da-

lajlama odwiedził USA i aranżując spotkanie z przy-

wódcą tego kraju. Przynaglamy Stany Zjednoczone, by 

potraktowały poważnie obawy Chin, zaprzestały tole-

rancji i wspierania antychińskich sił separatystycznych, 

by zaniechały wtrącania się w wewnętrzne sprawy Chin 

i – w celu uniknięcia dalszego szkodzenie relacjom 

Chiny–USA – natychmiast podjęły odpowiednie środki 

w celu wyeliminowania zgubnego wpływu tego wyda-

rzenia”. Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA ogło-

siła na Twitterze, że „prezydent spotyka się z Jego 

Świątobliwością Dalajlamą jako z szanowanym na 

płaszczyźnie międzynarodowej przywódcą religijnym 

i kulturalnym”. Władze Chin uznają jednak Dalajlamę za 

separatystę, dążącego do oderwania Tybetu od Chin, 

a jego spotkania z przywódcami innych krajów traktują 

jako wtrącanie się w wewnętrzne sprawy państwa. 

Spotkanie odbyło się bez udziału mediów. W czwartek, 

20 lutego, Dalajlama wygłosił przemówienie w Ameri-

can Enterprise Institute (dosł.: Instytut Przedsięwzięć 

Amerykańskich; konserwatywny, amerykański think 

tank), podczas którego nie podjął wątku Tybetu, pod-

kreślił natomiast konieczność „współczucia, tolerancji 

i przebaczenia” w świecie.  

 

 1 marca 2014: Masakra na dworcu w Kunming. 

Grupa uzbrojonych w noże 6 mężczyzn i 2 kobiet 1 

marca ok. 21.30 zaatakowała pasażerów na dworcu 

kolejowym w stolicy prowincji Yunnan. W wyniku ataku 

zginęło 29 cywili i 4 zamachowców, a ok. 140 osób 

zostało rannych. Oficjalne chińskie media określają to 

wydarzenie jako atak terrorystyczny i przypisują je uj-

gurskim separatystom. Ekspert, prof. Dru Gladney, 

zauważa, że takie fakty jak: kobiety w grupie atakującej, 

czarny ubiór sprawców i noże przez nich użyte, budzą 

wątpliwość odnośnie pochodzenia grupy. Atak skiero-

wany przeciw cywilom, z tak wieloma niewinnymi 

ofiarami, wywołał dezorientację, niepewność i lęk 

w Kunming i odbił się echem w całym kraju. 2 marca 

wieczorem ok. 100 osób zebrało się na dworcu 

w Kunming, aby przez obecność i zapalenie świec 

upamiętnić ofiary. Prezydent i premier Chin, a także 

przedstawiciele innych krajów przesłali kondolencje 

rodzinom zabitych.   

 

 1 marca 2014: Tajwan: kurs dla nowoprzybyłych 

misjonarzy. Już po raz kolejny Konferencja Wyższych 

Przełożonych na Tajwanie zorganizowała kurs dla 

przybyłych na wyspę misjonarzy, wprowadzający ich 

w nowy kontekst. Podczas zajęć, które odbyły się w pięć 

sobót marca, podjęto takie tematy jak: szok kulturowy, 

Kościół i media na Tajwanie, praca wśród ludzi młodych 

na uniwersytetach i nowe sposoby ewangelizacji, po-

sługa pracownikom-migrantom. W kursie wzięło udział 

ok. 30 uczestników wielu zgromadzeń zakonnych, po-

chodzących z różnych krajów świata. 

 

 5 marca 2014: Przygotowania do Wielkiego Postu. 

W ramach przygotowań do wzmożonej ewangelizacji 

w czasie Wielkiego Postu, w parafiach podjęto różne 

inicjatywy. Ponad 300 katolików parafii katedralnej 

w Wenzhou (prow. Zhejiang) oraz ok. 40 niechrześcijan 

uczestniczyło 28 lutego w sesji formacyjnej „Żyć au-

tentycznym życiem – życiem Jezusa” oraz w innych 

podobnych kursach w czasie Wielkiego Postu. W dniach 

24–28 lutego ok. 40 świeckich z parafii Jiujiang (prow. 

Jiangxi) poświęciło czas na studium, refleksje i dzielenie 

się przemyśleniami w oparciu o 1 List św. Pawła do 

Koryntian. Na zakończenie kursu uczestnicy odnowili 

swe zobowiązanie do ewangelizacji. Podczas dnia for-

macyjnego w parafii katedralnej w Tianjin, przeżywa-

nego 27 lutego, rozważano zagadnienia z Katechizmu 

Kościoła Katolickiego. W szkoleniu uczestniczyło ok. 

100 osób. Z kolei w dystrykcie Huilin (prow. Sichuan) 

70 młodych ludzi w dniach od 7 do 10 lutego zgłębiało 

Ewangelię według św. Mateusza, by być „autentycznymi 

świadkami i ewangelizatorami”. W diecezji Baotou 包头 

(autonomiczny region Mongolii Wewnętrznej) księża 

i siostry zakonne uczestniczyli w kursie kierownictwa 

duchowego, a na początku Wielkiego Postu udali się 

z posługą do małych wiosek rozproszonych w górzys-

tych rejonach, by udzielać sakramentów św. i prowadzić 

katechezy. Siostry zakonne modliły się wraz z małymi 
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wspólnotami katolików i razem z nimi spełniały dzieła 

miłosierdzia, odwiedzając starszych i ubogich, zarówno 

chrześcijan, jak i niechrześcijan. Wierni w parafii po-

dejmowali podobne działania razem z duszpasterzami.  

 

 5 marca 2014: Papież Franciszek o Chinach. 

W opublikowanym 5 marca wywiadzie włoskiego 

dziennika Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli za-

gadnął Ojca Świętego o Chiny: „Za kilka lat największą 

potęgą światową będą Chiny, z którymi Watykan nie ma 

relacji. Matteo Ricci był jezuitą, podobnie jak Ty”. 

Papież Franciszek odpowiedział: „Jesteśmy blisko Chin. 

Posłałem list prezydentowi Xi Jinping po tym, jak został 

wybrany, trzy dni po mnie. Są [między nami] relacje. To 

wielki naród, który kocham”.  

 

 8 marca 2014: Rola kobiety w Kościele i społe-

czeństwie. Ponad 60 świeckich kobiet uczestniczyło w 

seminarium zorganizowanym 4 marca w parafii Zigong 

w diecezji Yibin (prow. Sichuan), w związku z Mię-

dzynarodowym Dniem Kobiet. Celem wydarzenia było 

pogłębienie świadomości kobiet dotyczącej ich ważnej 

roli w Kościele i społeczeństwie. Tekstem wiodącym był 

fragment Ewangelii według św. Łukasza o odwiedzinach 

Maryi u św. Elżbiety (Łk 1,39-45). 
 

 
 

Zdjęcie: ucanews.com  

 
 

 16 marca 2014: Papież modli się za ofiary zagi-

nionego samolotu. Podczas spotkania z wiernymi po 

modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty zachęcił piel-

grzymów zebranych licznie na placu św. Piotra: „Proszę, 

byście pamiętali w modlitwie o pasażerach i załodze 

samolotu malezyjskich linii lotniczych, oraz o ich ro-

dzinach. Jesteśmy blisko nich w tej trudnej chwili”. 

Boeing 777, który 8 marca leciał z Kuala Lumpur do 

Pekinu, zniknął z radarów; pomimo rozpoczętych po-

szukiwań nie natrafiono na ślad zaginionego samolotu. 

Wśród 239 pasażerów było 151 Chińczyków oraz wielu 

Malezyjczyków.  

 

 22 marca 2014: Pogrzeb bpa Józefa Fan Zhong- 

liang. 70 księży i ok. 5 tys. katolików z nieoficjalnego 

i oficjalnego nurtu Kościoła wzięło udział w uroczy-

stościach pogrzebowych zmarłego 16 marca biskupa 

Szanghaju. Bp Fan Zhongliang 范忠良  miał 97 lat. 

Mianowany następcą kard. Gong Pinmei 龚 品 梅 

(1901–2000), nigdy nie mógł swobodnie wypełniać 

powierzonej mu posługi. Rząd zastąpił go biskupem Jin 

Luxian, który zmarł w ub.r.  
 

 
 

Bp Fan Zhongliang w areszcie domowym, 2010 r. Zdjęcie: ucan 
 

Ponieważ bp Fan nie był uznawany przez władze, na 

pogrzebowym banerze w miejsce słowa „biskup” użyto 

wyrazu „pasterz”, choć w modlitwach i przemowach 

tytułowano go biskupem. Kapłani mieli stuły koloru 

czerwonego, który w liturgii symbolizuje męczeństwo. 

Obecnie jedyny biskup diecezji Szanghaj, nieuznawany 

przez rząd bp Tadeusz Ma Daqin, przebywa od dnia 

swojej konsekracji (7 lipca 2012 r.) w areszcie domo-

wym. Nie mógł wziąć udziału w uroczystościach po-

grzebowych. Dłuższe wspomnienie o bp. Fan Zhong- 

liang zamieścimy w następnym numerze. 

 

 22–30 marca 2014: Xi Jinping w Europie. W trakcie 

swej pierwszej podróży do Europy prezydent Chin, Xi 

Jinping, spotkał się z władzami Holandii, Francji, 

Niemiec i Belgii. Xi odwiedził też instytucje UE oraz 

wziął udział w Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego, 

który odbył się w Hadze 24–25 marca. Prezydentowi 

towarzyszyła żona Peng Liyuan oraz grupa 200 chiń-

skich przedsiębiorców. Przed przybyciem chińskiej 

delegacji do Belgii, dziennik „Le Soir” opublikował 

artykuł Xi, w którym wyraża on swoje nadzieje na 

„przyjaźń i współpracę” między Chinami a Belgią 

oraz między Chinami i UE. Autor artykułu, przy-

pominając historię relacji między dwoma państwami 

i kontynentami, pośród różnych wątków, wspomina 

kwestie pokoju na świecie oraz zagadnienia eko-

nomiczne. W całym liście, będącym swego rodzaju 

deklaracją dotyczącą relacji między Chinami a UE, 
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nie ma ani słowa o religii. Jedynym akapitem do-

tyczącym wymiaru kultury i ducha jest następujący 

fragment: „Chiny i Europa są dwiema cywilizacjami 

promującymi rozwój ludzki. Przez kilka tysięcy lat 

Chiny i Europa, miejsca narodzin świetlanych kultur 

Wschodu i Zachodu, wzbogacały się przez wzajemne 

interakcje. Winniśmy podtrzymywać odmienność 

cywilizacji i przyczyniać się do rozwoju globalnej 

tendencji ku integracji, wzajemnemu uczeniu się  

i interakcji między cywilizacjami, by promować 

postęp wszystkich cywilizacji”.  

 

 30 marca 2014: Protesty studentów na Tajwanie. 

18 marca grupa ok. 200 protestujących, głównie stu-

dentów, wtargnęła do budynku parlamentu w Tajpej 

i zajęła jego pomieszczenia. Protestujący sprzeciwiają 

się treści nowego układu gospodarczego z ChRL oraz 

sposobowi jego ratyfikacji. W ub. roku, bez uprzednich 

publicznych konsultacji, podczas głosowania w Izbie, 

w której 65 ze 113 głosów należy do rządzącej partii 

KMT, umowa została przyjęta. Podpisując pakt, Chiny 

otworzyły 80 sektorów usługowych dla firm tajwańskich, 

a Tajwan 64 dla chińskich. Duże firmy tajwańskie 

oczekują, że chiński rynek zbytu będzie dla nich źródłem 

wielkich dochodów, a zwolennicy umowy twierdzą, że 

na skutek wejścia chińskich firm na tajwański rynek 

powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc pracy. Drobni 

przedsiębiorcy obawiają się jednak konkurencji tańszej 

siły roboczej z Chin. Przeciwnicy umowy (ponad 75% 

społeczeństwa) niepokoją się, że skutkiem stopniowego 

zbliżania się dwóch krajów będzie uzależnienie Tajwanu 

od Chin.  
 

 
 

Protestujący w Tajpej sprzeciwiają się umowom gospodarczym 

z Chinami, 30 marca 2014 r. Zdjęcie: Lam Yik Fei/Getty Images 
 

23 marca podczas międzynarodowej konferencji pra-

sowej prezydent Ma Ying-jeou podtrzymał decyzję 

o wprowadzeniu paktu w życie i odciął się od postulatów 

studentów, a podczas konferencji 29 marca stwierdził: 

„Podejmowanie umów gospodarczych zgodnych z za-

sadami WTO jest naszym obowiązkiem”. Stanowisko 

rządu wsparła grupa demonstrujących, chcących pod-

trzymać władze KMT w ich decyzjach. Demonstracje 

wspierające studentów i ich postulaty zgromadziły na-

stępnego dnia kilkaset tysięcy osób.  
 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 
 

Źródła: (styczeń–marzec 2014): UCAN, Asianews, Agenzia 

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

Xinhua, Bangkok Post, Tajland – 10.01; Corriere della Sera – 

5.03; English.news.cn – 19.02, 21.02, 22-30.03; Global Times – 

1.01; Msgr Schraven Foundation – 3.01; The Associated Press – 

6.01; The Indian Express – 21.02; The Telegraph – 1.03; USA 

Today – 6.01; Vatican Insider – 16.03; jagiellonski24.pl – 

22-30.03; www.polska-azja – 22-30.03; źródła prywatne.    

 

* * * 
 

Międzynarodowa Konferencja „Katolicyzm i Chiny. 

Dialog, inkulturacja, odpowiedzialność” w Hong-

kongu. 
 

Na uniwersytetach i akademiach Chińskiej Republiki 

Ludowej od późnych lat 80. XX w. rozwinęły się badania 

dotyczące chrześcijaństwa i chrześcijańskiej teologii 

w instytucjach akademickich niezależnych od Kościoła. 

Do dziś relatywnie mało spośród tych badaczy zajmo-

wało się katolickimi teologami. Natomiast wewnątrz-

kościelne teologiczne zabiegi o inkulturację, które na 

Tajwanie i w Hongkongu rozpoczęto już wiele lat temu, 

w Chinach kontynentalnych są dopiero w zaczątkach. Do 

instytucji Kościoła katolickiego Chin kontynentalnych, 

które zajmują się badaniami teologicznymi, obok se-

minariów duchownych będących miejscami nauczania, 

należą Sapientia Press (Shangzhi bianyiguan 上智编译馆 

1977) w Pekinie z włączonym od 2002 Instytutem Stu-

diów nad Chrześcijaństwem i Kulturą (Institut for the 

Study of Christianity and Culture), jak również Instytut 

Studiów Kultury „Wiara” (Faith Institute for Culture 

Studies), od 2001 w Shijiazhuang, który jednak bardziej 

koncentruje się na tematach pastoralnych i społecznych. 

Dwie organizacje, które nie są obecne w Chinach 

kontynentalnych, ale pragną wspierać rozwój rodzimej 

teologii chińskiej w kontekście katolickim oraz dialog 

między kościelnymi teologami i uniwersyteckimi bada-

czami chrześcijaństwa w Chinach kontynentalnych, po 

raz pierwszy wspólnie zorganizowały konferencję, która 

odbyła się w dniach 6–8 listopada 2013 r. w Hongkongu. 

Organizacje te to: Ośrodek Badań Yuan Dao (Yuan Dao 

Study Center) oraz z Ośrodek Badań Li Madou (Centro 

Studi Li Madou). Ośrodek Li Madou został założony 

w 2010 r. we włoskim mieście Macerata – miejscu 

urodzenia misjonarza Chin Matteo Ricciego SJ – przez 

katolickich teologów z Chin kontynentalnych. Temat tej 

międzynarodowej konferencji brzmiał: „Katolicyzm 

i  Chiny. Dialog, inkulturacja i odpowiedzialność”. 

http://www.bloomberg.com/photo/taipei-protest-/-izV.9eGzvw.s.html
http://www.polska-azja/
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Współorganizatorami  sympozjum były również: Instytut 

Monumenta Serica oraz China Zentrum z Sankt Augustin 

w Niemczech. Już zestawienie uczestników wyraźnie 

wskazuje, że zasadniczą sprawą konferencji był dialog. 

Ponad połowa z 50 stałych uczestników konferencji 

pochodziła z Chin kontynentalnych i to zarówno z pań-

stwowych uniwersytetów, jak również z kościelnych 

seminariów duchownych i ośrodków badawczych. 

Resztę stanowili głównie teologowie z Hongkongu, 

Tajwanu i Europy. 

Konferencję rozpoczął temat inkulturacji w teologii. 

Teolog i jezuita Hans Waldenfels (Uniwersytet w Bonn) 

przedstawił referat na temat „Źródła, cel i metoda 

‘kontekstualnej teologii’” rozwijając go w kontekście 

Chin. Postawił pytanie, jak dalece proces inkulturacji 

chrześcijaństwa, jak to miało miejsce na Zachodzie 

w rozprawie z filozofią grecką, musiałby być podjęty. 

Waldenfels opowiadał się za teologią, która wiarę bi-

blijną wyrażałaby pojęciami z chińskiej tradycji i w ten 

sposób pozwoliłaby odpowiedzieć na potrzeby i pro-

blemy dzisiejszych Chińczyków, a równocześnie da-

wałaby im poczucie przynależności do Kościoła 

powszechnego. Taka teologia mogłaby zostać stworzona 

tylko przez chińskich chrześcijan.  

 Interesujące nowe zjawisko podjął i omówił Geng 

Youzhuang 耿幼壯, ekspert literatury porównawczej na 

Uniwersytecie Ludowym w Pekinie w swoim referacie: 

„Ruchome granice. Jak scriptural reasoning może zostać 

zastosowany w kontekście chińskim”. Scriptural reaso-

ning to metoda dialogicznego czytania i refleksji nad 

świętymi pismami, przy których żydowscy, chrześci-

jańscy i muzułmańscy uczestnicy wspólnie rozważają 

teksty ich religii. W latach 90. XX w. metoda ta została 

rozwinięta w USA na polu naukowym, jednocześnie 

znajduje również zastosowanie w szerszym dialogu 

żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskim. Geng zwrócił 

uwagę na fakt, że od pewnego czasu prowadzi się 

w Chinach dyskusję, czy metody scriptural  reasoning 

(chin. jingwen biandu 经文辩读) nie można by zasto-

sować również do wspólnego czytania lektur klasyki 

chińskiej i zachodniej. Może w ten sposób można by 

przezwyciężyć trudności występujące w zakresie lite-

ratury porównawczej, guoxue („studia narodowe”) 

i sinologii. Według Geng’a występują paralele pomiędzy 

scriptural reasoning i hermeneutycznymi technikami 

wykorzystywanymi podczas studiowania klasyków tra-

dycji konfucjańskiej. Istnieje jednak ogólne przekonanie, 

że w pismach klasyków konfucjańskich nie ma treści 

teologicznych i religijnych. Jego kolega Yang Huilin, 

propagujący w Chinach metodę scriptural reasoning, 

wyraźnie kontynuuje kierunek Geng’a, dążąc do tego, 

aby szczególny wkład, lektura, tłumaczenia i interpre-

tacja chińskich pism klasycznych przez wczesnych 

chrześcijańskich misjonarzy oraz związane z nimi nowe 

odkrycia rozumieć jako przekraczającą czas i przestrzeń, 

chińsko-zachodnią metodę scriptural reasoning.  

Konkretnym przykładem starań, aby chrześcijańskie 

treści wyrażać za pomocą pojęć chińskich, był referat 

Madeleine Kwong (Kuang Lijuan 鄺麗娟). Jest ona 

przełożoną generalną sióstr Najdroższej Krwi Chrystusa 

w Hongkongu i profesorem w Seminarium Ducha 

Świętego. Jej referat nosił tytuł: „Wychodząc z inspiracji 

Ducha Świętego, ponownie rozważyć dzieło teologicznej 

inkulturacji”. Opowiedziała się w nim za rozwinięciem 

„teologii Ducha”, która – inaczej niż przez rozum 

określona „teologia Słowa” – wywodząc się z emocji, 

bardziej odpowiada wschodnim Azjatom. Szczególnie 

proponowała, aby Ducha Świętego ściślej łączyć z do-

świadczeniem qi 气 (oddech, energia życia). Argumen-

towała to tym, iż qi zajmuje ważne miejsce tak 

w myśleniu, jak i w codziennym życiu Chińczyków, 

ponieważ przenika kosmologię, naukę o ludzkiej naturze, 

społeczeństwo, etykę, medycynę, sztukę itd. Inaczej niż 

greckie pneuma, które pod wpływem dualistycznego 

myślenia, ostatecznie bywa pojmowane jako esencja 

i czysty duch. Chińskie qi natomiast zachowuje pier-

wotną siłę życia i mogłoby odnowić zachodnią teologię 

Ducha, która – według słów jej nauczyciela Zhang 

Chunshen – jest „anemiczna”. Wychodząc z faktu, że 

Duch Święty towarzyszy ważnym etapom życia Pana 

Jezusa usiłowała z doświadczenia qi rozwinąć i ukazać 

nową chrystologię.  

Historyczne spotkanie pomiędzy chrześcijańskim 

a chińskim myśleniem przedstawiła Rui Xin 芮欣 z Wy- 

działu Chińskiej Literatury Uniwersytetu Xiamen w swo- 

im referacie: „Francuski jezuita Joachim Bouvet 

(1656–1730) i jego badania nad Yijing”. W dwóch dal-

szych referatach konferencji również podjęto proble-

matykę historyczną. Li Jianqiu 黎建球, poprzedni rektor 

Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen na Tajwanie, omówił 

problematykę, obejmującą przedział czasowy „Od Mat- 

teo Ricciego do dzisiejszych Chin”, a Li Zhengrong 李

正荣 (Beijing Normal University) zajął się badaniami 

naukowca Chen Yuan nad „Yelikewen” z czasów dy-

nastii Yuan. 

Drugi zasadniczy temat konferencji dotyczył zagad-

nienia: Chrześcijaństwo a chińskie społeczeństwo. 

W trzech referatach poszukiwano odpowiedzi na pro-

blemy współczesnych Chin.  

Podstawami systemu politycznego z chrześcijań-

skiego punktu widzenia zajął się znany badacz chrze-

ścijaństwa He Guanghu 何光沪  z Uniwersytetu Renmin 

w Pekinie. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Cel pań-

stwa w dzisiejszych Chinach. Rozważanie z chrześci-

jańskiej oraz niereligijnej perspektywy”. Zachęcał, by 

chińscy chrześcijanie i teolodzy zajęli  się tym tematem. 
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Ich głos powinien się liczyć, gdyż ze 100 milionami 

wyznawców są drugą co do wielkości religią w Chinach. 

Wskazał na fakt, że są bardziej zorganizowani w „świe- 

cie” i w swoim socjopolitycznym myśleniu są bliżej 

pulsu czasów niż liczniejsi od nich buddyści. Następnie 

przypomniał, że w Chinach od 1949 r. zawsze celem 

państwa było państwo samo w sobie. Wszelkie zasoby 

kraju, nawet ludzkie życie (w przeciągu kampanii aż do 

roku 1978) wykorzystywano jako środki do osiągnięcia 

tego celu. Również „chińskie marzenie” ma za cel bo-

gate i silne państwo oraz umocnienie narodu. Opierając 

się na Biblii, wypowiedziach ojców Kościoła, teologów, 

jak i teoretyków państwa, podkreślił, że z chrześcijań-

skiego punktu widzenia państwo nigdy jednak nie może 

być celem samym w sobie. Świeckie państwo powinno  

służyć  człowiekowi i jest relatywizowane przez państwo 

Boże. Jeśli zatem państwo nie jest celem samym w sobie, 

jakie cele powinno sobie na pierwszym miejscu stawiać? 

– pytał He. Prawa obywatelskie czy potęga państwa? 

Sprawiedliwość czy też bogate i militarnie mocne pań-

stwo? Pokój ogólnoświatowy czy też umocnienie jed-

nego narodu? He wykazał, że chrześcijaństwo oraz 

rozum, jak i historyczna konieczność przemawiają za 

pierwszą z przedstawionych alternatyw. Jednak w Chi-

nach po roku 1949 wybrano drugą opcję. „Stary system” 

wraz ze swoim błędnym rozumieniem natury i celów 

państwa są „korzeniem choroby”. Prelegent główny 

problem dostrzega w nieograniczonej władzy państwa, 

podczas gdy prawa obywateli pozostają bez ochrony. 

Dziś najbardziej dostrzegalnym rezultatem takiego stanu 

rzeczy jest wielka liczba skorumpowanych i popełnia-

jących przestępstwa urzędników. To, czy siły rządzące 

są w stanie przeprowadzić głęboko idące reformy, roz-

strzygnie o przyszłości Chin i świata.  

Przedstawiony przez katolickiego teologa Jing Baolu 

靖保路  (Centro Studi Li Madou, Macerata) referat: 

„Kryzys i zbawienie nihilistycznego czasokresu – rozwa-   

żanie  o transformacji chińskiego społeczeństwa i kultury 

w oparciu o myśl niemieckiego filozofa religii Bernharda 

Welte”, ukazał interesujące zastosowanie osiągnięć 

teologicznych Welta do współczesnych Chin. Welte 

w rozprawie nad nihilizmem współczesności rozwinął 

tezę o dwuznaczności pojęcia „nic”. „Nic”, którego 

człowiek doświadcza, może być rozumiane albo jako 

doświadczenie zupełnie bezsensownej pustki, albo jako 

ukryta obecność nieskończonej władzy, przez co może 

stanowić drogę do doświadczenia (mistycznego) Boga. 

Jing stwierdził, że nihilizm we współczesnym społe-

czeństwie chińskim jest szczególnie zastraszający, gdyż 

intelektualiści chińscy pierwszej połowy XX w. tradycję 

i jej wartości jeszcze radykalniej i szybciej niż na Za-

chodzie „wyrzucili za burtę”. To, co pozostało, zostało 

później zniszczone w politycznych kampaniach. Według 

Jing rezultatem tego było całkowite załamanie systemu 

wartości, co pozostawiło ludzi w głębokiej niepewności 

i prowadziło częściowo do skrzywienia ludzkiej natury. 

Powstała próżnia, jak zauważa Jing, oznaczała również 

możliwość oraz dawała przestrzeń do tego, że ludzie 

w Chinach, poprzez „zmianę  niczego”  w rozumieniu 

Bernharda Welta, mogli na nowo doświadczyć Boga. 

Jing dostrzegł fakt pojawienia się odpowiedzialności 

chińskich chrześcijan i wyznawców innych religii za 

nowy system wartości w Chinach.   

Kryzys moralny w dzisiejszych Chinach polega 

w pierwszym rzędzie nie na braku systemu wartości, ale 

na braku bodźca, aby czynić to, co właściwe – powie-

dział teolog oraz ksiądz Geng Zhanhe 耿占河 (Centro 

Studi Li Madou i Holy Spirit Seminary College Hong 

Kong). Geng między innymi studiował teologię w Sankt 

Augustin i doktoryzował się w Bonn. O miłości, którą 

identyfikował jako ten konieczny bodziec, mówił  

w swoim referacie „Królestwo Boże wśród ludzi i czysta 

miłość (agape): od możliwości do urzeczywistnienia”. 

Miłość jest chrześcijańską odpowiedzią na zakorzenioną 

w chińskiej tradycji tęsknotę za idealnym społeczeń-

stwem i harmonią w stosunkach międzyludzkich, co 

właśnie jest aktualne na skutek kryzysu moralnego 

współczesnego społeczeństwa. W swoim wystąpieniu 

opisał istotę chrześcijańskiej miłości. Każdy człowiek 

potrzebuje wiary, że Bóg jest miłością, aby móc urze-

czywistnić zakotwiczoną w jego wnętrzu zdolność do 

miłości.   

Kang Zhijie 康志杰 (Uniwersytet Hubei, Wuhan), 

która od wielu lat prowadzi badania nad historią Kościoła 

katolickiego w Chinach w XIX i w pierwszej połowie XX 

w., wniosła znaczący wkład do tematu „Chrześcijaństwo 

i społeczeństwo” przez referat: „Droga chińskiego Ko-

ścioła katolickiego do samoutrzymania – na przykładzie 

Kościoła na wsi”. Prelegentka mówiła o  kupowaniu 

przez misjonarzy ziemi, na której osiedlano nowo 

ochrzczonych rolników, przynależących najczęściej do 

warstwy najuboższej ludności (proces ten krytykowano 

później jako feudalny). Tak powstawały katolickie 

wioski. Misjonarze budowali nie tylko szkoły i szpitale, 

ale wprowadzali również nowoczesną gospodarkę rolną, 

jak nowe ziarno siewne, rośliny, nowe metody hodow-

lane, specjalne rasy świń. W zakresie rzemiosła wpro-

wadzili innowacyjne metody produkcji sera, maszynową 

produkcję obuwia i otworzyli drukarnie. Niektóre wioski 

po dziś dzień korzystają z wprowadzonej wówczas in-

frastruktury. Według Kang te zabiegi o „samoutrzyma-

nie” należy widzieć jako jedną z form inkulturacji.  

Podczas gdy pierwsze dwa dni konferencji były in-

teresujące z uwagi na różnorodność perspektyw, trzeci 

dzień był najbardziej zaskakujący. Koncentrował się na 

temacie, którego w świecie naukowym Chin raczej by się 
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nie spodziewano: badania nad teologią i filozofią św. 

Tomasza z Akwinu. Badania nad  św. Tomaszem 

rozwinęły się szczególnie na Uniwersytecie Wuhan i są 

prowadzone poprzez wymianę z Uniwersytetem Fu Jen 

na Tajwanie. Czterech z pięciu referujących pochodziło 

z ośrodków akademickich w Tajpej lub w Wuhan. 

Pierwszym prelegentem w tej części konferencji był 

włoski teolog i dominikanin Antonio Olmi (Facoltà 

Teologica dell’Emilia-Romagna, Bologna). Temat jego 

wystąpienia brzmiał: „Il paradigma di Calcedonia e il 

realismo sapienziale di S. Tommaso d’Aquino”. Czte-

rech chińskich i po chińsku mówiących referentów 

wywodziło się spośród filozofów. Siostra zakonna Gao 

Lingxia 高凌霞 (Uniwersytet Fu Jen, Tajwan), nestorka 

chińskojęzycznych badaczy nad Akwinatą, mówiła 

o „analogii u św. Tomasza”. Huang Zhao 黄钊 (Uni-

wersytet Wuhan) referowała temat: „Wolność emocji 

a dobro i zło u Tomasza z Akwinu”. Dong Shangwen 董

尚文 (Huazhong University of Science and Technology, 

Wuhan) – „O religijnej filozofii mowy św. Tomasza”.  

He Jiarui 何佳瑞 z Uniwersytetu Fu Jen odważyła się 

nawet na dokonanie w swoim referacie porównania: 

„Rola emocji w moralności: św. Tomasz i Konfucjusz”. 

W dyskusji, przy obecności tak wielu znawców oma-

wianej tematyki, nie tylko debatowano nad niuansami, 

ale i wyczuwało się satysfakcję chińskich ekspertów od 

św. Tomasza, płynącą z prowadzonych prac badaw-

czych. 

Biskup Hongkongu, kard. Jan Tong w swoim 

przemówieniu końcowym jeszcze raz podjął temat dia-

logu i odpowiedzialności chińskich chrześcijan za swój 

kraj. Wyraził ufność, iż tego rodzaju konferencje będą 

nadal miały miejsce. Piotr Choy, dyrektor Yuan Dao 

Study Center (a także rektor Holy Spirit Seminary Col-

lege) dziękował za wsparcie finansowe konferencji takim 

instytucjom jak: Misjologiczny Instytut Missio, Kościół 

w Potrzebie oraz ofiarodawczyni z Hongkongu.  

Konferencja przebiegała w dobrej i otwartej atmos-

ferze, do czego przyczynili się również organizujący to 

spotkanie woluntariusze z Hongkongu. Oczywiście, 

ważne były też wymiana i nawiązanie nowych kontaktów 

w kuluarach tej konferencji, które, miejmy nadzieję, 

przyczynią się do dalszych badań nad katolicką teologią 

w Chinach kontynentalnych. Dobrze by się stało, gdyby 

dzieło tej konferencji, w takiej czy innej formie, było 

kontynuowane – powiedział w swoim słowie końcowym 

Piotr Choy. 
„China heute” 2013 nr 4(180), s. 202-205 
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Giuseppe Castiglione SJ – malarz cesarzy i… koni 
 

Z okazji Roku Konia Muzeum Pałacu Cesarskiego 

w Tajpej w październiku ub.r. zainaugurowało wystawę 

prezentującą gigantycznych rozmiarów cyfrową, ani-

mowaną wersję obrazu Castiglione, przedstawiającą na 

jednym płótnie 100 koni. Urodzony w Mediolanie 

Giuseppe Castiglione (Lang Shining 郎世宁, 1688–1766) 

był jezuitą – misjonarzem, który przez 51 lat tworzył na 

cesarskim dworze w Chinach. Jego działalność przypada 

na panowanie cesarzy: Kangxi, Yongzheng i Qianlong. 

Castiglione, prócz wykonywania portretów chińskich 

władców i ich konkubin, specjalizował się również 

w malarstwie cesarskich koni. 

  Pod koniec stycznia br. Kuangchi Program Service 

(KPS) we współpracy z telewizją Jiangsu w Nanjing 

ukończyły jeden z etapów produkcji dramatu doku-

mentalnego, poświęconego artyście. Ostatnią część zdjęć 

nagrywano w olbrzymim studio filmowym w Hengdian, 

które jest repliką Zakazanego Miasta w Pekinie.  

   Rolę Castiglione gra Australijczyk mieszkający 

obecnie w Szanghaju, Ashok Zaman. „Aż do dnia ca-

stingu nic nie wiedziałem o Castiglione – powiedział 

Ashok. – Po raz pierwszy będę grać w historycznym 

filmie dokumentalnym, bardzo mnie to fascynuje. To 

historia artysty obcokrajowca, który zanurzył się w od- 

mienną kulturę, w okresie, gdy w Chinach było bardzo 

niewielu obcokrajowców. Zwłaszcza sesje zdjęciowe 

w Hengdian, gdzie Pałac Cesarski z Pekinu jest zbu-

dowany z wielką dokładnością, są pomocne, by odnaleźć 

się w ówczesnym kontekście i „wejść w buty” artysty, 

który, zainspirowany wielką misją, dokonał niełatwego 

wyboru: na zawsze zostawił Włochy”. Gao Wei, dy-

rektor telewizji Jiangsu i superwizor całego filmu mówi: 

„Upamiętnienie Castiglione, który był pokornym artystą, 

a jednocześnie człowiekiem nadzwyczajnej głębi, jest 

bezcennym ludzkim i duchowym doświadczeniem. 

Kręciliśmy film w Pekinie, Mediolanie, w tutejszych 

studiach, przeprowadzaliśmy wywiady z artystami i eks- 

pertami z różnych dziedzin – wszyscy byli w jakiś sposób 

zafascynowani Lang Shining”. Produkcja powinna być 

gotowa przed latem br. Ostateczna wersja będzie w ję-

zyku chińskim, angielskim i włoskim. Jest to trzeci film, 

przygotowany przez KPS, którego głównymi bohaterami 

są jezuiccy misjonarze w Chinach. Pierwszy – o Matteo 

Riccim i jego chińskim przyjacielu Xu Guanqi chińska 

telewizja CCTV emitowała w 2006 r., drugi – o Adamie 

Schall von Bell w roku 2009. „Interesujące jest, że 

w poszczególnych odcinkach Matteo Ricci i Adam 

Schall przedstawiani byli zawsze jako przyjaciele Chin, 

ludzie, którzy wnieśli ogromny wkład w tamtejszą kul-

turę i rzeczywiście otworzyli Chiny na świat Zachodu” – 

powiedział Jerry Martinson, SJ, wiceprezydent KPS. 

Narracja obu produkcji dobrze wpisywała się w oficjalną 



CHINY DZISIAJ • IX (2014) NUMER 1 

INFORMACJE 

13 

linię rządu w tamtych latach: Chiny cieszą się, że mogą 

przyjąć resztę świata – brzmiał wątek dominujący przed 

Olimpiadą w Pekinie w 2008 r. „Współgra to z naszymi 

celami, gdyż ludzie oglądają kogoś, kto bardzo wiele 

poświęcił i w pewnym stopniu poniósł porażkę. Budzi to 

wielkie współczucie” – powiedział Martinson.    W.K. 
 

Źródło: asianews 31.01.2014, ucanews 14.02.2014 

 

* * * 
 

Olbrzymie posągi Buddy przyciągają turystów 
 

Biura podróży i deweloperzy w Chinach prześcigają się 

w stawianiu coraz większych rozmiarów figur Buddy, 

które skutecznie przyciągają turystów. Statuę o wyso-

kości 88 m – Lingshan Wielki Budda w Wuxi (prow. 

