
 

R e l i g i e  •  C h r z e ś c i j a ń s t w o  •  K o ś c i ó ł  

Rok X (2015) Numer 1-2 (34-35) 

     訊息                                                                                     Informacje (3-13) 

     主題                                                                 Tematy (19-33) 

Treść numeru:                   內容  
 

 
Biuletyn informacyjny  

„Chiny Dzisiaj”,  

wydawany kwartalnie  
przez Komisję Episkopatu  

Polski ds. Misji,  
Polską Prowincję 

Zgromadzenia  
Słowa Bożego  

oraz Polską Prowincję 
Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia  

Apostolstwa Katolickiego, 

  jest poświęcony  

problematyce religii  
w Chinach,  

ze szczególnym 
uwzględnieniem 
chrześcijaństwa,  

a zwłaszcza Kościoła 
katolickiego w Chińskiej 

Republice Ludowej 

• 
Część zamieszczonych  
w biuletynie materiałów 
pochodzi z niemieckiego 

kwartalnika  
katolickiego  

„China heute”,  
wydawanego przez  

China Zentrum  
w Sankt Augustin 

• 
 

Założyciel 
o. Roman Malek SVD  

• 
 

Redakcja 
o. Antoni Koszorz SVD  

  – redaktor odpowiedzialny;  

o. Piotr Adamek SVD; 
o. Zbigniew Wesołowski SVD 
institut@monumenta-serica.de 
Weronika Maria Klebba SSpS 

 
 

Zespół wydawniczy  
o. Kazimierz Szymczycha SVD 

o. Andrzej Danilewicz SVD  
ks. Roman Tkacz SAC  

 
Adres redakcji 

05-070 Sulejówek 
ul. Wspólna 45 
tel. 723 630 814 

chinydzisiaj@ecclesia.org.pl  

• 
Druk 

Zakład Poligraficzny PULS 
w Michałowicach 

• 
chinydzisiaj.ecclesia.org.pl 

 

 
 

     書刊                                          Notatki bibliograficzne  (54-55) 

 

 Perspektywy dialogu z rządem chińskim oczami chińskiego duchowieństwa: 

    Wywiady z Józefem Wei Jingyi, biskupem Qiqihar i Józefem Han Zhihai,  

    biskupem Lanzhou - GIANNI VALENTE  

    Wygląda, jakby ktoś próbował nas uciszyć - KARD. JÓZEF ZEN ZE-KIUN  

    Czy kardynał Zen wierzy w cuda? - PAUL HAN  

    Wywiad z Pawłem Xie Tingzhe, biskupem Urumqi - GIANNI VALENTE 

 Sztuka Chińska (10) Fengshui –  sztuka „przed-architektoniczna”  

    . DARIUSZ KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI  

 R. Sławiński (red.), Konfucjanizm i jego współczesne interpretacje  

  Mateusz Stępień, Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury 

 prawnej                         

  ARTUR WYSOCKI 

●  Od redakcji: Chińscy chrześcijanie ●  Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chi-

nach: Kronika * Notatki (1 stycznia - 30 czerwca 2015) ●  Walka z krzyżami w Zhe-

jiang ●  In memoriam: Złożenie urn z prochami bpa Louisa Piazzoli i bpa Lorenzo 

Bianchi w katedrze Hongkongu ●  Ks. Filip Ye Yaomin ●  O. Alojzy Berchmans 

Chang SJ 

ISSN 1896-849X 

     原文            Źródła (34-46) 

   Historia patriarchy Jabalahy III i mnicha rabbana Saumy  

     文件                                                    Dokumentacja (14-18) 

 Komunikat Ministerstwa ds. Obywatelskich i Biura ds. Religii regulujący przyj-

mowanie sierot i podrzutków przez kręgi religijne  

 Wytyczne w sprawie ochrony wyższych uczelni przed zagraniczną infiltracją reli-

gijną  

     歷史                                                   Notatki historyczne (47-53) 

  Kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Shaowu, Fujian  

   JULIAN BEDNARZ 

  Sylwetki myślicieli chińskich (10): Liezi 

 ZBIGNIEW WESOŁOWSKI 



CHINY DZISIAJ •  X (2015) NUMER 1-2 

 

2 

 
Fan Pu 范朴, Krzyż, 1995. 

 

Wycinanka „Krzyż” składa się z 35 fragmentów. Pionowa linia krzyża przedstawia relacje między Bogiem a ludźmi. Patrząc 

od dołu do góry, poszczególne wycinanki noszą następujące tytuły: „Jak wszyscy ludzie zgrzeszyli i żyli w grzechu”, „Jezus 

został ukrzyżowany za grzechy świata”, „Spowiedź, skrucha i powrót do Jezusa Chrystusa”, „Szukanie i pukanie”. Piąta wy-

cinanka to „Bóg kocha świat”, dalej „Oczekiwanie na powrót Pana” i najwyżej umieszczona „Radosne życie z Bogiem”. Po-

zioma belka krzyża ukazuje różne sposoby, dzięki którym stajemy się wspólnotą: „Oddawanie chwały”, „Uwielbienie”, 

„Wspólne kroczenie w stronę Królestwa Bożego” oraz „Dzielenie naszych pięciu chlebów i dwóch ryb”. Tło dla krzyża sta-

nowią 24 jednokolorowe wycinanki. Przedstawiają one widoki ze świata oraz kościoły z różnych miejsc na Ziemi – w tak róż-

ny sposób Krzyż Chrystusa oddziałuje na ludzi i świat.  

 

(por. The Way of My Heart. The Paper Cut Art of Fan Pu, Nanjing 2010, s. 252).  
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Od redakcji  

Chińscy chrześcijanie ----------------------------  
 

W całej historii chrześcijaństwa w Chinach zasadniczą rolę 

w przekazie wiary i w życiu Kościoła mieli zarówno za-

graniczni misjonarze jak i miejscowi chrześcijanie. O ile 

jednak o kolejnych misjach z zachodu (perscy nestorianie 

w VII-IX w., włoscy franciszkanie w XIII-XIV w., jezuici 

i inni europejscy misjonarze w XVI-XX w.) zachowało się 

stosunkowo wiele źródeł i informacji, to źródła na temat 

miejscowych chrześcijan i wspólnot są często bardzo 

ograniczone. Wyjątkowa jest historia dwóch chińskich 

mnichów (etnicznie Ongutów lub Ujgurów) z okresu pa-

nowania mongolskiej dynastii Yuan (1271–1368), zwią-

zanych ze wspólnotą w Chanbałyku (Pekinie). Po latach 

życia eremickiego wyruszyli oni do Jerozolimy, odwie-

dzając po drodze wiele wspólnot chrześcijańskich w gra-

nicach dzisiejszych Chin, a jeden z nich dotarł z poselstwem 

do Ojca Świętego do Rzymu. Tłumaczenie fragmentów 

tekstu o ich życiu i podróży na Zachód, który jest cennym 

źródłem na temat chrześcijaństwa w Chinach tamtych 

czasów publikujemy w obecnym numerze (zob. ŹRÓDŁA). 

 Również dzisiaj chińscy chrześcijanie aktywnie 

uczestniczą w życiu Kościoła, mimo licznych problemów 

wynikających zarówno z restrykcji i kontroli ze strony 

władz komunistycznych, jak i z wewnętrznych podziałów.  

Mają oni różne, czasami sprzeczne, opinie na temat moż-

liwości i perspektyw dialogu z rządem w obecnej sytuacji 

politycznej, podkreślają jednak swą łączność z Ojcem 

Świętym oraz potrzebę poszukiwania rozwiązań na-

brzmiałych problemów Kościoła w Chinach (zob. TEMA-

TY).  

 Z kolei rząd chiński próbuje wzmocnić kontrolę dzia-

łalności religijnej, m.in. poprzez zaostrzenie zasad funk-

cjonowania sierocińców prowadzonych przez organizacje 

religijne i przeciwdziałanie aktywności religijnej wśród 

studentów (zob. DOKUMENTACJA).     

 Ufamy, że informacje i artykuły zawarte w tym opóź-

nionym numerze „Chin Dzisiaj” pomogą naszym CZY-

TELNIKOM lepiej zrozumieć historię i współczesność 

chrześcijaństwa w Chinach. Dziękujemy wszystkim za 

dotychczasowe wsparcie i współpracę w powstawaniu tego 

czasopisma i zachęcamy do pomocy w jego rozpowszech-

nianiu.                      

PIOTR ADAMEK 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 

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

(1 stycznia – 30 czerwca 2015) 

 
 15 stycznia 2015: Priorytety działań Państwowego 

Biura ds. Religii w 2015. Wzorem lat ubiegłych w styczniu 

Państwowe Biuro ds. Religii opublikowało priorytety swych 

działań na kolejny rok. Na pierwszym miejscu usytuowano 

wzmocnienie prawodawstwa i egzekwowanie prawa 

w pracach związanych z religią. Punkt ten obejmuje także 

reformę „Przepisów dotyczących spraw religijnych” z 2004 

r. oraz wyznaczenie nowych kierunków mających na celu 

umocnienie zarządzania miejscami kultu religijnego. Innym 

kluczowym punktem jest wcielanie w życie przepisów 

przyjętych w 2012 r., dotyczących kwalifikacji nauczycieli 

i nadawania stopni naukowych w instytucjach edukacji re-

ligijnej. Protestanckie Zjednoczone Seminarium Teolo-

giczne w Nanjing (Jinling xiehe shenxueyuan 金陵协和神学

院 ) i Narodowe Seminarium Katolickie w Pekinie mają 

podjąć formację studentów w kierunku zdobycia tytułu 

magistra i doktora (stopnie te będą miały ważność jedynie  

w obrębie danej religii). Wspomniane w dokumencie 

główne problemy pozostają – dla poszczególnych religii – 

od lat takie same: należy kontynuować działania przeciw 

„chaosowi” w administracji buddyjskich i daoistycznych 

klasztorów (łącznie z bezprawnym stawianiem olbrzymich 

figur, ceremoniami religijnymi prowadzonymi nielegalnie 

przez fałszywych mnichów etc.), a także kampanie „cywi-

lizowane ofiary kadzielne” i „rozsądne uwalnianie istot 

żyjących” [z samsary, czyli kołowrotu narodzin i śmierci]. 

Jeśli chodzi o islam, zwłaszcza na terenie Autonomicznego 

Regionu Xinjiang, administracja publiczna jest przekonana, 

iż wyznawcy islamu pilnie potrzebują większej ilości ma-

teriałów drukowanych, odnoszących się do ich religii i po-

lityki religijnej, jak również materiałów pomocniczych  

w przeciwstawieniu się ekstremizmowi religijnemu. W re-

gionie Xinjiang należy podjąć zgodne z prawem kroki  

w celu zwalczania nielegalnych działań religijnych oraz 

nielegalnych szkół koranistycznych i arabskich. 

Stowarzyszenie Patriotyczne Kościoła Katolickiego 

w Chinach oraz [oficjalna] Konferencja Biskupów Chiń-

skich ma być wspierana w dalszym wdrażaniu wybierania 

i konsekracji biskupów bez pomocy z zewnątrz. [Ten punkt 

dokumentu był ostro krytykowany w katolickich mediach; 

jest postrzegany jako krok wstecz w podejmowanych cią-

głych wysiłkach dotyczących lepszego zrozumienia na linii 

Chiny–Watykan; zdanie to jest dosłownym powtórzeniem 

z planów SARA z poprzedniego roku]. Oficjalne gremia 

zarządzające katolików, buddystów i daoistów mają zostać 

poinstruowane odnośnie organizowania narodowych zebrań 

swych przedstawicieli raz na pięć lat. [Watykan nie uznaje 

Zgromadzenia Ogólnego oficjalnych gremiów Kościoła 

katolickiego jako najwyższego organu katolików w Chi-

nach; nie uznaje też Stowarzyszenia Patriotycznego]. Jeśli 

chodzi o protestantów, miejsca prywatnych spotkań winny 
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być regulowane zgodnie z prawem; należy też zająć się 

mniejszością grup fundamentalistycznych, celem ujedno-

licenia ich pozycji prawnej [tzn. podporządkowania się 

rządowi]. Po raz kolejny w dokumencie podjęty jest temat 

„skonstruowania myślenia teologicznego” i propagowania 

go. Jednocześnie w 2015 r. ma być promowana „kon-

strukcja myśli buddyjskiej”. Według planów SARA należy 

prowadzić badania naukowe w zakresie: religii ludowych, 

religii w Internecie, planowania i sytuowania miejsc reli-

gijnych w procesie planowania przestrzennego miast. Tekst 

dokumentu można znaleźć na stronie: www.sara.gov.cn 

 

 19 stycznia 2015: Papież pozdrawia prezydenta Chin 

i udziela odpowiedzi reporterom. 19 stycznia, wracając 

z podróży apostolskiej na Sri Lance i na Filipinach (12–19 

stycznia), papież Franciszek ponownie przelatywał przez 

przestrzeń powietrzną ChRL. Zgodnie z watykańskim 

zwyczajem, Ojciec Święty wysłał telegram z pozdrowie-

niami do prezydenta Chin Xi Jinping, podobnie jak uczynił 

to w sierpniu 2014 r. w związku z podróżą do Korei. 

Podczas konferencji prasowej w drodze powrotnej ze 

Wschodu dziennikarze pytali papieża, dlaczego nie przyjął 

Dalajlamy w grudniu oraz jak wyglądają relacje z Chinami. 