Jiangsu) oglądało w minionym roku 3,8 mln turystów, 

co przyniosło dochód 1,2 mld yuanów. Tian Tan Budda 

w Hongkongu sięgałby zaledwie do kolan posągowi 

Buddy Świątyni Wiosny (Spring Temple Budda) w Lu- 

shan (prow. Hunan), mierzącemu 208 m wysokości. 

Przynajmniej pięć innych, wyższych niż Tian Tan figur, 

jest rozmieszczonych w różnych miejscach kontynentu 

i lista zapewne się wydłuży. Planuje się umieszczenie 88 

m figury boddhisatwy Guanyin w Suzhou (prow. 

Jiangsu), 99 m posągu boddhisatwy Ksitigarbha w prow. 

Anhui i mierzącej 48 m figury Buddy Amitabha na górze 

Lu w prow. Jiangxi.  

Firma Aerosun, która budowała posąg Tian Tan 

Buddy w Lantau, zamierza w tym roku zrealizować 

ponad 10 podobnych projektów w różnych rejonach 

Państwa Środka. Chiny szczycą się długą historią bud-

dyjskiej sztuki – w tym rzeźb Buddy – która osiągnęła 

swe apogeum w okresie panowania dynastii Sui 

(589–617) i Tang (618–907). Wiele wizerunków i miejsc 

będących religijnym dziedzictwem narodowym zostało 

zniszczonych po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej. 

W Pekinie, dla przykładu, przed 1949 r. było ponad 

1000 świątyń, dziś pozostało ich 20–30. Miejsca oble-

gane przez turystów w pewnym sensie tracą swój reli-

gijny charakter; trudno w nich wykonywać praktyki 

religijne. Zdarzają się też różnego rodzaju nadużycia, bo 

trudno inaczej określić zjawisko, gdy za paczkę kadzi-

dełek płaci się: 50 yuanów, jeżeli modli się o zdrowie, 

128 – modląc się o dziecko, 398 yuanów – w intencji 

szeroko pojętego szczęścia i 598 – z prośbą o wielką 

fortunę. „Jako buddystka chciałabym, by było więcej 

figur Buddy. Są one pomocą, by ukazać ludziom nau-

czanie i praktykę stawania się buddą – powiedziała 

Huiyao, mniszka w świątyni w Yangzhou w Jiangsu. – 

Nie sądzę jednak, że wszystkie muszą mieć kilkadziesiąt 

metrów wysokości i bić światowe rekordy”.       W.K. 
 

Źródło: SCMP 4.02.2014 
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I. Zagadnienia wstępne 
 

W dzisiejszych czasach w sposób naturalny możemy 

mówić o „sztuce chrześcijańskiej” w takich regionach 

misyjnych jak np. Afryka, Nowa Gwinea, Ameryka 

Łacińska, Chiny. Warto jednak zauważyć, że taką 

możliwość mamy od niedawna1. Jeszcze w połowie XX 

wieku mało kto mógł pomyśleć, że będziemy mogli 

w ogóle mówić o niezależnej chrześcijańskiej sztuce 

Afryki lub Chin, a tym bardziej określać ją jako odręb-

ną dziedzinę. Oczywiście, gwoli prawdy trzeba wspo-

mnieć, że już we wcześniejszych stuleciach podejmo-

wano próby wyodrębnienia sztuki chrześcijańskiej, 

m.in. we wspomnianych regionach. Jednak wówczas 

ogólne nastawienie do obcych kultur było mniej przy-

chylne. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku, gdy 

okres kolonialny osiągnął swe apogeum, dokonały się 

w tym względzie duże zmiany. Już przed okresem ko-

lonializmu niektórzy misjonarze próbowali wyrazić 

część prawd chrześcijańskich w artystycznym języku 

danych krajów misyjnych. Pomyślmy chociażby 

o pierwszych misjach w dawnym Kongo (od 1482 ro-

ku), albo późniejszych misjach jezuitów w Chinach – 

od 1583, z Matteo Riccim na czele. Jednak rzeczywiste 

otwarcie się na obce kultury dokonało się dopiero 

w drugiej połowie XX wieku, kiedy to europejska ma-

nia wyższości i kolonialny sposób myślenia na zawsze 

zostały przezwyciężone.  

 Gdy w latach 20. XX wieku ponownie podjęto dys-

kusje o konieczności podkreślania odrębnej sztuki wy-

wodzącej się z krajów misyjnych, wiele w tym wzglę-

dzie uczynił abp Celso Costantini (chiń. Gang Hengyi 

                                                
1  Artykuł niniejszy ukazał się w: Die Begegnung Chinas mit dem 

Christentum (Spotkanie Chin z chrześcijaństwem), pod tytułem 

Die christliche Kunst in China, wyd. Haus Völker und Kulturen, 

Sankt Augustin 1980, s. 27-49, tłum. O. DAMIAN CICHY SVD.  

刚恒毅), od roku 1922 delegat apostolski w Chinach, 

a później prefekt Kongregacji ds. Rozkrzewiania Wia-

ry. Już od najmłodszych lat interesował się sztuką i jej 

krytyczną analizą, czym zasłynął jeszcze przed swoimi 

studiami teologicznymi. Zawsze odczuwał wielką po-

trzebę zwracania uwagi na ważność sztuki mającej swe 

korzenie w krajach misyjnych. Kiedy został wysłany do 

Chin w charakterze delegata apostolskiego otrzymał 

m.in. zadanie „wyzwolenia Kościoła chińskiego z na-

cjonalnego charakteru jego poszczególnych grup misjo-

narskich, a tym samym uczynienia tego Kościoła bar-

dziej chińskim”2.  

 Abp Costantini uważał za wielkie nieszczęście, iż 

niektórzy misjonarze nader często i mocno podkreślali 

ważność kultur, z których się wywodzili, twierdząc, że 

prawdziwie chrześcijańskie są jedynie te instytucje, 

które przenieśli na misje z własnych państw. W swojej 

książce L’art chrétien dans les missions (Sztuka chrze-

ścijańska na misjach) Costantini, dostrzegając już 

wcześniej istniejący problem, napisał, że wtedy „było 

czymś naturalnym, iż misjonarze pielęgnowali w sobie 

pewnego rodzaju ducha kolonializmu i dlatego w swo-

ich misjach propagowali formy sztuki wywodzące się 

z krajów ich pochodzenia, importując nieraz cenne ro-

dzaje sztuki, które były dobrze widziane w ich zako-

nach. […] Potwierdzamy więc panujący wówczas za-

graniczny klimat misji. Jawią się nam one jako 

religijnie wyobcowane kolonie tej czy innej narodowo-

ści, dotykające tego czy innego instytutu religijnego. 

[…] Ponieważ wtedy tak były zorganizowane wszystkie 

misje, posiadały one też hierarchię złożoną z obcokra-

jowców, wspierane były przez obce rządy, a przy tym 

przepełnione były obcym duchem. To było naprawdę 

wielkie nieszczęście, że rodząca się sztuka misyjna 

z gruntu rzeczy była zagraniczna”3. 

 Swoje misyjne przemyślenia abp Costantini opubli-

kował w roku 1940, jednak już wcześniej niejednokrot-

nie pisał teksty o chrześcijańskiej sztuce w krajach mi-

syjnych, szczególnie w Chinach. W tamtym czasie 

również aktywnie działał na tym polu, czego przykła-

dem mogą być dosyć znane, organizowane przez niego, 

wystawy misyjne w Szanghaju (1935) i w Rzymie 

(1925, 1940, 1950)4. Krytycy sztuki szczególnie nega-

                                                
2  Fritz Bornemann, Ars Sacra Pekinensis. Die chinesisch-

christliche Malerei an der Katholischen Universität (Fu-Jen) in 

Peking (Sztuka sakralna Pekinu. Sztuka malarstwa chrześcijańs-

ko-chińskiego na Katolickim Uniwersytecie (Fu-Jen) w Pekinie), 

Mödling 1950, s. 5. 
3  Celso Costantini, L’art chrétien dans les missions. Manuel d’art 

pour les missionnaires [Sztuka chrześcijańska na misjach. 

Podręcznik dla misjonarzy], Bruges 1949, s. 43.  
4  Tamże, s. 22-30.  
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tywnie ocenili wystawy w Rzymie5. Trzeba pamiętać, 

że były to jedne z pierwszych prób przybliżenia sztuki 

misyjnej szerszej publiczności w Europie. Zdarzyło się, 

że delegata apostolskiego w Chinach zaintrygował por-

tret, namalowany przez młodego chińskiego artystę 

Łukasza Chen Yuandu 陈缘督 (1902–1967). Zwrócił na 

niego szczególną uwagę przy okazji kolejnej wystawy 

w Pekinie. Artysta ten nie był jeszcze wówczas 

ochrzczony, malował jednak dla delegata obrazy o te-

matyce chrześcijańskiej, czerpiąc wzory z renesansu. 

Nieco później został on głównym reprezentantem Aka-

demii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen 

w Pekinie. 

 Krótko po przybyciu do Chin delegat apostolski Co-

stantini napisał do dwóch przełożonych zakonnych 

w sprawie chrześcijańskiej sztuki te słowa: „Sztuka Za-

chodu w Chinach to wielka pomyłka co do stylu”.  

W tych samych listach zjawisko to ocenia jako praw-

dziwą przeszkodę w ewangelizacji Chin. Twierdzi, że 

w Chinach nie powinno się uprawiać sztuki w stylu za-

chodnim, gdyż przez Chińczyków jest ona postrzegana 

jako towar z importu, w związku z czym „chrześcijań-

ska religia to też zagraniczny import”6. Z jego wypo-

wiedzi można wywnioskować, że tylko chrześcijańska 

sztuka wyrażana po chińsku jest skutecznym środkiem 

w procesie zapuszczania przez Kościół głębszych ko-

rzeni w Chinach. To przekonanie było głównym powo-

dem jego działań idących w kierunku sinizacji sztuki 

chrześcijańskiej. 

 Idee tego wielkiego namiestnika Kościoła zmierza-

jące do sinizacji zarówno lokalnej hierarchii, jak i sa-

mej sztuki, a dwie lub trzy dekady później afrykaniza-

cji tychże, a nawet całej teologii, mogą się nam dzisiaj 

wydawać oczywiste. […] Jednak w latach 20. XX wie-

ku, kiedy Costantini publikował programowe założenia, 

były one absolutną nowością, wzbudzającą powszechną 

ciekawość. Potwierdzają to np. listy pasterskie bpa Au-

gustina Henninghausa (chiń. Han Ninghao 韩宁镐 , 

1862–1939) skierowane do komisji synodalnych, wśród 

których upublicznił też pismo Costantiniego skierowane 

do wyższych przełożonych zakonnych. Biskup Hen-

ninghaus zauważył przy tym, że właściwie prawie 

wszyscy misjonarze akceptują tezy delegata apostol-

skiego. Jeśli „jednak pomimo wszystko w tym wzglę-

dzie niewiele się dzieje ze strony katolickich misjona-

rzy, to należy przyczyn takiego stanu rzeczy szukać 

                                                
5  Pie-Raymond Regamey, Une exposition et un dossier, w: „L’art 

sacré” 1951, z. 7-8. 
6  Celso Costantini, L’universalité de l’art chrétien (Uniwersalizm 

sztuki chrześcijańskiej), „Collectanea Commissionis Synodalis” 

Vol. 5, Nr. 5, Peiping [Pekin] 1932, s. 413-414. Po raz 

pierwszy tekst ten opublikowano w: „Bulletin de la Société des 

Missions Etrangères de Paris”, Hongkong 1924, s. 20-25.  

w dużej mierze w tym, iż prawdopodobnie zagadnieniu 

temu nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi”7. 

  Jak już wspomniano, pod koniec XIX i na początku 

XX wieku poglądy Kościoła dotyczące znaczenia sztuki 

chrześcijańskiej w Chinach zasadniczo nie odpowiadały 

wcześniejszym stanowiskom pielęgnowanym w chiń-

skich misjach przez wieki. Właściwie misje XIX wieku 

i wcześniejsze można obciążyć odpowiedzialnością za 

to, że nie podjęły tematu stopniowej sinizacji środowi-

ska, lecz sprowadzały wszystko z Europy. Ponieważ 

misje przełomu XIX i XX wieku w kwestii sinizacji 

uczyniły bardzo mało, albo prawie nic, pojawiło się 

przekonanie, że należy krytycznie ocenić sam początek 

nowożytnych misji jezuitów. Wykazano, że to oni 

wprowadzili wtedy w tym aspekcie nagłe zmiany, idąc 

na zbyt duże ustępstwa. Tymczasem w rzeczywistości 

w historii misji prawdopodobnie nigdy nie było więk-

szego duchowego wysiłku, by chrześcijaństwo prze-

szczepić na inne podłoże kulturowe wszelkimi możli-

wymi sposobami, jak tego dokonano w chińskich 

misjach jezuickich w XVI i XVII wieku. Dziś powinni-

śmy sobie spokojnie odpowiedzieć na takie pytania jak: 

Do czego mogłoby dojść, gdyby wtedy nie nadszedł 

zdecydowany przełom, wyrażony w długotrwałym spo-

rze o ryty? Czy wkrótce chrześcijaństwo byłoby tam 

wystarczająco mocno zakorzenione, tak, aby dokoń-

czyć proces sinizacji? Czy już wtedy można było inter-

pretować chrześcijaństwo z jego podstawowymi praw-

dami na sposób czysto chiński? Czy owocem byłoby 

prawdziwe chrześcijaństwo [w Chinach], ale również 

prawdziwie chińskie chrześcijaństwo?   

 Pytania te mogą się dzisiaj wydawać pozbawione 

sensu, gdyż historia potoczyła się inaczej. Faktem po-

zostaje jednak, że zapoczątkowany przez jezuitów wer-

tykalny proces sinizacji nagle został brutalnie zahamo-

wany. Podejście takie powinno nas dzisiaj bardziej 

wyczulić na często zbyt naiwne lub zbyt pospieszne 

kroki idące w kierunku dopasowywania się do środowi-

ska. Tolerowanie synkretycznych form ewangelizacji 

jest dzisiaj koniecznym elementem w procesach zado-

mawiania się Kościoła w obcych kulturowo środowi-

skach. W historii misji nie brakuje jednak przykładów 

na to, że pewne rodzaje synkretyzmu doprowadziły do 

tego, że Kościół jako taki zmienił się nie do poznania. 

Popatrzmy chociażby na niezależne Kościoły Afryki 

czy Ameryki Łacińskiej. Dosyć często zdarza się, że 

nie można jednoznacznie stwierdzić, czy są one jeszcze 

Kościołami chrześcijan. Tak więc, choć synkretyzm 

                                                
7  August Henninghaus, Leserzuschrift (list czytelnika), 

„Collectanea Commissionis Synodalis” Vol. 5, Nr. 8/9, Peiping 

[Pekin] 1932, s. 707. 
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wydaje się być pewną koniecznością w procesie zako-

rzeniania się Kościoła, to jednak nie można przekro-

czyć określonych granic, gdyż właśnie taki Kościół 

może stracić swoją tożsamość. Typowym tego przykła-

dem na chińskim gruncie jest Kościół nestoriański 

z wszystkimi wielkimi sukcesami ewangelizacyjnymi 

przez wiele stuleci. Jego wyznawcy zbliżali się do lo-

kalnych religii Mongołów i Chińczyków tak blisko, że 

z biegiem czasu sam nestorianizm zatracił istotne treści 

chrześcijaństwa, aż w końcu przestał istnieć. […] 

 Problem sztuki chrześcijańsko-chińskiej jawi się 

z jednej strony jako niecierpiący zwłoki, a z drugiej ja-

ko proces skomplikowany i dłuższy, niż podobne, ma-

jące miejsce np. wśród ludów pierwotnych. Niecierpią-

cy zwłoki dlatego, że dla Chin – narodu o starożytnej 

kulturze – wszystko, co zagraniczne i nowe, a pozba-

wione duchowej głębi, jest interpretowane jako coś 

bezwartościowego i z tego powodu odrzucane. Bardziej 

skomplikowany jest zaś ten problem ze względu na za-

łożenie uczynienia chrześcijaństwa w Chinach czymś 

trwałym, chroniącym własną tożsamość, bez wchodze-

nia w zbędne formy synkretyczne.  

 W dalszym ciągu artykułu będziemy się starali do-

kładniej opisać wspomniane na razie problemy sztuki 

chrześcijańsko-chińskiej w kontekście historii misji 

w  Państwie Środka. Dla lepszego wglądu podzielimy 

czasy spotkania się kultur Chin z chrześcijaństwem na 

cztery formalne okresy misyjnej działalności, które 

czasowo nie muszą się dokładnie pokrywać z po-

wszechnie przyjętymi etapami historii misji. I tak: 
 

1) Okres nestoriański (635–1294) od przybycia mnicha 

nestoriańskiego Alopena do przybycia katolickich mi-

sjonarzy. 
 

2) Okres średniowieczny (1294–1368) od przybycia 

franciszkanina Jana z Monte Corvino do Pekinu do 

obalenia dynastii mongolskiej. 
 

3) Okres jezuicki (1583–1773) od przybycia jezuity 

o. Matteo Ricciego do czasu rozwiązania zakonu jezui-

tów8. 
 

4) Okres XIX–XX wieku. Kończący się wiek XIX i po-

łowa wieku XX były czasem intensywnych działań 

w Chinach zarówno misjonarzy katolickich, jak i prote-

stanckich, a wraz z nimi prawie wszystkich większych 

zakonów misyjnych. Wraz z powstaniem Chińskiej Re-

publiki Ludowej okres ten został  zakończony. 

                                                
8  Mówienie tutaj o „okresie jezuickim” jest nieścisłe, gdyż w tym 

samym czasie w Chinach działały również inne zakony. W takim 

nazwaniu tego okresu historycznego chcemy jednak podkreślić 

wyjątkową działalność jezuickich misjonarzy, którzy w szcze- 

gólnym stopniu przyczynili się do sinizacji sztuki chrześcijań-

skiej. Z tego powodu powinno się za koniec tego okresu przyjąć 

pojawienie się tzw. sporu o ryty, który doprowadził do zakazu 

chrześcijaństwa przez cesarza na początku XVIII w. 

II. Okres misji nestoriańskich 
 

 W związku z potępieniem doktryny abpa Konstan-

tynopola Nestoriusza, uznanej przez Sobór w Efezie  

(431 r.) za herezję, wszyscy jego naśladowcy i cały 

Kościół lokalny przemieścił się do zachodniej i central-

nej Azji. Ponieważ sytuacja polityczna w Persji sprzy-

jała w tym czasie spychanym na Wschód nestorianom, 

szybko znaleźli oni nowe miejsce pobytu i odpowiednią 

ochronę w tym wielkim mocarstwie. Z czasem stało się 

ono dla nich bazą wyjściową, z której inicjowano wy-

prawy misyjne na całą wschodnią i centralną Azję. 

 Jeszcze przed okresem misji nestoriańskich, we 

wschodniej i centralnej Azji sekta manichejczyków 

rozpowszechniała idee gnozy. Znajdowały one podatny 

grunt przede wszystkim na tzw. jedwabnym szlaku oraz 

w okolicach krzyżujących się szlaków innych karawan. 

W miejscach tych organizowano siedziby misyjne, czę-

sto na wzór klasztorów, w których krzyżowały się po-

glądy Wschodu i Zachodu. Do niedawna odkrywano 

takie święte miejsca, świadczące o fuzji buddyjsko-

daoistyczno-chrześcijańskiej myśli i ducha. Słynna ber-

lińska ekspedycja do Turfan na początku XX wieku 

znalazła i upubliczniła liczne dokumenty wskazujące na 

mieszany charakter ówczesnych wspólnot religijnych, 

powstałych wzdłuż jedwabnego szlaku. Jeszcze w la-

tach 70. XX wieku profesorowie Klimkeit i Braeker 

odnaleźli blisko miasta Gilgit (w Kaszmirze) na skrzy-

żowaniu ważnych arterii drogowych, niezwykle cenne 

stele.    

 Większe przedmioty sztuki z czasów nestoriańskich, 

niestety, nie dotrwały do dzisiaj, ale wspomniane ka-

mienne stele istnieją i to w bardzo różnych formach 

(m.in. krzyży). Krzyże te są dla nas bardzo cenne, nie 

dlatego, że odbiegają od form dzisiejszych, lecz, że zo-

stały wykonane na bazie całkiem innego myślenia teo-

logicznego, tj. innych teorii niż głosi dzisiejsza orto-

doksja chrześcijańska. Dla chrześcijan zachodnich 

każdy krzyż jest symbolem cierpienia i śmierci Jezusa. 

W krzyżach nestoriańskich natomiast teologia widziała 

symbol przemienionego i zmartwychwstałego Chrystu-

sa. Wspomniany prof. Klimkeit, który w swoich arty-

kułach często opisywał nestoriańską symbolikę krzyża, 

doszedł do przekonania, że ówczesne krzyże mają cha-

rakter magiczno-apostroficzny i dlatego są one znakami 

kosmicznymi w oparciu o cztery kierunki na niebie. 

Miały być one symbolami wywyższonego i tryumfują-

cego Chrystusa, znakami boskiego cierpienia itp. 

 Na słynnej steli z Xi’an, wzniesionej przez nesto-

rian w roku 781, w górnej, trójkątnej części widać wy-

raźny krzyż. Podobne krzyżowe zwieńczenia innych 

steli znane są z nestoriańskich klasztorów w centrum 

Chin. Przypominają one krzyże maltańskie, wkompo-

nowane często w kwiat lotosu. W sposób oczywisty 
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dochodzi więc w tych miejscach do fuzji idei buddyj-

skich i chrześcijańskich. Decydującym tutaj było praw-

dopodobnie poczucie smaku artystycznego Chińczy-

ków, którzy w klasycznym krzyżu widzieli negatywne 

i odrażające aspekty śmierci krzyżowej. Zmieniając 

symbolikę krzyża starano się odwrócić trend tak nega-

tywnej interpretacji. Dlatego na końcach ramion krzyży 

z kamiennych steli widnieją charakterystyczne dla tej 

sztuki obłoki. Niektórzy autorzy widzą w nich elemen-

ty symboliki daoistycznej.  

 Krzyż jako taki znany był w Chinach jeszcze przed 

przybyciem chrześcijan. Dowodzi tego w swoim dziele 

Croix et Swastika en Chine (Krzyż i swastyka w Chi-

nach) z 1893 roku o. Louis Gaillard, przytaczając sze-

reg przykładów. Podobnie uczynił w swoim dziele  

z 1937 roku autor japoński Saeki, prezentując nesto-

riańskie dokumenty dotyczące tego samego zagadnie-

nia. 

 Ponieważ do wyznania nestoriańskiego przynależały 

również liczne rody pochodzenia innego niż chińskie, 

zamieszkujące częściowo lub w całości chińskie teryto-

rium, w Państwie Środka znaleziono wiele krzyży ne-

storiańskich, których autorzy należeli do innych ludów. 

Znane są więc liczne krzyże odlewane z brązu dla 

chrześcijan Ongut, ludu zamieszkującego terytorium 

w zakolu Rzeki Żółtej. Krzyże te znajdowano najczę-

ściej w grobach. Mongołowie, którzy je znaleźli, prze-

kazali je swoim kobietom jako biżuterię, nie przykłada-

jąc wagi do ich historycznego znaczenia. Niektóre 

z nich posiadają charakterystyczne wgłębienia, zakłada 

się więc, że mogły być inkrustowane kamieniami lub 

emalią. Nierzadko na taki krzyż składają się cztery 

trójkąty wpisane w koło lub połączone w środku kwa-

dratem. Mogła w tym być zawarta pewna chęć uwypu-

klenia ich trynitarnego znaczenia.  

 W czasie badań prof. Klimkeitowi udało się sfoto-

grafować różne manichejsko-gnostyczne, czy też nesto-

riańskie krzyże w miejscowości Turfan. Na jednym ze 

zdjęć zobaczyć można krzyż wkomponowany w bud-

dyjską ornamentykę, która tworzy całość ze słońcem. 

Zastępuje więc on księżyc. Badając krzyże nestoriań-

skie zauważa się w nich wpływ gnozy, buddyzmu i da-

oizmu. Podobnie spostrzeżenie odnosi się również do 

steli z Xi’an. Wspomniany japoński badacz Saeki, pi-

sząc o twórcy tekstu na steli, twierdzi, iż „Jest rzeczą 

pewną, że kapłański autor Ching-ching [Jing-jing] był 

wyśmienicie zapoznany zarówno ze sztuką aleksandryj-

skiej i syryjskiej gnozy, jak też z buddyzmem i dao-

izmem”9. 

 

 

 

                                                
9  Peter Yoshiro Saeki, The Nestorian Documents and Relics in 

China (Nestoriańskie dokumenty i relikty w Chinach), Tokio 

1937, s. 47. 

 
 

Krzyż nestoriański. Zdjęcie: IMS, St. Augustin 

 

 Nestorianie ciesząc się ogromnym uznaniem w krę-

gach misjonowanych przez nich ludów, m.in. dzięki 

umiejętnej polityce matrymonialnej, z czasem zdobyli 

sobie duże wpływy na książęcych dworach Mongołów, 

a nawet na dworze samego cesarza Chin. Ich klaszto-

rom nadawano rangę ssu (si 寺), co w czasach dynastii 

Tang (618–907) oznaczało, że zostały one założone 

i były utrzymywane przez państwo. […] Słynny tekst 

na steli z Xi’an można odczytać jako swoisty hymn na 

cześć samego cesarza Chin. Jeden z jego dekretów zo-

stał na niej nawet powtórzony i podany do publicznej 

aprobaty. Tekst dekretu pochodzi z roku 638 i rozpo-

czyna się mniej więcej w ten sposób: „Nauka (dao 道) 

nie ma konkretnej nazwy, a jej mądrość nie spoczywa 

w jakieś osobie. Religie powstają w różnych zakątkach 

ziemi, a zapowiadane zbawienie dotyczy wszystkich 

żyjących bytów po jej krańce”10. Badacz Saeki wypo-

wiada się bardzo krytycznie o tym tekście, twierdząc: 

„W tego rodzaju relatywizmie widzimy tendencję wy-

mazywania wszystkich istotnych punktów nauki chrze-

ścijańskiej, prowadzącą cały Kościół w kierunku sko-

rumpowanego poganizmu. Możemy tylko stwierdzić, 

że właściwe korzenie wszelkiego zła, przez które wiel-

ka misja nestoriańska w Chinach po kilku wiekach 

upadła, praktycznie znajdują się w jej własnej posta-

wie, którą obrała wobec panującej dynastii Tang”11. 

 […] Być może, jak twierdzi Saeki, pogrzebanie ne-

storiańskich idei było naturalną konsekwencją misyjne-

go przyzwolenia na fuzję z buddyzmem, daoizmem 

                                                
10  Cyt. za: Nesselrath, Heinz Günther und Hermann Reinbothe, 

Das Neueste von China (1697). Novissima Sinica. (Najnowsze 

z Chin; 1697). Novissima Sinica), Köln 1979, s. 134. 
11  Peter Yoshiro Saeki, The Nestorian Documents…, dz. cyt., 

s. 50.   
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i takimi lokalno-religijnymi przekonaniami jak np. 

szamanizm. Historia misji nestoriańskich uczy, że każ-

da ewangelizacja musi opierać się na religijnych warto-

ściach, a w próbach dopasowania się do otoczenia wol-

no iść tylko tak dalece, jak dalece nie gubi się własnej 

chrześcijańskiej tożsamości. 
 

III. Okres misji średniowiecznych 
 

W tym miejscu nie jest koniecznym przypominanie wy-

siłków Kościoła związanych z wojnami krzyżowymi, 

aby nawiązać do spraw misji w centralnej i wschodniej 

Azji. Słynni podróżnicy, tacy jak Marco Polo, dotarli 

tam po szlakach handlowych i tzw. jedwabnym szlaku, 

informując po powrocie o wielkich cesarstwach i ich 

bogactwach. Pragnienie Kościoła, aby te pełne pogań-

skich ludów przestrzenie zdobyć dla Jezusa, było 

ogromne. Dlatego sam papież niejednokrotnie wysyłał 

tam swoich misjonarzy, ale tylko nielicznym udawało 

się dotrzeć do centralnej i wschodniej Azji. Tymi, któ-

rzy w średniowieczu podjęli trud niesienia Ewangelii 

na Daleki Wschód, byli przede wszystkim franciszka-

nie i dominikanie.    

 Ludy mongolskie i tureckie zadomowione w cen-

trum Azji wykazywały wówczas wielkie zainteresowa-

nie chrześcijaństwem. Kiedy w Chinach panowała 

mongolska dynastia Yuan (1271–1368), wydawało się, 

że franciszkańscy misjonarze dotarli do Państwa Środ-

ka w najbardziej odpowiednim momencie. Zostali przy-

jęci przez mongolskiego władcę bardzo serdecznie, 

gdyż od wieków częścią polityki mongolskich chanów 

było otwarcie na wszelkie religijne denominacje. Na 

dworach nie tylko tolerowano inne religie, ale nawet 

dbano o przygotowanie nowych powołań zakonno-

kapłańskich. Franciszkańscy misjonarze, podobnie jak 

nestoriańscy czy buddyjscy mnisi, szamani, a nawet 

muzułmanie, trafili na wyjątkowo dogodne okoliczności 

[…]. Kiedy franciszkanin, o. Jan z Monte Corvino 

przybył pod koniec XIII wieku do Kanbałyku, dzisiej-

szego Pekinu, został tam serdecznie przyjęty. 

Z pomocą samego cesarza w roku 1305 założył i po-

święcił tam pierwszy katolicki kościół, a w 1307 został 

biskupem Pekinu. 

 Z czasem do Chin przybywało coraz więcej misjo-

narzy. W szczytowym rozkwicie misji w samym Peki-

nie i okolicy miało być ok. 30 000 katolików. Ponie-

waż jednak misjonarze wtedy współpracowali ze 

znienawidzonymi przez Chińczyków władcami mongol-

skimi, upadek dynastii Yuan oznaczał również upadek 

misji katolickich. 

 O chrześcijańskiej działalności artystycznej w latach 

1294–1368 wiemy bardzo niewiele. Ponieważ jednak 

powstawały nowe klasztory i kościoły należy założyć, 

że ówcześni franciszkanie działali i w tym kierunku. 

Nie dochodziło jednak do tzw. sinizacji sztuki, gdyż 

większość katolików stanowili obcokrajowcy, nierzad-

ko byli to masowo podróżujący lub mieszkający na 

Wschodzie europejscy kupcy. Z pewnością możemy 

mówić tylko o dwóch artystycznych obiektach, które 

z pewnością nie zostały wykonane przez Chińczyków 

i nie przedstawiają też tamtejszych mieszkańców. Omó- 

wimy je nieco później. 

 Sepp Schüller opublikował w roku 1936 artykuł, 

w którym próbował opisać misyjne czasy i działania 

zmierzające do rozpowszechniania kultu Maryi, zwią-

zanego z łaskami słynącym obrazem Santa Maria Mag-

giore. Uważał on, że to właśnie średniowieczni misjo-

narze franciszkańscy przywieźli do Chin wierną kopię 

tego obrazu, nazwaną Mater Dei Dignissima. Tę zaś 

miał później skopiować słynny malarz chiński T’ang 

Yin (1470–1524). Znawcy tematu są jednak innego 

zdania, a dodane na kopii imię malarza T’ang Yin bio-

rą jako dowód na nieprawdziwość tej tezy. Prawdziwa 

kopia obrazu Santa Maria Maggiore miała być sprowa-

dzona do Chin dopiero przez jezuitów, być może na 

początku XVII wieku.   
 

 
 

Chińska kopia obrazu Santa Maria Maggiore 

 

 Berthold Laufer, dyrektor Działu Antropologii 

Field-Columbia-Museum w Chicago, znalazł wspo-

mniany obraz w 1910 roku w Chinach. Ze względu na 

zastosowane techniki i materiały zaliczył go do dzieł 

jezuitów z przełomu XVI/XVII wieku, tworzonych 

wówczas na pekińskim dworze. […] 

 Jedyne pewne pod względem oceny krytyków sztuki  

przykłady dzieł franciszkańskich zostały odkryte rela-

tywnie późno, bo w roku 1951 w Yangzhou 扬州 , 
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w prowincji Jiangsu. O. Francis Rouleau opisał do-

kładnie jedno ze znalezisk. Miasto Yangzhou w swoim 

czasie miało ważne znaczenie strategiczne. Jego mury 

były kilka razy przebudowywane i zmieniane, głównie 

w 1357 i 1557 roku. Kiedy w roku 1951 je zburzono, 

a pozyskany tak materiał wykorzystywano do utwar-

dzenia dróg, w gruzach znaleziono fragment płyty gro-

bowej datowanej na 1342 rok. Jeden z budowniczych 

potrafił ocenić wartość tego kamienia, fachowo go 

oczyścił i zaniósł do katolickiej misji w mieście. Wtedy 

jeden z chińskich jezuitów przekazał znalezisko o. Rou-

leau, zatrudnionemu wówczas w międzynarodowym 

seminarium jezuitów w Xujiahui 徐家汇 w Szanghaju. 

Po jakimś czasie udało mu się wywieźć z Chin kopię 

tej części steli, a dalsze prace nad nią umożliwiły rela-

tywnie dokładne opisanie znaleziska. Nas interesują tu-

taj przede wszystkim znajdujące się nad napisami liczne 

rysunki. 

 Jak już wspomniano, okres XIII-wiecznych wysił-

ków ewangelizacyjnych misjonarzy miał niewiele 

wspólnego z Chinami i ich kulturą. Dlatego znaleziony 

fragment płyty grobowej nosi łacińskie inskrypcje: „In 

nomine Domini. Amen. Hic jacet Katerina, filia 

quondam Domini Dominici de Vilionis, que obiat in 

Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo 

secundo, de mense Juni” (W imię Pana. Amen. Tu 

spoczywa Katarzyna, córka pana Dominika de Vilionis, 

która zmarła w Roku Pańskim 1342, w czerwcu). 

Zmarła kobieta była zatem Europejką o włoskim 

imieniu. Jej ojciec Dominik mógł być poważanym 

członkiem wspólnoty wiernych. Prawdopodobnie tak 

pięknie wykute gotyckie litery i różnorodne przedsta-

wienia są dziełem ówczesnych franciszkanów, gdyż nie 

widać żadnych chińskich elementów. Jedynym wkła-

dem Chińczyków mogło być najwyżej przygotowanie 

płyty przez kamieniarzy. Liczne przedstawienia ukazu-

ją sceny z męczeństwa św. Katarzyny, czyli patronki 

osoby zmarłej, której ciało do grobu składają anioły. 

Szczególna rola przypada klęczącemu z prawej strony 

grobu mężczyźnie. Można odnieść wrażenie, że czło-

wiek ten to jeden z franciszkanów trzymający w swoich 

ramionach pozbawione okrycia dziecię. Postać tego 

dziecka nie pozwala jednak na wniosek, że była nim  

zmarła Katarzyna. Według Allena Anscheina to małe, 

nieubrane niemowlę przedstawia raczej duszę zmarłej 

kobiety, która teraz wraca do swojego Stwórcy. Dlate-

go właśnie jako Stwórca symbolicznie jest tu pokazany 

jeden z franciszkanów. O. Rouleau pisze o tym: „Je-

stem przekonany, że mamy tu przed sobą postać fran-

ciszkanina, reprezentanta Kościoła pielgrzymującego, 

który na jakiś czas zatrzymał się w Yangchow 

(Yanzhou). Oczywiście możemy również założyć, że 

zmarła Katarzyna i pozostali członkowie jej rodziny 

łącznie z dziećmi byli aktywnymi wierzącymi lokalnej 

wspólnoty parafialnej, a teraz wszyscy stoją w żałobie 

w towarzystwie duchowego przewodnika i duszpaste-

rza”12. 

 W krótkim czasie po odkryciu fragmentu tej płyty 

nagrobnej znaleziono na tym samym miejscu kolejną jej 

część. Richard C. Rudolph opisał ją w roku 1975. Zna-

leziony kamień wygląda prawie tak samo jak ten pierw-

szy. Rudolph uważa więc, że ten z roku 1342 posłużył 

komuś jako wzór, gdyż ten drugi kamień datowany jest 

na 1344 rok. Został wyprodukowany dla rodzonego 

brata Katarzyny, Antoniego. Najważniejsze przedsta-

wienie ukazuje Chrystusa na sądzie ostatecznym. Rów-

nież tutaj pojawia się postać nagiego dziecka. Nieco da-

lej od wspomnianych dwóch znalezisk natrafiono na 

jeszcze jeden oczyszczony już kamień, datowany na 

1290 rok. Rudolph nazywa go „sacrarium”, być może 

był on kiedyś częścią tabernakulum. 

Tak samo jak w przypadku ekspansji nestorianów, 

należy zauważyć, że bliskie łączenie dzieł misyjnych 

z polityką mocarstwa, które w chińskiej historii miało 

ewidentnie miejsce, nie było najszczęśliwsze. Fakt, że 

mongolscy władcy chętnie przyjmowali chrześcijan na 

podległych im terytoriach, z czasem zaowocowało nie-

pożądanymi skutkami dla całego Kościoła misyjnego. 

Kiedy 10 września 1368 roku ze stolicy uciekł ostatni 

mongolski władca, przypieczętowano też los tak fran-

ciszkańskich, jak i nestoriańskich misji. Chińczycy, 

którzy generalnie byli nastawieni negatywnie do 

wszystkiego co obce, łączyli chrześcijaństwo ze znie-

nawidzonymi okupantami mongolskimi. Tym samym 

pomyślny okres misji średniowiecznych w Chinach zo-

stał definitywnie zamknięty. 
  

IV. Okres misji jezuickich 
 

Na początku ery nowożytnej zakon jezuitów podjął wy-

siłki, aby zapuścić trwałe korzenie we Wschodniej 

Azji, w tym również w Chinach. […] Niezwykle waż-

nym wydarzeniem historycznym było założenie portu-

galskiej kolonii Makau w roku 1557. To właśnie w tym 

porcie można było zaobserwować wszystkie ważniejsze 

ruchy misyjne tamtego okresu. 

 W roku 1565 do Makau wprowadzają się pierwsi 

jezuici. W roku 1578 przybywa tam o. Aleksander Va-

lignani, obejmując urząd generalnego wizytatora zako-

nu jezuitów w tej części świata. Do współpracy powo-

łuje dwóch ojców: Michele Ruggieri i Matteo Ricciego. 

Ten drugi przybywa do Makau w 1582 roku, a w 1583 

                                                
12  Francis A. Rouleau S.J., The Yangchow Latin Tombstone as 

a Landmark of Medieval Christianity in China (Łacińska płyta 

nagrobkowa z Yangchow jako znak średniowiecznego chrześci-

jaństwa w Chinach), „Harvard Journal of Asiatic Studies” 1954, 

t. 17, s. 356. 
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już obaj ojcowie otrzymują nakaz udania się do Chin. 

We wrześniu 1583 roku zakładają pierwszą misję jezui-

tów w Zhaoqing, w prowincji Guangdong. W czasie 

ostatnich dwustu lat, tj. od upadku dynastii Yuan, Chi-

ny zdołały się hermetycznie zamknąć przeciwko 

wszystkiemu co zachodnie i dlatego żadnym misjona-

rzom przez długi czas nie pozwalano pracować w tym 

kraju. Możliwość dotarcia do Chin mieli tylko zagra-

niczni kupcy. Próby misjonarzy, aby dostać się do 

Chin np. z wysp filipińskich, też zakończyły się fia-

skiem. Matteo Ricci był jednak pierwszym misjona-

rzem w czasach nowożytnych, któremu udało się zdo-

być oficjalne pozwolenie na stały pobyt w Chinach. 

 Jako doświadczony w podróżach człowiek, potrafił 

dobrze wykorzystać tę okazję. Panującą jeszcze wśród 

niektórych europejskich misjonarzy mentalność krzy-

żowców uważał za nieodpowiednią do szerzenia chrze-

ścijaństwa w ówczesnych Chinach. Chętnie za to przy-

odziewał się w ubrania buddyjskich bonzów, 

aczkolwiek po paru latach sam doświadczył, że nie był 

to najlepszy pomysł. Bonzowie nie cieszyli się poważa-

niem w wyższych kręgach społecznych, a cichą aspira-

cją Ricciego było, by wszyscy misjonarze byli trakto-

wani z szacunkiem. Dlatego w roku 1595 przestał nosić 

ten strój, a zaczął się ubierać tak jak literati (konfu-

cjańscy uczeni-urzędnicy). W ten sposób miał ułatwio-

ny dostęp do kręgów ludzi uczonych. Ponieważ sam 

był dobrze wykształcony w wielu dziedzinach, szcze-

gólnie w filozofii i językach obcych, w matematyce 

i naukach przyrodniczych, w krótkim czasie zaczęto go 

licznie odwiedzać. Większość okazywała mu poważa-

nie i uważała go za wielkiego uczonego. 

 W roku 1589 Matteo Ricci opuścił swoją pierwszą 

placówkę misyjną w Zhaoqing i przeniósł się do Nan-

jing, a potem do jeszcze innych miast, aby ok. roku 

1601 osiedlić się w Pekinie, gdzie wkrótce otrzymał 

zaproszenie na dwór cesarski. 

 Jeszcze przed przybyciem do stolicy o. Ricciemu 

udało się przetłumaczyć na język chiński liczne teksty 

religijne. Zwrot „Pan Niebios” opisujący Boga chrze-

ścijan istniał już w roku 1583. Tłumaczenie Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań 

Bożych i mapa świata, powstały w 1584 roku. W listo-

padzie 1584 roku wydrukowano też w Chinach pierw-

szy chiński katechizm. W następnych latach w Pekinie 

uroczyście ochrzczono wiele wysoko postawionych 

osobistości, m.in. licznych członków cesarskiej rodzi-

ny. W roku 1603 w Pekinie wydano drukiem słynne 

dzieło o. Ricciego pod tytułem Tianzhu shiyi 天主实义 

(O prawdziwym znaczeniu Pana Niebios [Boga]). Kata-

log wystawy „Chiny i Europa” z 1973 roku w Berlinie 

przy okazji pewnej wystawy, w ten sposób opisuje 

epokową doniosłość tamtych wydarzeń: „Dyskusyjne 

dzieło Ricciego dotyczące egzystencji Boga i natury du-

szy skierowane jest do chińskich intelektualistów i stara 

się zaprzeczyć prądom materialistycznym pochodzącym 

z neokonfucjańskiej szkoły w Zhuxi. Ricci cytuje 

w swojej książce tylko sześć klasycznych dzieł, wyka-

zując ich pełną zgodność z dziełami samego Konfucju-

sza, a całość odpowiada chrześcijańskiej nauce Kościo-

ła. Jego dzieło jest głównym dowodem na jezuicką 

metodę dopasowywania się do rzeczywistości, która 

w Chinach przyniosła wyjątkowo pozytywne skutki. 

Pod wpływem tej lektury w roku 1692 sam cesarz 

Kangxi podpisał edykt o tolerancji religijnej w jego 

państwie. Dzieło to, jako wyjątkowo cenna pozycja 

chińskiej literatury, zostało w latach 1772–1788 na 

rozkaz cesarza Ch’ien (Qianlong 乾隆) włączone w ka-

talog ksiąg cesarskich”. Nie trzeba więc wyjaśniać, że 

w czasach tzw. sporu o ryty, właśnie to dzieło o. Ric-

ciego zostało zaatakowane przez przeciwników jezui-

tów, aby wykazać zbyt daleko idące zbliżenie się do te-

go, co pogańskie. 

 Matteo Ricci od samego początku swojej działalno-

ści wśród Chińczyków przybliżał ludziom chrześcijań-

stwo za pomocą obrazów i rycin. W jego małym dziele 

Xizi qiji 西字奇迹13, wydanym w roku 1605 w Pekinie, 

chrześcijańskie obrazki są opatrzone chińskimi senten-

cjami. Często też pokazywał ludziom, którzy go od-

wiedzali nieco większe obrazy z podpisami chińskimi. 

Jeden z nich przedstawia na przykład biegnącego po 

morzu św. Piotra, a tekst pod nim wyjaśnia: „On wie-

rzy i biegnie po falach, ale zawaha się na moment i już 

tonie”. Wspomniany już berliński katalog tak komentu-

je tę scenę: „Ricci uwielbiał pokazywać odwiedzającym 

go ludziom małe obrazy z prostymi tekstami. Niektóre 

z nich pochodziły ze słynnych flamandzkich pracowni 

z XVI wieku (Puyvelde) jak np. Evangelicae Historiae 

Imagines Jerome Nadal, S.J. z Antwerpii 1593, 2 wyd. 

1596. Inne były włączone w jezuickie księgi do nie-

szporów, również autorstwa Nadala wraz z tekstami 

Ewangelii wg cyklu kościelnego np. Adnotationes et 

Meditationes in Evangelia, wyd. Rzym 1594. Wkrótce 

po upowszechnieniu tych dzieł liczni misjonarze Chin 

prosili o kolejne i to z najlepszych flamandzkich pra-

cowni. Oczekiwano dzieł słynnych artystów jak np. 

Marten de Vos i innych. Sami starali się o sprawny 

transport tych dzieł przez morze. Wspomniana mie-

dziana rycina biegnącego po morzu św. Piotra autor-

stwa Antoniego Wierixa wkrótce została w Chinach 

powielona jako rzeźba”14. 

                                                
13  Cud zachodnich liter; w Chinach Ludowych dzieło to jest znane 

jako Ming mo Luomazi zhuyin wenzhang 明末罗马字注音文章 – 

artykuł nt. łacińskiej transkrypcji pod koniec dynastii Ming. 
14  Leksykon China und Europa. Chinaverständnis und Chinamode 

im 17. und 18. Jahrhundert, (Chiny i Europa. Chiński sposób 
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 W roku 1637 (wyd. chińskie z 1635) o. Giulio Ale-

ni S.J. wydał książkę zatytułowaną Tianzhu jiangsheng 

yanxing jixiang 天主降生言行跡象  (Wcielenie Boga 

i Jego słowa i czyny w obrazach wyjaśnione). Zawiera-

ła ona treści z holenderskiej literatury religijnej, które 

wykorzystano na potrzeby chińskiego środowiska, tak 

aby wszelkie wskazówki dla Chińczyków o życiu Jezu-

sa były jasne i przystępne. Misjonarze w Chinach stara-

li się pozyskać dzieła o. Nadala nie tylko po to, aby 

oddać je chińskim malarzom do skopiowania, ale poka-

zywali je odwiedzającym, by mogli je podziwiać. Dla-

tego o. Dehergne S.J. cytuje słowa mandaryna Tso 

z Fujian, który napisał w sprawie dzieł o. Aleni: „Dok-

tor Aleni zajmuje pomiędzy europejskimi uczonymi ab-

solutnie pierwsze miejsce. Wszystkie jego dzieła zo-

stawiają w duszach głębokie ślady, biorą w niewolę 

zmysły, otwierają każde oko i niszczą każdy błąd”15. 

 Kim byli owi chińscy malarze, którzy tłumaczyli 

europejskie treści obrazów na język chiński? W więk-

szości przypadków jest to trudne do ustalenia. 

O. D’Elia przypuszcza, że pewną część tych obrazów 

skopiował malarz Hsüan-Tsai (1555–1636), powszech-

nie znany jako Dong Qichang 董奇昌. D’Elia zalicza go 

do grona „największych malarzy swojej epoki” 16, co 

potwierdza dobry znawca sztuki Paul Pelliot nazywając 

malarza „célèbre peintre”17. Malarz ten z pewnością 

skopiował przynajmniej jeden obraz Nadala. Odnale-

ziony przez Bertholda Laufera album z sześcioma na-

malowanymi na jedwabiu obrazami zawiera sceny, 

w których Jezus rozmawia z faryzeuszem i celnikiem. 

Jest on wzorowany na obrazach z dzieła Nadala. Jest 

bardzo prawdopodobne, że wszystkie sześć malowideł 

ze wspomnianego albumu wyszło spod pędzla Dong 

Qichang. Ostatnie z nich nosi nawet jego podpis. 

 Ponieważ o. Matteo Ricci był prekursorem współ-

czesnych metod misyjnych jezuitów w Chinach i starał 

się dopasować sztukę do chińskich realiów, ciekawa 

jest też jego osobista ocena sztuki chińskiej. Zapozna-

jąc się z nią, należy brać pod uwagę fakt, że Ricci po-

chodził z dobrze sytuowanej rodziny i był człowiekiem 

renesansu, wykształconym zarówno w naukach ści-

słych, jak i w sztuce. Słowa o. Ricciego cytujemy tu za 

                                                                           
myślenia i moda w Chinach XVII i XVIII wieku), Berlin 1973, 

s. 132.  
15  Joseph Dehergne, Une vie illustrée de Notre-Seigneur au temps 

des Ming (Ilustracje z życia naszego Pana za czasów dynastii 

Ming), „Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft“, Jg. XIV, 

Beckenried 1958, s. 114. 
16  Pasquale M. D´Elia S.J., Le origini dell´arte cristiana cinese 

(1583–1640) (Początki chińskiej sztuki chrześcijańskiej (1583–

1640)), Rzym 1939, s. 43. 
17  Paul Pelliot, La peinture et la gravure européennes en Chine au 

temps de Mathieu Ricci (Malarstwo i grawiura europejska 

w Chinach w czasach Matteo Ricci), w: T´oung Pao XX, Leiden 

1921, s. 2. 

P. Pelliotem, który zaczerpnął je z włoskiego dzieła 

o. Tacchi-Venturi pt. Opere storiche del P. Matteo 

Ricci S.J. (Dzieła historyczne o. Matteo Ricci S.J.): 

„Chińczycy, choć wysoko sobie cenią sztukę malowa-

nia, nie są jednak w stanie doścignąć naszych artystów. 

Wykazują braki w plastyce i odlewnictwie, jakkolwiek 

korzystają z tych technik przy tworzeniu różnorakich 

łuków i statuetek, przedstawiających często postaci 

zwierząt i ludzi, zarówno w kamieniu jak i brązie […]. 

W mojej opinii, to co im nie pozwala w tych sztukach 

osiągnąć najwyższych poziomów, jest m.in. skutkiem 

izolacji Chińczyków od innych narodów, które przecież 

mogły by im posłużyć przykładem. Jeśli chodzi o ich 

zdolności manualne i wrodzone skłonności artystyczne, 

trzeba powiedzieć, że nie ustępują innym narodom. Na-

tomiast nie potrafią malować farbami olejnymi i two-

rzyć na obrazach cieni, dlatego ich dzieła pozbawione 

są życia, czyli są martwe”18. […] 

 Chiński cesarz Qianlong, za czasów którego i dla 

którego pracował jezuicki br. Attiret, czynił europej-

skim malarzom zarzuty, że zbyt często używają farb 

olejnych. Nie lubił obrazów olejnych ze względu na ich 

połysk, preferował farby wodne. „Ciemne cienie” na 

obrazach Europejczyków uważał za „niepotrzebne pla-

my”. Natomiast wspomniany br. Attiret, mający od-

mienne od cesarza zdanie nt. sztuki malowania, twier-

dził: „I tak o wszystkim cokolwiek malujemy decyduje 

sam cesarz. Dlatego najpierw tworzymy zarysy na-

szych prac, a on sam pochyla się nad nimi i czasami 

zmienia. My zaś nie mamy prawa o tych zmianach nic 

powiedzieć, bez względu na to, czy są dobre, czy złe. 

[…] Skrępowany więzami cesarskiej mocy nie potrafię 

się nawet w wielkie święta porządnie pomodlić, nie 

mogę też nic uczynić, co by odpowiadało mojemu po-

znaniu i możliwościom. […] Dlatego chętnie i szybko 

bym wyjechał do Europy, gdybym nie wierzył, że mój 

pędzel jednak służy religii i pozyskaniu przychylności 

cesarza”19. Trzeba pamiętać, że br. Attiret był synem 

francuskiego malarza i miał dobre wykształcenie w tej 

dziedzinie, przede wszystkim w tworzeniu portretów 

i scen historycznych. Na dwór cesarski przybył w roku 

1738 w towarzystwie br. Castiglione.  

 W tym kontekście należy również wspomnieć, że 

sam zakon jezuitów wysłał do Pekinu wielu swoich uta-

lentowanych członków, którzy jednak funkcjonowali 

nie jako malarze sztuki chrześcijańskiej, ale jako nad-

worni malarze cesarzy XVIII wieku. Niewątpliwie naj-

                                                
18  Tamże, s. 5-6.  
19  Sepp Schüller, Jesuitenkünstler am kaiserlichen Hofe in China: 

Br. Attiret, P. Benoist, P. Sichelbarth und Br. Panzi (Jezuiccy 

mistrzowie na dworze cesarskim w Chinach: br. Attiret, o. Be-

noit, o. Sichelbarth i br. Panzi), w: Die Katholischen Missionen, 

1936, s. 324. 
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bardziej znaczącym z nich był br. Giuseppe Castiglione 

(chiń. Lang Shining 郎世宁 , 1688–1766). Do Chin 

przybył w roku 1715, a kiedy został nadwornym mala-

rzem cesarza, był otaczany wielkimi honorami. Przez 

swój wpływ na samego cesarza, miał dla całej misji 

Kościoła ogromne zasługi. Jednocześnie zawsze pozo-

stał wobec cesarza lojalny. Castiglione często malował 

pejzaże i zwierzęta władcy, poczynając od koni, a koń-

cząc na psach. Obok Castiglione należy też wymienić 

wspomnianego już br. Attireta oraz pochodzącego 

z Czech o. Sichelbartha, który został następcą br. Ca-

stiglione, a na swoje 70. urodziny doczekał się ze stro-

ny cesarza wielkiego uznania, podobnie jak jego po-

przednik. Znanym na dworze, aczkolwiek bardziej jako 

architekt, był też o. Benoit i wielu innych jezuitów. 

Wszyscy oni jednak nie mieli wpływu na malarstwo 

chrześcijańskie. 

 Dla poznania sztuki chrześcijańskiej w Chinach za 

czasów misji jezuickich szczególnie ważny jest wspo-

mniany wcześniej album, który został odnaleziony do-

piero na początku XX wieku przez Bertholda Laufera 

w Xi’an w prowincji Shaanxi. W roku 1910  dokładnie 

go opisał w jednym z artykułów. Album zawiera sześć 

obrazów namalowanych na jedwabiu według europej-

skich zasad malarskich. Ponieważ ostatni z obrazów 

jest podpisany przez malarza Dong Qichang, po-

wszechnie się zakłada, że również pozostałe obrazy są 

jego autorstwa.  

 Pierwszy z obrazów tego albumu najprawdopodob-

niej przedstawia jednego z ewangelistów z europejską 

księgą i piórem w ręku. Na drugim został uwieczniony 

holenderski generał. Trzeci ukazuje samego Jezusa 

z faryzeuszem po prawej i celnikiem po lewej stronie. 

Berthold Laufer przypuszcza, że chodzi tutaj o Chry-

stusa w towarzystwie dwóch uczniów zdążających do 

Emaus. Natomiast prof. Jennes CICM wskazuje, że ten 

chiński obraz bazuje na pracy ze słynnego zbioru 

Evangelicae Historiae Imagines, który wyprzedza dzie-

ła Nadala20. Dlatego Jennes pisze: „To właśnie na tej 

kolekcji, w której odkryłem rycinę, wzorował się 

i szkicował swoje postacie Tong K’i tch’ang (Dong Qi-

chang), szczególnie, jeśli chodzi o rycinę oznaczoną 

numerem 65, która posłużyła do ilustracji Ewangelii na 

trzecią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego” 21 . 

Z licznych postaci przedstawionych na wspomnianym 

oryginale, chiński artysta usunął prawie wszystkie 

oprócz Jezusa i dwóch osób po bokach. Nie skopiował 

                                                
20  Joseph Jennes, L’art chrétien en Chine au début du XVII siècle 

(Sztuka chrześcijańska w Chinach na początku XVII w.), 

w: T’oung Pao, Second Series, Vol. 33, Livr. 2, 1937, s. 129-

133. 
21  Tamże, s. 131.  

też miasta w tle. W ten sposób wyeksponowano trzy 

osoby oraz sam moment nauczania Jezusa. 

 Na czwartym obrazie ze wspomnianego albumu 

namalowany jest ewangelista, prawdopodobnie św. Jan, 

a na piątym z kolei ewangelista Łukasz. Szósty obraz 

to alegoryczne przedstawienie, które dla naszej analizy 

nie ma większego znaczenia. Ważniejszy natomiast jest 

fakt, że Matteo Ricci, obok innych artystów i osobisto-

ści, często był zapraszany przez słynnego i bogatego 

Ch’eng Chun-fang (Cheng Junfang 程君房 , 1541–po 

1610), „w swoim czasie wybitnego producenta atra-

mentu”22. Proszono go o porady przy tworzeniu obra-

zów i esejów. Ricci opisał wtedy cztery religijne ryci-

ny, które bardzo się w Chinach rozpowszechniły. 

W czasach Laufera było jeszcze wiele kolekcji rycin 

Chenga, Laufer nie był jednak w stanie odnaleźć tych 

z inskrypcjami Ricciego z lat 1605–160623. 

 Jeśli chodzi o czas wykonania kopii, to powstały 

one najwcześniej w 1605 roku. Kolekcja rycin, służą-

cych jako wzór, została wydana w roku 1593; dzieło 

Nadala, które ją zawiera – rok później.  O. Longobardi 

pisał w 1598 do Europy i prosił o to dzieło, by z jednej 

strony pokazać je mandarynom, „co dawało okazję do 

rozsiewania ziarna [wiary]”, a z drugiej strony „by 

pomóc zwłaszcza ludziom niewykształconym”24. 

 Inną gałęzią sztuki, o której warto tu wspomnieć, są 

wyroby z porcelany. Pod nazwą „porcelana jezuicka” 

kryje się „całość porcelany wyprodukowanej w Chi-

nach od XVII do XIX wieku, która w swojej malarskiej 

ornamentacji wskazuje na wzory czysto europejskie”25. 

Chętnie też utożsamia się tego rodzaju nazewnictwo 

z porcelaną ozdabianą typowo chrześcijańskimi moty-

wami. Tego rodzaju obiekty masowo eksportowano do 

Holandii i Anglii. Nie twierdzi się, że wspomniane mo-

tywy chrześcijańskie na porcelanie były dziełem misjo-

narzy albo ochrzczonych chińskich malarzy. Raczej 

chińscy artyści i handlarze bardzo szybko dostosowali 

podaż swoich dzieł do pielęgnowanych w Europie gu-

stów i popytu. Malowali oni chrześcijańskie motywy na 

towarach przeznaczonych na eksport do Europy, po-

nieważ to przynosiło większy zysk. Porcelana miała 

jednak niewiele wspólnego ze sztuką chrześcijańską. 

Najprawdopodobniej ani nie była wykonana przez chiń-

                                                
22  Berthold Laufer, Christian Art in China (Sztuka chrześcijańska 

w Chinach), „Mitteilungen des Seminars für orientalische Spra-

chen“, Jarhgang XIII., Berlin 1910, s. 106.  
23  Tamże.  
24  Henri Bernhard S.J., L’art. chrétien en Chine du temps du 

P. Matthieu Ricci (Sztuka chrześcijańska w Chinach za czasów 

Matteo Ricci), „Revue d´historie des missions“  XII, Paris 

1935, s. 218.  
25  Sepp Schüller, Chinesisches „Jesuitenporzellan“ (Chińska 

„porcelana jezuicka”), w: Die Katholischen Missionen, 1938, 

s. 121.  
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skich chrześcijan, ani też dla nich przeznaczona. Cho-

dziło w zasadzie tylko o handel.   

 Podsumowując rozważania o chrześcijańskiej sztuce 

w czasach misji jezuickich można powiedzieć, że tro-

ska o nią była wielka, ale jej skutki zauważalne jedynie 

w wyższych sferach społeczeństwa Chin. […] Kiedy 

chrześcijańscy misjonarze byli zmuszeni do powrotu, 

stopniowo zniknęła też sztuka chrześcijańska i jej 

wpływ w Chinach. Berthold Laufer, który dobrze znał 

chiński rynek sztuki, twierdził: „Niestety, z tamtych 

czasów przetrwały tylko nieliczne chrześcijańskie dzie-

ła sztuki i ich kopie”26. Państwo Środka ponownie kon-

centrowało się na sobie, zamykając się na wpływy ze-

wnętrzne. Wspaniali w oczach Europejczyków 

malarze, tacy jak Castiglione, nie znaleźli u większości 

Chińczyków należnego uznania. Oni i ich dzieła po-

strzegane były jako zbyt statyczne, tj. nazbyt europej-

skie. Zasadniczo wielka epoka misyjna miała bardzo 

niewielki wpływ na postrzeganie tradycji chińskiej 

przez samych Chińczyków. Ponadto spór o ryty spra-

wił, że wszystko, co pochodziło od jezuitów traktowa-

no podejrzliwie lub odrzucano. […] Dopiero delegatowi 

apostolskiemu Costantiniemu udało się z początkiem 

XX wieku wpłynąć na zmianę zaistniałej sytuacji. 
 

V. Okres XIX-XX wieku 
 

Delegat apostolski Costantini w swoim dziele „L’arte 

cristiana nelle Missioni” [Sztuka chrześcijańska na mi-

sjach] uważał, że okres misji jezuickich zakończył się 

dopiero konsekracją pierwszych biskupów chińskich w 

1926 roku. Twierdził, że okres misji jezuickich trwał 

właściwie nieprzerwanie aż do XX wieku27. Pomimo 

tylu lat ich istnienia, z tego wielkiego ducha akulturacji 

sztuki prawie nic nie pozostało. Berthold Laufer po-

wiedział, że nigdy nie widział żadnych numizmatów 

z tamtej epoki, które miały gdzieś się zachować, a w li-

teraturze zostały odnotowane 28 . Wygląda na to, że 

wszystkie chrześcijańskie obrazy z czasów misji jezuic-

kich uległy zniszczeniu. 

 W roku 1864 wydano w Chinach rozporządzenie, 

że wszystkie kościoły, które nie zostały przemianowane 

na świątynie albo na budynki użyteczności publicznej, 

powinny być zwrócone odpowiednim misjom. Takie 

i inne gwarancje otrzymali zarówno miejscowi, jak 

i chrześcijanie-obcokrajowcy na bazie edyktów poko-

jowych z Tianjin (1858) i Pekinu (1860), aczkolwiek 

nieco później i tak dochodziło do złamania tych obiet-

nic, jak np. w czasie powstania bokserów (1900). 

                                                
26  Berthold Laufer, Christian Art…, dz. cyt., s. 114. 
27  Celso Costantini, L’arte cristiana nelle Missioni, dz. cyt., 

s. 194. 
28  Louis Gaillard S.J., Croix et Swastika en Chine. Variétés 

Sinologiques Nr. 3 (Krzyż i swastyka w Chinach. Wariacje 

sinologiczne nr 3), Szanghaj 1893, s. 162. 

 Prawdziwą tragedią chrześcijan XIX wieku nie były 

jednak ich czasowe prześladowania, które w Chinach 

zawsze istniały, ale duch kolonializmu, który miał 

zgubny wpływ na większość misji przez czynienie ludzi 

ślepymi na wielkie kulturowe osiągnięcia Państwa 

Środka. Nie zauważono też wpływu chrześcijańskich 

prawd wiary, wyrażanych za pomocą chińskiej sztuki, 

na lokalne kategorie myślenia. Przemilczano elementy 

znajdujące się w chińskiej sztuce oraz ich oddziaływa-

nie. Johannes Beckmann w roku 1931 powołał się na 

ekstremalny przykład z 1867 roku, aby dobitnie poka-

zać jak członkowie misji ostatniego stulecia postrzegali 

Chiny i ich kulturę: „Ich sztuki są nieznane, właściwie 

nigdy nie istniały. […] Ich sztuki nie mają reguł, wyra-

zu, estetyki, a współczesne budowle przypominają te 

sprzed tysięcy lat. Ich literatura jest bezmyślna i dzie-

cinna, bez głębszych przemyśleń, bez uczuć”29. Pozo-

staje więc zapytać, jakimi metodami chciano nauczać 

ten  „bezmyślny” lud o chrześcijaństwie, które stawiało 

wysokie wymagania duchowe. 

 Nowy wielki początek dowartościowania sztuki, jak 

już wyżej wspomniano, wypracował delegat apostolski 

Celso Costantini. W Europie najbardziej zasłynął wy-

siłkami rozpowszechniania chrześcijańskiego malarstwa 

pochodzącego z Chin. Udało mu się to m.in. za sprawą 

odkrycia wybitnego talentu Łukasza Chen. Abp Co-

stantini zabiegał o sinizację również innych obszarów 

Kościoła. W czasie jego urzędowania zostali konse-

krowani pierwsi chińscy biskupi (1926), z którymi sta-

rał się o uwzględnianie chińskich elementów architek-

tonicznych przy budowaniu obiektów sakralnych.  

 Oczywiście, o tych czasach nie można mówić jako 

o okresie sztuki misyjnej, tak jak to było w czasach je-

zuickich. Wydaje się, że protestanci czynili więcej 

w kierunku rozwoju sztuki religijnej niż katolicy. Dla-

tego Schüller napisał: „Rozpoznanie tego, co konieczne 

dla kulturowego wsparcia ludów misyjnych w najnow-

szych okresach misyjnej działalności w Chinach, spra-

wiało wrażenie powrotów do idei XIX-wiecznych misji 

ewangelizacyjnych”30. Berthold Laufer przedstawił we 

własnej galerii niektóre z XIX-wiecznych obrazów. By-

ły to proste ryciny nieznanego chińskiego mistrza, któ-

re posłużyły do ilustracji małej protestanckiej książecz-

ki pt. Pilgrim’s Progress [Postęp pielgrzyma] autorstwa 

Bunyana.  

 W takim mrocznym, duchowym okresie historii 

prawdziwym światłem okazały się wspomniane wcze-

śniej dwa listy delegata apostolskiego Costantiniego, 

                                                
29  Johannes Beckmann, Die katholische Missionsmethode in China 

in neuster Zeit (1842-1912) (Katolicka metoda misyjna 

w Chinach naszych czasów (1842-1912), Immensee 1931, s. 42. 
30  Sepp Schüller, Die Geschichte der christlichen Kunst in China 

(Historia sztuki chrześcijańskiej w Chinach), Berlin 1940, s. 84. 
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które zawierały programowe wytyczne dla przełożo-

nych misyjnych ówczesnych czasów. Papież Pius XI 

poinformował go, że w pełni popiera jego intencje. 

Również papież Benedykt XV już w 1919 roku podkre-

ślił, że samodzielne Kościoły lokalne są niezbędne i w 

ten sposób nakazał wystrzegania się kolonializmu 

w pracy misyjnej. W roku 1922 również Kongregacja 

Rozkrzewiania Wiary skierowała do wszystkich przeło-

żonych misyjnych pytanie: „Czy przy budowie i wy-

stroju kościołów i rezydencji są stosowane jedynie for-

my sztuki obcej, czy też, na miarę możliwości, stara 

się zachować charakter sztuki miejscowej?”. Abp Co-

stantini starał się transponować „rzymskie myślenie” 

tam, gdzie go nie było lub nie chciano o nim słyszeć. 

Sam nie poprzestał tylko na słowach, lecz wprowadzał 

je w czyn.   

 Na eksperta w dziedzinie sztuki budowlanej Costan-

tini powołał Europejczyka, księdza i architekta bene-

dyktyńskiego Don Adalberta Gresnigta. […] Gresnigt 

zaprojektował i zrealizował liczne kościelne budowle, 

m.in. główny budynek Uniwersytetu Fu Jen w Pekinie. 

Swoje architektoniczne założenia i ich główny zarys 

przedłożył w dwóch pisemnych pracach: Architecture 

chinoise [Architektura chińska] i Reflexions sur 

l’architecture chinoise [Refleksje o architekturze chiń-

skiej] zawartych w Zbiorach Komisji Synodalnej 

z 1932 roku. W wyniku przekazania Uniwersytetu Fu 

Jen na rzecz Zgromadzenia Słowa Bożego (księży wer-

bistów) w 1933 roku, o. Gresnigt po sześciu kolejnych 

latach pracy w Chinach powrócił do swojej macierzy-

stej prowincji.  

 W fachowej literaturze o. Gresnigt doczekał się 

wielu słów uznania za to, że szybko przyswoił sobie 

specyfikę chińskiej architektury. Nie udało mu się jed-

nak uzyskać lekkości tradycyjnych chińskich budowli. 

Wydaje się, że najbardziej zbliżoną do ideału była bu-

dowla seminarium w Xuanhua. Kościelni architekci po-

chodzenia europejskiego za bardzo eksponowali wygię-

cia dachów chińskich budowli, a zaniedbywali lekkość 

całej konstrukcji. Gdyby kilka lat później rozwój chiń-

skiej architektury sakralnej nie został zatrzymany, być 

może doszłoby do prawdziwej sinizacji kościelnej ar-

chitektury. Wszystko jednak zostało przerwane w sa-

mych początkach tego procesu i nigdy nie wyszło poza 

stadium imitacji. Oprócz wysiłków o. Gresnigta, trzeba 

również zauważyć zaangażowanie innych zakonów 

i zgromadzeń. I tak np. o. Alfred Froebel SVD zapro-

jektował kościół w Junyingfu na potrzeby księży werbi-

stów. Niestety, również jemu nie udało się dokonać 

wielkiego przełomu architektonicznego, pomimo na-

prawdę dużych wysiłków. Jeśli chodzi o malarstwo, to 

„na wystawie z roku 1928 Msgr Celso Costantini 

zwrócił uwagę na [młodego artystę] Chen Yuandu 

(znanego u nas jako Łukasz Chen), głównie przez ob-

razy kobiet oraz chińskiej bogini Guanyin. Niedługo 

potem na prośbę Jego Ekscelencji, ten młody niechrze-

ścijański artysta zaprojektował obrazy siedzącej Ma-

donny. Nieco później, po gruntownym studium wybit-

nych religijnych dzieł Europejczyków, zwłaszcza 

włoskiego renesansu, namalował całą serię chrześcijań-

skich obrazów”31. 

 

 
 

Łukasz Chen Yuandu, Matka Zbawiciela 
 

 Uniwersytet Katolicki w Pekinie już w 1930 roku 

miał własną Akademię Sztuki, a tym samym „jako je-

dyny wśród wielu prywatnych uniwersytetów posiadał 

Wydział Sztuki”32. Nie należy jednak przez ten fakt ro-

zumieć, że inni ludzie nie starali się malować obrazów 

według chrześcijańsko-chińskiej tradycji. Dowodem na 

to jest istniejąca już w roku 1869 w pobliżu Si-ka-wei 

(Xujiahui 徐家汇) szkoła malarska francuskich jezui-

tów. Generalnie jednak czerpała ona podstawowe wzo-

ry z Zachodu, tak, że trudno jest ją skatalogować jako 

typową pracownię chińskiej sztuki chrześcijańskiej. 

Godnym wyróżnienia jest pochodzący z tej szkoły ob-

raz Maryi, który został namalowany ok. 1909 roku 

przez chińskiego brata z zakonu jezuitów, a później po-

służył jako wzór do powstania słynnego obrazu „Naszej 

Miłościwej Pani z Chin”. 

 Oprócz tych dwóch wspomnianych już szkół, two-

rzyli w tamtych czasach również pojedynczy artyści, 

zarówno Europejczycy, jak i Chińczycy, którzy nie na-

leżeli do żadnej ze szkół, a mimo to zajmowali się two-

rzeniem chrześcijańskich obrazów. 

 Sepp Schüller zawsze wyraźnie dowodził w swoich 

książkach: Historia chrześcijańskiej sztuki Chin i Nowe 

malarstwo chrześcijańskie w Chinach, że słynny Łu-

kasz Chen miał grupę własnych adeptów w Akademii 

                                                
31  Fritz Bornemann, Ars Sacra Pekinensis…, dz. cyt., s. 24.  
32  Tamże, s. 9. 
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Sztuki na Uniwersytecie Fu Jen. Sugerował, że wszy-

scy chińscy malarze tej szkoły, będąc jego uczniami, 

byli mniej lub bardziej zaangażowani w tworzenie 

sztuki chrześcijańskiej. Natomiast według Bornemanna, 

który znacznie lepiej niż Schüller znał sytuację na Fu 

Jen, nie można obronić tej tezy. Łukasz Chen 

(ochrzczony dopiero w 1932 roku) był wprawdzie pro-

fesorem na Uniwersytecie Fu Jen, ale nie chrześcijań-

skiego malarstwa, lecz sztuki świeckiej. W czasie jego 

pięcioletniego nauczania ani jeden ze studentów nie 

próbował malować chrześcijańskich motywów. Ponie-

waż abp Costantini musiał na stałe wrócić do Rzymu, 

a Uniwersytet Fu Jen został w roku 1933 przekazany 

Zgromadzeniu Słowa Bożego, zmniejszyły się szanse 

na to, aby Łukasz Chen zajął się chrześcijańskimi 

aspektami sztuki.   

 Historię o tym, jak doszło do wyraźnego przełomu 

w malarstwie chrześcijańskim w sytuacji relatywnej 

stagnacji, opisuje Bornemann. „Brat Berchmans 

Brückner SVD, jesienią 1934 roku, zaproponował nie-

którym ze swoich studentów namalowanie choćby paru 

motywów bożonarodzeniowych, które miały posłużyć 

jako część uniwersyteckiej wystawy sztuki, regularnie 

organizowanej z okazji Bożego Narodzenia. Wang Su 

Ta (Wang Suda 王肃达 , 1910–1963) oraz Lu Hung 

Nien (Lu Hongnian 陆鸿年, 1914–1989) odpowiedzieli 

na ten apel jako pierwsi, później przyłączył się do nich 

ze starszego kursu Hsü Chi Hua (Xu Jihua 徐济华). To 

były ich pierwsze chrześcijańskie obrazy, a oni sami 

stali się pierwszymi chrześcijańskimi malarzami po 

Chen Yuandu. Obrazy te znalazły, szczególnie wśród 

zwiedzających obcokrajowców, wyjątkowo pozytywny 

odbiór. Wszystkie też zostały sprzedane. Jeden z auto-

rów otrzymał nawet kolejne zamówienia. Tym samym 

okres anonimowości tej sztuki został przełamany”33. 