Papież Franciszek odpowiedział: „Istnieje praktyka, wy-

nikająca z protokołu Sekretariatu Stanu, by nie przyjmować 

głów państw bądź innych osobistości tej rangi, gdy przy-

bywają do Rzymu na międzynarodowe spotkania. […] 

Dlatego też [Dalajlama] nie został przyjęty. Widziałem, że 

niektóre gazety twierdziły, iż nie przyjąłem go z lęku przed 

Chinami. Nie jest to prawdą. W tym czasie taka była 

przyczyna. Poprosił o audiencję i otrzymał termin spotka-

nia. Prosił o to wcześniej, ale nie tym razem, i utrzymujemy 

relacje. Przyczyną odmowy nie było ani odrzucenie go jako 

osoby, ani lęk przed Chinami. Jesteśmy otwarci i chcemy 

pokoju ze wszystkimi. W jakim punkcie są relacje? Rząd 

chiński odnosi się do nas z szacunkiem i my odnosimy się do 

niego z szacunkiem, podejmujemy sprawy krok po kroku, 

podobnie jak dokonywało się to w przeszłości. Jeszcze nie 

wiemy [kiedy nastąpi spotkanie], lecz oni wiedzą, że jestem 

gotowy zarówno ich przyjąć, jak i do nich pojechać”. 

W odpowiedzi na pytanie o papieski telegram, rzecznik 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hua Chunying, po-

wiedziała podczas konferencji prasowej 21 stycznia: „Je-

steśmy gotowi do konstruktywnego dialogu z Watykanem, 

opartego na odpowiednich zasadach”. W sprawozdaniu 

„Xinhua” określiła owe zasady czy warunki wstępne: po-

rzucenie „tak zwanych stosunków dyplomatycznych” 

z Tajwanem oraz zaniechanie wtrącania się w wewnętrzne 

sprawy Chin w imię religii. Rzecznik nie odniosła się 

wprost do Dalajlamy; uczyniono to natomiast w kontro-

lowanym przez rząd „Global Times”, gdzie jeden z na-

główków z 22 stycznia brzmiał: „Potencjalne spotkanie 

Papieża i Dalajlamy może zaszkodzić sino-watykańskim 

relacjom”. W artykule cytowany jest Xu Yuhua z Uni-

wersytetu w Fudan w Szanghaju, mówiący, że dwa różne 

zdania Papieża wypowiedziane tego samego dnia wskazują 

na jego ambiwalencję wobec Chin. 

 

 19 stycznia 2015: Więcej edukacji marksistowskiej na 

uniwersytetach. Komitet Centralny KPCh i Rada Stanu 

wydały zarządzenia zatytułowane „Spojrzenie na dalsze 

umacnianie i ulepszanie pracy ideologicznej na uniwersy-

tetach w nowej sytuacji”. Zgodnie z dyrektywą socjalizm 

z chińską specyfiką winien znaleźć się w podręcznikach, 

w treści wykładów i w głowach studentów. Ważną pod-

stawą tego procesu jest podniesienie „ideologicznej jakości” 

personelu nauczającego. W zakresie etyki należy nauczać 

„podstawowych wartości socjalizmu” oraz cnót tradycyjnej 

kultury chińskiej. Dokument mówi też o konieczności 

oparcia się „infiltracji wrogich sił”. Według zarządzenia 

należy kontynuować reformę filozofii i nauk społecznych 

oraz odkrywać ich źródła dla edukacji ideologicznej i po-

litycznej. Odnośnie nauki, jaką jest religia, zaleca się, by jej 

nauczanie i badania były ściślej „zarządzane”. 

 

 19 stycznia 2015: Kampania przeciw zabobonom 

w prowincji Shanxi. Komisja ds. Wdrażania Kulturowego 

i Etycznego Postępu Prowincji Shanxi ogłosiła kampanię 

mającą na celu wyrugowanie „feudalnych zabobonów”. 

Kampania jest adresowana przeciw shenpo 神 婆

(kobiety-medium w religii ludowej) oraz mistrzom feng- 

shui. Wyspecjalizowane grupy mają sporządzić staty-

styczny spis wszystkich mistrzów fengshui, shenpo i innych 

osób zaangażowanych w działalność związaną z zabobo-

nami w wioskach, zwracając szczególną uwagę na to, czy 

nie jest z tym związana nielegalna działalność komercyjna. 

Osoby te winny być zgłoszone i odpowiednio ukarane. 

Wspomnianej kampanii ma towarzyszyć propagowanie 

„nauki” wśród ludności wiejskiej, do czego mają się 

przyczynić wolontariusze oraz organizowanie specjalnych 

spotkań i wykładów. 

 

 21 stycznia 2015: Zmarł najstarszy chiński kapłan. 

W wieku 105 lat w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Foshan w prowincji Guangdong zmarł ks. Filip Ye 

Yaomin. 25 lat swego życia spędził w obozach pracy. 

Umierając, modlił się o nowe powołania dla lokalnego 

Kościoła i wzywał, by stronić od nienawiści, gdyż jest ona 

grzechem. Wspomnienie o zmarłym kapłanie zob. s. 13. 

 

 22 stycznia 2015: Deklaracja przywódców religijnych 

Hongkongu o zmianach klimatycznych. Przywódcy 

„Kolokwium Sześciu Przywódców Religijnych Hongkon-

gu”: katolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, daoiści 

i konfucjaniści – wystosowali wspólne oświadczenie, 

w którym ostrzegają rządy państw całego świata przed 

zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami dla ludz-

kości i natury. Wzywają do podjęcia ogólnoświatowej 

zgody na redukcję emisji gazów cieplarnianych podczas 

rozmów Narodów Zjednoczonych dot. klimatu, przepro-

wadzonych w Paryżu pod koniec 2015 roku. 
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 29 stycznia 2015: Minister edukacji ostrzega przed 

„zachodnimi wartościami” w podręcznikach. Podczas 

forum nt. ulepszenia działań ideologicznych w instytucjach 

szkolnictwa wyższego, minister edukacji Yuan Guiren 

wezwał uniwersytety, by „nigdy nie pojawiły się w ich 

salach podręczniki promujące zachodnie wartości”. Dodał 

również, że uniwersytety muszą wzmocnić kontrolę tekstów 

źródłowych i materiałów pochodzących z zagranicy. Po-

nadto, należy zadbać, by podczas zajęć nie dopuścić do 

jakichkolwiek uwag oczerniających przywódców KPCh, 

szkalujących socjalizm lub naruszających konstytucję pań-

stwa. 

 

 30 stycznia 2015: Zmarł bp Shi Enxiang z Yixian 

(Hebei). Krewni bpa Shi Enxiang zostali poinformowani 

o jego śmierci, nie podano im jednak dokładnej daty, 

miejsca ani przyczyny zgonu. Po kilku dniach władze 

Baoding powiedziały, iż nie wiedzą nic na temat śmierci 

biskupa. 94-letni biskup Shi Enxiang nie był uznany przez 

władze, ostatni raz został uwięziony 31 kwietnia 2001 r. bez 

rozprawy i wyroku sądowego. Rodzina bezskutecznie 

wielokrotnie dopytywała się o jego los. Ostatecznie, nawet 

po śmierci nie otrzymali jego ciała, by móc je godnie po-

chować. Bp Shi Enxiang łącznie spędził w więzieniu 54 lata. 