 Można powiedzieć, że w tamtych czasach zaistniały 

co najmniej trzy czynniki, które wpłynęły na uwypu-

klenie chińskiej sztuki chrześcijańskiej w malarstwie, 

a tym samym dorobku Akademii Sztuki. Na ich po-

wszechne uznanie, szczególnie za granicą, wpłynęły: 

1. Idea pochodząca od delegata apostolskiego, że 

chrześcijaństwo może być wyrażane i interpretowane 

przez pryzmat każdego ludu. 

2. Łukasz Chen potrafił przetransponować te idee 

do chińskiej kultury. 

3. Brat Berchmans Brückner SVD zdołał rozpropa-

gować te idee w szerokich kręgach artystów. Tym sa-

mym malarstwo chrześcijańskie i akademia znalazły 

swoje miejsce. Szczytowym okresem jej rozwoju były 

lata 1935–1939. Później, ze względu na wojnę nastąpił 

jej upadek, zmniejszyła się też liczba zagranicznych 

                                                
33  Fritz Bornemann, Ars Sacra Pekinensis…, dz. cyt., s. 24. 

kupców, a tym samym zabrakło chińskim malarzom 

motywacji do tworzenia chrześcijańskich przedmiotów 

sztuki. 

Łukasz Chen zwykle przytaczał dwa zasadnicze 

powody swego zaangażowania w malarstwo chrześci-

jańskie: 1. „Poprzez chińskie obrazy chrześcijańskie 

umożliwiam europejskim odbiorcom najogólniejsze 

spotkanie ze sztuką chińską”; 2. „Przedstawiając ofi-

cjalną naukę naszego świętego Kościoła na chiński spo-

sób, potrafię przez tę cenioną formę komunikacji do-

prowadzić naród chiński do Boga”. Fritz Bornemann, 

z którego książki zaczerpnęliśmy powyższe cytaty, do-

dał do tego: „Oto te same motywy, które od początku 

promował Jego Ekscelencja Celso Costantini. Również 

dzisiaj kierują się nimi władze uniwersytetu”34. 

 Jak zostało wspomniane na początku artykułu, chiń-

scy malarze tworzyli swe dzieła, wpatrzeni w europej-

skie wzory. Abp Costantini zachęcał Łukasza Chen 

przede wszystkim do wzorowania się na dziełach rene-

sansu. Innym niedoścignionym mistrzem dla Chińczy-

ków był Albrecht Dürer oraz malarze ze szkoły Beu-

ron. Dzisiaj, bez trudu możemy wskazać na słynne 

oryginały (Schüller większość z nich zebrał w swojej 

książce)35.  

Odwiecznym problemem i pytaniem każdej sztuki 

misyjnej jest to, jak ją rozpocząć. Jeśli pokazuje się eu-

ropejskie obrazy i poleca się je przepracować, to po-

wstanie wprawdzie dokładna chrześcijańska ikonogra-

fia, bez rysów synkretycznych, ale często będzie jej 

brakowało organicznej łączności ze sztuką tradycyjną. 

[…] Chiny w omawianych tu okresach […] bardzo 

mocno trzymały się swojej tradycji. Chrześcijaństwo 

zaistniało w społeczeństwie chińskim jako przelotna 

idea pewnej mniejszości. Nie mogło więc liczyć, że bez 

problemu znajdzie uznanie u sztuki tradycyjnej, w któ-

rej „poszczególne formy i poruszane tematy były w du-

żym stopniu normowane i poddane regułom tradycji”36, 

bez problemu znajdzie większe uznanie. Należy tutaj 

wskazać na obserwację Bornemanna, że wprawdzie 

chrześcijańskie szczegóły prac były bardzo chińskie, 

ale w centrum każdego z obrazów, główne postacie 

przedstawiane były na sposób europejski 37 . Autorzy 

najwyraźniej mieli zbyt wiele respektu przed transpo-

nowaniem zasadniczych treści chrześcijańskich do 

                                                
34  Tamże, s. 10-11. Uniwersytet Fu Jen od początku lat 60. XX 

wieku działa w Tajpej na Tajwanie. W budynku dawnego Uni-

wersytetu Fu Jen w Pekinie mieści się obecnie Uniwersytet Pe-

dagogiczny. 
35  Sepp Schüller, Neue christliche Malerei in China (Nowe chrześ-

cijańskie malarstwo w Chinach), Düsseldorf 1940, s. 102-103; 

120-121. 
36  Roger Goepper, Vom Wesen chinesischer Malerei (Istota 

chińskiej sztuki malarskiej), München 1962, s. 39. 
37  Fritz Bornemann, Ars Sacra Pekinensis…, dz. cyt., s. 17. 
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chińskiego kontekstu kulturowego. Chrześcijańskiemu 

malarstwu należy jednak przyznać, że chciało na 

pierwszym miejscu przekazać wiernie treść, a zasady 

chińskiej tradycji malarskiej były tylko środkiem do 

celu. […] Akademia Sztuki przy Uniwersytecie Fu Jen 

wykonała ogromną pracę na rzecz przetransponowania 

tego, co chrześcijańskie do ówczesnej kultury chiń-

skiej.  

 […] Wydaje się, że przed apelem delegata apostol-

skiego niewiele troszczono się o sztukę chrześcijańską 

w Chinach, dotyczy to również misji jezuickich. 

Wszystkie informacje wskazują na to, że przerysowy-

wano europejskie ryciny, umieszczając je w chińskim 

otoczeniu, aby w ten sposób przybliżyć Chińczykom 

prawdy chrześcijańskie. Natomiast w tradycyjnym ma-

larstwie chińskim przykłada się większą wagę do formy 

aniżeli do treści obrazów. R. Goepper napisał: „orygi-

nalność chińskiego malarstwa wyraża się więc nie 

w tym, co jest przedstawiane, lecz w jakiej formie jest 

to ukazane” 38 . Jednakże podczas przerysowywania 

dzieł chrześcijańskich forma odgrywała rolę drugo-

rzędną, za istotną uważano chrześcijańską treść. 

 Nowa epoka w tworzeniu ówczesnej sztuki pojawiła 

się wraz z publicznym wezwaniem do niej abpa Co-

stantiniego. Choć europejskie oryginały i wzory długo 

jeszcze wpływały na odnowiony styl, w swoich najlep-

szych dziełach chińscy malarze przejawiali do nich co-

raz większy dystans. To był właśnie moment narodzin 

nowej sztuki chrześcijańskiej w Chinach. 

 W kulturach ludów pierwotnych uczynienie kroku 

w kierunku l’art pour l’art [sztuka dla sztuki] jest 

o wiele trudniejsze niż w kulturach wysokorozwinię-

tych. Jednak uwolnienie się od wzorców jest prostsze, 

ponieważ nie istnieje liczący sobie tysiące lat kanon 

sztuki, który jest szczegółowo określony. Tragedią 

chrześcijańskich Chin i Akademii Sztuki w Pekinie by-

ło to, że kiedy nastąpił zwrot ku sztuce religijnej, sytu-

acja polityczna położyła temu nagły kres, bez widoków 

na szybki renesans. 
 

                                                
38  Roger Goepper, Vom Wesen chinesischer Malerei, dz. cyt., 

s. 39. 

Historię rozwoju misji katolickich w Chinach w szcze-

gólny sposób ubogaciły przykłady nawróceń ludzi po-

chodzących z wyższych warstw społecznych, ludzi 

o wysokiej kulturze i starannym wykształceniu. Takie 

postaci jak Xu Guangqi 徐光啟 czy Lu Zhengxiang 陆

征祥 (zm. 1949 – dyplomata, a później minister spraw 

zagraniczych Republiki Chińskiej, który po śmierci żo-

ny wstąpił do benedyktynów w Belgii) stały się wspa-

niałą inspiracją dla wielu Chińczyków. Niestety, takich 

przykładów nie ma zbyt wiele. Kościół katolicki 

w Państwie Środka zawsze zmagał się z niezrozumie-

niem i często postrzegany był jako obcy kulturze i du-

szy Chińczyków. Wielu upatrywało przyczyn tego sta-

nu rzeczy w braku otwartości chrześcijańskich 

misjonarzy na wartości kultury chińskiej. Takiego zda-

nia jest też współczesny artysta rzeźbiarz i wykładowca 

na Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie, Zhang Wei 张

伟 . Często stawia on za przykład buddyzm chiński, 

który przez wieki potrafił zasymilować się na chińskim 

gruncie i przeniknąć tę starożytną kulturę. Jego zda-

niem tylko daleko posunięta inkulturacja może pocia-

gnąć wielu Chińczyków ku chrześcijaństwu. I choć ko-

nieczność takiego podejścia do misji widziało już wiele 

osób kilka wieków przed Soborem Watykańskim II, to 

jednak proces inkulturacji nadal napotyka wiele prze-

ciwności. 

Przypatrując się chińskim wizerunkom Matki Bożej, 

refleksje można by rozpocząć od okresu nestoriańskie-

go (za czasów dynastii Tang [618–906] i Yuan [1260–

1368]), powołując się na scenę narodzenia, którą bada-

cze odnaleźli w czasie badań archeologicznych pagody 

Da Qin 大秦 w miejscowości Louguan 楼观 (prowincja 

Shaanxi). Wypada też przypomnieć XIV-wieczne wy-

obrażenia Madonny z Dzieciątkiem na nagrobku Kata-

rzyny Vilionis w Yangzhou czy złoty czas misji jezuic-

kich (dynastie Ming [1368–1644] i Qing [1644–1911]). 

Skoncentrujmy się jednak na czasach bliższych współ-

czesności, a więc na czasach kolonialnych od drugiej 

połowy XIX wieku. 

  

 

Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chry-

stus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem 

sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewi-

dzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a na-

wet w miarę możliwości pociągająca. Musi za-

tem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co 

samo w sobie jest niewyrażalne.  

 
Jan Paweł II, List do artystów, 12.  

 

 

 

Historia wizerunku 
 

Matki Bożej Chińskiej  
 

Jan Zwolski 
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Wyobrażenie Madonny z Dzieciątkiem  

na nagrobku Katarzyny Hilionis w Yangzhou, w. XIV 
 

 

Pracownia Tushanwan 土山湾 w Szanghaju 

 

Podczas zimy na przełomie lat 1849/1850 wielka po-

wódź kilkakrotnie nawiedziła obszar Jiangnan (teren na 

południe od rzeki Jangcy). W konsekwencji ludność na 

wielkim obszarze doświadczyła klęski głodu. Misjona-

rze podjęli się opieki nad dziećmi i młodzieżą, która 

błąkała się po okolicy pozbawiona opieki rodziców.  

Aby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom, jezuici po-

stanowili przenieść sieroty w jedno miejsce w okoli-

cach Caijiawan 蔡家湾 (Tsa-ka-wè w lokalnym dialek-

cie) położonym na zachód od Szanghaju. Kiedy w 1860 

roku, w czasie powstania Tajpingów wraz z kilkoma 

podopiecznymi zginął przełożony misji o. Louis Massa, 

jezuici postanowili przenieść dom dziecka w bezpiecz-

niejsze miejsce w ramach koncesji francuskich. Kiedy 

sytuacja nieco się uspokoiła, o. Józef Gonnet, miejsco-

wy przełożony, nabył kawałek ziemi w Tushanwan, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Xujiahui 徐家汇 i tam wy-

budował dom opieki dla chłopców. Nowy ośrodek za-

czął funkcjonować w roku 1864, jezuici zaczęli w nim 

uczyć dzieci i młodzież prostego rękodzieła (w tym 

także pracy w drewnie).  

Aby zadbać o przyszłość sierot, jezuici otworzyli 

w 1866 roku szkołę sztuk plastycznych i rękodzieła, 

przenosząc do Tushanwan niewielką szkołę malarstwa 

i rzeźby, którą w roku 1852 otworzył w Xujiahui hisz-

pański br. Jean Ferrer, architekt znanego kościoła 

Dongjiadu 董家渡, pierwszej katedry Szanghaju. 

 
 

Nauka rysunku w domu opieki dla chłopców w Tushanwan 

 

Ferrer zmarł przedwcześnie w roku 1856, mając za-

ledwie 39 lat. Wówczas włoski misjonarz Nicolas Mas-

sa, architekt i sprawny artysta malarz, przejął kierow-

nictwo ośrodka. Stopniowo Tushanwan poszerzało się 

o pracownie metaloplastyki, witrażu, haftu artystycz-

nego, drukarnię, pracownię fotograficzną itd. Z reguły 

po pięciu czy sześciu latach nauki podopieczni i wy-

chowankowie domu dziecka zdobywali dyplom czelad-

nika i mogli opuścić pracownię szukając pracy na wła-

sną rękę. Jednak wielu z nich decydowało się pozostać 

w Tushanwan, gdzie odtąd otrzymywali skromne wy-

nagrodzenie i dach nad głową. 

Szkoła, wsparta obecnością całej rzeszy wykwalifi-

kowanych rękodzielników, stworzyła wiele wspania-

łych dzieł sztuki religijnej i świeckiej. Stała się jedno-

cześnie miejscem, w którym zostały wprowadzone 

nowe w Chinach technologie i nieznane wcześniej 

w Państwie Środka rodzaje sztuki i rzemiosła. W roku 

1867 siostry ze Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz 

Czyśćcowych  otworzyły podobną szkołę dla dziewcząt 

w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań jezuickich.  

 

 
 

Pracownia witrażu w Tushanwan – w tle dzieła w stylu europejskim 

 

Nowa szkoła malarstwa w Tushanwan przyjęła na-

zwę Studium Malarskie św. Łukasza i została powie-

rzona kierownictwu br. Piotra Lu Bodou, ucznia Ferre-

ry. Po jego śmierci w roku 1880 kierownictwo przejął 

Szymon Liu Bizhen 刘必振  (student Massy), który 
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sprawował je przez kolejne 32 lata, aż do swojej śmier-

ci w 1912 roku. Liu był utalentowanym artystą i wspa-

niałym nauczycielem. Wielu spośród jego uczniów 

osiagnęło sławę, do tego stopnia, że taki mistrz jak Xu 

Beihong 徐悲鸿 nazwał Pracownię św. Łukasza „ko-

lebką zachodniego malarstwa w Chinach”. Pod kie-

rownictwem brata Liu w pracowni powstało wiele re-

produkcji i oryginalnych dzieł sztuki religijnej. Dzieła 

ukazujące się w tym okresie są w swoim wyrazie nie-

mal wyłącznie europejskie. Tak było aż do śmierci Liu 

Bizhen w roku 1912. 

    Początki i rozwój pracowni w Tushanwan przypada-

ją na czas powstania i rozwoju jednego z najważniej-

szych sanktuariów maryjnych w Chinach. W 1844 roku 

jezuici zakupili kawałek ziemi na szczycie niewielkiego 

wzgórza  zwanego Sheshan (czy Zose w dialekcie), a w 

roku 1867 o. Marin Desjacques rozpoczął budowę ka-

plicy w Sheshan i poprosił brata Lu Bodou o namalo-

wanie wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki Wier-

nych. W rok poźniej bp Adrien Languillat poświęcił 

kaplicę Matki Bożej, a obraz Wspomożycielki Wier-

nych umieszczono nad ołtarzem. Od tamtego czasu 

rokrocznie 24 maja do Sheshan przybywają rzesze 

pielgrzymów. 

W obliczu trudnej sytuacji misji na północy kraju, 

zaostrzającej się jeszcze bardziej w 1870 roku, 19 

czerwca w Tianjin przełożony misji jezuickich Angello 

della Corte oddał misję pod szczególną opiekę Matki 

Bożej z Sheshan, obiecując, że wybuduje tam duży ko-

ściół ku Jej czci39. Budowa rozpoczęła się w 1871 roku. 

Drewno  pochodziło z Szanghaju, a kamień z prowincji 

Fujian. Kościół, dzisiejsza bazylika w Sheshan, został 

ukończony dwa lata poźniej. Od tego czasu liczne ob-

razy i rzeźby wychodzące z rąk artystów z Tushanwan 

przedstawiały Matkę Bożą z Sheshan. W wizerunkach 

tych dominował styl europejski. Niemniej jednak mo-

żemy znaleźć przykłady, jak ten na rycinie obok, 

z elementami chińskimi. Klęczące postaci to o. Angello 

della Corte i kobieta o chińskich rysach twarzy z dziec-

kiem. Na kolejnym drzeworycie kompozycja jest bar-

dzo podobna: Matka Boża Wspomożycielka Wiernych 

przedstawiona jest w stylu zachodnim, niemniej zarów-

no klęczące postacie, tło (styl shanshui) oraz charakte-

rystyczne przedstawienie chmur są już całkowicie 

w stylu chińskim. 

W 1924 roku pierwszy delegat apostolski w Chi-

nach, abp Celso Costantini zwołał w Szanghaju I Synod 

Kościoła katolickiego w Chinach (14 maja – 12 czerw-

ca 1924). Na pierwszej sesji tego synodu, w odpowie-

dzi na propozycję delegata apostolskiego, wszyscy 

uczestnicy zgromadzenia opowiedzieli się za oddaniem  

                                                
39  Więcej o sanktuarium w Sheshan zob. „Chiny Dzisiaj” 2008, nr 

2, s. 38-49. 

 
 

Matka Boża z Sheshan w stylu zachodnim 

oraz klęczące postaci w stylu chińskim 

 

 
 

Matka Boża Wspomożycielka Wiernych. Drzeworyt 
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narodu chińskiego pod szczególną opiekę Matki Bożej. 

Uroczystość ta miała miejsce w katedrze Xujiahui. 

Dwa dni po zakończeniu synodu abp Celso Costantini 

w towarzystwie biskupów pielgrzymował do Sheshan 

i ponownie dokonał aktu konsekracji narodu chińskiego 

przed figurą Matki Bożej z Sheshan. 

W roku 1925 bazylika okazała się zbyt mała dla ty-

sięcy pielgrzymów, którzy przybywali do sanktuarium. 

Po dziesięciu latach na szczycie wzgórza stanęła nowa 

bazylika, która przetrwała do dziś. W kwietniu 1936 

roku, na szczycie dzwonnicy została umieszczona wy-

konana z brązu figura Matki Bożej trzymającej Dzie-

ciątko Jezus nad swą głową. Pan Jezus ma rozpostarte 

ramiona, przez co figura tworzy znak krzyża.  

W latach 60. XX wieku wszystkie figury i witraże 

w bazylice zostały zdewastowane. Także mierząca 4,8 

m figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została strącona 

i zniszczona. W 1981 roku bazylikę ponownie udostęp-

niono wiernym, a w roku 2008 została gruntownie od-

remontowana. Nowa figura na szczycie dzwonnicy ma 

ponad 9 m wysokości.  
 

Kult Matki Bożej z Donglü 

 

W roku 1900 miało miejsce kilka objawień Matki Bożej 

w Chinach. Najbardziej znanym miejscem, w którym 

ukazała się Maryja jest wioska Donglü 东闾, w prowin-

cji Hebei, około 40 km od miasta Baoding 保定, będą-

cego wówczas stolicą prowincji. W lipcu i sierpniu 

w czasie antychrześcijańskiego powstania bokserów, 

bokserzy i wojska dynastii Qing zaatakowały katolików 

w Donglü. Świadkowie wspominali, że – podczas, gdy 

wierni gorliwie modlili się o ocalenie życia – na niebie 

ukazała się piękna postać kobiety, która odstraszyła 

atakujących 40 . Po cudownym ocaleniu wierni złożyli 

śluby i zobowiązali się, że wybudują piękną świątynię 

w podziękowaniu za opiekę Maryi. Budowę kościoła 

rozpoczął chiński kapłan o. Jean-Baptiste Wang CM, 

który był proboszczem w czasie oblężenia miejscowo-

ści przez najeźdźców, a o. Louis Giron CM ją dokoń-

czył. Kiedy w 1902 roku wierni weszli do nowo wybu-

dowanej świątyni, w głównym ołtarzu zobaczyli obraz 

Matki Bożej wykonany w Tangqiu 唐邱 (dziś Zheng-

ding 正定), w sąsiednim wikariacie apostolskim w za-

chodniej części prowincji Zhili 直隶 (historyczna pro-

wincja w północnych Chinach, ustanowiona za czasów 

dynastii Ming, a zlikwidowana w 1928). Obraz przed-

stawiał Madonnę z Dzieciątkiem. U jej stóp z jednej 

strony klęczał o. Giron, trzymający w rękach makietę 

nowego kościoła, z drugiej kilku chińskich katolików.  

                                                
40  W świadectwach o objawieniach z Dong Lü znajdujemy spore 

analogie do wojny polsko-bolszewickiej i zwycięstwa nad Wisłą 

w roku 1920, kiedy to podobnie najeźdźcy ujrzeli na niebie 

Najświętszą Panienkę, co spowodowało przełom w walce.  

Kolejny proboszcz, o. René Flament CM,  podjął się 

zdobycia piękniejszego wizerunku Matki Bożej z Dong-

lü. W roku 1908 zamówił w pracowni Tushanwan 

w Szanghaju obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. W li-

ście do Tushanwan, do którego dołączył fotografie 

i mały obrazek, prosił artystów o przedstawienie Matki 

Bożej w chińskim stroju Królowej/Cesarzowej. Obra-

zek zawierał wizerunek Matki Bożej „Vierge à l’Ho-

stie” autorstwa Jean-Auguste Dominique Ingresa, na-

tomiast dołączona fotografia przedstawiała wizerunek 

cesarzowej Cixi 慈禧, namalowany przez amerykańską 

malarkę Katherinę A. Carl41.  Zamówiony przez o. Re-

né Flamenta obraz namalował Liu Bizhen i od tamtej 

pory znany jest on jako Matka Boża, Królowa z Don-

glü. Podobieństwo obrazu Liu Bizhen i tego namalo-

wanego przez Katarzynę Carl jest bezsporne. Kompo-

zycja obrazów jest niemal identyczna. Bogato 

rzeźbiony tron, tradycyjny parawan za plecami cesa-

rzowej, bogato zdobione szaty. Twarz Maryi pochodzi-

ła z dzieła Ingresa. Wachlarz został zastąpiony berłem. 

Artysta dodał też koronę. Pan Jezus stoi wsparty na ko-

lanach Dziewicy. Napis: „Niech żyje ród Cesarzowej 

Matki z Wiekiej Dynasti Qing” zastapiono napisem 

„Matko Boża, Królowo z Donglü, módl się za nami!” 

(Tianzhu Shengmu Donglü zhihou wei wo deng qi). 

17 marca 1909 roku obraz o wymiarach 2 na 3 m do-

tarł do Donglü i został umieszczony w głównym ołtarzu 

kościoła. Wysiłki zmierzające do powstania sztuki reli-

gijnej z wykorzystaniem elementów kultury chińskiej 

nie zyskały większego poparcia ze strony ówczesnej 

hierarchii. Dopiero przyjazd abpa Celso Costantiniego 

w 1922 roku zmienił tę sytuację. 

Jednak próby takiej inkulturacji miały miejsce jesz-

cze przed przybyciem abpa Celso Costantiniego do 

Chin, między innymi w Tushanwan. Pracownik biblio-

teki w Szanghaju, docent Vivian Huang Wei odnalazła 

w zbiorach biblioteki misternie rzeźbiony wizerunek 

Matki Bożej o niebywałym podobieństwie do obrazu 

Matki Bożej z Donglü; a nawet idący dalej, jeśli chodzi 

o ilość tradycyjnych elementów chińskich. Niezwykle 

interesująca jest inskrypcja informująca, że ten mierzą-

cy 28 cm przedmiot był przedstawiony w 1904 roku na 

światowej wystawie w St. Louis wespół z obrazem Ka-

tarzyny Carl. Według opinii ekspertów wizerunek zo-

stał wykonany przed rokiem 1904 w jezuickiej pracow-

ni artystycznej w Tushanwan. 

                                                
41  Katherine Carl (1854–1938) znana malarka, w okresie 1903–

1904 spędziła 9 miesięcy w Chinach. W czasie tego pobytu 

namalowała 4 obrazy cesarzowej Cixi w stroju królowej. Jeden 

z tych wizerunków stanowił pierwowzór dla obrazu w Donglü. 

Inny obraz Carl był wystawiony na światowej wystawie w St. 

Louis w 1904 r. jako pierwsza chińska ekspozycja na wystawie 

o takiej randze. Obraz ten jest obecnie w muzeum w Waszyngto-

nie. 
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Wizerunek Matki Bożej przedstawiony w 1904 r. na światowej  

wystawie w St. Louis  

 

Podobny wizerunek artystyczny, również wykonany 

w pracowni Tushanwan, był wystawiany na Panama 

World Fair w roku 1915. Obraz, który znalazł się na 

wystawie w Ameryce musiał być jedną z wcześniej-

szych, podejmowanych w XX w. prób przedstawienia 

Matki Bożej w chińskich szatach. Autorem był zapew-

ne Liu Bizhen, który użył tego wizerunku jako pier-

wowzoru dla obrazu Matki Bożej z Donglü. 

 

 
 

Wizerunek Matki Bożej wykonany w pracowni Tushanwan  

zaprezentowany na wystawie w Panamie w 1915 r.  

 

Niewiele brakowało, a obraz namalowany w Tu-

shanwan dla Donglü nie dotarłby do miejsca swego 

przeznaczenia. Tak bardzo spodobał się ojcom jezuitom 

w Xujiahui, że chcieli go zatrzymać u siebie. Niemniej 

o. Flament nalegał, by wysłać go do Hebei. Wówczas, 

aby ratować sytuację, Liu Bizhen namalował drugą ko-

pię obrazu. 
 

Celso Costantini i Chińska Madonna 

 

22 marca 1924 roku, jeszcze podczas synodu w Szang-

haju, delegat apostolski Celso Costantini odwiedził pra-

cownię w Tushanwan. Uwagę jego przyciągnął obraz 

umieszczony w katalogu pracowni pod numerem 1-K. 

Costantini, będąc koneserem sztuki i wielkim zwolen-

nikiem inkulturacji, miał wykrzyknąć: „To jest obraz 

Matki Bożej Cesarzowej Chin!”. Powróciwszy na ob-

rady zaproponował oddanie Chin w opiekę Matce Bo-

żej oraz wykorzystanie obrazu z Donglü jako obowią-

zującego wizerunku, jak też nazwanie Jej „Zhonghua 

Shengmu” (Chińska Matka Boża).   
 

 
 

Pośród wizerunków obraz z literą K w pierwszym rzędzie po lewej 

stronie przyciągnął uwagę abpa Celso Costantiniego  

 

Na obrady dostarczono kopię, którą namalował Liu 

Bizhen. Synod jednogłośnie podjętą decyzją zaakcep-

tował propozycję delegata apostolskiego. Odtąd wize-

runek Matki Bożej Cesarzowej Chin w szatach cesar-

skich z czasów dynastii Qing funkcjonuje jako obraz 

Matki Bożej Chińskiej. 

Wraz z aprobatą wizerunku Matki Bożej z Donglü 

i nadaniem jej tytułu Cesarzowej Chin, pojawiły się 

różne opinie. W tradycji katolickiej od dawna funkcjo-

nuje tytuł „Królowej” przypisywany Matce Bożej. Ma-

ryję określa się jako Królową Aniołów i Świętych, czy 

też Królową Nieba i Ziemi. Kontrowersje w Chinach 

dotyczyły głównie stroju Matki Bożej. Niektórzy kwe-

stionowali to, że Matka Boża jest przedstawiana w stro-

ju zaczerpniętym z wizerunków Cixi, okrutnej, „krwa-

wej cesarzowej”, odpowiedzialnej za śmierć wielu 
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chrześcijan i fatalną sytuację całego narodu. Wielu jed-

nak tłumaczyło, że w Chinach, podobnie jak w Euro-

pie, wybrano dla Maryi najpiękniejsze szaty, noszone 

przez koronowane postaci. Dyskusja ustała w 1926 ro-

ku, kiedy Maryja wysłuchała katolików modlących się 

przed takim właśnie wizerunkiem o cud uzdrowienia. 

 

 
 

Matka Boża Cesarzowa Chin z Donglü   
 

Znaczenie Donglü, jako miejsca pielgrzymkowego, 

rosło z roku na rok. W 1932 roku papież Pius XI za-

twierdził oficjalnie Donglü jako sanktuarium piel-

grzymkowe. 

Nikt nie wie, co się stało z ową kopią namalowaną 

przez Liu i prezentowaną na synodzie w Szanghaju. 

Wersja umieszczona w Donglü przetrwała wiele cięż-

kich prób w czasie wojny chińsko-japońskiej czy rewo-

lucji. Niestety, w roku 1969 obraz przez niefrasobli-

wość kilku osób rozwinięto i suszono na nim zboże. 

Wkrótce potem uległ on całkowitemu zniszczeniu. Sam 

kościół w Donglü został zrujnowany w czasie nalotu 

samolotów japońskich w 1941 roku. Jego rekonstrukcji 

dokonano w 1992 roku. W ołtarzu umieszczono kolejną 

kopię namalowaną przez Liu Baojun z Hengshui. 

W początkach lat 20. XX wieku dla małej grupy 

misjonarzy towarzyszących Costantiniemu chińska 

sztuka chrześcijańska nie była jedynie sprawą przed-

stawienia Chrystusa czy Maryi w tradycyjnych chiń-

skich szatach. W ich przekonaniu chodziło o całościo-

we podejście do kwestii inkulturacji misyjnej 

w Chinach i sposobu przekazu Ewangelii w Państwie 

Środka. U podstaw leżało przekonanie, że dotychcza-

sowy sposób przekazu Ewangelii nie przemawia do 

Chińczyków i powoduje u nich wrażenie, że chrześci-

jaństwo jest religią Zachodu, a nie religią uniwersalną. 

U Costantiniego i jego współpracowników rosło prze-

konanie, że bogactwo sztuki i kultury chińskiej daje 

wspaniałe możliwości ich adaptacji dla potrzeb ewange-

lizacji. 

Spotkanie wielkiego konesera sztuki, jakim był Co-

stantini z młodym chińskim artystą malarzem Chen 

Yuandu doprowadziło do symbiozy pomiędzy tradycyj-

nym malarstwem chińskim a sztuką chrześcijańską na 

skalę do tej pory niespotykaną. Miało to miejsce 

w 1929 roku na wystawie współczesnej sztuki chińskiej 

w Pekinie. Costantini będąc pod wrażeniem talentu 

młodego artysty, zaprosił go do siebie, gdzie dyskuto-

wali o Maryi i Biblii. Costantini pokazał młodemu ma-

larzowi dzieła włoskich mistrzów i zasugerował, by 

wykorzystał elementy i motywy chrześcijańskie w swo-

jej sztuce. Po kilku dniach Chen wrócił do delegatury, 

niosąc z sobą wspaniały obraz Madonny z Dzieciątkiem 

w stylu chińskim. Wizerunek ten zachwycił Costanti-

niego. Taki był początek pięknej współpracy, otwiera-

jącej nowy, wspaniały rozdział w dziejach inkulturacji 

w Chinach. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

1932 roku Chen poprosił o chrzest św., na którym 

przyjął imię Łukasz. 

 

 
 

Łukasz Chen Yuandu  

 

Łukasz Chen Yuandu 陈缘督 (1902–1967) wykładał na 

nowo powstałym Wydziale Sztuk Pięknych na Katolic-

kim Uniwersytecie Fu Jen w Pekinie. Pracując na 

uczelni przyciągnął wielu niezwykle utalentowanych ar-

tystów malarzy chińskich, którzy szybko zdobyli uzna-

nie w Chinach i na świecie. Pośród uczniów Chena 

znaleźli się m.in. Lu Hongnian 陆鸿年  (1914–1989), 

Wang Suda 王肃达 (1910–1963), Zeng San, Xu Jihua 

徐济华, Monika Liu Hebei 刘河北. Na Uniwersytecie 

Fu Jen powstało ponad 180 znaczących dzieł sztuki 

chrześcijańskiej. W latach 1935–1938 zorganizowano 

trzy wystawy malarstwa. 
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Lu Hongnian      Wang Suda   

 

Wang Suda pochodził z rodziny, która od pokoleń wy-

dawała sporo osób uzdolnionych artystycznie. W 1937 

roku przyjął chrzest. 

Liu Hebei w wieku 19 lat studiowała w Szanghaju. 

W 1949 roku wyjechała z rodzicami na Tajwan. 

W 1952 roku przyjęła chrzest. Studiowała tradycyjne 

malarstwo chińskie shanshui u Pu Hsin-yu. W latach 

1954–1958 studiowała w Rzymie. Wystawy jej malar-

stwa zostały zorganizowane we Włoszech, Belgii 

i Niemczech. W 1965 r. wróciła na Tajwan i nauczała 

w Tajpej i Xinzhu. W 1974 roku prowadziła wykłady 

w Chicago. W 1986 roku powróciła na Tajwan i wy-

kłada na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen.  
 

Matka Boża Cesarzowa Chin w czasach  

współczesnych 

 

Pamięć wielkiego wydarzenia z 1924 roku, kiedy to de-

legat apostolski abp Celso Costantini w katedrze Xujia-

hui w Szanghaju powierzył całe Chiny Matce Bożej, 

pozostaje żywa w sercach chińskich katolików, tym 

bardziej, że pierwszy Synod Kościoła w Chinach po-

stanowił, że akt ten należy powtarzać co roku w całych 

Chinach w ostatnią niedzielę maja. 

Kult maryjny odżył wraz z wkroczeniem Chin na 

drogę otwarcia i reform. Odbudowa kościoła w Donglü 

w 1992 oraz odnowa bazyliki w Sheshan sprawiają, że 

coraz większe rzesze pielgrzymów udają się do sank-

tuariów maryjnych. 

Pod koniec roku 1996, w czasie swojej krótkiej wi-

zyty w Szanghaju, bp Javier Echevarría, prałat Opus 

Dei, po długiej modlitwie rożańcowej u stóp Matki Bo-

żej wyraził pragnienie, by wspomóc rozwój kultu ma-

ryjnego w Chinach i w sposób szczególny czcić Ją jako 

Cesarzową Chin (Zhonghua Shengmu 中华圣母). Wy-

raził też przekonanie, że powinien powstać szczególny 

wizerunek Matki Bożej Cesarzowej Chin, który by na-

wiązywał do obrazu namalowanego niegdyś przez Liu 

Bizhen. Jedna z towarzyszących mu osób wskazała na 

utalentowanego malarza pochodzącego z Hongkongu, 

który mógłby podjąć się tego zadania. 

Biorąc pod uwagę fakt, że od upadku dynastii Qing 

i niesławnej Cesarzowej Cixi minęło niemal sto lat, 

właściwym wydawał się wizerunek przedstawiający 

Maryję w najpiękniejszych szatach cesarskich.  

 

 
 

Matka Boża Cesarzowa w stroju dynastii Qing 

autorstwa Gary Chu Kar Kui 
 

Malarzem, któremu powierzono wykonanie obrazu 

był Gary Chu Kar Kui (Zhu Jiaju 朱家駒). Miał on już 

bogate doświadczenie malowania wizerunków Matki 

Bożej w tradycyjnym stroju chińskim. Pierwszy taki 

obraz powstał w roku 1989. Prace nad nowym malowi-

dłem rozpoczęły się na początku 1997 roku. Pierwszy 

szkic artysta zaprezentował już 16 stycznia. Osobą, 

która w szczególny sposób czuwała nad całością przed-

sięwzięcia był świecki katolik pochodzący z Urugwaju, 

pan Pablo Otegui. Jego zmysł artystyczny i niezwykłe 

zaangażowanie sprawiły, że prace posuwały się szybko 

naprzód i zaowocowały dziełem o wysokich walorach 

artystycznych.  

Gdy obraz był na ukończeniu Pablo Otegui skontak-

tował się z proboszczem w Beitang – katedrze Północ-

nej. Duszpasterz miejsca, które tradycyjnie dawniej by-

ło kościołem katedralnym Pekinu, z radością przyjął 

ideę, by obraz został umieszczony w jednej z bocznych 

kaplic tego największego pekińskiego kościoła katolic-

kiego. 7 lipca 1997 obraz umieszczono w Beitang 北堂 

– katedrze Północnej, ubogacając jej tradycyjne gotyc-

kie wnętrze. 
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Kilka lat później niespodziewanie w tym samym ko-

ściele pojawił się kolejny obraz pędzla Garego Chu – 

tym razem Madonna z Dzieciątkiem w szatach z cza-

sów dynastii Ming. Latem 1900 roku, podczas dwóch 

miesięcy oblężenia, w Beitang schroniło się 3 tys. kato-

lików. Zarówno oni, jak i atakowani katolicy w Donglü 

przeżyli podobną próbę wiary, co w jeszcze ściślejszy 

sposób łączy obie świątynie i oddaje wiernych w opiekę 

Niebieskiej Królowej Chin. 