 

 31 stycznia 2015: Inspekcja katolików z Baoding. Yu 

Zhengsheng, szef Ludowej Politycznej Konferencji Kon-

sultatywnej Chin wizytował kościoły i świątynie w mieście 

Baoding 保定 (prow. Hebei). Wzywał „kręgi katolickie”, 

by przyjęły zasadę niezależności i „przeciwstawiały się in-

filtracji sił mających swą bazę w innych krajach, gwaran-

tując tym samym, że stabilne przywództwo organizacji 

religijnych znajduje się w rękach ludzi, którzy kochają 

zarówno kraj, jak i ich religię”. Sprawozdanie z wizyty 

zamieszczone w „Xinhua” nie wymienia żadnych innych 

religii. Bp Baoding Su Zhimin 苏志民 zniknął w 1997 r. 

i ślad po nim zaginął. Krewni biskupa, którzy próbowali 

spotkać Yu Zhengsheng podczas jego wizyty w Baoding, by 

prosić o jego uwolnienie, byli przetrzymywani przez trzy 

dni w domu gościnnym. Już 23 września 2014 r. wyżsi 

urzędnicy z departamentu Zjednoczonego Frontu Komitetu 

Centralnego KPCh złożyli wizytę w katedrze w Baoding. 

Również w 2014 r. trzech księży wspólnoty nieoficjalnej 

zostało, po latach więzienia, wypuszczonych na wolność. 

(Zob. „Chiny Dzisiaj” 2014, nr 3–4, s. 11). 

 

 15 lutego 2015: Papieskie pozdrowienia z okazji 

Księżycowego Nowego Roku. Na zakończenie modlitwy 

„Anioł Pański” na placu św. Piotra papież Franciszek po-

wiedział: „Kieruję życzenia pogody ducha i pokoju do 

wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy – na Dalekim 

Wschodzie i w różnych częściach świata – przygotowują się 

do świętowania Księżycowego Nowego Roku. Świętowanie 

to daje im sprzyjającą okazję, by ponownie odkryć i in-

tensywnie przeżywać braterstwo, które jest cenną więzią 

w życiu rodzinnym i podstawą życia społecznego. Niech ten 

doroczny powrót do korzeni osoby i rodziny pomoże tym 

ludom budować społeczeństwo, w którym relacje między-

ludzkie charakteryzują się szacunkiem, sprawiedliwością 

i miłością”. 

 

 19 lutego 2015: Nowy Rok w Środę Popielcową. 

W roku 2015 wigilia Chińskiego Nowego Roku (18 lutego) 

przypadła w Środę Popielcową. Biskupi różnych krajów, 

w których obchodzi się to niezmiernie ważne, rodzinne 

święto, udzielili wiernym dyspensy od przypadającego 

w Środę Popielcową postu. Konferencja Biskupów Kato-

lickich Tajwanu wezwała wiernych, by zastąpili właściwą 

dla tego dnia praktykę postu uczynkami miłosierdzia. 

W wielu parafiach Chin kontynentalnych organizowano 

w tym dniu odwiedziny ludzi starszych, samotnych, cho-

rych i znajdujących się w potrzebie. 

 

 24 lutego 2015: Młodzi mnisi tybetańscy nie mogą 

wrócić do klasztorów. Władze dwóch powiatów mniej-

szości etnicznej Haixi (Tsonub) w mongolskiej i tybetań-

skiej prefekturze autonomicznej w północno-zachodniej 

prowincji Qinghai zabroniły młodym mnichom, którzy 

odwiedzali swe rodziny z okazji Nowego Roku, powrotu do 

klasztorów. 23 lutego władze spotkały się z rodzicami 

młodych mnichów buddyjskich ze wspomnianych powiatów 

i poinformowały, iż ich dzieciom, studiującym w odległych 

klasztorach, nie wolno po Nowym Roku tam powrócić; 

mają natomiast kontynuować naukę jako świeccy studenci 

w zwyczajnych lokalnych szkołach. Nakaz ten dotyczy 

zwłaszcza mnichów poniżej 19 roku życia. Podobny nakaz 

wydały władze powiatu Driru (Biru) w prefekturze Nagqu 

w Autonomicznym Regionie Tybetu, ogłaszając w paź-

dzierniku 2014 r., że wszyscy mnisi poniżej 12 roku życia 

mają być odesłani z klasztorów do swoich domów. Również 

w powiecie Jomga w sąsiedniej prefekturze Chamdo po-

wiedziano rodzinom, aby zabrały do domów członków 

rodzin, którzy uczą się w klasztorach w Qinghai i Syczua-

nie, zwłaszcza w dużych ośrodkach buddyjskich Larung 

Gar w powiecie Serther i Yachen Gar w powiecie Palyul 

w Autonomicznej Prefekturze prowincji Syczuan – Kardze. 

 

 1 marca 2015: Chińskie parafie modliły się za prze-

śladowanych chrześcijan. W drugą niedzielę Wielkiego 

Postu wiele parafii katolickich w Chinach dołączyło do 

intensywnej, ogólnokościelnej modlitwy za chrześcijan 

prześladowanych na świecie, zwłaszcza na Bliskim 

Wschodzie, w Syrii i Iraku, do jakiej zachęcał papież 

Franciszek. Proboszcz parafii Nantang w diecezji Xi’an 

(prow. Shaanxi) przedstawił sytuację chrześcijan na Bliskim 

Wschodzie. Prócz modlitwy za prześladowanych chrze-

ścijan, kapłan wzywał też do miłości nieprzyjaciół, którzy 

nas ranią oraz do modlitwy za terrorystów, o nawrócenie 

ich serc i porzucenie drogi przemocy i prześladowania 

chrześcijan. 
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 10 marca 2015: Spór o następcę Dalajlamy. Ustano-

wiony przez chiński rząd gubernator Tybetu Padma Choling 

oskarżył Dalajlamę o bluźnierstwo. Powodem oskarżenia 

była wypowiedź Dalajlamy, że wraz z jego śmiercią tytuł 

dalajlamy winien zniknąć. Duchowy przywódca buddyzmu 

tybetańskiego na wygnaniu powiedział też, że nie narodzi 

się powtórnie w Chinach, jeśli Tybet nie będzie wolny. 

Stwierdził, że nikt, łącznie z Chinami, nie ma prawa wy-

bierać jego następcy „do celów politycznych”. Według 

Padmy Choling reinkarnacja Dalajlamy winna dokonać się 

według ściśle określonych zwyczajów wypracowanych na 

przestrzeni historii, zgodnie z rytuałami religijnymi bud-

dyzmu tybetańskiego. Ponadto reinkarnacja winna być też 

zatwierdzona przez rząd chiński. Buddyzm tybetański 

utrzymuje, że w momencie śmierci lamy jego dusza wciela 

się w ciało dziecka. Władze Chin twierdzą, że tradycja ta 

musi być kontynuowana i do nich właśnie należy zatwier-

dzenie następnego dalajlamy. „To nie sprawa Padmy Cho-

ling lub KPCh, głównie dlatego, że komunizm wyznaje 

ateizm i uznaje religię za opium” – powiedział Lobsang 

Sangay, premier rządu na wygnaniu. Tybetańczycy na 

wygnaniu obawiają się, że rząd chiński może wyznaczyć 

kogoś na następcę ich 79-letniego duchowego przywódcy. 

Gdy w 1995 r. Dalajlama wskazał chłopca w Tybecie, 

którego uważał za reinkarnację poprzedniego Panchenlamy, 

drugiej co do ważności osobistości w buddyzmie tybetań-

skim, chińskie władze osadziły go w areszcie domowym 

i wprowadziły na ten urząd inną osobę. 

  

 13 marca 2015: Przeciw przemocy i atakom terrory-

stycznym podejmowanym w imię religii. Przedstawiciel 

Misji Chińskiej w Biurze Narodów Zjednoczonych pod-

kreślił, że Chiny są zaangażowane w budowę harmonijnego 

społeczeństwa, lecz sprzeciwiają się aktom przemocy 

i nietolerancji popełnianym w imię religii. „Harmonia na-

leży do podstawowych wartości społeczeństwa chińskiego. 

Chiny zalecają tolerancję religijną przez aktywne promo-

wanie harmonii” – powiedział. W 2014 r. sądy w Chinach 

skazały 712 osób za podżeganie do działań związanych 

z przemocą bądź za udział w atakach terrorystycznych. 

„Stanowi to 13,3 procent więcej aniżeli w roku poprzed-

nim”, zapisał chiński szef sprawiedliwości Zhou Qiang 

w raporcie Sądu Najwyższego w Chinach dla Narodowego 

Kongresu Ludowego. Akty przemocy i terroru najczęściej 

dotykały Autonomiczny Region Xinjiang, w którym 

większość populacji stanowi muzułmańska mniejszość et-

niczna Ujgurów oraz Autonomiczny Region Tybetu. Pośród 

450 osób zabitych w regionie Xinjiang było trzy razy więcej 

Ujgurów niż Chińczyków Han. Ugrupowania prawicowe 

twierdzą, że do przemocy doprowadziło surowe traktowa-

nie Ujgurów przez policję oraz rządowe kampanie wy-

mierzone w prakty- ki religijne. W Autonomicznym 

Regionie Xinjiang władze wprowadziły zakaz zwyczajo-

wych dla wyznawców islamu praktyk religijnych: noszenia 

długiej brody, welonu, hidżabu, koszulek i innych ubrań 

z islamskimi symbolami księżyca i gwiazdy. Podczas mie-

siąca Ramadan niektóre grupy obowiązywał narzucony 

przez władze zakaz praktykowania postu. W maju 2014 r. 

władze regionu Xinjiang podjęły kampanię „mocne ude-

rzenie”, w ramach której dozwolone były pośpieszne 

aresztowania, szybkie rozprawy i masowe skazania. 

W sześć miesięcy od rozpoczęcia kampanii zatrzymano 

przynajmniej 238 „nielegalnych kaznodziejów” i osoby, 

które udostępniały pomieszczenia do spotkań religijnych; 

zamknięto 171 miejsc „nielegalnych praktyk religijnych”; 

skonfiskowano 23 tys. „nielegalnych przedmiotów reli-

gijnych”, w tym ponad 18 tys. książek i 2600 płyt CD 

i DVD. W styczniu 2015 r. komitet KPCh regionu Xinjiang 

ogłosił, że kampania „mocne uderzenie” będzie konty-

nuowana do końca 2015 r. 

  

 13 marca 2015: Chiny – Watykan: gotowi do dialogu? 

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Hong Lei powiedział: „Intencje Chin  są zawsze szczere 

w działaniach mających na celu polepszenie kontaktów 

z Watykanem i podejmują one ciągłe wysiłki w tym kie-

runku. Chcemy konstruktywnego dialogu z Watykanem […] 

Mamy nadzieję, że Watykan może stworzyć warunki 

sprzyjające polepszeniu tych relacji”. Wypowiedź tę opu-

blikowano w Global Times (angielski odpowiednik Renmin 

Ribao) 13 marca. Pojawiła się ona krótko po emisji wy-

wiadu, jakiego udzielił stacji telewizyjnej Feniks TV 

z siedzibą w Hongkongu dyrektor watykańskiego Biura 

Prasowego ks. Federico Lombardi. W wywiadzie ks. Lom- 

bardi potwierdził wielki szacunek papieża Franciszka do 

Chin i Chińczyków oraz gotowość Franciszka, by spotkać 

się z prezydentem Chin Xi Jinping czy to w Pekinie, czy 

w Rzymie. Ks. Lombardi stwierdził, że Stolicy Apostol-

skiej zależy na osiągnięciu konsensusu w sprawie święceń 

biskupich. Wspomniał o modelu wietnamskim. Wątek ten 

pojawił się już wcześniej w ok. 20-minutowej dyskusji, jaka 

miała miejsce na antenie TV Feniks 11 marca. W modelu 

wietnamskim Stolica Apostolska proponuje Hanoi kandy-

data na biskupa, który może zostać przyjęty przez rząd bądź 

też odrzucony. Jeśli rząd go zatwierdza – Ojciec Święty 

mianuje go biskupem; jeśli nie – proponuje kolejnego 

kandydata – aż do osiągnięcia obustronnej zgody. W dys-

kusji telewizyjnej wyeksponowano model wietnamski, jako 

propozycję dla relacji Chiny–Watykan. Jednocześnie mó-

wiono o odwróconej wersji modelu, w której to rząd pro-

ponuje Watykanowi do zatwierdzenia wybranych 

kandydatów. Odnosząc się do dyskusji ks. Lombardi po-

wiedział, że w wywiadzie dla TV Feniks nie proponował 

wietnamskiego modelu dla relacji Chiny–Watykan, gdyż nie 

jest upoważniony do przedkładania konkretnych propozycji 

tego typu. 

 15 marca 2015: Zmarł o. Alojzy Berchmans Chang SJ. 

Alojzy Chang (Zhang Chunshen 张春申 ur. się w 1929 r. 

w Suzhou (prow. Jiangsu). W 1947 r. wstąpił do Towa-

rzystwa Jezusowego. W 1966 r. zakończył studia teolo-

giczne w Rzymie, w 1967 przybył na Tajwan, gdzie 
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propagował posoborową teologię przez liczne książki, ar-

tykuły i organizowane sympozja. Przez 41 lat wykładał na 

Katolickim Uniwersytecie Fu Jen w Tajpej. Jego pogrzeb 

odbył się 23 marca w parafii Świętej Rodziny. Więcej zob. 

s. 13. 

20 marca 2015: Cenzura i brak dostępu do stron inter-

netowych. Zarówno chińsko- jak i anglojęzyczne strony 

międzynarodowej agencji informacyjnej Reutera zostały 

zablokowane i mieszkańcy Chin nie mają do nich dostępu. 