Gary Chu Kar Kui od dwóch lat mieszka i tworzy 

w Szanghaju. Efektem jego pracy są trzy obrazy: 

Ukrzyżowanie, Matka Boża Królowa Aniołów i Zmar-

twychwstanie – wszystkie w stylu chińskim. Obrazy 

zostały już umieszczone w dawnej katedrze Szanghaju, 

w barokowym kościele Dong Jia Du. Niezwykle cen-

nym jest fakt, że wszystkie trzy dzieła zostały wykona-

ne na zamówienie chińskiego księdza i z jego inicjaty-

wy. 
 

Zakończenie 

 

Inkulturacja jest ciągłym wyzwaniem dla takich arty-

stów jak Gary Chu, Zhang Wei, He Qi 何琦 i innych, 

którzy, zakorzenieni w rodzimej tradycji, ciągle poszu-

kują swojej tożsamości jako twórcy chrześcijańscy. 

Z jednej strony ostro krytykowani – głównie przez 

swych rodaków – za stosowanie „stylu Frankensteina” 

w przedstawianiu świętych wizerunków 42 , z drugiej 

przytłoczeni wysokimi wieżami gotyckich replik, które 

powszechnie górują nad wiejskim pejzażem parafii ka-

tolickich, poszukują własnego stylu, który kiedyś stanie 

się szczególnym wkładem chińskich artystów w bogatą 

tradycję sztuki sakralnej Kościoła powszechnego. 
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42  Określenia tego użyła artystka Monika Liu w odniesieniu do ob-

razów Madonny przedstawianej w stroju cesarskim w swym ar-

tykule o chińskiej sztuce sakralnej. Zob. Monica Liu, Incultur-

ating Religious Art, „Tripod“ 1998, vol. XVIII, nr 106, s. 20-

23.   

Sztuka Państwa Środka 

 

Dla chińskiego malarza, wykonanie dzieła jest duchowym 

doświadczeniem, stwarzającym możliwość dialogu 

pomiędzy tym, co widoczne, a tym, co niewidoczne43. 

 Rozwój formy i stylu w sztuce chińskiej wiąże się 

ściśle z historią Chin. Sztuka ta jest wyjątkowa ze 

względu na swoją specyfikę kulturową, obyczajową 

oraz podejście do rzeczywistości. W sposób naturalny 

jest ona wyrazem duszy artysty. Obecnie pasją wielu 

stało się ukazywanie ewangelicznego przesłania. Jedną 

z zainteresowanych tematyką biblijno-chrześcijańską 

jest artystka Fan Pu 范朴 , głównie znana ze sztuki 

wycinankowej, w niektórych pracach łącząca wycinan- 

kę z kaligrafią. 
 

Fan Pu 
 

Znana na arenie światowej chińska twórczyni 

wycinanek urodziła się w roku 1948 w Nanjing. Jej 

rodzina od dwóch pokoleń była wyznania 

ewangelickiego. Ojciec doznawszy nawrócenia w latach 

30. XX wieku poświęcił się działalności duszpas- 

terskiej, zajmując się zawodowo kaligrafią. 

 Czas rewolucji kulturalnej (1966–1976) był dla Fan 

Pu bardzo trudny. W wieku 17 lat została wysłana do 

przymusowej pracy w gospodarstwie. W północno-

zachodniej prowincji Xinjiang poznała codzienne życie 

ówczesnych chińskich chrześcijan. Tam wyszła za mąż 

i tam też przyszły na świat jej dwie córki. W roku 

1982, mając 34 lata, po trzech latach od powrotu do 

rodzinnych stron na wschodzie Chin, przyjęła chrzest. 

Bliscy zachęcali Fan Pu do ewangelizacji przez sztukę 

wycinankową, którą lubiła w dzieciństwie. Brakowało 

książek i pomocy dydaktycznych obrazujących 

                                                
 Artykuł ten napisałam na podstawie pracy magisterskiej Katarzy-

ny Małek zatytułowanej „Życie Jezusa Chrystusa według Fan 

Pu. Chińskie wycinanki a interpretacja Ewangelii” (WT UKSW, 

Warszawa 2010). Praca została obroniona na Wydziale Teolo-

gicznym UKSW, Katedry Historii Misji pod kierunkiem ks. dr. 

Tomasza Szyszki SVD w Warszawie 2010 r. Pragnę wyrazić 

swoje podziękowania Katarzynie Małek za wyrażenie zgody na 

korzystanie z jej wyczerpującej pracy, a także wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do jej powstania.  
43  Estetyka chińska. Antologia, red. Adina Zemanek, Kraków 

2007, s.159. 

 

Sztuka wycinanki 

chińskiej artystki Fan Pu 
 

Dorota Rybak 
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tematykę biblijną, jednak jej ojcu udało się wypożyczyć 

Biblię dla dzieci z obrazami, które pamiętała 

z dzieciństwa. To zainspirowało ją do poszukiwań 

artystycznych. W krótkim czasie rozpoczęła pracę 

w zakładzie rękodzielnictwa. Kopiowała tradycyjne 

wycinanki, stając się powoli samodzielną artystką. 

W latach 90. XX wieku z inicjatywy Kościoła 

ewangelickiego powstało Centrum Sztuki Chrześci-

jańskiej Amity w Nanjing. To w tym środowisku Fan 

Pu odkryła, że jej talent artystyczny i wycinanki mogą 

istotnie służyć przepowiadaniu Ewangelii. W latach 

1993–2003 Fan Pu pełniła funkcję zastępcy dyrektora 

tego ośrodka. Ponadto była współodpowiedzialna za 

czasopismo poświęcone chrześcijańskiej sztuce w Chi- 

nach. W swej książce „Droga mego serca – sztuka 

wycinanki Fan Pu” („The Way of My Heart – The 

Paper Cut Art of Fan Pu”)44 wydanej w 2010 roku, 

autorka pozwala czytelnikowi wejść w arkana swej 

sztuki oraz głębokich znaczeń ukrytych w papierowych 

kształtach. Dzieli się też niektórymi elementami swej 

drogi wiary i przekonaniami dotyczącymi inkulturacji 

ewangelicznego przesłania.  

W roku 1994 powstała seria wycinanek „Skarby 

w glinianych naczyniach”, w którym artystka trady- 

cyjne kształty chińskiej porcelany wypełnia, jak sama 

pisze, „prawdą Biblii” 45. W kolejnym roku skompo- 

nowała wycinankę o średnicy 55 cm zatytułowaną 

„Rybacy ludzi”. Trzeba niemałej uwagi, by dostrzec, 

że przedstawiciele różnych mniejszości narodowych 

z Chin, pomagający sobie nawzajem w łowieniu, 

umieszczeni zostali na tle w kształcie znaczących dla 

chińskiej kultury znaków yin-yang 阴阳. Pod wpływem 

usłyszanego kazania o krzyżu Fan Pu wyraziła swoje 

zrozumienie tej tajemnicy w innej wycinance złożonej 

z 35 małych scen, ułożonych w kształcie krzyża. Sceny 

w linii pionowej reprezentują relację między Bogiem 

z ludzkością, poziomej zaś relacje między ludźmi. 

Krzyż jest otoczony wycinankowymi krajobrazami 

z kościołami z różnych miejsc na świecie, co ma 

symbolizować wpływ krzyża na świat. W 1997 roku 

Fan Pu rozpoczęła prace nad serią „Głębokie myśli”, 

w której połączyła technikę wycinanki z kaligrafią, 

prezentując w ten sposób cytaty z klasycznych ksiąg 

chińskich, takich jak „Dialogi konfucjańskie” czy 

„Chuci” 楚辞  (Pieśni z [państwa] Chu). Inna seria 

wycinanek została zainspirowana psalmami i została 

upowszechniona na kalendarzu wydanym przez 

                                                
44  Fan Pu, The Way of My Heart. The Paper Cut Art of Fan Pu, 

Nanjing 2010 (chińska wersja: Xinlu licheng: Fa Pu jianzhi yishu 

心路历程——范朴剪纸艺术, Nanjing 2010), s. 323. 
45  Fan Pu, The Way of My Heart…, dz. cyt., s. 11. Przykładem 

z tego rodzaju jest wycinanka „Jezus uzdrawia sparaliżowanego 

człowieka” zob. „Chiny Dzisiaj” 2011, nr 1, s. 2.   

Chińskie Stowarzyszenie Wycinanki w 1998 roku 46 . 

W roku 2005 powstała kolejna seria: „Droga 

Krzyżowa”.    

 

 
 

 

Złożenie do grobu – z serii „Droga Krzyżowa” 2005.  
 

 W Polsce prace Fan Pu można było oglądać od 18 

października 2005 roku w Państwowym Muzeum Etno- 

graficznym w Warszawie, podczas wystawy „Chińskie 

Oblicza Jezusa Chrystusa”. 

 Dwoma istotnymi cyklami wycinankowymi, które 

stworzyła wybitna autorka są: „Jezus jako drzwi” 

(Door Series) oraz „Życie Jezusa i Jego nauka”, które 

zostaną opisane poniżej. Wcześniej warto przyjrzeć się 

jeszcze specyfice sztuki wycinankowej i rozwojowi jej 

popularności w Chinach. 
 

Sztuka wycinankowa 
 

Opis wykonania wycinanki przedstawiany przez 

artystkę Fan Pu wygląda następująco: 
 narysowanie wzoru 

 ułożenie wzoru na stosie cienkich kartek papieru, 

które są na miękkim podłożu przytwierdzonym igłami 

 wykonanie cięcia skalpelem na grubość wszystkich 

kartek 

W zależności od wielkości wycinanki i zawartych 

w niej szczegółów, czas przygotowania wzoru do mo- 

mentu zakończenia wycinania może trwać nawet wiele 

tygodni. 

 Początki tej sztuki w Chinach sięgają VI wieku po 

Chr. Ze względu na kosztowność papieru w tamtych 

czasach rozrywką wycinania z papieru mogły 

                                                
46  Fan Pu, The Way of My Heart…, dz. cyt., s. 11-17.  
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zajmować się jedynie damy pochodzące z arysto- 

kracji47. Wraz z większą dostępnością papieru, około 

pierwszego tysiąclecia, wycinanki stały się dekoracjami 

z okazji tradycyjnych świąt chińskich. Zajmowanie się 

wycinankami było typowym zajęciem dla kobiet. 

 Wraz z powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej 

w 1949 r. wycinanki otrzymały status sztuki ludowej 

i tak są traktowane również i dzisiaj. Przyozdabia się 

nimi okna i drzwi. Współcześnie są także szczególnym 

towarem eksportowym, chętnie nabywanym przez 

turystów. Najczęściej stosowane są motywy świata 

przyrody, tradycyjne symbole chińskie oraz tematyka 

o charakterze religijnym. 

 
 

Rybacy ludzi 1988, 20 x 27 cm 
 

Cykle wycinankowe autorstwa Fan Pu 
 

a) „Jezus jako drzwi” 

Cykl ten stanowi osiem czarno-białych wycinanek o te- 

matyce biblijnej symboliki drzwi. W Piśmie Świętym 

termin „drzwi” jest użyty ponad 100 razy48. Artystka 

posługując się prostymi środkami, koncentruje uwagę 

odbiorcy na życiu i działalności Jezusa Chrystusa. 

Odnosząc się do motywu „bramy i drzwi” warto 

zauważyć, iż sam Jezus powiedział: 

 

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 

zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko (J 

10,9). 
 

b) „Życie Jezusa i Jego nauka” 

W roku 2004 powstał projekt na wystawę „Życie 

Jezusa i Jego nauka”, organizowaną w Al Khaf Gallery 

przez Centrum Międzynarodowe Betlejem. 153 wyci- 

nanek, które znalazły się na panoramie o 15-metrowej 

długości, jest nawiązaniem do 153 ryb złowionych 

przez apostołów w Morzu Tyberiadzkim 49 . Element 

                                                
47  Volker Küster, Volkskunst als Mittel der Verkündigung? Die Pa-

pierschnitte von He Qi (Volksrepublik China), w: Die Bilder und 

das Wort. Zum Verstehen christlicher Kunst in Afrika und Asien, 

hrsg. von Theo Sundermeier, Volker Küster, Göttingen 1999, 

s. 95-96. 
48  Jan Flis, Konkordancja biblijna do Pisma Świętego Starego 

i Nowego Testamentu Biblii Tysiąclecia, Warszawa 2000, s. 265. 
49  Fan Pu, The Way of My Heart…, dz. cyt.,  s. 19. 

rzeki pojawiający się na każdej wycinance wiąże cały 

cykl w jedną całość. Przedstawione treści dotyczą 

wydarzeń od Zwiastowania do Zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa. 
 

Oddziaływanie ewangelizacyjne 
 

„Wiara musi być ukazana przez zachowanie” – 

skomentowała wycinankę Fan Pu. Czy „Słowo 

prawdy” można przełożyć na język sztuki? Takiego 

zadania podejmuje się artystka i dowodzi, że jest to 

możliwe. Jezus na jej wycinankach ma twarz 

Chińczyka i przyobleczony jest w chińską tunikę. Tym 

sposobem wyrażona została autentyczna sztuka 

rodzima, charakteryzująca się elementami typowymi 

dla Chin. Fan Pu czyni w ten sposób widzialnym to, co 

niewidzialne dla ludzkich oczu. Oprócz poznania treści 

Ewangelii, artystka w swoich refleksjach podkreśla 

konieczność chrześcijańskiego świadectwa:  

 

Pośród innych ludzi powinniśmy być światłem i solą oraz 

świadczyć o wielkości Boga. Jak to możliwe? Oświeceni 

światłem z nieba, codziennie powinniśmy sprawdzać, czy 

służymy bliźnim z takim zapałem, jak to czynimy 

względem Boga. […] Można nas uważać za ludzi 

wiernych i godnych zaufania? 

 

Sztuka religijna w swej różnorodności form i treści ma 

fundamentalne znaczenie dla wierzących w pogłębianiu 

ich życia duchowego. Fan Pu mając ponad 30 lat 

odkryła, że jej misją życiową jest przekazanie wiary 

chrześcijańskiej za pomocą chińskich motywów. 

Pragnąc tworzyć wycinanki, które czynią bardziej 

dostępnym i zrozumiałym przekaz biblijny, dociera do 

każdego, nawet najprostszego człowieka. Niewątpliwie 

duchowe doświadczenie artystki oddziałuje na od-

biorców, zachęcając do pogłębiania relacji z Bogiem. 

W wywiadach Fan Pu wspomina, że po zetknięciu się 

z jej wycinankami podchodzą do niej ludzie i mówią:  

 

tak, teraz zrozumiałem, co mówi do mnie Pismo Święte. 

Niedzielnego kazania nie zrozumiałem, ale Twoje 

wycinanki objaśniają mi, czym jest chrześcijańska wiara. 

 

Kwintesencję przesłania doświadczenia głębi wiary Fan 

Pu ujmują jej słowa:  

 

Chrześcijanie i chrześcijanki powinni być pełni godności, 

ale nie wyniośli. Wszystko co posiadamy pochodzi od 

Boga. Nie istnieje nic, co dawałoby nam prawo uważać 

coś za całkowicie swojego albo mogło być przyczyną 

takiego urojenia. Wierzymy w Boga, który jest nie- 

skończenie większy i jest ponad wszystkim50. 

                                                
50 Tamże, s. 33. Wycinanki Fan Pu zob. także Chiny Dzisiaj 2007, 

nr 4, s. 2; 2008, nr 2, s. 19 i 26; 2008, nr 3, s. 2; 2013, nr 4, 

s. 2.  
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Propozycja studiów w Chinach  

W swoim długim życiu, od czasu studiów w Centralnej 

Akademii Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej w Pekinie 

w latach 1955–1960 aż do dziś, związany jestem z Chi-

nami51. Moją wielką pasją jest opowiadanie o tym kraju 

i jego mieszkańcach, z którymi jestem w stałej, przyja-

cielskiej łączności.   

Jak to się stało, że znalazłem się na studiach w Chi-

nach? Otóż po drugim roku studiów we wrocławskiej 

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (WSSP) dowiedzia-

łem się, że zakwalifikowano mnie jako stypendystę 

państwowego na studia artystyczne z zakresu ceramiki 

w Chinach. Ogarnęły mnie wówczas dwa skrajne uczu-

cia. Pierwsze, to nieskończona radość z możliwości 

studiów artystycznych, a zwłaszcza okazji uczenia się 

ceramiki w kraju, w którym ta dziedzina na przestrzeni 

wieków osiągnęła najwyższy poziom artystyczny 

i techniczny. Drugie uczucie to przerażenie innością 

i tajemniczością tamtego świata, a przede wszystkim 

odmiennością języka, odrębnością kultury i ogromną 

odległością od własnego kraju, było to wszak prawie 

60 lat temu. Najbardziej zapadła mi w pamięć reakcja 

mojej matki: „Synu, jak tam pojedziesz, to stracisz 

wiarę”. Otuchy natomiast dodawał mi licealny nauczy-

ciel, profesor Stanisław Fischer. Kiedy zwróciłem się 

do niego z prośbą o radę – jechać czy nie jechać – jego 

odpowiedź była zdecydowana: „Staszek, jedź!”  
 

Ceramika i inne techniki 

11 września 1955 roku wraz z grupą polskich studen-

tów znalazłem się na Uniwersytecie Pekińskim, aby 

rozpocząć naukę języka chińskiego. Przy miernych 

zdolnościach językowych nauka chińskiego była dla 

mnie trudem doprowadzającym do rozpaczy. W 1956 

roku, po zakończeniu kursu językowego, zostałem za-

                                                
51  Stanisław Tworzydło, ur. 1933, ukończył w 1960 r. Centralną 

Akademię Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej w Pekinie; prowadzi 

Pracownię Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej w Warszawie, jest 

członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków P.S.U. oraz 

członkiem zarządu Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma 

SJ. Współautorką artykułu jest Maria Ziembińska-Tworzydło, 

żona artysty. Zdjęcia pochodzą z archiwum S. Tworzydło.  

 

kwalifikowany na drugi rok studiów w nowo powstałej 

uczelni artystycznej – Centralnej Akademii Sztuki 

Użytkowej i Dekoracyjnej z dwoma wydziałami – tkac-

twa i ceramiki. Razem ze mną na tej uczelni studiowało 

jeszcze troje Europejczyków oraz około 200 Chińczy-

ków, a wśród nich Han Meilin 韩美林, z którym bardzo 

się zaprzyjaźniłem – obecnie słynny malarz i historyk 

sztuki, najsłynniejszy artysta chiński, zwany Wielkim 

Mistrzem lub chińskim Picasso. 

Lata 1957–1960 to okres zawieruchy politycznej 

w Chinach, czas tzw. „wielkiego skoku” i kampanii 

określanej jako „walka z elementami prawicowymi”. 

Studenci europejscy byli niewygodni dla gospodarzy. 

Program naszych zajęć był wówczas bardzo niestabil-

ny, jednak dla moich studiów ta sytuacja okazała się 

zdecydowanie korzystna, gdyż „niewygodni studenci” 

zostali objęci indywidualnym tokiem nauczania. Dzięki 

temu, kiedy przerywano naukę na uczelni i wysyłano 

nas na praktyki poza Pekin, miałem możliwość uczyć 

się malarstwa tuszowego w pracowniach wybitnych ar-

tystów oraz wielu innych dyscyplin sztuki użytkowej. 

Poznałem ośrodki rękodzieła artystycznego, w których 

uczyłem się obróbki nefrytu, laki i emalii komórkowej. 

Przez pół roku przebywałem w znanym ośrodku cera-

micznym koło Kantonu. Przez następnych kilka miesię-

cy nabywałem praktyki w ośrodku kamionki chińskiej, 

istniejącym od czasów dynastii Song (960–1279) 

w okolicach obecnego miasta Handan 邯郸 (prowincja 

Hebei). W zajęciach w różnych miejscach często towa-

rzyszył mi promotor mojej pracy dyplomowej prof. 

Mei Jianying 梅健鹰. W Handan odbywaliśmy wypra-

wy archeologiczne do miejsc starych pieców i wypałów 

ceramicznych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wyprawa archeologiczna w okolicy Handan 

 

 

 

 

 

 

 

Moje spotkania 

z chińską sztuką religijną 

Stanisław Tworzydło 
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Odnowione piece ceramiczne z okolicy Handan, obecnie muzeum 

 

Kontakty z Kościołem  

 

Pamiętając słowa mojej matki wypowiedziane na poże-

gnanie, będąc w Chinach nie przestawałem dbać o kon-

takt z Kościołem. Już w pierwszym roku pobytu wy-

brałem się na pasterkę do kościoła Zachodniego52. Był 

on oddalony od uniwersytetu ok. 10 km. Wieczór wigi-

lijny był mroźny, a pasterka oczywiście o północy. 

Zamówiłem więc rikszę rowerową i niepostrzeżenie 

wymknąłem się z akademika. W drodze, siedząc bez 

ruchu w rikszy, zmarzłem okrutnie, zaproponowałem 

więc rikszarzowi zamianę miejsc. Bardzo się temu 

sprzeciwiał, a kiedy wreszcie go uprosiłem, natych-

miast spowodowałem wypadek, skutkiem czego wraz 

z rikszą i jej właścicielem znaleźliśmy się w rowie. Na 

szczęście ani nam, ani pojazdowi nic groźnego się nie 

stało. Na drugi dzień po tej nocnej eskapadzie musia-

łem w akademiku wysłuchać umoralniających nauk 

niektórych gorliwych polskich kolegów na temat do-

brego prowadzenia się porządnych studentów. Po in-

formacji o tym, że byłem na pasterce ich zapał do pou-

czania mnie i nawracania na naukowy światopogląd 

jeszcze się wzmógł, ale bez skutku. Moje wyprawy do 

kościoła stały się regularne. Kiedy już zacząłem nieco 

lepiej posługiwać się językiem chińskim, odkryłem, że 

w Pekinie funkcjonują jeszcze trzy kościoły: Północny, 

Południowy i Wschodni. Katedrą był kościół Północny, 

do którego co niedzielę chodziłem na Mszę Świętą. 

Dzięki temu poszerzał się też krąg moich znajomych.  

W czerwcu 1956 roku w katedrze odbyły się ostat-

nie święcenia kapłańskie. Jednym z nowo wyświęco-

nych księży był nie żyjący już dziś biskup Pekinu Mi-

                                                
52  Nazwy czterech największych kościołów Pekinu popularnie łączy 

się z kierunkami świata, mówiąc o katedrze Północnej (p.w. Od-

kupiciela – to pierwsza siedziba biskupa Pekinu), katedrze Połu-

dniowej (p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, jest obecnie sie-

dzibą biskupa Pekinu), katedrze/kościele Wschodnim (p.w. św. 

Józefa) i Zachodnim (p.w. Matki Bożej z Góry Karmel).   

chał Fu Tieshan 傅铁山  (1931–2007). Drugim był 

ks. Shi Yukun 石玉堒, długoletni proboszcz parafii pe-

kińskiej. Od czasu tej uroczystości serdecznie zaprzy-

jaźniliśmy się i kontakt trwał przez wiele lat, z wyjąt-

kiem rewolucji kulturalnej. Ks. proboszcza Shi Yukun 

odwiedziłem w 2008 roku i choć miał wtedy 84 lata 

i był już na emeryturze, wciąż dzielnie się trzymał.  

Pasterkę w 1956 roku na zaproszenie księdza Fu 

Tieshan spędziłem z grupą chińskiej młodzieży, zwią-

zanej ze środowiskiem skupionym wokół katedry. Wte-

dy wielkie wrażenie wywarła na mnie przyjaźń chiń-

skich katolików z mnichami buddyjskimi. Jej dowodem 

była obecność tych mnichów na chórze w katedrze pe-

kińskiej w czasie Mszy Świętej w pierwszym dniu Bo-

żego Narodzenia. Na moje zdziwienie ks. Fu odpowie-

dział, że wzajemne odwiedziny różnych wspólnot 

religijnych w czasie najważniejszych świąt religijnych 

stanowią tu tradycję. Obecnie wiele mówi się o dialogu 

międzyreligijnym, a chińscy katolicy już wtedy, za 

pontyfikatu Piusa XII i na długo przed Soborem Waty-

kańskim II, praktycznie wprowadzali go w życie. 

W 1958 roku w Pekinie zamknięto kościoły, otwar-

ty pozostał tylko kościół Wschodni, wokół którego 

skupieni byli tzw. księża patrioci. Duchowni różnych 

wyznań zesłani zostali do obozów pracy lub wtrąceni 

do więzień. Ks. Michała Fu Tieshan wywieziono 

w nieznane. W tym też roku po raz pierwszy mianowa-

no biskupów bez aprobaty papieża. 

Wszystkie wyżej wspomniane spotkania miały cha-

rakter religijno-przyjacielski. Wówczas zbyt mało jesz-

cze wiedziałem o pojmowaniu sztuki przez Chińczyków 

i o stosunku do niej chińskich chrześcijan. Minęło kilka 

lat zanim zdałem sobie sprawę, że w tradycji i kulturze 

chińskiej leży odczuwanie Boga i wyrażanie swych 

uczuć w – szeroko pojętym – słowie i obrazie.   
 

Słowo, obraz i rzeźba 

 

Moje pierwsze zetknięcie się ze sztuką chrześcijańską 

w Chinach miało miejsce w 1957 roku. Po Mszy Świę-

tej w katedrze pekińskiej zatrzymałem się, jak zwykle, 

w małym przykościelnym kiosku z dewocjonaliami. 

Miejsce to odwiedzałem prawie w każdą niedzielę, zy-

skując sobie sympatię sprzedawcy, a mój chiński był 

już na tyle sprawny, że mogliśmy rozmawiać. Myślę, 

że to dlatego sprzedawca wyciągnął ze schowka mnó-

stwo reprodukcji chrześcijańskich obrazków religijnych 

oraz kolekcję krzyżyków i medalików wykonanych tra-

dycyjną chińską techniką emalii przegródkowej. Część 

z tych obrazków była jeszcze w firmowym opakowaniu 

z napisem: CATH. UNIVERSITY PRESS.  
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Krzyżyk i medaliki z kiosku przy katedrze w Pekinie, 1957 rok 
 

Z opisu na kopercie z obrazkami wynikało, że są to re-

produkcje obrazów malowanych na Uniwersytecie Ka-

tolickim w Pekinie na Wydziale Sztuki Religijnej. 

Przed wprowadzeniem komunizmu misjonarze wielu 

zgromadzeń zakonnych prowadzili w Chinach szkoły 

katolickie o zróżnicowanym poziomie nauczania. Pod 

patronatem Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) 

do 1951 roku działał w Pekinie Uniwersytet Katolicki 

Fu Jen. Na uniwersytecie tym był również Wydział 

Sztuki Religijnej. Werbiści otwierając ten wydział, do-

skonale zdawali sobie sprawę, jak ważny jest obraz dla 

chińskich chrześcijan. Po likwidacji uniwersytetu przez 

władze komunistyczne został on ponownie otwarty 

w 1963 roku na Tajwanie, gdzie funkcjonuje do dziś. 

W upaństwowionym gmachu uniwersyteckim w Peki-

nie, który pozostał nienaruszony, mieści się obecnie 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 
 

 
 

Gmach dawnego Uniwersytetu Fu Jen w Pekinie,  

dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny 

W europejskiej filozofii katolickiej obraz nie stanowi 

tak ważnego elementu przeżyć religijnych jak u wierzą-

cych Chińczyków. Tę potrzebę Chińczyków rozumiał 

już wielki misjonarz – ks. Fu, Fu shenfu 福神父, św. 

Józef Freinademetz SVD, który w latach 80. XIX w., 

tworząc ośrodek werbistów w Poli 坡里 w prowincji 

Shandong wyposażył go również w pracownię pla-

styczną. Święty misjonarz dobrze rozumiał potrzebę 

Chińczyków, by chwałę Boga głosić nie tylko słowem, 

ale wyrażaniem zachwytu nad otaczającym światem 

przez obraz lub rzeźbę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ruiny pracowni plastycznej w Poli, rok 2008 
 

O potrzebie wyrażania duchowości przez sztukę pla-

styczną przekonałem się jeszcze w czasie praktyk stu-

denckich. W czasie jednej z nich dowiedziałem się, że 

w okolicznej wsi jest ludowy rzeźbiarz, który lepi 

z gliny różne figurki, również religijne (buddyjskie 

i daoistyczne). Postanowiłem go odwiedzić. Moją 

prośbę skierowaną do kierownictwa fabryki, w której 

odbywaliśmy praktyki, poparło kilku miejscowych ar-

tystów, także zainteresowanych takim spotkaniem. 

W miarę zwiedzania pracowni ludowego artysty rosło 

we mnie rozczarowanie: same socrealistyczne postacie 

rewolucjonistów i przodowników pracy. Dopiero po 

natarczywym dopytywaniu: Czy to już wszystko co 

rzeźbisz? – artysta otworzył zamkniętą szczelnie szafę 

i naszym oczom ukazało się bogactwo postaci świętych 

– buddyjskich i daoistycznych. Kupiłem tam buddyjską 

Boginię Miłosierdzia (Guanyin pusa 观音菩薩), która 

do tej pory czuwa nad moją artystyczną działalnością.  
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To, co widoczne i niewidoczne 

Poznając chińską mentalność i przeżycia duchowe 

Chińczyków, zdałem sobie sprawę, że najpierw potrze-

buję poznać rolę i miejsce sztuki – malarstwa wraz 

z kaligrafią, muzyki i poezji w kulturze chińskiej. Te 

trzy dyscypliny nazywane są przez Chińczyków trzema 

elementami doskonałości w kulturze. Żyjący w VIII 

wieku Wang Wei 王维 w lapidarny sposób ujął związek 

pomiędzy obrazem a słowem/poezją: „obraz to nama-

lowany wiersz, wiersz to słowami ujęty obraz”53.  

Sztuka wszystkich religii w Chinach, a sztuka 

chrześcijańska szczególnie, też wiążą się nierozerwal-

nie z takim pojmowaniem duchowych przeżyć. Na do-

znaniach duchowych w procesie tworzenia opiera się 

sześć zasad powstawania doskonałego obrazu (zarówno 

w formie płaskiej, jak i przestrzennej), ustalonych 

przez Xie He 谢赫 – chińskiego artystę, historyka i kry-

tyka sztuki przełomu IV i V wieku. Uważał on, że 

w dobrym obrazie oprócz optymalnie wykonanych prac 

warsztatowych najważniejsze jest to, co jest niewidocz-

ne, czyli myśl określona jako „żywotna harmonia 

tchnienia”54. Sformułowane przez tego filozofa-artystę 

zasady wiążą nierozerwalnie duchowość obrazów za-

równo daoistycznych, buddyjskich, konfucjańskich, jak 

i chrześcijańskich. Najbliższe tej duchowości malarstwa 

chińskiego są w chrześcijaństwie prawosławne ikony. 

Proces tworzenia ikony to sposób modlitwy. Nawet 

w określaniu jej powstawania nie mówi się o malowa-

niu tylko o pisaniu ikony. W chińskim malarstwie reli-

gijnym (zwykle nie chrześcijańskim) też istnieje pojęcie 

„obraz zapisanej idei”. 

O filozofii sztuki chrześcijańskiej w Chinach i toż-

samości artysty pisał w „Chinach Dzisiaj” Dariusz 

Klejnowski-Różycki55. Z jego wnikliwej analizy wynika 

postawiona teza, że „ikona może być pomostem mię-

dzy rozumieniem sztuki europejskiej i chińskiej, 

zwłaszcza jeśli zgłębimy zagadnienie tożsamości arty-

sty”56. 

Nie będę tu zgłębiał filozoficznych podstaw sztuki 

chińskiej, ale wydaje mi się, że przy wszystkich kon-

taktach z chińskim odbiorcą sztuki, a szczególnie 

w działalności misyjnej, ogromnie ważne jest, by wy-

czuwać potrzeby tych, którym niesiemy Ewangelię.  
 

Noworoczny obrazek 

 

Dla Chińczyków obraz jest bez wątpienia elementem 

ściśle związanym z przeżyciem religijnym. Charaktery-

                                                
53  Zob. Pál Miklós, Malarstwo chińskie. Wstęp do ikonografii ma-

larstwa chińskiego, tłum. Mieczysław J. Künstler, Warszawa 

1987, s. 215. 
54  Tamże, s. 12 i 95.  
55  „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 2, s. 34-36.  
56  Tamże, s. 36.  

stycznym dowodem takich moich obserwacji jest ob-

chodzenie chińskiego święta Nowego Roku. Jest to 

najważniejsze, radosne, religijne i rodzinne święto 

w tradycji Chin. Ściśle z nim związana jest ludowa tra-

dycja wzajemnego obdarowywania się obrazkami ilu-

strującymi wypowiadane życzenia wszelkich błogosła-

wieństw (szczęścia, długowieczności, bogactwa, 

radości, zdrowia i wszelkiego powodzenia). Obrazki, 

bardzo kolorowe i samodzielnie wykonywane w dwóch 

tradycyjnych technikach twórczości ludowej – wycina-

nek i drzeworytu wodnego – są najcenniejszym prezen-

tem i przez najbliższy rok zdobią okna i ściany obda-

rowanych domów. Miałem wrażenie, że chińscy 

chrześcijanie są jakby pozbawieni tego typu twórczości, 

wyrosłej w tradycji ludowej, a nie rozpowszechnionej 

we wspólnotach chrześcijańskich. Zafascynowany 

przekazywaniem życzeń przez ofiarowywanie obrazka 

zacząłem w swojej pracowni w Warszawie i przy 

wszystkich możliwych okolicznościach propagować 

konieczność rozwijania w plastyce kierunku „sztuka re-

ligijna dla domu”.  
 

Chińskie siostry w Warszawie 

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat pogłębiły się moje kon-

takty ze sztuką religijną i Kościołem w Chinach. Stało 

się to za przyczyną o. Antoniego Koszorza SVD, który 

przez naszego wspólnego znajomego dotarł do mojej 

pracowni. Głównym powodem była inicjatywa chiń-

skich katolików, aby studiujących w Europie księży 

i siostry zakonne kształcić nie tylko w zakresie teologii, 

ale również w umiejętności wyrażania uczuć przez ob-

raz. Okazało się, że w Polsce nie ma uczelni katolic-

kiej, na której istnieje ten typ kształcenia. Wtedy wy-

płynęła moja kandydatura, jako tego, który jest 

zaangażowany w twórczość „sztuki religijnej dla do-

mu” oraz zna kulturę i język chiński. Ponadto od wielu 

lat w swojej pracowni prowadziłem naukę sztuki użyt-

kowej i dekoracyjnej, miałem więc kwalifikacje dydak-

tyczne. Zostałem poproszony o podjęcie się tego zada-

nia. 

W efekcie działań ojców werbistów (SVD), Zgroma-

dzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego 

(SSPS) i Związku Polskich Artystów Plastyków Polska 

Sztuka Użytkowa, w 2007 roku przyjechały do Sule-

jówka na trzyletnie stypendium dwie siostry Jana i Hia-

cynta ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela 

z diecezji Handan (w 1959 roku w tej okolicy odbywa-

łem jedną z najmilej wspominanych przeze mnie prak-

tyk ceramicznych).  

Siostry uczyły się chętnie i były zainteresowane 

tym, co robią. Po rocznym, wstępnym etapie nauki 

technik plastycznych i rysunku oraz równoległej nauce 

języka polskiego siostry zaczęły nawiązywać przyja-
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cielskie relacje z polskimi koleżankami z pracowni, 

wspólnie z nimi chodziły na ciekawsze wystawy i poje-

chały na ok. dwutygodniowe zajęcia w plenerze. Po-

nieważ s. Hiacynta lepiej wykonywała prace „płaskie”, 

a s. Jana lepiej widziała przestrzennie, mogły tworzyć 

wspólne prace w technice estampażu.  
 

Estampaż 

 

W języku chińskim estampaż nosi nazwę tuopian 拓片, 

co dosłownie oznacza ręczne odbijanie. Technikę tę 

wynaleziono w Chinach w czasie dynastii Tang (618–

907). Służyła uzyskiwaniu na papierze odbitki reliefu 

wykonanego w twardym materiale – najczęściej w ka-

mieniu, ceramice, drewnie lub metalu. Technika ta 

zwróciła moją uwagę, gdy byłem jeszcze studentem 

chińskiej uczelni. Pod kierunkiem profesora Han Wen 

韩问, zainspirowany azjatyckim przykładem, zacząłem 

uczyć się estampażu poza oficjalnym programem zajęć. 