„Agencja Reutera angażuje się w uczciwą i rzetelną pracę 

dziennikarską na całym świecie, powiedziała w oświad-

czeniu rzecznik agencji. Uznajemy ogromną wagę wia-

domości dotyczących Chin dla wszystkich naszych klientów. 

Mamy nadzieję, że wkrótce nasze strony w Chinach będą 

mogły ponownie funkcjonować”. Również strony innych 

zagranicznych organizacji informacyjnych, takich jak The 

New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, 

Epoch Times są lub były czasowo niedostępne w Chinach, 

zwłaszcza po publikacji artykułów odnoszących się kry-

tycznie do polityki rządu. 

 22 marca 2015: Harbin – aresztowanie dwóch księży. 

Ks. Quan Xiaoyun i ks. Cao Jianyou, obaj nieuznawani 

przez władze, zostali zabrani siłą przez policję z parafii 

Mudanjiang, w której wykonywali niedzielną posługę 

duszpasterską. Kapłanów doprowadzono na komisariat 

w dzielnicy Aimin w Mudanjiang, gdzie poddano ich 

8-godzinnemu przesłuchaniu, po którym wywieziono ich 

w nieznane miejsce. Księży oskarżono o „prowadzenie 

nielegalnej działalności religijnej w niezarejestrowanym 

miejscu kultu”. Nie był to pierwszy przypadek, gdy 

urzędnicy lokalnego Biura ds. Religii stosowali restrykcje 

wobec księży: tuż przed Chińskim Nowym Rokiem ks. 

Chen Qi również zakazano wykonywania posługi w parafii 

Mudanjiang. Administrator apostolski Harbinu, ks. Zhao 

Hongchun, nie posiada dalszych informacji o losie zabra-

nych kapłanów. 

 

 1–6 kwietnia 2015: Ewangelicka Biskup z wizytą 

w Chinach. Przewodnicząca Ewangelickiego Kościoła 

Luterańskiego w Ameryce (Evangelical Lutheran Church in 

America ELCA), bp Elizabeth A. Eaton podczas swej 

pierwszej wizyty w Chinach spotkała się z rev. Gao Feng, 

przewodniczącym Chińskiej Rady Chrześcijan w Szanghaju, 

z Melissą Lin – sekretarzem generalnym tejże Rady oraz Fu 

Xianwei, prezesem Narodowego Komitetu Ruchu Trzech 

Autonomii Kościoła protestanckiego w Chinach. Następnie 

delegacja z USA, przebywając w prowincji Yunnan, spo-

tkała się z m.in. z Radą Chrześcijańską Powiatu Yulong, 

z grupą z Centrum Formacji Biblijnej Powiatu Yulong oraz 

Stowarzyszeniem Kultury Lisu. Przywódcy ELCA uczest-

niczyli w modlitwie wielkanocnej we wspólnocie Meile 

Anqi i w poświęceniu nowego kościoła. Jednym z tematów 

poruszanych w rozmowach była wielka potrzeba kształce-

nia nowych pastorów i liderów Kościołów protestanckich 

w Chinach.  

 

 10 kwietnia 2015: Rekordowa oglądalność filmu 

o Giuseppe Castiglione SJ. 10 kwietnia Chińska Telewizja 

Narodowa (CCTV) wyemitowała trzyczęściowy film 

o Giuseppe Castiglione (1688–1766), pochodzącym z Me-

diolanu jezuicie, jednym z najsłynniejszych malarzy na 

cesarskim dworze w Pekinie. Wspólna produkcja Kuangchi 

Program Service (KPS) z Tajpej oraz sekcji programów 

dokumentalnych Telewizji Jiangsu spotkała się z wielkim 

zainteresowaniem. Twórcy filmu, ojcowie jezuici Jerry 

Martinson i Emilio Zanetti powiedzieli, że spodziewali się, 

iż ze względu na głównego bohatera i temat, i film spotka 

się z zainteresowaniem. Szacowana na ponad 360 milionów 

widzów oglądalność była jednak dla nich wielką, miłą 

niespodzianką. Włochy, Niemcy i Francja to kolejne kraje, 

w których zostanie wyemitowany film „Giuseppe Casti-

glione w Chinach. Cesarski malarz, pokorny sługa”. 

 

 10 kwietnia 2015: „Theilhard i Chiny” – brzmi tytuł 

filmu dokumentalnego upamiętniającego Theilharda de 

Chardin (1881–1955) w 60. rocznicę jego śmierci. Teilhard 

de Chardin, jezuita, filozof i paleontolog, 23 lata swego 

życia spędził w Chinach (1923–1946), gdzie powstały m.in. 

takie jego dzieła jak „Środowisko Boże” oraz „Fenomen 

człowieka”. De Chardin pisał o związkach między nauką 

i wiarą, o globalizacji i przyszłości ludzkości. Trwający 44 

min. dokument, obok narracji ukazującej związek Theil-

harda de Chardin z Chinami, stanowi medytację nad jego 

duchową drogą i jej znaczeniem dzisiaj dla Chin i nie tylko. 

Film, który powstał z inicjatywy Instytutu Matteo Ricci 

w Tajpej oraz Instytutu Dialogu Xu Guangqi i Matteo Ricci 

działającym na Uniwersytecie Fudan, jest dostępny w wersji 

anglo-, chińsko- i francuskojęzycznej. Więcej informacji na 

stronie www.riccibase. com. 

 

 19 kwietnia 2015: 150. rocznica przybycia do Chin 

Theophiela Verbista. W domu generalnym Misjonarzy 

z Scheut CICM odprawiono uroczystą Mszę Świętą, upa-

miętniającą tę rocznicę. Podczas homilii przełożony gene-

ralny Tim Atkin przywołał postać założyciela zgromadzenia 

Theophiela Verbista, który – razem z trzema współbraćmi 

i jednym świeckim pomocnikiem – udał się do Chin w 1865 

roku. Od tamtego czasu w Chinach posługiwało 679 mi-

sjonarzy CICM, 250 z nich zostało pochowanych w Chi-

nach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Józef Li 

Shoushan z północno-wschodnich Chin, gdzie założyciel 

zmarł w 1868 r. 30 Chińczyków – kapłanów i osób kon-

sekrowanych – uczestniczyło  w uroczystości. 18 z nich 

przybyło na uroczystość z różnych parafii z Mongolii 

Wewnętrznej i z północnych Chin, w których w przeszłości 

posługiwali misjonarze CICM, z własnej inicjatywy piel-

grzymując z okazji rocznicy do Europy. Pozostali obecnie 

studiują w Belgii, zaproszeni przez Fundację Ferdynanda 

Verbiesta. Po Eucharystii przełożony generalny i prowinc- 
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jał Jef Matton przekazał każdemu z księży – pielgrzymów 

z Chin kielich mszalny po zmarłych misjonarzach CICM 

jako symbol kontynuowania dziś tej samej misji. Jeden 

z kielichów należał do o. Gisberta Jaspersa, zabitego 14 

sierpnia 1900 r. w powstaniu bokserów. Następnie księża 

przeszli na modlitwę do grobu założyciela, znajdującego się 

w krypcie kaplicy. 
 