Po powrocie z Chin, kiedy zorganizowałem własną 

pracownię, zacząłem się zastanawiać, jak wykorzystać 

fascynację estampażem w naszych realiach. Rozpoczą-

łem poszukiwania twardego materiału, który mógłby 

służyć jako podłoże projektów.  
 

 
 

Praca nad reliefem 
 

Jako ceramik postanowiłem wykorzystać jedną z naj-

starszych technik zdobniczych, czyli relief wykonywa-

ny na podsuszonej płytce z gliny. Po wykonaniu pro-

jektu na płytce glinianej, płytka jest wypalana 

i następnie służy jako matryca do odbijania. W zależ-

ności od cierpliwości i talentu odbijającego, powstający 

obraz nosi wiele jego myśli twórczej. Są tu więc dwa 

etapy tworzenia – projekt w postaci reliefu i odbitka na 

bibułce lub tkaninie w postaci gotowego obrazu.  

Przez ostatnich kilka lat ta technika twórcza jest 

przedmiotem nauczania w mojej pracowni. Unikalną 

cechą pracy nad powstaniem obrazu-estampażu jest 

wspólne tworzenie dzieła. Każda z czynności tego pro-

cesu wymaga innego talentu, zamiłowania i umiejętno-

ści, choć czasem bywa i tak, że jedna osoba potrafi za-

fascynować się wszystkimi etapami powstawania 

dzieła, od ugniatania gliny do ostatecznego oprawienia 

ukończonego obrazu. Ponieważ jednak rzadko spotyka 

się tak wszechstronne zamiłowania jednej osoby, es-

tampaż w mojej pracowni jest dyscypliną, w której je-

den projekt wykonuje kilka osób. Wspólność tworzenia 

jest nie tylko wynikiem obserwacji dydaktyka, ale wy-

pływa też z idei samego estampażu. 
 

 

 
 

Częściowo gotowy obraz – odbitka z projektu reliefu  

na wypalonej płytce glinianej 
 

 

 
 

Siostry Hiacynta i Jana z wykonanymi przez siebie pracami, 

na tle estampażowych obrazków 
  

Siostry Jana i Hiacynta żywo zaangażowały się w two-

rzenie estampażu, a za główną tematykę prac przyjęły 

poczet świętych. Przy ich wykonywaniu wykazały się 

wielką wrażliwością i dokładnością. I chyba na tyle za-

akceptowały tę technikę, że po powrocie do swego 

zgromadzenia w Chinach, w pracowni, która już wcze-

śniej istniała, zaczęły uczyć inne siostry pracy tą tech-

niką.  
O zrozumieniu misji, jaką mają przed sobą siostry 

wracające do Chin, może świadczyć zdanie, jakie napi-

sała s. Jana przed wyjazdem z Polski po trzech latach 
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życia we wspólnotach zakonno-misyjnych w Polsce 

i nauki sztuki religijnej w tym czasie: „Nie dał mi Pan 

Bóg daru języków, ale dał mi ręce. Wyrobami moich 

rąk chcę głosić Ewangelię ludziom”. Wydaje mi się, że 

to zdanie jest niesłychanie ważne i podkreśla wagę 

twórczości plastycznej w procesie formacyjnym Chiń-

czyków.  
 

Ośrodki sztuki religijnej w Chinach 

 

Nawet w obecnych, trudnych dla katolików chińskich 

warunkach, w każdej większej wspólnocie powstają 

ośrodki twórczości plastycznej. Naocznie przekonałem 

się o tym w 2008 roku, gdy byłem członkiem delegacji 

Komisji Episkopatu Polski do Spraw Misji do Chin. 

W zespole był wspomniany już o. Antoni Koszorz SVD, 

ówczesny sekretarz KEP ds. Misji ks. Czesław Nowo-

rolnik i ja jako znający język chiński przedstawiciel la-

ikatu. Wyprawa miała na celu zapoznanie się z aktual-

nymi możliwościami rozwoju Kościoła katolickiego.  

Patrząc na nowe gmachy kościołów, seminariów 

i zgromadzeń przypominały mi się studenckie wędrów-

ki po Chinach w latach 1955–1960, gdy znalezienie ko-

ścioła katolickiego graniczyło z cudem. Nie wszystkie 

kościoły, które mijaliśmy, są współcześnie wybudowa-

ne. W górzystym terenie, ok. 30 km od Szanghaju na 

wzniesieniu znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej 

z Sheshan 佘山. Jest to najsłynniejsze chińskie sanktua-

rium maryjne, tak ważne dla Chińczyków, jak dla nas 

Jasna Góra. Kościół, którego początki sięgają lat 60. 

XIX wieku, rozbudowano w latach 1925–1935 57 . 

Szczególny rys architektoniczny świątyni stanowi rzeź-

ba umieszczona na szczycie wieży. Jest to postać Matki 

Boskiej, trzymającej nad swą głową Dzieciątko Jezus 

z  szeroko rozpostartymi ramionami. Z daleka rzeźba 

ta sprawia wrażenie krzyża. 

Przejechaliśmy część Chin od Pekinu do Szanghaju. 

Byliśmy przyjmowani przez biskupów z kilku diecezji. 

Zwiedzaliśmy po drodze liczne sanktuaria, kościoły 

i seminaria. Wielką radością było dla mnie, że wszę-

dzie zauważałem szacunek do obrazu, tak znamienny 

dla kultury chińskiej, a objawiający się tym, że przy 

większych ośrodkach działalności katolickiej, przy 

zgromadzeniach i parafiach utworzono pracownie pla-

styczne. Pod tym względem największe wrażenie zrobi-

ła na mnie wizyta u biskupa Szanghaju. Naszej delega-

cji dane było spotkać się z 93-letnim wówczas 

biskupem Alojzym Jin (Jin Luxian 金鲁贤, 1916–2013), 

swobodnie z nim rozmawiać i wręczyć podarunki58. 

 

                                                
57  Więcej o historii góry She i kultu maryjnego w tym miejscu zob. 

Roman Malek, Zarys dziejów kultu maryjnego na świętej górze 

She k. Szhanghaju, „Chiny Dzisiaj” 2008, nr 2, s. 38-49. 
58  Bp Alojzy Jin zmarł 26 kwietnia 2013 roku w wieku 97 lat. Zob. 

„Chiny Dzisiaj” 2013, nr 2, s. 14-16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Nasza delegacja z biskupem diecezji szanghajskiej Alojzym Jin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie rozmowy z biskupem podarowałem mu swój 

estampaż przedstawiający oblicze Chrystusa. Biskup 

był wyraźnie zainteresowany obecnością artysty w de-

legacji i polecił nam koniecznie zwiedzenie w Szangha-

ju pracowni plastycznych witrażu i metaloplastyki, któ-

re były pod jego szczególną opieką. W pracowniach 

tych tworzą utalentowani chińscy artyści, a ich dzieła 

zdobią wnętrza kościołów w jego diecezji. 

Witraże jako stacje drogi krzyżowej robią wielkie 

wrażenie we wnętrzu katedry w Szanghaju. Ich projek-

tantką jest Theresa Wo Ye 沃野, absolwentka tej samej 

uczelni, którą ukończyłem 50 lat wcześniej.  

W czasie naszej podróży wiele czasu i uwagi po-

święciliśmy diecezji Handan, jednej z tych diecezji, 

w których Kościół katolicki prężnie działa. Odwiedzili-

śmy główny kościół diecezji i byliśmy goszczeni przez 

80-letniego wówczas biskupa Stefana Yang Xiangtai 杨

祥太, który do dzisiaj sprawuje swą posługę.  

W diecezji Handan ma swój główny dom zakonny 

Zgromadzenie Sióstr Ducha Świętego Pocieszyciela, do 

którego należą studiujące w Polsce teologię siostry: Ka-

tarzyna i Franciszka oraz uczące się w mojej pracowni 

Jana i Hiacynta. Moje szczególne zainteresowanie bu-

dziła pracownia plastyczna sztuki religijnej przy zgro-

madzeniu, w której siostry zajmują się projektowaniem 
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rzeźb i wykonaniem innych dewocjonaliów służących 

katolikom do kultu religijnego. Ze smutkiem stwierdzi-

łem, że są to w większości odlewy europejskich jar-

marcznych figurek. W Chinach, gdzie sztuki plastyczne 

są wyjątkowo wysoko rozwinięte, takie postępowanie 

było dla mnie zaskakujące. Zrozumiałem wtedy mą-

drość przełożonej zgromadzenia, która zabiegała 

o skierowanie swoich podopiecznych (Hiacynty i Jany) 

na naukę do pracowni zajmującej się sztuką religijną. 

Również w Handan miałem inne, z kolei bardzo mi-

łe odczucie, gdy odwiedziliśmy pracownię rysunku 

przy kościele parafialnym, prowadzoną przez artystkę 

Marię Shen, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych 

w Pekinie. W tej pracowni świeccy parafianie i siostry 

zakonne uczą się prawidłowego rysunku i tworzą ory-

ginalne prace. 

W dalszej podróży po diecezji Handan odwiedzili-

śmy Zgromadzenie św. Józefa. Wśród sióstr tego mło-

dziutkiego zgromadzenia były moje dwie następne 

uczennice: siostry Maria i Teresa. 
 

 
 

Maria i Teresa ze Zgromadzenia św. Józefa, moje kolejne uczennice 
 

Czas nauki tych dwóch sióstr z Chin też już się skoń-

czył. Zarówno one, jak i ich poprzedniczki, s. Hiacyn-

ta i s. Jana, wróciły do swoich zgromadzeń i wzięły na 

siebie obowiązek ewangelizacji przez obraz. Należy 

mieć nadzieję, że będą mogły dalej rozwijać talent pla-

styczny w służbie Bogu i ludziom.  

 

Dla Europejczyka kaligrafia chińska (shufa 書法) jest 

równie niezrozumiała jak obraz abstrakcyjny dla laika. 

Sens znaków chińskich jest dla niego zamknięty, a o 

wewnętrznych regułach znaków chińskich ani 

o odmianach stylistycznych nie ma żadnego pojęcia. 

Tymczasem kaligrafia jest jednym z najistotniejszych 

elementów sztuki chińskiej. Klasyczny obraz chiński, 

malowany za pomocą tych samych narzędzi pisarskich, 

co kaligrafowane znaki, w swej strukturze zawiera naj-

częściej fragment chińskiego tekstu, który jest wkom-

ponowany w całość. Oprócz tego Chińczycy szczycą 

się tworzeniem obrazów składających się jedynie z ka-

ligrafowanego tekstu, czymś, co w sztuce europejskiej 

w zasadzie nie występuje: wykaligrafowany tekst peł-

niący rolę obrazu. W Europie kaligrafia ma także swo-

ją długą historię, podobnie jak kaligrafie tybetańska, 

sanskrycka, hebrajska i arabska. Każda z nich odzwier-

ciedla pewną wizję świata, ma swoje szkoły i odmiany, 

wybitne jednostki i kontrowersyjne zagadnienia. Kali-

grafia chińska jest jednak wyjątkowa z tej racji, że ję-

zyk chiński jest jedynym, który zdecydował się w miej-

sce słów używać maleńkich rysunków, które związane 

są wprost z estetyką, a nie jedynie z użytecznością ko-

munikacyjną59. 

Kaligrafia chińska jest w pewnym sensie sztuką te-

rapeutyczną. Mówi się, że przy niej człowiek się nie 

starzeje, uczy się odpowiedniego oddychania, postawy 

ciała, odpowiedniego ruchu, skupienia, uporządkowa-

nia myśli, uważnego spojrzenia, opanowania form i do-

tyku. Kaligrafowanie to akt twórczy, o czym pisał 

w swym dziele Cai Yong 蔡邕 (II w. po Chr.): 

 

Przed przystąpieniem do pisania należy przegnać z głowy 

wszelkie smutne myśli. Trzeba być w dobrym nastroju 

i czuć się swobodnym. Przed zaczęciem pisania należy 

przez pewien czas oddać się rozmyślaniom. Gdy umysł 

jest czymś zajęty, nie można dobrze pisać, nawet 

posługując się najlepszymi pędzelkami. Gdy umysł jest 

wypoczęty, ruch pędzelka jest swobodny i w ten sposób 

uzyskuje się wspaniałe znaki. 

                                                
59  Lucien X. Polastron, Kaligrafia chińska, tłum. Justyna Piątek, 

Warszawa 2007, s. 9 nn. 

 

Sztuka chińska 

Kaligrafia 
 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 

 

W rozległej panoramie kultury każdego naro-

du artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za 

głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę 

wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają 

dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej 

ludzkości, ale pełnią także cenną posługę spo-

łeczną na rzecz dobra wspólnego.  
 

Jan Paweł II, List do artystów, 4 
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Gdy się pisze, trzeba, by każdy znak miał swój 

odrębny wygląd. Inaczej mówiąc, wygląd nakreślonego 

znaku winien pozwolić na poznanie uczuć, jakie on 

zawiera, myśli radosnych lub smutnych, które wzbudza. 

Czasem znak winien być jak ptak, który odlatuje. Czasem 

jak miecze krzyżujące się jak strzała w locie. Czasem jak 

burze grzmiące, jak groźnie pomrukujące wulkany, 

innym zaś razem jak przepływające chmury lub jak 

błyszczące gwiazdy. Wreszcie każdy ze znaków winien 

odzwierciedlać właściwą osobowość jakiegoś istnienia lub 

przedmiotu. Oto co można nazwać kaligrafią. 

[...] Aby znaki były dobre, muszą one być naturalne. 

Kiedy chce się nakreślić linię pionową, trzeba rozpocząć 

od skierowania pędzelka lekko ku górze, a następnie 

pociągnąć kreskę ku dołowi. Gdy już dojdzie się do końca 

linii, trzeba znów trochę skierować pędzelek ku górze. 

Wedle tej zasady należy kreślić każdą linię. W ten sposób 

znaki zyskają siłę i wigor. Aby tak móc pisać, włosie 

pędzelka musi być niezwykle giętkie60. 
 

Pociągnięcia pędzla, forma pisma, duch qi 氣, czyli siła 

witalna, która ujawnia się w znaku pisma, odzwiercie-

dlają indywidualność artysty, jego stan duchowy i jego 

kondycję fizyczną. Podobnie jak w rysunku, ważną ro-

lę odgrywa tu kompozycja, budowa, równowaga, har-

monia, proporcje i jedność całości. Kaligrafowie zwra-

cają uwagę na szczegóły elementów kresek, z których 

zbudowany jest cały znak. Istotna jest kolejność malo-

wanych kresek, ruch i nacisk pędzla, rozszerzanie się 

lub zwężanie linii. Poprzez wszystkie te elementy 

wprawny odbiorca jest w stanie z ruchu ręki i kształtu 

znaków odczytać fizjologiczne właściwości człowieka 

(oddech, uderzenia serca, pracę muskułów, a nawet 

wady, choroby itd.). Kaligrafia komunikuje cechy 

ludzkiej psychiki, a wykształceni w kaligrafii Chińczy-

cy są w pewnym sensie grafologami61.  

W kaligrafii Chińczycy znajdują szczególne upodo-

banie do równowagi asymetrycznej, do małych od-

stępstw w strukturze pisanych znaków. Gdy małe od-

stępstwa od sztywnych reguł można ująć w pewien 

spójny system, wówczas znawca potrafi dostrzec indy-

widualność piszącego poprzez ledwo wyczuwalne drże-

nia kreski, drobne uchybienia wobec zasady równowagi, 

manierystyczne, nieznaczne nieregularności itd.  

Pismo chińskie jest jednym z najstarszych na świe-

cie, a na pewno najstarszym, które zachowuje swoją 

kulturową ciągłość. Archeologiczne wykopaliska po-

świadczają, że najstarsze zabytki pisma chińskiego li-

                                                
60  Cyt. za: Mieczysław J. Künstler, Pismo chińskie, Warszawa 

1970, s. 148-150. 
61  André Kneib, La calligraphie chinoise. Un bref aperçu, w: Les 

Dossiers du Grand Ricci. Aperçu de la civilisation chinoise, 

Paris 2003, s. 311-331.  

czą sobie ok. 8000 lat 62 . Proces powstawania pisma 

chińskiego jest do prześledzenia w znaleziskach archeo-

logicznych, na podstawie których wiadomo, że prze-

biegał on niezależnie od innych ognisk cywilizacyjnych 

Najstarszą zachowaną formą pisma chińskiego są napi-

sy na kościach wróżebnych, tzw.  jiaguwen 甲骨文. Są 

to inskrypcje, które ryto na skorupach żółwi (jia 甲) 

i kościach zwierzęcych (gu 骨) podczas procesu wró-

żenia w czasach dynastii Shang (ok. 1600–1046 przed 

Chr., tradycyjna data: 1766–1122 przed Chr). Jest to 

pismo w dużej mierze ideograficzne, zaawansowane, 

mimo iż jeszcze nie istniała jedna, ustalona norma pi-

sowni: niektóre znaki są używane w kilku funkcjach, 

bywa również, że mają po kilka form (różniących się 

wielkością, stopniem złożoności, liczbą i kształtem kre-

sek itp.); teksty, zapisywane w kolumnach pionowych, 

czasem pisano od lewej do prawej, a czasem odwrot-

nie 63 . Do tworzenia/pisania takich znaków używano 

rylca lub innego ostrego, metalowego narzędzia. Mate-

riały pisarskie miały ewidentny wpływ na kształt zna-

ków.  

Kolejnym etapem rozwoju pisma chińskiego były 

napisy na naczyniach z brązu, tzw.  jinwen 金文  / 

zhongdingwen 鐘鼎文 / mingwen 銘文. Najwcześniejsze 

naczynia z napisami pochodzą z epoki Shang z XIII w. 

przed Chr.; najdoskonalsze wytapiano za czasów dyna-

stii Zhou (1022–256 przed Chr.). W porównaniu z dzi-

siejszym pismem, znaki na brązach mają bardziej nie-

regularne kształty i różnią się między sobą rozmiarem. 

Ze względu na grawerunek kształt znaków jest dla za-

chodniego odbiorcy podobny do napisów na kościach 

wróżebnych, choć mają łagodniejsze i wyraziste kształ-

ty. Pojawiły się kilkaset lat po inskrypcjach wróżeb-

nych. 

Z napisów na kościach wróżebnych i naczyniach 

z brązu wyewoluowało pismo wielkopieczęciowe (da-

zhuan 大篆). Pismo to było używane w państwie Qin 秦 

przed zjednoczeniem Chin, które stało się podstawą dla 

ujednoliconego systemu pisma w cesarstwie chińskim. 

Powstało w ok. VIII w. przed Chr. Jego znaki ryto za 

pomocą rylca na paskach wygładzonego bambusa. Pod 

koniec epoki Zhou wynaleziono pędzel pisarski, któ-

rym pisano zarówno na bambusie, jak i na jedwabiu. 

Po nim nastąpiło pismo małopieczęciowe (xiaozhuan 小

篆). Było to ujednolicone, ozdobne pismo wprowadzo-

ne po zjednoczeniu Chin za rządów Qin Shi Huangdi 秦

始皇帝, czyli pierwszego cesarza w III w. przed Chr. 

Służyło ponad dwa wieki i przyczyniło się do standary-

                                                
62  Paul Rincon, ‘Earliest writing’ found in China, BBC Science, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2956925.stm 

[dostęp:15.02.2014]. 
63  Cecylia Lindquist, China. Empire of Living Symbols, Cambridge 

2008, s. 34. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2956925.stm
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zacji pisma w całym cesarstwie. Nazwa pisma małopie-

częciowego wywodzi się od pieczęci urzędowych, które 

w cesarstwie były szeroko stosowaną formą autoryzacji 

i zabezpieczania korespondencji urzędowej. Ten rodzaj 

pisma wszedł do użytku po nakazie spalenia wcześniej-

szych ksiąg (213 przed Chr.).  Li Si 李斯 jako propaga-

tor legizmu i kanclerz na dworze Pierwszego Cesarza 

Dynastii Qin podjął próbę zlikwidowania konkurencyj-

nych szkół filozoficznych, szczególnie konfucjanizmu, 

nakazując zniszczenie ich tekstów kanonicznych. Wy-

jątkiem miały być jedynie teksty legistyczne oraz te po-

święcone tematyce życiowo-praktycznej (jak np. medy-

cyna, rolnictwo i wróżbiarstwo)64. 

Pismo małopieczęciowe zostało zastąpione pismem 

kancelaryjnym (lishu 隷書), wprowadzonym do szero-

kiego użytku u schyłku Zachodniej Dynastii Han. Od 

niego wywodzą się kolejne odmiany pisma. Pojawiło 

się ono równolegle z pismem małopieczęciowym w III 

w. przed Chr., ale było bardziej dopasowane do pisania 

pędzlem. Niedługo po jego wprowadzeniu wynaleziono 

papier, który zastąpił dotychczasowe materiały. Waż-

niejsze teksty ryto w kamieniu według wzoru wykali-

grafowanego na papierze. Do dzisiaj jest to stosowane 

w ozdobnej kaligrafii. Pismo kancelaryjne kończy ewo-

lucję pisma chińskiego jako systemu znaków (aż do 

uproszczenia w latach pięćdziesiątych XX w.). 

W chińskiej kaligrafii artyści-pisarze stosują styliza-

cje wiernie odtwarzające powyższe rodzaje pisma, two-

rząc wspaniałe obrazy, będące w zasadzie jedynie tek-

stem. Chińczycy stosują także pewne style 

kaligraficzne, do podstawowych z nich należą: pismo 

trawiaste, bieżące i wzorcowe. 

Pismo wzorcowe (kaishu 楷書) wyparło pismo kan-

celaryjne, bo jest łatwiejsze do kreślenia, a jego znaki 

są bardziej czytelne i dostosowane do takich narzędzi 

pisarskich jak pędzel i papier. Charakterystyczną cechą 

tego stylu są szerokie wykończenia kresek. Z pisma 

kancelaryjnego wywodzi się także pismo bieżące 

(xingshu 行書), będące kolejnym stylem kaligrafii chiń-

skiej. Charakteryzuje się ono uproszczeniem formy 

i łączeniem osobnych kresek w całości, wykonywane 

jednym pociągnięciem pędzla. Był to pierwszy krok 

w kierunku stworzenia swoistej stenografii chińskiej. 

Kolejnym krokiem w kierunku uproszczenia było pi-

smo trawiaste (caoshu 草書), które jest szczególnie in-

teresującą odmianą pisma chińskiego, powstałą w celu 

przyspieszenia i ułatwienia kreślenia znaków. Jego 

największym mankamentem jest nieczytelność („szalo-

ne” pismo trawiaste: kuangcao 狂草). Pismo trawiaste 

pojawiło się w Chinach za czasów dynastii Han jako 

odmiana pisma kancelaryjnego. Kreślenie znaków 

                                                
64  Marcel Granet, La pensée chinoise, Paris 1950, s. 47. 

przyspieszano dzięki łączeniu kresek, omijaniu frag-

mentów znaków lub ich zastępowaniu uproszczonymi 

formami (np. jedna kreska zamiast czterech kropek). 

W wielu dokumentach zachowanych na bambusowych 

deszczułkach i drewnianych płytach trawiaste i kancela-

ryjne formy znaków są przemieszane. Dzięki temu 

można śledzić ich ewolucję. Uproszczenia stosowane 

w piśmie trawiastym były całkowicie umowne, bez 

konsekwencji, bez żadnych tendencji reformatorskich, 

jednak ujawniające indywidualność pisarza. 

Każdy z omawianych wyżej stylów pisma chińskie-

go ma swoich czołowych, znanych kaligrafów, którzy 

zapisali się w historii sztuki chińskiej. W czasach, gdy 

pismo już ostatecznie się ukształtowało, związek pisma 

ze sztuką dalej się zacieśniał, a z biegiem czasu samo 

pismo poczęło być samodzielnym dziełem sztuki. Dłuż-

sze lub krótsze napisy stały się nieodłączną częścią 

dzieł malarskich.  

 

Przykład pisma wielkopieczęciowego, małopieczęciowego, kancela-

ryjnego, znormalizowanego, bieżącego i trawiastego65 

                                                
65  M. J. Künstler, Pismo chińskie, Warszawa 1970, s. 145. 
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1. Wstęp 

Wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną, w mi-

łości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega 

fundament, na którym opiera się rzeczywistość i jej 

ostateczne przeznaczenie 1. Nie dziwimy się więc mi-

sjonarzom, którzy w swym życiu odkryli ten wielki dar 

i chcieli się nim dzielić. Tym bardziej, gdy uświado-

mimy sobie, że skoro wiara rodzi się ze spotkania, do 

którego dochodzi w historii, i oświeca naszą drogę 

w czasie, to musi być ona przekazywana przez wieki. 

I jak dzięki nieprzerwanemu łańcuchowi świadectw do-

ciera do nas oblicze Jezusa2, tak dzięki naszemu świa-

dectwu dociera ono do nieznających jeszcze Chrystusa.  

 W łańcuchu świadectw wiary znalazł się również św. 

Franciszek z Asyżu wraz ze swymi braćmi. Franciszek 

Bernardone, syn bogatego kupca, odkrył drogocenną 

perłę wiary. Poznał, że dla Chrystusa można zrezy-

gnować ze wszystkiego, bo mając Jego, ma się wszystko, 

co jest istotne w życiu. To w Nim Biedaczyna z Asyżu 

odkrył miłość Boga, Miłość, o której miał mówić, że nie 

jest kochana. Ale to właśnie ta Miłość nadała nowy sens 

Jego życiu, sens, który przekracza granice doczesnej 

egzystencji i sięga wieczności. Doświadczenie spotkania 

z Chrystusem, z Wcieloną Miłością Boga, przepełniła go 

tak wielką radością, że początkowo patrzący na niego 

z politowaniem i szyderstwem ludzie, później sami za-

pragnęli żyć w taki sposób jak Franciszek. On sam 

pragnął tym wielkim darem dzielić się ze wszystkimi, 

aby i inni pośród cierpienia, niepewności i braku nadziei 

mogli rozpoznać prawdziwe oblicze Boga. Chciał, aby 

mogli odkryć, że mają dobrego Ojca w niebie, który dał 

się człowiekowi w swoim Synu.  

                                                
1 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, 15. 
2 Tamże, 38. 

 W swej gorliwości i zapale misyjnym Franciszek sam 

podejmował kilka podróży misyjnych3. W 1212 r. pra-

gnąc dotrzeć do Syrii wsiadł na statek, lecz wiatry 

sprawiły, że dotarł do Dalmacji. W konsekwencji po-

wrócił do Ankony. Później próbował dostać się do 

Maroka przez Hiszpanię, ale choroba uniemożliwiła mu 

dotarcie do miejsca, w którym miał nadzieję zdobyć 

palmę męczeństwa4. W 1219 r. udał się do Egiptu. To 

właśnie podczas tej podróży spotkał się z sułtanem 

Melek-el-Kamelem w Damietcie. W drodze powrotnej 

odwiedził Ziemię Świętą, Syrię i Cypr. We Włoszech 

dowiedział się o śmierci męczeńskiej pięciu braci, którzy 

oddali swoje życie 12 stycznia 1220 r. w Maroku. Sły-

sząc tę wiadomość powiedział: Teraz mogę powiedzieć 

z całym przekonaniem, że mam pięciu prawdziwych braci 

mniejszych.  

 Św. Franciszek, sam dając najpierw przykład swoim 

życiem, pragnął, aby bracia, którzy wstąpili do jego 

zakonu, byli gotowi na pracę misyjną wśród tych, którzy 

jeszcze nie poznali Chrystusa. Tym samym Biedaczyna 

z Asyżu stał się pierwszym założycielem zakonu, który 

w swojej regule umieścił zapis o pracy misyjnej. Było to 

dla niego tak ważne, że mówił o tym zarówno w Regule 

niezatwierdzonej z 1221 r.5, jak również w tej zatwier-

dzonej z 1223 r.6.  

 Naśladowcy Biedaczyny z Asyżu żyjąc duchem 

ewangelicznym, leżącym u podstaw reguły, z otwartym 

sercem podejmowali i nadal podejmują zadanie głoszenia 

Dobrej Nowiny nie tylko chrześcijanom, ale również 

tym, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie. Tak więc 

                                                
3 Zob. Marion A. Habig, Franciscan Missions in the Past, Present 

and Future – a Challenge, „Franciscan view of missiology” vol. 

27, 1946, s. 170-172. 
4 Zob. Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy św. Franciszka, nr 56, 

w: Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, s. 482. 
5 3. Dlatego, gdyby którykolwiek brat chciał udać się między sa-

racenów i innych niewiernych, niech idzie za pozwoleniem swego 

ministra i sługi. [...] 5.
 
Bracia zaś, którzy udają się, mogą 

w dwojaki sposób duchownie wśród nich postępować. 6. Jeden 

sposób: nie wdawać się w kłótnie ani w spory, lecz być poddanymi 

wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga (1P 2,13) 

i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej. 7. Drugi sposób: 

gdyby widzieli, że tak się Panu podoba, niech głoszą słowo Boże, 

aby [ludzie] uwierzyli w Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego, Stworzyciela wszystkich rzeczy, w Syna Od-

kupiciela i Zbawiciela i aby przyjęli chrzest i zostali chrześcija-

nami, ponieważ kto nie odrodzi się z wody i z Ducha Świętego, nie 

może wejść do Królestwa Bożego (por. J 3,5). Reguła nieza-

twierdzona, rozdz. 16, w: Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 

s. 111-112. 
6 1. Bracia, którzy za boskim natchnieniem zechcieliby udać się do 

saracenów i innych niewiernych, niech proszą swoich ministrów 

prowincjalnych o pozwolenie. [...] 4. abyśmy zawsze poddani 

i położeni pod stopy tego świętego Kościoła, ugruntowani 

w wierze (por. Kol 1,23) katolickiej, zachowywali ubóstwo 

i pokorę, i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak to 

stanowczo przyrzekliśmy. Reguła zatwierdzona, rozdz. 12, 

w: Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, s. 136. 
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już w niedługim czasie po śmierci Franciszka Bracia 

Mniejsi pracowali w północnej Afryce, Dolnym Egipcie, 

Palestynie, Gruzji, Armenii, Mezopotamii, Azji 

Mniejszej i w Cesarstwie Bizantyjskim7, a w niedługim 

czasie również w Azji Wschodniej. 

  

2. Średniowiecze 

Pierwsze kontakty z Dalekim Wschodem rozpoczęły się 

dla Braci św. Franciszka w połowie XIII wieku8. Trzeba 

tu wspomnieć najpierw o Janie di Piano Carpinim. Ten 

franciszkanin został wysłany jako legat papieski w bar-

dzo delikatnej misji do Mongołów. W tym czasie sta-

nowili oni wielkie i do tej pory nieznane zagrożenie dla 

Europy9. Dlatego też papież podjął inicjatywę wysłania 

do nich kilku poselstw, które z jednej strony miały 

znaczenie polityczne, a z drugiej religijne. W tym czasie 

Mongołowie zajmowali już część Chin; w latach 

1279–1368 rządy w Chinach sprawowała mongolska 

dynastia Yuan. Do tego dzieła Innocenty IV wybrał 

m.in. Jana Carpiniego, którego podróż trwała od 1245 

do 1247 r. Wyruszył z Lyonu i dotarł do Wielkiego 

Chana w pobliżu Karakorum. We Wrocławiu dołączył 

do niego polski franciszkanin Benedykt Polak. Stał się on 

towarzyszem i tłumaczem Carpiniego. Po długiej 

i trudnej podróży wrócili, przynosząc papieżowi odpo-

wiedź Wielkiego Chana. Owocem ich podróży były 

również relacje, będące bardzo cennym źródłem po-

znania zarówno Mongołów, jak i innych ludów, z któ-

rymi spotkali się wysłannicy oraz ich krain10. 

 Kolejnym franciszkaninem, o którym należałoby 

wspomnieć jest Wilhelm z Rubruck. Kierując się pra-

gnieniem nawrócenia Mongołów i pomocy chrześcija-

nom żyjącym pod ich zwierzchnictwem, w 1253 r. udał 

się do Mongolii. Pojechał tam z listami polecającymi od 

króla Ludwika IX, choć charakter jego podróży nie był 

                                                
7 Zob. Marion A. Habig, Franciscan Missions…, art. cyt., s. 173. 
8 Jak bogata jest historia misji franciszkańskich w Chinach, obrazują 

m.in. różnego rodzaju źródła spisane przez samych misjonarzy. 

Jednym ze zbiorów źródeł spisanych przez nich jest seria: „Sinica 

Franciscana”. Oczywiście dla badań ta seria, jak i same archiwa 

poszczególnych prowincji zakonnych wysyłających misjonarzy, 

czy Stolicy Apostolskiej, stanowią ogromne źródło informacji. Tu 

odsyłam do: Rolf Gerhard Tiedemann, Reference Guide to Chri-

stian Missionary Societies in China: from the Sixteenth to the 

Twentieth Century, New  York  2009, w której autor podaje m.in. 

archiwa, jak i opracowania źródeł historii misji franciszkańskich 

w Chinach. 
9 Zob. Jerzy Strzelczyk, Od Lyonu do Mongolii. Poselstwo papie-

skie do Wielkiego Chana i relacje wysłanników, w: Benedykt 

Polak, Z Europy do Azji przez Kazachstan (1245-1247), Warszawa 

2008, s.  24-32. 
10 Tekst Historia Mongołów Carpiniego, jak również Relację Ben-

edykta Polaka można odnaleźć w: Sinica Franciscana, red. Ana-

stasius van den Wyngaert, t. 1, Quaracchi – Firenze 1929. 

Natomiast opis tych dzieł, jak również tłumaczenie Relacji Be-

nedykta Polaka, wraz z dalszą literaturą można znaleźć w: Be-

nedykt Polak, Z Europy do Azji, dz. cyt. 

związany z jakąś misją polityczną. Po powrocie w 1255 

r. napisał Dziennik podróży11. Choć sam nie dotarł do 

Chin, to w czasie podróży spotykał Chińczyków, których 

zwyczaje opisał w swym dzienniku12.  

 Kiedy Marco Polo przybył do Państwa Środka, 

spotkał się tam z nestorianami, których religia była 

nazwana przez tubylców „religią świetlaną”. Za zgodą 

cesarza, nestorianie głosili chrześcijaństwo. Kiedy kupcy 

weneccy, na czele z Marco Polo, wrócili do Europy, 

przekazali papieżowi list cesarza wraz z zaproszeniem 

dla nowych misjonarzy. Odpowiedzią papieża było wy-

słanie Jana z Montecorvino. W 1278 r. o. Jan dotarł do 

Chanbałyku (Kanbałyk – późniejszy Pekin), który był 

stolicą imperium Kubilaja, wnuka Czyngis-chana. 

Rozpoczął tam swą owocną pracę ewangelizacyjną. 

W 1309 r. zbudowano w tym mieście pierwszy kościół 

katolicki. Papież Klemens V mianował o. Jana pierw-

szym arcybiskupem Chanbałyku. Po śmierci został 

ogłoszony błogosławionym, a jego wspomnienie jest 

obchodzone 1 stycznia13.  

 Jednym z pomocników Jana z Montecorvino był 

Odoryk z Pordenone. Kiedy wstąpił do zakonu, podjął 

życie pustelnicze, ale poruszony ideą apostolstwa św. 

Franciszka w 1314 r. wyjechał na misje na Wschód. 

Ewangelizował wiele krajów: Persję, Indie, Sri Lankę, 

Jawę i inne, w tym również Chiny, do których dotarł 

w 1323 r., a opuścił je w 132814.  

 To byli najbardziej znani, choć oczywiście nie je-

dyni, przedstawiciele pierwszego spotkania franciszka-

nów z Dalekim Wschodem. Bracia należący do tego 

młodego zakonu byli gotowi podejmować najtrudniejsze 

wyzwania, aby dotrzeć z Ewangelią do tych, którzy 

jeszcze nie słyszeli o Chrystusie. Jak już zostało to 

wspomniane, nie wszystkie podjęte działania miały 

wprost charakter misyjny (jak choćby wyprawa Jana di 

Piano Carpiniego). Można się jednak zgodzić z tezą, że 

wykorzystywano każdą okazję  do nawracania pogan15. 