 
 

O. Theophiel Verbiest CICM 

 

Dzień wcześniej, 18 kwietnia, goście odwiedzili kolegium 

chińskie w Leuven, gdzie spotkali się z grupą „Przyjaciele 

Kościoła w Chinach”. Każdy z księży – pielgrzymów 

opowiedział nieco o swej pracy pastoralnej w parafii 

w Chinach. „Spotkanie i wymiana z chrześcijanami 

w Europie” – brzmiał cel pielgrzymki księży. „Spotkanie” 

pozwalające na wzajemne umacnianie się w wierze stanowi 

ważny priorytet dla chińskiego kolegium w Leuven. Tak też 

chińscy księża postrzegają znaczenie misji dzisiaj – jako 

wymianę między lokalnymi Kościołami. 

Z Belgii grupa pojechała do Lisieux, Lourdes, Taizé, 

Ars. 10 maja pielgrzymowali do Banneux. Wzięli też udział 

w uroczystościach 75. rocznicy śmierci słynnego belgij-

skiego misjonarza w Chinach – Vincentego Lebbe. (Fer-

dinand Verbiest Foundation – Leuven) 

 

 26 kwietnia 2015: Missa in honorem Matthaei Ricci – 

brzmi tytuł Mszy na zgromadzenie, chór żeński, orkiestrę 

dętą i organy, skomponowanej przez Aurelio Porfiriego, 

Włocha mieszkającego od kilku lat w Makau. Premierowe 

wykonanie kompozycji, które miało miejsce 26 kwietnia 

w seminarium św. Józefa w Makau, przyciągnęło setki 

słuchaczy wraz z bpem Józefem Lai Hung-seng – biskupem 

Makau. Porfiri przygotował koncert, pod swoją batutą, 

wspólnie z liturgistą o. Cesare Giraudo SJ z Instytutu Ricci 

w Makau, dobierając teksty, które najlepiej ukazują 

szczególne powołanie misyjne o. Matteo Ricciego. 

 

 27 kwietnia 2015: Msza Święta w rocznicę śmierci bpa 

Jin Luxian. W drugą rocznicę śmierci bpa Szanghaju Jin 

Luxian, okolicznościowej Mszy Świętej w katedrze św. 

Ignacego w Szanghaju przewodniczył proboszcz Wu Jian-

lin. W modlitwie uczestniczyło kilkaset osób: księża, sio-

stry zakonne i świeccy, w tym także osoby ze wspólnot 

nieoficjalnych. Konsekrowany 7 lipca 2012 r. bp Tadeusz 

Ma Daqin od tego samego dnia pozostaje w areszcie do-

mowym i nie może sprawować funkcji biskupa. Od śmierci 

w ub. roku nieuznawanego przez rządu bpa Fan Zhong- 

liang, diecezja Szanghaj nie ma biskupa, który mógłby 

swobodnie  wykonywać pasterską posługę. 

 

 30 kwietnia – 12 maja 2015: Wystawa historycznych 

przedmiotów religijnych w Handan. Z okazji Roku Życia 

Konsekrowanego w Diecezjalnym Centrum Formacyjnym 

w Handan (prow. Hebei) zorganizowano – we współpracy 

z Diecezjalnym Muzeum Archeologii – wystawę histo-

rycznych przedmiotów religijnych. Prócz 350 eksponatów 

zobaczyć można było też relikwiarze 15 świętych Kościoła 

katolickiego, m.in. św. Vincentego a Paulo oraz św. Jana 

Marii Vianneya. Wśród zaprezentowanych przedmiotów 

były rękopisy misjonarzy, kielichy mszalne, ornaty, mon-

strancje. Odwiedzający mogli obejrzeć ekspozycje 

z przewodnikiem oraz zobaczyć okolicznościowy film 

dokumentalny. Celem wystawy było umocnienie wiary 

i tożsamości katolików w Kościele, który ewangelizuje, 

zdążając śladami pionierów misji. Na przestrzeni niespełna 

dwóch tygodni wystawę zobaczyło ok. 1500 osób. 

 

 20 maja 2015: Papież Franciszek zapewnia o mo-

dlitwie za Kościół w Chinach. Na zakończenie audiencji 

generalnej w środę, 20 maja, papież Franciszek, nawiązując 

do zaproszenia Benedykta XVI wyrażonego w Liście do 

Kościoła katolickiego w Chinach z 2007 r., by 24 maja był 

dniem modlitwy za Kościół w Chinach, powiedział: 

„Drodzy bracia i siostry, 24 maja katolicy w Chinach będą 

z pobożnością modlić się do Matki Bożej Wspomożycielki 

Chrześcijan, otaczanej czcią w sanktuarium w Sheshan 

w Szanghaju. W figurze, która góruje nad sanktuarium, 

widzimy Maryję, która unosi swego Syna wysoko, ukazując 

Go światu z ramionami rozpostartymi szeroko w geście 

miłości i miłosierdzia. Również i my będziemy prosić 

Maryję, aby pomogła katolikom w Chinach być zawsze 

wiarygodnymi świadkami tej miłosiernej miłości pośród 

współobywateli i żyć w duchowej jedności ze Skałą Pio-

trową, na której zbudowany jest Kościół”. Papież wspo-

mniał również o inicjatywie Konferencji Episkopatu Włoch, 

która zaproponowała, by w wigilię Zesłania Ducha Świę-

tego, 23 maja, pamiętać w diecezjach o braciach i siostrach 

wygnanych lub zabitych tylko dlatego, że są chrześcijanami. 

„Są oni męczennikami” – powiedział papież. „Mam na-

dzieję, że ta modlitwa pomoże w rozprzestrzenieniu się 
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wiedzy o tym, że wolność religijna jest niezbywalnym 

prawem człowieka, podniesie świadomość tragedii chrze-

ścijan prześladowanych w naszych czasach i położy kres tej 

nieakceptowalnej zbrodni”. 

 

 22–24 maja 2015: Obchody dnia modlitwy za Kościół 

w Chinach. W Warszawie w piątek 22 maja w kościele 

sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu o godz. 17.00 

została odprawiona Msza Święta za Kościół w Chinach oraz 

nabożeństwo majowe w tej intencji. Następnie wykład nt. 

„Czy polityka chińska stanowi większe wyzwanie dla wiary 

chrześcijańskiej niż kultura?” zaprezentował ks. dr hab. 

Wojciech Kluj OMI z UKSW, członek Zarządu Sinicum. 

W różnych diecezjach i parafiach Chin i całego świata 

obchodząc Zesłanie Ducha Świętego pamiętano w modli-

twie o Kościele w Państwie Środka. W parafiach Yanjiao 

i Baoding w prowincji Hebei oraz w parafii Longgang 

w diecezji Wenzhou (prow. Zhejiang) udzielono sakra-

mentów inicjacji chrześcijańskiej 7, 13 i 38 katechumenom, 

wśród których były zarówno dzieci, jak i dorośli. 24 maja 

księża, siostry zakonne i świeccy z diecezji Nanchong (prow. 