                                                
11 Zob. Itinerarium Wilhelmi de Rubruc, w: Sinica Franciscana, dz. 

cyt., t. 1, s. 164-332. 
12 Zob. Arnulf Camps, Pat McCloskey, The Friars Minor in China 

(1294–1955), especially the years 1925-55, based on the research 

of Friars Bernward Willeke and Domenico Gandolfi, OFM, Rome 

1955, s. 2. 
13 Zob. Zbigniew Łukasz Bębenek, Teologia misji i jej chińskie 

urzeczywistnienie w dziele ojców franciszkanów w Harbinie, 

Warszawa 2002. Praca doktorska napisana na Wydziale Teolog-

icznym UKSW pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa 

Krasińskiego. Maszynopis w Instytucie Franciszkańskim 

w Łodzi-Łagiewnikach, s. 189-190. Zob. również Handbook of 

Christianity in China, Volume One: 635-1800, red. Nicolas 

Standaert, Brill 2000, s. 88-90, Arnulf Camps, Pat McCloskey, 

The Friars Minor…, dz. cyt., s. 2-3. 
14 Zob. Zbigniew Łukasz Bębenek, Teologia misji..., dz. cyt., 

s. 193. Arnulf Camps, Pat McCloskey, The Friars Minor..., dz. 

cyt., s. 3-4. 
15 E.R. Daniel, The Franciscan concept of mission in the High Middle 
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Niemniej pierwszy okres ewangelizacji Dalekiego 

Wschodu przez franciszkanów z różnych powodów nie 

wniósł trwałego wkładu w ewangelizację Chin. W 1346 

r. w metropolii Chanbałyku (Pekinu) wraz z sufraganią 

w Quanzhou (Zaitun) było przypuszczalnie 30 tys. ka-

tolików. Jednak po upadku w 1368 r. mongolskiej dy-

nastii Yuan przychylnej chrześcijaństwu i prześla- 

dowaniach chrześcijaństwa ze strony nowej chińskiej 

dynastii Ming, nastąpił praktycznie zanik obecności 

chrześcijaństwa w Państwie Środka16. 

 

3. Czasy nowożytne 

W XVI w. Europejczycy ponownie dotarli do Państwa 

Środka. Portugalczycy w 1557 r. wydzierżawili Makau 

(Aomen), które stało się bramą dla misji w Chinach. 

Dopiero jednak  w 1582 r. trzem włoskim jezuitom udało 

się uzyskać zezwolenie na osiedlenie. Papież Grzegorz 

XII zastrzegł działalność misyjną na terenie Chin dla 

zakonu jezuitów. W związku z tym, przez lata mieli oni 

wyłączność na misje w tym regionie świata. Monopol 

Portugalczyków utrzymywał się w Makau do 1633 r.17. 

W 1608 r. papież Paweł V dopuścił do akcji misyjnej 

także zakony żebrzące, a Urban VIII również inne. 

Natomiast Klemens X w 1673 r. pozwolił na działalność 

księżom diecezjalnym. W związku z metodą akomoda-

cyjną wybuchł spór, który został rozpoczęty najpierw 

przez samych jezuitów pracujących w Państwie Środka, 

a później był podsycany przez przybyłych do Chin do-

minikanów (1631), franciszkanów (1633) oraz augu-

stianów-eremitów (1680). Spór ten był brzemienny 

w skutki, ostatecznie bowiem Klemens XI potępił tzw. 

obrządek chiński w 1704 r., co wpłynęło na zakaz gło-

szenia chrześcijaństwa w Chinach wydany w  1724 r. 

oraz na rozpoczęcie prześladowań18. 

 

                                                                           
Ages, s. 110 – zdanie przytoczone przez Zbigniewa Łuka- 

sza Bębenka, Teologia misji..., dz. cyt., s. 184. 
16 Zob. Marian Kałuski, Polska – Chiny 1246-1996. Szkice z dziejów 

wzajemnych kontaktów, Warszawa 2004, s. 16. Jerzy Duch-

niewski, Feliks Zapłata, Chiny – Kościół Katolicki, w: Encyklo-

pedia katolicka, t. 3: Cenzor – Dobszewicz, red. Feliks Gry-  

glewicz, Ludomir Bieńkowski, Romuald Łukaszyk, Lublin 1975, 

kol. 166. 
17 Zob. James S. Cummins, A Question of Rites. Friar Domingo 

Navarrete and the Jesuits in China, Aldershot 1993, s. 69. 
18 Zob. Jerzy F. Duchniewski, Feliks Zapłata, Chiny, art. cyt., 

k. 166-167. Zob. również Feliks Zapłata, Akomodacyjny spór, 

w:  Encyklopedia katolicka, t. 1:  A i Ω – Baptyści, red. Feliks 

Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski, Lublin 

1975, k. 253-254; James S. Cummins, A Question of Rites..., dz. 

cyt.; The Chinese Rites Controversy. Its History and Meaning, ed. 

David E. Mungello, (Monumenta  Serica  Monograph  Series,  33), 

Nettetal 1994; 100 Roman Documents Concerning the Chinese 

Rites Controversy (1645-1941), red. Ray R. Noll, The Ricci In-

stitute for Chinese-Western Cultural History 1992; George 

Minamiki, The Chinese Rites Controversy from Its Beginning to 

Modern Times, Chicago 1985. 

3.1. Hiszpańscy franciszkanie  

Dla przejrzystości zostanie teraz przedstawiony udział 

franciszkanów w trzeciej fazie wchodzenia chrześcijań-

stwa do Chin według narodowości braci zakonnych19. 

Taka struktura wydaje się być klarowna ze względu na 

patronat misyjny20, jak również przemiany dokonujące 

się w samej wspólnocie franciszkańskiej21. 

  Dopiero w XVI w. misja franciszkańska została 

wznowiona w Państwie Środka. Za założyciela nowo-

żytnej misji franciszkańskiej w Chinach uznaje się 

o. Antonio Caballero22. Był on członkiem hiszpańskiej 

prowincji dyskalceatów, która wysłała braci pod prze-

wodnictwem Pedro de Alfaro na Filipiny w 1577 r. Po 

kilku latach misja ta tak się rozrosła, że w 1591 r. po-

wstała prowincja św. Grzegorza Wielkiego. Miała ona 

prawo zakładania klasztorów i misji w krajach sąsied-

nich. Do Chin jednak Bracia Mniejsi dotarli dopiero 

w 1633 r., po wcześniejszych nieudanych próbach 

o. Pedro Alfaro i o. Giovanniego Lucarellego. Pierw-

szym franciszkaninem, który dotarł do Fujian (Fu’an) 

był właśnie o. Antonio Caballero (1602–1669), znany 

również jako Antonio de Santa Maria. Przyjechał on na 

zaproszenie dominikanów. Bracia pracowali najpierw 

w prowincji Fujian, a później w Shandong i Shaanxi, 

gdzie wcześniej działali jezuici23. W 1641 r. o. Caballero 

został mianowany prefektem apostolskim 24 . W swej 

                                                
19 Układ ten został przedstawiony w: Arnulf Camps, Pat McCloskey, 

The Friars Minor..., dz. cyt., s. 4-15, jak również w: Handbook of 

Christianity in China, Volume One..., dz. cyt., s. 328-335. 
20 Patronat (portugalskie – padroado, hiszpańskie – patronato) du-

chowa jurysdykcja nad koloniami. Królowi powierzono w imieniu 

papieża głoszenie Ewangelii i administrację kościelną na terenie 

wszystkich zamorskich posiadłości. Patronat w jakiś sposób został 

„przełamany” wraz z powstaniem Kongregacji Rozkrzewiania 

Wiary. Dzięki niej rozumienie misji wyszło poza rozumienie, jakie 

wytworzyło się w czasie patronatu. Zob. Handbook of Christianity 

in China, Volume One..., dz. cyt., s. 295-298; Arnulf Camps, Pat 

McCloskey, The Friars Minor..., dz. cyt., s. 5-7. 
21 We wspólnocie franciszkańskiej nastąpiły przemiany, których 

skutkiem było wyłonienie się trzech autonomicznych rodzin 

pierwszego zakonu: 1. Braci Mniejszych wyłonionych z  ruchu 

odnowy i surowszej interpretacji franciszkańskiej reguły, ukon-

stytuowanych w 1517 r. w niezależny zakon, złożony (do unii 1897 

r.) z czterech odłamów obserwanckich: Bracia Mniejsi Regularnej 

Obserwancji (OFMObs), Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwancji, 

czyli dyskalceaci (OFMDisc.), reformaci (OFMRef.) i rekolekci 

(OFMRec.);  2. Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv.) 3. 

Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap.). Zob. Karol Klauza,  

Franciszkanie, w: Encyklopedia katolicka, t. 5: Fabbri – Gó-

rzyński, red. Ludomir Bieńkowski i in., Lublin 1989, k. 473. 

Podział franciszkanów zob. Rolf Gerhard Tiedemann, Reference 

Guide..., dz. cyt., s. 18. 
22 Zob. O. Maas, Pater Antonius der Begründer der neuzeitlichen 

Franziskaner Mission in China, Kommissions-Verlag 1934. 
23 Zob. Mirosław Daniluk, Karol Klauza, Grzegorz A. Wiśniowski, 

Franciszkańskie misje po 1517, w: Encyklopedia katolicka, t. 5: 

Fabbri – Górzyński, dz. cyt., k. 580-581.  
24 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary dla uniezależnienia misji od 

patronatu utworzyła m.in. dwa rodzaje prałatów: wikariusza 
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pracy spotykał się z praktykami, które go niepokoiły 

i dlatego starał się te wątpliwości rozwiązywać razem 

z innymi misjonarzami. Podejmowano próby zorgani-

zowania spotkania misjonarzy, aby rozwiązać powstałe 

trudności oraz ustalić jedną linię działania, zarówno dla 

misjonarzy z zakonów nowo przybyłych, jak również dla 

jezuitów, którzy już mieli pewne doświadczenie w tej 

materii. Kiedy te próby nie odniosły pożądanych efek-

tów, o. Caballero razem z o. Juanem Bautista de Mo-

ralesem OP, przedstawili dokumenty w Manili, które 

później dotarły do Rzymu i odegrały ważną rolę 

w pierwszej fazie sporu o ryty. Po wyjeździe Caballero, 

który wrócił do Chin w 1649 r., w latach 1637–1638 

w Fujian miały miejsce antychrześcijańskie incydenty. 

Jedną z podawanych przyczyn był sposób przepowia-

dania wprowadzony przez franciszkanów. Z tego też 

powodu musieli opuścić Chiny25. 

  Po tym pierwszym niepowodzeniu franciszkańska 

misja w Chinach została odnowiona w 1649 r. przez 

o. Antonio Caballero i o. Bonawenturę Ibáñeza 

(1610–1691). W 1650 r., kiedy Caballero był w drodze 

do Korei, by tam otworzyć misje, spotkał w Pekinie 

jezuitę, który poradził mu, aby udał się do ich starej misji 

w Jinan. To był początek ważnej misji franciszkańskiej 

w Shandong. Mówi się, że Caballero i Ibáñez ochrzcili 

około 5 tys. Chińczyków przynależących do uboższych 

klas społecznych. W 1662 r. Ibáñez został wysłany do 

Hiszpanii, aby powołać nowych franciszkanów dla misji 

w Chinach. W 1665 r., z powodu Yang Guangxian 楊光

先, który występował przeciwko misjonarzom i chrze-

ścijaństwu, wielu misjonarzy zostało wydalonych do 

Kantonu. Tam również w 1669 r. zmarł o. Caballero. 

Pierwszym franciszkaninem, który przybył do Chin po 

tych wydarzeniach (1672), był Augustin de San Pascual 

(1637–1697). Najpierw współpracował on z dominika-

nami w Fujian, a potem w 1677 r. przeniósł się do 

prowincji Shandong, gdzie kontynuował dzieło o. Ca-

ballero. Również w 1672 r. wrócił Ibáñez wraz 

z czterema nowymi franciszkanami i otworzył misję 

w Kantonie. Wkrótce zaczęło przybywać coraz więcej 

franciszkanów, dzięki czemu pole działalności misyjnej 

stopniowo się rozszerzało. W 1689 r. trzech hiszpań-

                                                                           
apostolskiego i prefekta apostolskiego. Wikariusze byli biskupami 

bezpośrednio podległymi papieżowi, a nie podlegający nominacji 

królewskiej. Prefekt apostolski nie był zazwyczaj biskupem, ale 

swoją władzę pełnił z nadania papieża, a nie króla. Zob. Arnulf 

Camps, Pat McCloskey, The Friars Minor…, dz. cyt., s. 6. 
25 Zob. Handbook of Christianity in China, Volume One..., dz. cyt., 

s. 328. Więcej na ten temat zob. Eugenio Menegon, Jesuits, 

Franciscans and Dominicans in Fujian: the Anti-Christian Inci-

dents  of  1637–1638, w: Scholar from the West. Giulio Aleni S.J. 

(1582–1649) and the Dialogue between Christianity and China, 

red. Tiziana Lippiello, Roman Malek  [Monumenta  Serica  

Monograph  Series,  42], Sankt-Augustin – Nettetal 1997, 

s.  219-262. 

skich franciszkanów pracowało w prowincji Shandong, 

sześciu w Guangdong, dwóch w Jiangxi i jeden w Fu-

jian26. 

 Postawa hiszpańskich franciszkanów w stosunku do 

chińskich rytów była w zasadzie umiarkowana. W 1707 

r. podpisali apelację, którą Alvaro de Benavente wysłał 

do Rzymu. W 1708 r. poprosili cesarza o specjalne, 

oficjalne pozwolenie – nazwane piao, którego zaczął 

wymagać od misjonarzy cesarz Kangxi po spotkaniu 

z legatem papieskim Charlesem-Thomasem Maillard de 

Tournon, który odrzucał chińskie ryty. W tymże piao 

cesarz zobowiązywał misjonarzy, chcących zostać 

w Chinach, do postępowania zgodnie z metodą ako-

modacji, jaką reprezentował Matteo Ricci. W prze- 

ciwnym razie mieli zostać wydaleni 27. Jednak, kiedy 

Rzym potępił ryty, franciszkanie pozostali posłuszni 

temu orzeczeniu. Ci, którzy sprzeciwili się i w dalszym 

ciągu zgłaszali protesty, jak np. Juan Fernandez Serrano 

(1665–1735) i Marin Aleman (1663–1726), zostali od-

wołani z Chin. Po zakazie chrześcijaństwa, wielu z nich 

stopniowo przeniesiono do Kantonu. W 1732 r. jedena-

stu hiszpańskich franciszkanów, podobnie jak wszyscy 

inni misjonarze z Kantonu, zostali wydaleni do Makau. 

Niektórzy z nich zainspirowani przykładem swych 

włoskich braci, którzy w latach 20. przeszli do pod-

ziemia, również potajemnie wrócili, aby dalej prowadzić 

swą działalność. Po 1746 r. ciągle obecny był przy-

najmniej jeden hiszpański franciszkanin w Guangdong, 

jeden w Fujian i jeden w Shandong lub Jiangxi. Nie-

którzy zostali tam przez długi czas, np. Diego de San 

Jose (1694–1755) w Fujian i Jiangxi (1726–1755), Juan 

Bautista Ortuño (1686–1769) w Jiangxi (1721–1761) 

i Jose Bornay (1685–1765) w Jiangxi (1721–1756). 

Z drugiej strony Bernardo de los Santos (1723–1777) 

przybył do Fujian w 1756 r. Trzy lata później został 

aresztowany i służył w Makau jako „komisarz” 

(1764–1776) hiszpańskim franciszkanom. W latach 

1760–1770 ośmiu hiszpańskich franciszkanów prowa-

dziło pracę misyjną. Ostatnimi hiszpańskimi francisz-

kanami w Jiangxi byli Manuel de Santisimo Sacramento 

(1741–1823) i Francisco de San Miguel (1754–1831), 

którzy w 1787 r. musieli opuścić misję i udać się do 

Manili. Natomiast w Shandong ostatnimi byli: Matias 

Garcia de Santa Teresa y Alcazar (1717–1790) i Bue-

naventura del Sagrado Corazon de Jezus (1721–1801). 

Z powodu zakazu propagowania chrześcijaństwa, hisz-

pańscy franciszkanie przemieszczali się potajemnie od 

                                                
26 Zob. Handbook of Christianity in China, Volume One..., dz. cyt.,  

s. 328-329. 
27 Zob. Claudia von Collani, Biography of Alvaro de Benavente OSA, 

China missionary, Bishop Titular of Ascalon and Vicar Apostolic of 

Jiangxi, http://132.187.98.10:8080/encyclopedia/en/benaventeAl 

varo. pdf [dostęp: 10.08.2013]. 

http://132.187.98.10:8080/encyclopedia/en/benaventeAl
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parafii do parafii; często byli w drodze. Ta sytuacja 

powodowała również ciągły brak personelu: kilku mu-

siało się wycofać z powodu aresztowań lub choroby. Co 

więcej, nowych misjonarzy przybywało niewielu. 

W drugiej połowie wieku, ponieważ nie widziano ce-

lowości (tak politycznej, jak ekonomicznej) wspierania 

misji, władze Hiszpanii stopniowo zmniejszały na nie 

wydatki. Około 1780 r. na próżno proszono o powstanie 

trzech diecezji patronackich w Guangxi, Guangdong 

i Fujian. Ostatecznie, z powodu inwazji Napoleona, Hi- 

szpania przestała finansować misje w 1813 r. i brat 

Manuel opuścił Makau i udał się do Manili. Tak więc 

początek XIX w. był końcem okresu, który rozpoczął się 

w 1633 r. wraz z przybyciem o. Antonio Caballero do 

Chin. Franciszkanie nie wykształcili rodzimych powo-

łań. Co więcej, zależność od Hiszpanii mogła być de-

cydującym czynnikiem stopniowego upadku misji 

hiszpańskich franciszkanów w Chinach28.  

 

3.2. Włoscy franciszkanie  

W latach 80. XVII w. Kongregacja Rozkrzewiania 

Wiary wysłała pierwszych włoskich franciszkanów 

(reformaci) do Chin. Mons. François Pallu poprosił 

o Włochów, by uniknąć krytyki, jakoby chciał założyć 

francuską misję w Chinach. W 1684 r. roku do Chin 

dotarło wraz z mons. Pallu trzech franciszkanów: Ber-

nardino della Chiesa (1644–1721), który w 1696 r. został 

pierwszym biskupem Pekinu w czasach nowożytnych, 

kolejnym był Giovanni Francesco Nicolai da Leonessa 

(1656–1737), prowikariusz biskupa Luo Wenzao i Ba-

silio Brollo da Gemona (1648–1704), wikariusz apo-

stolski prowincji Shaanxi (od 1696). Przybywający 

franciszkanie udawali się do Shandong, gdzie rezydował 

biskup della Chiesa. Gdy Brollo wyruszył do swego 

wikariatu (obejmującego Gansu), inni franciszkanie 

podążyli za nim do Shaanxi, gdzie objęli dawne misje 

jezuickie. W 1716 r. przyjechało więcej braci. Kon-

gregacja Rozkrzewiania Wiary przeznaczyła dla nich 

również prowincję Shanxi. Antonio Laghi da Castrocaro 

(1669–1727), w Chinach od 1699 r., został pierwszym 

wikariuszem wikariatu apostolskiego Shanxi i Shaanxi29.  

 Wobec rytów chińskich mieli różne opinie. Na 

przykład della Chiesa był dość tolerancyjny, ale jego 

wikariusz generalny Carlo di Orazi da Castorano 

(1673–1755) był ich przeciwnikiem. Stało się to przy-

czyną jego problemów w 1717 r., kiedy promulgował 

Konstytucję apostolską z 1715 r. przeciwko rytom 

chińskim. Podczas prześladowań w latach 1730–1740 

Carlo di Orazi był zmuszony opuścić Shandong i wy-

jechać do Pekinu. Gdy w 1732 r. Francisco da Purifi-

                                                
28 Zob. Handbook of Christianity in China, Volume One..., dz. cyt., 

s. 329-331. 
29 Zob. tamże, s. 331. 

caçâo da Rocha Froes OSA, biskup Pekinu rezydujący 

w Makau, opublikował swój list pasterski zawierają-

cy pewne złagodzenie w stosunku do rytów na bazie 

pozwoleń udzielonych przez legata papieskiego Carlo 

Ambrogio Mezzabarba, Castorano udał się do Rzymu, 

aby ich zakazać30.  

 Kiedy chrześcijaństwo zostało zabronione, misjona-

rze zeszli do podziemia, jak uczynił np. Francesco Sa-

raceni da Conca (1679–1742). Niektórym udawało się 

tak funkcjonować przed długi czas, nawet bez areszto-

wania. Np. Seraphinus Rumpler (1697–1760) oraz 

Francesco Maria Magni (1723–1785, wikariusz 

1765–1777), żyli w ten sposób przez 23 lata, a Nathanael 

Burger (1733–1780) przez 25 lat. Niektórzy misjonarze 

nie uniknęli jednak aresztowania, m.in. Gian Antonio 

Buocher (1701–1765), który najpierw pracował w Shan- 

dong (1731–1753), a potem w Shaanxi, gdzie w 1755 r. 

został aresztowany i wydalony do Makau (skąd, mia-

nowany wikariuszem w 1757 r., kierował wikariatem 

Shanxi i Shaanxi). Co do liczby obcokrajowców, to 

zwykle w Xi’an był wikariusz wraz z chińskim kapła-

nem, a w Hanzhong i Gansu po jednym misjonarzu (od 

1760 administrowane przez kler rodzimy). W Shanxi 

byli zwykle trzej franciszkańscy misjonarze. Od 1760 r. 

wikariusz Shanxi-Shaanxi również administrował wika-

riatem Huguang (dawniej pod jurysdykcją  wikariusza 

Sichuan). Po 1762 r. udawali się tam nie włoscy fran-

ciszkanie, ale chińscy kapłani. W 1782 r. w Shanxi było 

tylko dwóch kapłanów: chiński kapłan (John Guo) 

i wikariusz Antonio Maria Sacconi (1741–1785). Jak 

widać potrzeba nowych misjonarzy była pilna. W 1784 r. 

do Makau przybyło czterech włoskich misjonarzy. 

Jednak w drodze do Shaanxi zostali aresztowani 

w Hubei, co dało początek prześladowaniom 

w 1784–1785. Wielu misjonarzy zostało przewiezionych 

do Pekinu, gdzie dziesięciu zmarło w więzieniu, m.in. 

franciszkanie: Atto Biagini, Magni i Sacconi. Po wy-

puszczeniu pozostałych dwunastu z więzienia w 1785 r., 

część z nich pozostała w Pekinie, a inni udali się do 

Makau lub Manili. Franciszkanie Mariano Zaralli 

(1726–1790) i Crescenziano Cavalli (1744–1791) pozo-

stali w Pekinie. Pierwszymi, którzy wrócili do Shanxi- 

Shaanxi i zostali tam wikariuszami byli Giovanni Battista 

Cortenova da Mandello (1746–1804) i Luigi Landi da 

Signa (1749–1811)31.  

 Warto zaznaczyć, że poza pracą misyjną i pastoralną, 

niektórzy franciszkanie byli również wspaniałymi 

uczonymi, np. Pedro de la Piñuela i Basilio Brollo. Carlo 

di Orazi był dobrze zaznajomiony z chińską filozofią 

i religią. Co więcej, kilku franciszkanów służyło na 

dworze. Pierwszy, Angelo da Borgo di San Siro 

                                                
30 Zob. tamże, s. 332. 
31 Zob. tamże, s. 332-333. 
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(1673–1724), był wytwórcą zegarów. W lutym 1722 r. 

rozpoczął pracę w pałacu, Matteo Ripa był jego tłuma-

czem. Eusebio da Cittadella (1717–1785), który przybył 

do Pekinu ok. 1761 r., był najprawdopodobniej lekarzem 

na dworze cesarskim32. 

 Chociaż w XVIII w. więcej misjonarzy było wyda-

lanych z Chin niż skazanych na karę śmierci, to mę-

czeństwo chrześcijan w XIX w. stawało się coraz 

bardziej powszechne. Co jakiś czas wybuchały nowe 

prześladowania. Gdzie było to możliwe misjonarze 

próbowali gromadzić katolików w małych grupach, 

w obrębie wsi lub miasta. W 1838 r. chrześcijanie 

z Shandong apelowali do papieża o większą liczbę mi-

sjonarzy. Stolica Apostolska skontaktowała się z gene-

rałem Braci Mniejszych, który napisał list do Zakonu, 

wyrażając w nim pragnienie znalezienia braci chętnych 

do pracy w Chinach. Skutkiem tego w 1845 r. w Pań-

stwie Środka pracowało 35 franciszkanów33.  

 W 1838 r. wikariat apostolski Huguang (prowincje 

Hubei i Hunan) został oddzielony od Shanxi i Shaanxi. 

Na jego czele stanął franciszkanin Giuseppe Rizzolati. 

Sześć lat później Shanxi stało się oddzielnym wikaria-

tem, którym zarządzał franciszkanin Gabriele Grioglio. 

Shandong jako wikariat powstał w 1839 r., a w 1845 r. 

został powierzony Braciom Mniejszym na czele z Luigim 

Moccagatta. Kolejne dwa wikariaty zostały powierzone 

franciszkanom w 1856 r.: Hubei z wikariuszem Ce-

lestine Spelta i Hunan z Miguelem Navarro jako jego 

wikariuszem34. 

 Mimo portugalskiego sprzeciwu w 1842 r., Antonio 

Feliciani został mianowany prefektem apostolskim 

i prokuratorem nowej franciszkańskiej misji w Hong-

kongu. Dla zlikwidowania portugalskiego padroado 

w Chinach kontynentalnych, diecezje Nanjing i Pekin 

w 1856 r. zostały zniesione i zastąpione wikariatami 

apostolskimi, na terenie których król portugalski nie miał 

już takich praw jak wcześniej35. 

 

3.3. Franciszkanie innych narodowości 

Oprócz franciszkanów włoskich, w Chinach pracowało 

również kilku franciszkanów z Bawarii: Rochus Wohn-

siedler (1692–1744) w Shaanxi/Gansu od 1725 r. oraz 

Herculanus Schneider, Urbanus Schamberger i Sera-

phinus Rumpler. W 1765 r. przybyło trzech kolejnych, 

którzy prowadzili działalność w Shanxi-Shaanxi: Na-

thanael Burger, Eutropius Helmer, Maglorius Sing 

(1733–1773). Poza tym kilku Portugalczyków pracowało 

w Chinach jako biskupi lub księża odpowiedzialni za 

                                                
32 Zob. tamże, s. 333-334. 
33 Zob. Arnulf Camps, Pat McCloskey, The Friars Minor..., dz. 

cyt., s. 13. 
34 Zob. tamże, s. 13-14. 
35 Zob. tamże, s. 14. 

administrację dwóch diecezji patronackich. Biskup 

Nanjing, Emmanuel de Torres Costa, przez dwanaście 

lat (1722–1734) razem z dwoma współbraćmi przebywał 

w Kantonie, natomiast do Nanjing wysłał swojego wi-

kariusza generalnego Manuela das Chagas. Później pracę 

pastoralną w Nanjing prowadził przez pięć lat J. Battista 

do Espirito Santo. Biskupem Nanjing został również 

Francisco de Santa Rosa de Viterbo (1693–1750). Pod 

koniec wieku w Pekinie przebywało dwóch portugal-

skich franciszkanów: Alexandre de Gouvea 

(1751–1808), członek Trzeciego Zakonu Regularnego 

św. Franciszka, biskup Pekinu od 1785 r. i urzędnik 

Biura Astronomicznego oraz Antonio da Purificação, 

który został tam po zakończeniu pełnienia funkcji ad-

ministratora diecezji Nanjing (1687–1792)36. Jeśli chodzi 

o Polaków, to znane są dwa nazwiska: o. Placyd Al-

brecht (w dokumentach występuje też jako Placidus de 

Valcio, czyli z Wałcza) oraz o. Romuald Kocielski. 

Pierwszy z nich wyruszył na Daleki Wschód w 1697 r. 

w grupie 14 zakonników. Pracował w prowincji Fujian. 

Był m.in. współpracownikiem Berdnardino della Chiesa. 

Natomiast drugi udał się Chin w 1781 r. przez Rzym, 

gdzie studiował. Zmarł 28 września 1791 r.37. 

 

4. Franciszkanie w XIX i XX w. 

 

4.1. Bracia Mniejsi 

Pomimo zakazu propagowania chrześcijaństwa w 1724 r. 

i sporadycznych prześladowań, które nastąpiły po za-

kazie, w trzech diecezjach patronackich (padroado) 

Makau, Pekinie i Nanjing oraz wikariatach apostolskich 

Sichuan, Shanxi-Shaanxi i Fujian, w 1810 r. wspólnota 

katolicka wciąż liczyła ok. 210 tys. osób. Pozostawali 

pod opieką siedmiu biskupów i wikariuszy apostolskich, 

80 kapłanów chińskich i 23 misjonarzy zagranicznych. 

Tak więc na początku XIX w. stan liczebny duchownych 

w Chinach był bardzo niski. Pomimo prześladowań 

w latach 1804, 1811, 1818–1820, 1827 oraz 1836–1839, 

liczba katolików wzrosła i wynosiła 264 tys. w 1839 r. 

Opiekę nad rosnącą rzeszą katolików sprawował 

w przeważającej mierze kler chiński, wspierany również 

przez osoby świeckie, co stanowiło szczególny rys Ko-

ścioła w Chinach. Jednak jego rozwój w kierunku Ko-

ścioła niezależnego od misjonarzy został przerwany 

przez powrót zachodnich misjonarzy i – co się z tym 

wiąże – wprowadzenie tylko zachodnich form prowa-

dzenia pracy misyjnej, wynikających ze zmian poli-

                                                
36 Zob. Handbook of Christianity in China, Volume One..., dz. cyt., 

s. 334-335. 
37 Zob. Grzegorz Wiśniowski, Polscy franciszkanie reformaci 

w Chinach, w: Kościół katolicki w Chinach. Przeszłość – teraź-

niejszość – przyszłość. Materiały z sesji naukowej eklezjologicz-

no-misjologicznej, red. Eugeniusz Śliwka, Pieniężno 1988, s. 87. 



CHINY DZISIAJ • IX (2014) NUMER 1 

NOTATKI HISTORYCZNE 

51 

tycznych i kościelnych w latach 40. XIX w. W latach 60. 

tegoż wieku 336 tys. wiernych było otoczonych troską 

duszpasterską przez 167 kapłanów chińskich i 193 za-

granicznych misjonarzy w 22 wikariatach apostolskich 

i prefekturach apostolskich38.   

 Przed 1856 r. misjonarze katoliccy w zasadzie nie 

byli przypisani do konkretnego terytorium. Sytuacja 

zmieniła się wraz z ostatecznym zniesieniem portugal-

skich diecezji patronackich (Pekin, Nanjing i Makau) 

oraz stworzeniem prefektur i wikariatów apostolskich, 

kierowanych bezpośrednio przez Kongregację Roz-

krzewiania Wiary w Rzymie. Każdy wikariat był po-

wierzony określonemu zakonowi i prowincji danego 

zakonu. W czasach cesarskich wikariaty pokrywały się  

z chińskimi prowincjami. Kiedy później wikariaty 

dzielono, nowe jednostki kościelne odzwierciedlały 

cywilny podział administracyjny. Nazwy zmieniły się 

wraz z upadkiem dynastii i powstaniem republiki39.  

 Zanim jednak powstała republika, miały miejsce 

wydarzenia polityczne, które nie pozostały bez wpływu 

na działalność misjonarzy. Napięcia między Chinami 

i mocarstwami zachodnimi doprowadziły do tzw. wojen 

opiumowych. Po przegranej, Chiny były zmuszone 

podpisać niekorzystne traktaty. W ramach nierówno-

prawnych traktatów misjonarze, a także chińscy kato-

licy, otrzymywali ochronę prawną mocarstw zachod- 

nich. Z biegiem lat niechęć do obcokrajowców wzra-

stała, czego owocem było tzw. powstanie bokserów, 

podczas którego zginęło bardzo wielu misjonarzy a także 

wielu chińskich chrześcijan40. Niektórzy zostali kano-

nizowani przez papieża Jana Pawła II w dniu 

1 października 2000 r. Wśród nich są również fran-

ciszkanie: Andrzej Bauer (1866–1900), bp Antoni 

Fantosati (1842–1900), o. Cesidio Giacomantonio 

(1873–1900), o. Eliasz Facchini (1839–1900), bp Fran- 

ciszek Fogolla (1839–1900), o. Franciszek Maria Lan-

trua (Jan z Triory; 1760–1816), o. Józef Maria Gambaro 

(1869–1900), bp Grzegorz Grassi (1833–1900) i o. Teo- 

doryk Balat (1858–1900)41. 

 Po powstaniu bokserów i wprowadzeniu republiki, 

praca misyjna franciszkanów nie ustała. Odzwiercie-

dleniem zaangażowania się franciszkanów w chińskie 

                                                
38 Zob. Handbook of Christianity in China, Volume Two: 

1800–present, red. Rolf Gerhard Tiedmann, Brill 2009, 

s. 115-116. 
39 Zob. Rolf Gerhard Tiedemann, Reference guide..., dz. cyt., 

s. XII. 
40 Zob. Arnulf Camps, Pat McCloskey, The Friars Minor..., dz. 

cyt., s. 15-19. Określenie „bokserzy” bierze swój początek od 

tajnego stowarzyszenia: Pięść Sprawiedliwości i Pokoju, zob. 

Pięść w imię sprawiedliwości, w: Edward Kajdański, Chiny 

leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Warszawa 2005, s. 194. 
41 Zob. Męczennicy, którzy ponieśli śmierć w Chinach, w: Stolica 

Apostolska a Chiny współczesne, red. Bernard Wodecki, Pieniężno 

2002, s. 242-245. 

misje w XX w. jest mapa oraz tabela ukazująca wikariaty 

i prefektury apostolskie będące pod ich opieką w latach 

40. XX wieku42. 
 

Terytorium  Rok     OFM  Prowincja OFM 
   

Shandong     

Tsinanfu 

[Jinanfu 濟南府]        1839   1904 Niemcy: Saksonia 

(Prow. Krzyża Świętego) 

Yantai 煙台 

[Chefoo/ Zhifu 芝罘] 1894       1931   Francja: Tuluza  

 (Akwitańska Prow. św. Ludwika) 

Chowtsun  

[Zhoucun 周村]       1929   1925 Ameryka: St. Louis/Chicago 

        (Prow. Najśw. Serca Pana Jezusa) 

Iduhsien  

[Yiduxian 益都縣] 1931   1931 Francja: Rennes  

(Prow. św. Denisa) 

Weihai  

[Weihaiwei 威海衛] 1931   1932 Francja: Metz  

(Prow. św.   Paschalisa) 

Tungchang  

[Dongchang 東昌] 1934*   1934 Ameryka: Kalifornia:  

 (Prow. św. Barbary); Niemcy: Kolonia (Prow. Trzech Króli) 

 

Shaanxi     

Sianfu  

[Xi’anfu 西安府]   1844   1932 Włochy: Toskania  

(Prow. św. Bonawentury) 

Yenanfu  

[Yan’anfu 延安府]  1911   1911 Hiszpania: 

     (Prow. Cantabria i Compostela) 

Tungchow 通州 

[Dali 大荔]  1931   1931 Włochy: Ancona  

(Prow. Laurentana) 

Sanyuan  三原   1932   1931 Włochy: Wenecja  

(Prow. św. Antoniego) 

Fenghsiang  

[Fengxiang 鳳翔]   1932   1932 Chiny: niezależna kustodia  

 

Shanxi     

Taiyuan  

[Taiyuanfu 太原府] 1844  1931 Włochy: Rzym  

(Prow. św. Michała) 

Lu’anfu 潞安府 

[Changzhi 長治]   1890   1890 Holandia: Utrecht  

(Prow. św. Męczenników) 

Shohchow [Shuozhou 朔州] 

[Shuoxian 朔縣]   1926   1926 Niemcy: Bawaria 

   (Prow. św. Antoniego z Padwy) 

Yutze  

[Yuci 榆次]    1931   1931 Włochy: Bolonia  

 (Prow. Najświętszego Zbawiciela) 

Kiangchow [Jiangzhou 絳州] 

[Xinjiang 新絳]  1936   1936 Holandia: Utrecht  

(Prow. św. Męczenników) 

 

                                                
42 Tabela bazuje na Otto Mass, Franciscan in the Middle Kingdom, 

P. III, w: Collectanea Commissionis Synodalis, 741, choć dla tej 

pracy źródłem jest: Rolf Gerhard Tiedemann, Reference Guide..., 

dz. cyt., s. 28. Nie są to jedyne miejsca, gdzie pracowali fran-

ciszkanie. Zob. Arnulf Camps, Pat McCloskey, The Friars Mi-

nor..., dz. cyt., s. 33-35. 
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Hubei     

Hankow [Hankou 漢口] 

[Wuhan 武漢]  1856 1926 Włochy: Wenecja  

(Prow. św. Franciszka) 

Laohokow  

[Laohekou 老河口] 1870 1921 Włochy: Toskania 

(Prow. Stygmatów) 

Ichang  

[Yichang 宜昌]  1870 1891 Belgia: Flandria               

      (Prow. św. Józefa)                         

Wuchang 武昌 

[Wuhan 武漢]  1923 1930 Ameryka: Cincinnati  

(Prow. św. Jana Chrzciciela) 

Kichow  

[Qizhou 蘄州]  1936 1929 Włochy: Trydent  

(Prow. św. Vigilio) 

Shasi  

[Shashi 沙市]  1936 1932 Ameryka: New York  

(Prow. Najśw. Imienia) 

Suihsien  

[Suixian 睢縣]  1937 1935 Irlandia: Hibernian Prov. 

 

Hunan     

Changsha 長沙  1856 1930 Włochy: Piemont  

          (Prow. św. Tomasza, Turyn i inne prowincje włoskie) 

Yungchow  

[Yongzhou 永州]  1925 1925 Austria: Innsbruck  

(Prow. św. Leopolda) 

Hengchow衡州 

[Hengyang 衡陽]  1930 1948 Włochy: Genua  

         (Prow. Insubria) 

Siangtan  

[Xiangtan 湘潭]  1937 1935 Włochy: Bolonia  

 (Prow. św. Katarzyny) 

Paoking  

[Baoqing 寶慶 

/dziś: Shaoyang 邵陽] 1938 1938 Węgry:   

          (Prow. św. Jana Kapistrana) 

 

*Dongchang nigdy nie zostało misją sui iuris ani prefekturą apostolską 

 

4.2. Bracia Mniejsi Konwentualni 

Oprócz braci należących do odłamów obserwanckich, 

również Bracia Mniejsi Konwentualni mają swój wkład 

w ewangelizację Chin, choć ich udział w tej misji jest 

znacznie skromniejszy. Wiąże się to m.in. z polityką 

Hiszpanii i Portugalii, które zamknęły swoje kolonie dla 

działalności misyjnej franciszkanów konwentualnych. 

Stąd inicjatywy misyjne tej rodziny franciszkańskiej 

w Azji i Ameryce w XVI w. były nietrwałe i podej-

mowane raczej przez poszczególnych braci aniżeli jako 

zadania prowincji. Można tu wymienić Jana Chrzciciela 

Lucarellego43 i Franciszka Antoniego Frascella44.  

                                                
43 Zob. Gustavo Parisciani, Giambattista Lucarelli da Pesaro 

(1540-1604). Missionario Francescano, (Quaderni Storici a cura 

dei Frati Minori Conventuali delle Marche 6), Urbino 1993. 
44 Zob. O. J. Odardi, Bracia Mniejsi Konwentualni. Geneza i ewo-

lucja od w. XIII do 1517 oraz historia nowożytna (1517-1975), 

w: Bracia Mniejsi Konwentualni. Historia i życie 1209-1976, red. 

Vincenzo Di Fonzo, Giovanni Odoardi, Alfonso Pompei, 

Niepokalanów 1988, s. 158, 202. 

Dopiero na zaproszenie papieża Piusa XI zakon wy-

słał braci do Chin. Szczególny wkład miała tutaj pro-

wincja sardyńska. Pierwsza grupa braci wyruszyła 31 

lipca 1925 r. W jej skład wchodziło sześciu braci z pro- 

wincji sardyńskiej: o. Giovanni Soggiu, o. Bernardo 

Barracciu, o. Antonio Dau, o. Pietro Maleddu, br. Il-

luminato Cabiddu i br. Bonaventura Marras oraz dwóch 

braci z innych prowincji: o. Giuseppe Territo 

z prowincji sycylijskiej i o. Bernardino Permutti 45 

z prowincji toskańskiej46. Nowa misja Braci Konwentu-

alnych została wydzielona z wikariatów Hanzhong 

i Xi’an (w prow. Shaanxi). Centrum misji został Hingan 

(Xing’an 興安, dzisiaj Ankang)47.  
 W dniu 28 marca 1928 r. misja została ogłoszona 

prefekturą apostolską. Breve erekcyjne określiło teryto-

rium i oficjalną nazwę: prefektura apostolska Hingan 

(Xing’an). Tego samego roku, 1 sierpnia o. Soggiu zo-

stał mianowany pierwszym prefektem apostolskim misji. 

Powierzchnia prefektury wynosiła 25 000 km2 i w 1925 r. 

zamieszkiwało tam ok. 2 mln ludzi. Prefektura ta została 

powierzona Braciom Mniejszym Konwentualnym 48 . 

W 1928 r. czterej kolejni misjonarze zostali wysłani do 

Chin. Byli to: o. Antonio Palermo z Sycylii, o. Emilio 

Favarato z Padwy, o. Seweryn Jagielski z Polski oraz 

o. Bernardino Witcher z Bawarii49. W następnych latach 

przybywali kolejni franciszkanie; m.in. po śmierci 

Soggiu dołączyli o. Luigi Polucci, pochodzący z Da- 

maszku i br. Ignazio Eichberger, Polak należący do 

Krucjaty Misyjnej50. W 1934 r. przybyli do Xing’an 

o. Giorgio Gabor i o. Andrea Benchea, obaj Rumuni, 

o. Marcin Noskiewicz, Polak i o. Arsenio Antonoff, 

Bułgar. Wszyscy z tej grupy należeli również do fran-

ciszkańskiej Krucjaty Misyjnej 51 . Z relacji rocznej 

z prefektury wiemy, że w latach 1934–1935 na misji 

pracowało: 15 kapłanów i 4 braci zakonnych. Pośród tej 

liczby byli trzej Polacy: o. Marcin Noskiewicz, br. 

Ignazio Eichberger i br. Florian Pytka. Pod ich opieką 

były: Xing’an, Shiquan, Shanyang, Manchuanguan, 

Nangao i Pingli z czterema wspólnotami chrześcijań-

skimi rozproszonymi w górach. W niższym seminarium 

było 35 seminarzystów, a w nowym chińskim zgroma-

dzeniu 11 sióstr. Pracowało tam 20 katechistów i 10 

                                                
45 Zob. Felice Rossetti, Padre Bernardino Permuti. Missionario in 

China, Monteriggioni 2004. 
46 Zob. Matteo Luo, Una missione in China dei Frati Minori 

Conventuali 1925–1952, Roma 1975, s. 19 [bliższe dane s. 23]. 
47 Zob. tamże, s. 32 
48 Zob. tamże, s. 69. 
49 Zob. tamże, s. 71. 
50 Zob. tamże, s. 98. 
51 Zob. tamże, s. 151. Franciszkańską Krucjatę Misyjną założył 

o. Dominik Tavani – generał Zakonu Braci Mniejszych Kon-

wentualnych – 20 lutego 1924 r. Dekret Wikariusza Rzymu kard. 

Basilio Pompilja z 22 lutego 1924 r. zatwierdził Krucjatę jako 

pobożne Dzieło (pium Opus).  
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katechistek, natomiast liczba katolików osiągnęła liczbę 

2652. Zostało wybudowanych 6 kościołów, 17 kaplic, 20 

szkół elementarnych i 13 szkół modlitwy, które stano-

wiły rodzaj szkół parafialnych52. 
 W tym miejscu warto również wspomnieć o św. 

Maksymilianie M. Kolbe, który w 1930 r. wyruszył 

z Niepokalanowa na Daleki Wschód. W tym samym 

roku razem z czterema braćmi przybył do Szanghaju, 

gdzie starał się również o założenie wydawnictwa. 

Jednak ze względu na podział terytorialny zakonów 

w Chinach nie uzyskał na to pozwolenia. Z racji poło-

żenia oraz innych trudności nie zdecydował się też na 

założenie Niepokalanowa w Shaanxi53. Zostawił jednak 

na pewien czas w Szanghaju dwóch braci: Seweryna 

Dagisa oraz Zygmunta Króla 54 . Miał nadzieję, że 

w przyszłości pojawi się możliwość rozwinięcia dzia-

łalności w Chinach. Sam udał się do Japonii55. 

 Po zawierusze drugiej wojny światowej, w 1947 r. do 

Xing’an wyruszyła grupa dwunastu misjonarzy, z któ-

rych ośmiu było chińskimi kapłanami. Wstąpili oni do 

zakonu franciszkańskiego i odbyli swoje studia we 

Włoszech, a po wojnie wrócili do swej ojczyzny. Wy-

jeżdżającymi byli: o. Bernardino Permuti, o. Tommaso 

Lu, o. Marco Tchang, o. Antonio Tchang, o. Francesco 

Luo, o. Paolo Sci, o. Giovanni Tchang, o. Benedetto 

Tchang, o. Francesco Lang, o. Carlo Cavallero, 

o. Francesco Maldani i o. Enrico Turetto. Przyjazd tej 

grupy zbiegł się z wyjazdem wielu misjonarzy56. Kiedy 

w 1949 r. rządy objęli komuniści, rozpoczęto walkę 

z misjonarzami, których ostatecznie wydalono z Chin 

w 1952 r. Pozostali jednak jeszcze chińscy franciszkanie, 

którzy również cierpieli prześladowania ze względu na 

wierność papieżowi57. 

 

4.3. Bracia Mniejsi Kapucyni 

Mówiąc o pracy franciszkanów w Chinach, należy 

również wspomnieć o Braciach Mniejszych Kapucynach. 

Oni także zostawili swój wkład w dzieło ewangelizacji 

Państwa Środka. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do 

bardziej szczegółowych danych, dlatego przedstawiam 

tutaj podstawowe informacje. 

 Pierwsze ślady działalności misyjnej kapucynów 

w Państwie Środka możemy znaleźć już w 1842 r. Jej 

inicjatorem był Anastasius Hartmann, który przyczynił 

się również do rozwoju misji kapucyńskich w Indiach. 

W Chinach jednak na stałe kapucyni zadomowili się 

dopiero w 1921 r., kiedy to Kongregacja Rozkrzewiania 

                                                
52 Zob. tamże, s. 152. 
53 Zob. tamże, s. 97. 
54 Zob. Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. 1, Niepokalanów 

2007, s. 350. 
55 Zob. tamże, s. 339-344. 
56 Zob. Matteo Luo, Una missione in Cina..., dz. cyt., s. 182. 
57 Zob. tamże, s. 185-192. 

Wiary powierzyła im tam misje. W Tianshui zorgani-

zowali w 1922 r. wikariat apostolski, który w 1926 r. 

został przekształcony w diecezję. W trzy lata później 

została wydzielona prefektura apostolska Pingliang. 

Misje zostały obsadzone przez kapucynów Prowincji 

Reńsko-Westfalskiej i Nawarra-Kantabria-Aragonia.   

Najpierw zakonnicy obu prowincji pracowali razem, 

a po podziale misji jedną część przydzielono Niemcom, 

a drugą Hiszpanom. W 1933 r. powstał wikariat apo-

stolski Mandżurii, który został powierzony kapucynom 

prowincji tyrolskiej. Już w 1940 r. wikariat został pod-

niesiony do rangi prefektury apostolskiej. Wszystkie te 

misje bardzo dobrze się rozwijały, jednak gdy rządy 

przejęli komuniści, kapucynów, podobnie jak wszystkich 

innych misjonarzy, spotkały prześladowania58. 

 

5. Zakończenie 

Powyższe przedstawienie zagadnienia traktującego 

o obecności franciszkanów w Chinach stanowi bardzo 

ogólny zarys. Nie sposób w jednym artykule omówić tak 

długą i jednocześnie bardzo bogatą historię. Są to dzieje 

ludzi, którzy – odkrywszy w swoim życiu drogocenny 

skarb wiary – chcieli się nim dzielić z drugą osobą. Ludzi, 

którzy byli gotowi nie tylko na radość spotkania z drugim 

człowiekiem, z jego odmienną i bogatą kulturą, ale 

również na znoszenie trudu, cierpienia, a często nawet na 

męczeństwo, które było świadectwem, że dla Chrystusa 

warto poświęcić wszystko. Bez wątpienia jest to również 

znak dla nas, światło, które ukazuje nam drogę. Dlatego 

z pewnością warto odkrywać jeszcze nie zbadane źródła 

z historii misji zakonu franciszkańskiego, bo są to często 

również świadectwa wiary ludzi, którzy za przykładem 

św. Franciszka z Asyżu odkryli Miłość, dla której warto 

poświęcić wszystko inne. 

                                                
58 Zob. Mariano d'Alatri, Zarys historii kapucynów, tłum. Andrzej 

Zębik, Kraków 2004, s. 247-248. Zob. również Roland Prejs, 

Misje kapucyńskie, w: Encyklopedia katolicka, t. 8: Język – Kino, 

red. Antoni Bednarek i in., Lublin 2000, kol. 748. Tam też dalsza 

literatura. 
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Mengzi 孟子 („Mistrz Meng”; najpierw zlatynizowano, 

a potem spolszczono jego imię jako Mencjusz, żył ok. 

372–ok. 289 przed Chr.) – filozof chiński, drugi po 

Konfucjuszu co do 

ważności konfucja-

nista i najważniej-

szy komentator jego 

myśli. Jego pier-

wotne imię to Meng 

Ke 孟軻, a czas jego 

narodzin to Okres 

Walczących Kró-

lestw 59  w małym 

państwie Zou 鄒 , 

które położone było 

na terenie dzisiej-

szej prowincji Shan- 

dong, niedaleko od 

miejsca narodzin 

Konfucjusza, Qufu 

曲阜.  

Mencjusz wcześnie stracił ojca. Jego matka, o imieniu 

Zhang 仉, uważana jest za wzór kobiety i matki, co 

wyraża się w idiomie Meng mu san qian 孟母三遷: 

„Matka Meng przeprowadzała się trzy razy”60. Jego 

nauczycielami byli uczniowie Zisi61, wnuka Konfucjusza. 

Podobnie jak Konfucjusz, Mencjusz wiele podróżował 

                                                
59  Okres Walczących Królestw (Zhanguo shidai 戰國時代: 480–221 

przed Chr.) to końcowy okres dynastii Zhou, zakończony zjed-

noczeniem kraju przez pierwszego cesarza Qinshi Huang 秦始皇 

w roku 221 (upadek dynastii Zhou nastąpił już w roku 256 r. przed 

Chr.). Nazwa okresu wywodzi się od dzieła Zhanguo ce 戰國策 

(„Intrygi Walczących Królestw”; prawdopodobnie z czasów 

dynastii Han, skompilowane przez cesarskiego bibliotekarza Liu 

Xiang 劉向 i uporządkowane w 33 księgach). W tym okresie małe 

państwa istniejące w Okresie Wiosen i Jesieni (Chunqiu shidai 春

秋時代: 722-481) uległy konsolidacji. O supremację nad Chinami 

toczyło walki siedem królestw: Chu 楚, Han 韓, Qi 齊, Qin 秦, Wei 

魏, Yan 燕 oraz Zhao 趙. Państwo Qin okazało się najsilniejsze 

w tej grupie. Ono też w roku 221 przed Chr. dokonało podboju 

całych Chin. Od tego czasu Chiny stały się cesarstwem. 
60  Chodzi tu o historię trzech przeprowadzek celem szukania od-

powiedniego miejsca dla życia i wychowania syna: rozpoczynającą 

się od mieszkania przy cmentarzu, potem przeprowadzki w okolice 

rynku, aż po przeprowadzkę w pobliże szkoły. 
61  O Zisi zob. Zbigniew Wesołowski, Sylwetki myślicieli chińskich 

(5), Zisi, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 3, s. 46-47. 

po ówczesnych małych królestwach chińskich. Przez 

pewien czas przebywał na dworze króla Xuana w Qi (Qi 

Xuan wang 齊宣王) i króla Hui w Liang (Liang Hui wang 

梁惠王). Rozczarowany jednak brakiem zrozumienia ze 

strony rządzących dla swoich poglądów, wycofał się 

z życia publicznego i oddał się nauczaniu.  

Poglądy Mencjusza zawarte są w przypisywanej mu 

księdze, nazwanej jego imieniem – Mengzi62 , wcho-

dzącej w skład „Czteroksięgu Konfucjańskiego” (Sishu  

四書). Mengzi uważał, iż człowiek jest z natury dobry 

(xingshan 性善 ), zaś podstawy cnót mają wrodzony 

charakter, z tym, że człowiek musi ich strzec i rozwijać. 

Każdy człowiek ma takie same możliwości doskonalenia 

cnót moralnych, a zło jest wynikiem niewłaściwego 

wychowania i nieodpowiedniego wpływu otoczenia. 

Zatem, w rozwijaniu cnót u młodych ludzi szczególne 

zadanie spoczywa na rodzicach oraz nauczycielach. 

Według Mencjusza człowiek posiada tzw. „cztery za-

czątki/zalążki” (siduan 四端), które powinien rozwijać 

(zob. Mengzi 2 A 6). Są to: 1. współczucie (ceyin zhi xin

惻隱之心 / miłosierdzie, zdolność do litowania się), 2. 

wstyd (xiu e zhi xin 羞惡之心 / wstręt przed tym, co złe 

i obrzydliwe), 3. atencja jako szacunek i zdolność do 

podporządkowania się (cirang zhi xin 辭讓之心), oraz 4. 

zdolność do rozróżnienia pomiędzy dobrem i złem (shi 

fei zhi xin 是非之心). Jeśli te „cztery zalążki” zostaną 

odpowiednio rozwinięte, mamy do czynienia z czterema 

głównymi cnotami bycia człowiekiem. Pierwszą z nich 

jest cnota ren 仁 , tłumaczona jako człowieczeństwo, 

ludzkość, humanitarność, altruizm. Ren to najważniejsza 

ze wszystkich cnót, gdyż stanowi istotę tego, co kon-

stytuuje bycie człowiekiem; stanowi podstawę, na której 

można też połączyć wszystkie pozostałe cnoty. Pier-

wotnie w Chinach rozumiano ją jako życzliwość władcy 

wobec poddanych, a w konfucjanizmie ren przekształciło 

się w dobroczynność o szerszym zasięgu. Drugą 

z głównych cnót człowieka jest według Mencjusza yi 義, 

tłumaczone jako sprawiedliwość, prawość, praworząd-

ność, powinność, słuszność. W pismach omawianego 

myśliciela występuje ona jako przeciwieństwo słowa li

利, pojmowanego jako korzyść, interes, pożytek, zysk, 

profit. Trzecią cnotą wyrosłą z „czterech zalążków” jest 

li 禮, czyli rytuał, obrzęd albo ceremoniał; obyczaje, 

etykieta jako znajomość zwyczajów. Dla konfucjanistów 

li 禮 stanowiło zespół specyficznych dla ich kultury 

sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, 

a przede wszystkim podstawową formę zewnętrzną do 

                                                
62  Niestety, nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia tego dzieła. Zob. 

James Legge (1895; 1st ed. 1861), The Works of Mencius. The 

Chinese Classics II (2nd ed.; Oxford: Clarendon Press. Reprinted 

by Dover Books in 1990); Din Cheuk Lau, (1970), Mencius 

(London: Penguin Books), oraz Irene Bloom (2009), Mencius 

(New York: Columbia University Press). 

 
Sylwetki myślicieli chińskich (7) 

 

Mencjusz 
 

 

 

Zbigniew Wesołowski SVD 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/371_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_Walcz%C4%85cych_Kr%C3%B3lestw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_Walcz%C4%85cych_Kr%C3%B3lestw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_Walcz%C4%85cych_Kr%C3%B3lestw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Zou
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szantung
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zisi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czteroksi%C4%85g_konfucja%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cnota
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wyrażania innych, tzn. „wewnętrznych” cnót konfu-

cjańskich. Jako czwartą cnotę Mengzi wymienia zhi 智   – 
mądrość rozumianą przede wszystkim jako postawę 

poprawnego rozróżniania dobra od zła, sprawiedliwości 

od niesprawiedliwości albo cnoty od wady. Rozwój 

„zaczątków” następuje spontanicznie i naturalnie, chyba 

że dochodzi do ich zablokowania i stłumienia z powodu 

czynników zewnętrznych, którymi mogą być mający zły 

wpływ inni ludzie albo innego rodzaju zewnętrzne, złe 

uwarunkowania życia ludzkiego. W przekonaniu Men-

cjusza te właśnie „cztery zalążki” odróżniają człowieka 

od zwierząt.  

Jeśli chodzi o filozofię polityczną, Mengzi uważał, iż 

o sytuacji w państwie rozstrzyga moralność władcy i jego 

dworu. Wyróżniał dwa rodzaje władców: dobrego kró-

la-mędrca, który rządzi kierując się cnotami, oraz tyrana 

rządzącego przy użyciu siły i przemocy. Ludzie mają 

obowiązek podporządkowywać się cnotliwemu władcy. 

Natomiast władca postępujący niemoralnie, tzn. tyran 

(baojun 暴君), traci mandat Niebios (tianming 天命), 

który zobowiązuje władcę do przestrzegania cnót, przez 

co uzyskuje on przychylność Nieba. W takiej sytuacji 

poddani mają prawo do buntu przeciw niemu. 

Mengzi, podobnie jak Konfucjusz63 i inni późniejsi 

konfucjaniści, traktował wszechświat jako kosmos mo-

ralny, w którym człowiek stanowił jego ważną część. 

Dzięki moralnemu samodoskonaleniu człowiek może 

odkryć, że dążenie do moralnej doskonałości stanowi 

sens istnienia. Nauczał on o haoran zhi qi 浩然之氣64 

(wielkiej i przelewającej się energii życiowej qi), łą-

czącej człowieka z kosmosem. Mengzi uważał, że siła 

ludzkiej woli może opanować energię życiową qi, która 

jest obecna w każdym ludzkim ciele. Ta energetyczna 

siła może się w nim powiększać albo kurczyć w zależ-

ności od tego, czy czyni się dobro czy zło. Dobre czyny 

powiększają tę energię życiową, a złe ją zmniejszają. 

Jeśli zatem człowiek będzie nieustanie czynił dobro, to 

jego energia życiowa qi rozwinie się do stanu haoran zhi 

qi, tzn. wielkiego i rozlewającego się źródła dobroci 

i doskonałości moralnej w człowieku, które prowadzi go 

Właściwą Drogą, tzn. Dao 道 (zob. Mengzi 2 A 2)65.  

Poglądy Mencjusza można określić jako etyczny 

intuicjonizm. Zgodnie z tym kierunkiem istnieje niein-

ferencyjna, tzn. bezpośrednia wiedza moralna, która nie 

wywodzi się z żadnych innych przekonań. Ta wiedza ma 

podstawowe znaczenie dla etyki. Etyczny intuicjonizm 

dzieli się na aposterioryczny i aprioryczny ze względu na 

                                                
63  Zob. Zbigniew Wesołowski, Sylwetki myślicieli chińskich (1), 

Konfucjusz, „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 2, s. 47-48. 
64  Zob. Lee Rainey, Mencius and His Vast, Overflowing Qi (haoran 

zhi qi),  „Monumenta Serica”, vol. 46 (1998), s. 91-104. 
65  O Dao zob. Roman Malek, Elementarz chiński (6), Dao, Logos 

i Słowo, „Chiny Dzisiaj” 2010, nr 4, s. 33-34.  

pochodzenie bezpośredniej wiedzy moralnej. Intuicjo-

nizm a posteriori to stanowisko, iż wiedza moralna za-

leżna jest od doświadczenia zmysłowego. Mengzi 

prawdopodobnie reprezentuje ten kierunek. Bezpośred-

nie doświadczenie dobra lub zła rozumiał on najpierw 

w duchu sentymentalizmu (emotywizmu), gdzie intuicję 

wyjaśnia się poprzez specyficzną emocjonalną wrażli-

wość i uczucia („cztery zaczątki/zalążki”). Ponadto 

z punktu widzenia jego pojmowania czterech cnót można 

go rozumieć w duchu racjonalistycznym, tzn. intuicja 

dobra lub zła konkretnego aktu ma charakter intelektu-

alny66.  

Na zakończenie przytoczmy słynny przykład Men-

cjusza odnośnie współczucia (ceyin zhi xin 惻隱之心 

miłosierdzie, zdolność do litowania się), leżącego 

u podstaw naszego człowieczeństwa, nazywanego też 

przez niego bu ren ren zhi xin  不忍人之心 (serce, które 

nie znosi bólu, cierpienia drugiego człowieka). „Kiedy 

mówię, że wszyscy ludzie mają serce, które nie znosi 

cierpienia drugiego człowieka, to moja myśl może być 

zilustrowana w następujący sposób: Oto jest dziecko, 

które na naszych oczach wpada do studni. W takiej sy-

tuacji każdy z nas, i to bez wyjątku, napełniony będzie 

lękiem o to dziecko i jego sytuacją przejęty tak, że 

bezzwłocznie chciałby mu pomóc. To uczucie [przejęcia, 

lęku oraz chęci udzielenia natychmiastowej pomocy] nie 

wypływa z tego, iż chcielibyśmy otrzymać jakąś korzyść 

od rodziców tego dziecka [w nagrodę za udzielenie 

pomocy], ani też dlatego, żeby nas za to chwalili nasi 

sąsiedzi i przyjaciele [jacy to my jesteśmy dzielni 

i szlachetni, udzielając skutecznie takiej pomocy], ani też 

dlatego, że moglibyśmy się bać opinii innych, iż takie 

rzeczy nas w sercu nie poruszają” (zob. Mengzi 2 A 6; tł. 

wł.).  

 

 

Wszyscy ludzie mają serce, które nie znosi 

cierpienia drugiego człowieka.       Mengzi 

                                                
66  Drugim typem intuicjonizmu jest intuicjonizm a priori. Tutaj głosi 

się, iż intuicje moralne podobnie jak intuicje matematyczne mają 

charakter czysto rozumowy, bez żadnych doświadczeń 

zmysłowych. Problematyka ta w dzisiejszych czasach dotyczy też 

sporu o natywizm (racjonalizm genetyczny). Jest to pogląd 

dotyczący natury źródeł poznania (genezy poznania), według 

którego umysł ludzki dzięki samej swojej konstrukcji posiada idee 

lub uposażenie mentalne. To uposażenie w umyśle jest wcześ- 

niejsze od doświadczenia (przede wszystkim zmysłowego), a wie- 

dza na jego gruncie ma charakter pewny i poprzedza wszelkie 

poznanie nie tylko w sensie czasowym (jako „wiedza wrodzona”), 

ale przede wszystkim jako warunek wszelkiego poznania (trans-

cendentalizm). Przeciwstawny kierunek filozoficzny to empiryzm 

genetyczny. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mandat_Niebios
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Klasztor śś. Piotra i Andrzeja w Xishan 西山 koło Nan-

chong 南充 w chińskiej prowincji Sichuan powstał w 1929 

r. wspólnym wysiłkiem benedyktynów z opactwa św. An-

drzeja w Loppem (Brugia) w Belgii i św. Piotra w So-

lesmes we Francji. O klasztor zabiegał także Dom 

Célestin Lou (Lou Tseng-Tsiang / Lu Zhengxiang 陸徵

祥), były ważny polityk partii Kuomintang (KMT), a póź-

niej benedyktyn w Loppem. Wspólnota mnichów żyła 

w tym miejscu jedynie do 1942 r., kiedy najpierw wojna 

chińsko-japońska zmusiła zakonników do przeniesienia się 

do stolicy prowincji Sichuan, Chengdu, później zaś ko-

muniści nakazali im opuścić Chiny. Wspólnota kontynuuje 

życie monastyczne w Kalifornii.  

Powołując wspólnotę w Chinach, formalny przeło-

żony nowego klasztoru, opat Theodore Neve 

z Loppem, określił jej cel jako misyjny1. Pierwszym 

przeorem został mnich z Solesmes, Dom Jehan Joliet 

(chiń. She Tongren 佘同仁). Historia jego życia jest 

niezwykła. Oficer marynarki wojennej, który w młodo-

ści był w Chinach i potem jako zakonnik marzył 

o zmianie sposobu ewangelizacji Chińczyków. Pragnął 

zmienić kolonialne przekonanie o wyższości europej-

skiej kultury, jakie dominowało w tych czasach. 

Wspólnie z nim przyjechał o. Pie de Cocqueau (chiń. 

Gao Kegu 高克谷), który, z powodu choroby, po kilku 

miesiącach wrócił do Belgii.  

                                                   
1  Zdjęcie czarno-białe i historia klasztoru po angielsku, zob.: 

http://www.ldysinger.com/@abbeys/valyermo/00a_start-hist.htm 

Benedyktyni, nastawieni na ewangelizację przez in-

kulturację, zadbali, by klasztor był w stylu architektury 

chińskiej. Uwieczniony na zdjęciach z tamtej epoki 

kompleks budynków sprawia wrażenie tradycyjnego 

chińskiego domostwa, zbudowanego na planie prosto-

kąta, którego zewnętrzne ściany stanowią budynki, po-

środku zaś znajduje się dziedziniec. Tutaj mamy dwa 

takie dziedzińce; drugi, opisywany jako wewnętrzny, 

prawdopodobnie był klauzurą. 

 Budynki zbudowano z cegły. Jeden z nich, miesz-

kalny, miał 3 piętra. Kształt dachu w stylu chińskim 

i powtarzające się rytmicznie na fasadzie budynku ko-

lumny sprawiają wrażenie egzotycznej budowli. Dachy 

są typowo chińskie, wysunięte poza obrys budynku 

i podwinięte do góry.  

 

 
 

Obecny widok znacznie różni się od ówczesnego. Do 

końca minionego wieku mieściła się tu fabryka odbior-

ników radiowych, potem władze oddały klasztor do 

użytku diecezji. Budynki pozostały wprawdzie nie-

zmienione, ale otaczają je nowe elementy. Po 2000 r. 

na terenie byłego klasztoru księża diecezjalni postawili 

święte figury, stacje drogi krzyżowej, kaplicę Trójcy 

Świętej, płaskorzeźby wyobrażające piekło i niebo, 

krzyże, drogę biblijną według Ewangelii św. Łukasza 

oraz płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Jezu-

sa2. Natomiast na murze wokół parkingu umieszczono 

płaskorzeźbę z dwunastoma apostołami. Otwarto także 

skromne muzeum chrześcijaństwa i wprowadzono udo-

godnienia dla pielgrzymów i turystów, m.in. herba-

ciarnię słynącą z bardzo smacznej herbaty, parzonej na 

wodzie z klasztornego źródła. Duży teren jest również 

wykorzystywany do organizowania różnych uroczysto-

ści. Najnowszy budynek kompleksu jest o wiele wyż-

szy niż budynki oryginalne i został otynkowany na 

żółto, a jego czerwone wieżyczki nie wyglądają już tak 

                                                   
2  Wymienione obiekty znajdują się w sprawozdaniu księdza Chen 

Gongzheng 陳功鰲, odpowiedzialnego za ten teren, http://old. 

xinde.org/feature/media/gy1.html 

 

Kościoły w Chinach (27) 
 

Klasztor śś. Piotra i Andrzeja 

w Xishan koło Nanchong 

i losy tamtejszych benedyktynów 
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elegancko, co klasyczne linie budynków zbudowanych 

w latach trzydziestych. Z parkingu widać wyłaniającą 

się po drugiej stronie muru budowlę, która swym 

kształtem przypomina buddyjską stupę, jest jednak 

zwieńczona krzyżem – to dach kaplicy Jezusa Dobrego 

Pasterza. 

Miejsce klasztoru przypominało pod względem wa-

runków geograficznych opactwo benedyktyńskie 

w Tyńcu. Położony nieco na uboczu, klasztor pozosta-

wał na tyle blisko okolicznych mieszkańców, że moż-

liwe było pogodzenie cichej modlitwy w jego murach 

z kontaktem z tamtejszą ludnością. Można powiedzieć, 

że miasteczko u stóp wzgórza klasztornego żyło w cie-

niu położonego wyżej klasztoru. O ile pierwszy przeor 

pragnął w tym pięknym miejscu, położonym w niecce 

w połowie wysokości zielonego wzgórza, kontynuować 

życie według planu dnia z Solesmes, zgodnie z bene-

dyktyńskim motto „módl się i pracuj”, to po jego dy-

misji mnisi o wiele więcej czasu zaczęli spędzać poza 

murami klasztoru. Pierwszy przeor wycofał się z życia 

wspólnotowego w 1933 r., by zamieszkać w samotni 

nieopodal seminarium w diecezji Chengdu (zmarł 

w 1936 r.). Po wizytacji klasztoru w 1934 r. opat Neve 

powołał na nowego przeora o. Gabriela Roux. Zarów-

no drugi przeor, jak i trzeci – o. Raphael Vinciarelli, 

nominowany po śmierci o. Roux w 1937 r., chcieli, by 

klasztor stał się ośrodkiem studiów chińskich, a ojco-

wie byli nauczycielami i duszpasterzami. Stąd mieli 

okresowo mieszkać poza klasztorem, co umożliwiałoby 

większy kontakt z językiem i kulturą Chin, zwłaszcza 

na początku pobytu w nowym kraju. Przeor oddawał 

ich także do dyspozycji miejscowego biskupa Wang 

Wencheng 王文成 (1888–1961), który w 1937 r. po-

wierzył benedyktynom prowadzenie diecezjalnego wyż-

szego seminarium duchownego. Relacja ojca Tadeusza 

Liu (Thaddeus Yong-An-Yuen, Yang Anran3) ukazuje, 

że w tym burzliwym okresie historycznym poprzez 

wyjście na zewnątrz ojcowie bardzo szybko nawiązali 

kontakty z przywódcami partii KMT. Stało się to na 

prośbę biskupa. Wystarczy zauważyć, że sam o. Tade-

usz przyjął stanowisko anonimowego redaktora naczel-

nego biuletynu informacyjnego „I-Shih Pao” (Yishi bao 

益世報), gdzie zamieszczano kierowane do zagranicznej 

opinii publicznej wiadomości z wojny japońsko-

chińskiej. Początkowo był to francuskojęzyczny tygo-

dnik „Le Correspondant Chinois”, później także wy-

dawany po angielsku jako dwumiesięcznik „China 

Correspondant”, rozprowadzany wśród żołnierzy 

sprzymierzonej z KMT armii USA. O. Tadeusz za-

przyjaźnił się w tym czasie z żoną Czang Kaj-szeka, 

                                                   
3  http://tieba.baidu.com/p/203648156. Historię o. Tadeusza Yang 

w języku angielskim znaleźć można na http://www.saintandrews 

abbey.com/ 

Song Meiling 宋美齡, i zaprotegował współbrata Wil- 

frida Weitza na stanowisko jej nauczyciela francuskie-

go. W 1939 r. w podziękowaniu za pomoc w re-

dagowaniu „I-Shih Pao”, Czang Kai-szek podarował 

benedyktynom z Xishan elektryczny wiatrak-generator. 

Wiatrak przywiózł sam Dong Xiang-guang, wicemini-

ster propagandy w KMT, który nadzorował także jego 

montaż i uruchomienie. O. Liu uczył też angielskiego 

tłumaczy pracujących w czasie wojny dla Ministerstwa 

Obrony. Z kolei o. Wincenty Martin dołączył do od-

działu medycznego założonego przez o. Wincentego 

Lebbe CM na potrzeby żołnierzy walczących po stronie 

chińskiej w wojnie chińsko-japońskiej. Ojcowie zyskali 

sławę, Chińczycy zapamiętali ich jako zaangażowanych 

w obronę kraju. W szczytowym okresie rozwoju w be-

nedyktyńskiej wspólnocie żyło 37 zakonników.   

Wraz z przesuwaniem się wojsk japońskich, w 1942 

r. benedyktyni byli zmuszeni stopniowo przenieść się 

do Chengdu w poszukiwaniu bezpieczeństwa i środków 

do życia. W 1946 r. powołali w Chengdu Instytut Ba-

dań nad Kulturą Chińską i Zachodnią. W tym celu 

wzniesiono nowy budynek, do którego z czasem prze-

niesiono bibliotekę, archiwa i majątek, zaś w 1948 

przeniósł się tam cały klasztor 4 . Jednak w liczącej 

wówczas 16 osób wspólnocie nie było nikogo, kto 

mógłby rzeczywiście podjąć badania, pracując jedno-

cześnie jako wykładowca w seminarium. Pojawiły się 

także inne trudności, gdyż w 1951 r. przeor został 

uwięziony, a trzy lata później wydalony z Chin. Rów-

nież inni ojcowie pochodzący z zagranicy byli więzieni 

i zmuszani do wyjazdu. Ojcowie chińscy – było ich 

sześciu – odmówili przejścia do Kościoła patriotyczne-

go. W 1953 r. Wang Wencheng, biskup Nanchong, 

oraz miejscowi proboszczowie rozpoczęli współpracę 

z władzami Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Bp 

Wang został później wybrany na specjalnego członka 

wizytującego Komisji Konsultatywnej ChRL i dyrekto-

ra Komitetu Przygotowawczego Stowarzyszenia Patrio-

tycznego Kościoła Katolickiego w Chinach, które 

powstało w roku 1957. Komuniści nie zezwolili na wy-

jazd chińskich benedyktynów wraz z całą wspólnotą, 

choć ojcowie oczekiwali z nadzieją, że ich chińscy bra-

cia dostaną w końcu paszporty. O. Peter Zhou, który 

śluby złożył w 1950 r., spędził w więzieniu 30 lat i po 

latach dołączył do wspólnoty w Kalifornii w Valyermo. 

Na stronie www.saintandrewsabbey.com znajdują się 

pasjonujące relacje ojców spisane w języku angielskim.  

 

MAŁGORZATA SOUFFEZ 

                                                   
4  http://www.saintandrewsabbey.com/searchresults.asp?cat=82 

http://tieba.baidu.com/p/203648156
http://www.saintandrewsabbey.com/
http://www.saintandrewsabbey.com/searchresults.asp?cat=82
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