Sichuan) udali się przed Pięćdziesiątnicą na pielgrzymkę, 

podczas której wymienili się doświadczeniami wiary, po-

wołania, misji i działalności duszpasterskiej. Pielgrzymka 

nawiązywała też do przeżywanego obecnie Roku Życia 

Konsekrowanego. 

 

 22–25 maja 2015: Kongres świeckich misjonarzy Azji. 

Pod hasłem „Kościół w Azji: od nawrócenia do ewangeli-

zacji” w Hongkongu odbył się pierwszy kongres świeckich 

misjonarzy, zorganizowany przez Stowarzyszenie Katoli-

ków Świeckich w Hongkongu w ramach obchodów 25-lecia 

założenia stowarzyszenia. Kongres zgromadził 50 świec-

kich misjonarzy z Kambodży, Japonii, Korei Południowej, 

Malezji, Filipin, innych krajów Azji oraz innych konty-

nentów. 25 maja Mszę Świętą na zakończenie kongresu 

sprawował w katedrze w Hongkongu kard. Jan Tong. Za-

chęcał misjonarzy do dobrego przygotowania się do po-

wierzonej im posługi przez „znajomość wiary, pogłębianie 

komunii i udział w dziełach miłosierdzia”. 

 

 24 maja 2015: Prześladowania w diec. Zhengding 

i Baoding. 12 maja bp Juliusz Jia Zhiguo z Zhengding zo-

stał zatrzymany przez policję. Po 12 dniach został zwol-

niony i 24 maja mógł celebrować Mszę Świętą w katedrze 

w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Bp Jia w kwietniu 

udzielił święceń kapłańskich kilku diakonom. Otrzymał 

ostrzeżenie, by w maju – miesiącu poświęconym Maryi – 

nie udawał się na pielgrzymki. Z kolei ks. Liu Honggeng 

z Baoding zaginął 7 maja i nie odbiera też telefonu ko-

mórkowego. Ks. Liu w sierpniu 2014 r. został zwolniony 

z aresztu, do którego trafił bez rozprawy sądowej w 2006 r., 

po odmowie przystąpienia do Stowarzyszenia Patriotycz-

nego. Władze, pytane zarówno przez katolików z Baoding, 

jak i przez przedstawicieli Komisji ds. Sprawiedliwości 

i Pokoju z diec. Hongkong, nie udzielają odpowiedzi na 

pytania o to, gdzie przebywa ks. Liu. Wielokrotnie 

w przeszłości okazywało się, że tego rodzaju zniknięcia 

oznaczały pozbawienie wolności przez władze – powiedział 

Or Yan-yan, rzecznik wspomnianej Komisji. 22 maja 

w Baoding dwie świeckie kobiety zostały ranne podczas 

próby ocalenia ołtarza przed zniszczeniem. Znajdował się 

on w niezarejestrowanym domu modlitwy w Anzhuang. Do 

zniszczenia ołtarza została wysłana grupa 40 policjantów. 

Mierzący 8 x 6 m ołtarz został zbudowany zaledwie w lutym 

2015 przed Chińskim Nowym Rokiem. 

 

 27–28 maja 2015: Pekin: Seminarium „Katolicyzm 

we współczesnych Chinach”. Polepszenie wymiany 

i współpracy między Kościołem katolickim i świeckim 

społeczeństwem w Chinach, promowanie wizji i cało-

ściowej oceny rozwoju Kościoła w Chinach współczesnych 

tak, by Kościół mógł wnieść jak najlepszy wkład w spo-

łeczny, ekonomiczny i kulturalny rozwój kraju to niektóre 

z celów seminarium zorganizowanego przez Instytut Wiary 

dla Badań Kultury we współpracy z Instytutem Badań Re-

ligii Akademii Nauk Społecznych w Pekinie oraz  Instytu-

tem Badań nad Rozwojem Etnicznym w Centrum Badań 

Rozwoju przy Radzie Państwa w Chinach. Temat oma-

wiano z takich perspektyw, jak: rozwój Kościoła katolic-

kiego w Chinach, duszpasterstwo i ewangelizacja 

w parafiach, ewangelizacja mass mediów, formacja w se-

minariach, życie konsekrowane, dzieła charytatywne Ko-

ścioła, troska pastoralna o imigrantów i studentów z zagra- 

nicy, nowe podstawowe wspólnoty eklezjalne. Seminarium 

stanowiło niezwykłą platformę spotkania i konfrontacji, 

w której o sytuacji katolicyzmu w Chinach dyskutowali 

wspólnie zarówno księża, osoby konsekrowane i świeckie, 

jak też pracownicy naukowi i członkowie organów władzy 

w ChRL. 

 

 3 czerwca 2015: Papież Franciszek modli się za 

cierpiących wskutek katastrofy na rzece Jangcy. Podczas 

audiencji na placu św. Piotra w Watykanie papież powie-

dział: „Pragnę wyrazić moją bliskość z ludem Chin 

w trudnych chwilach po katastrofie statku na rzece Jangcy. 

Módlmy się za ofiary, ich rodziny i wszystkich zaanga-

żowanych w akcję ratowniczą”. 1 czerwca wieczorem do-

szło do zatonięcia statku wycieczkowego Dongfang zhi 

Xing 东方之星  – „Gwiazda Orientu”, w którym życie 

straciły 442 osoby, a 12 ocalało. Rządowy wydział ds. 

propagandy 3 czerwca wydał dyrektywy dla dziennikarzy, 

w których zabronił udawania się na miejsce tragedii 

i stwierdził, że jedynymi informacjami, które można pu-

blikować są oficjalne komunikaty, przygotowane przez 

oficjalną agencję informacyjną Xinhua lub rządową tele-

wizję CCTV. Oficjalne relacje z katastrofy koncentrowały 

się na odwadze i wytrwałości ratowników i pokazywały 

premiera Li Keqiang odwiedzającego w szpitalu tych, 

którzy ocaleli. 
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 4 czerwca 2015: Rocznica masakry na Placu Tia-

nanmen. 26. rocznica krwawego zakończenia pokojowych 

demonstracji studentów na Placu Niebiańskiego Spokoju, 

podobnie jak w latach ubiegłych, w Państwie Środka była 

owiana wielkim milczeniem. Pod koniec maja i na początku 

czerwca szereg dysydentów i obrońców praw człowieka 

zostało aresztowanych bądź wywiezionych przez policję na 

przymusowe „wakacje”. W telewizji, radiu i gazetach Chin 

kontynentalnych nie było programów, artykułów bądź in-

formacji, które upamiętniałyby 4 czerwca 1989 i ofiary 

tamtych wydarzeń. Słowa związane z ‘Tiananmen’ były 

zablokowane w Internecie. Grupa „Matki Tiananmen”, 

łącząca osoby, które w 1989 r. straciły swoich bliskich, 

wystosowała list otwarty, w którym wzywa rząd do wzięcia 

odpowiedzialności za zbrodnie historyczne dokonane 

w narodzie. Autorzy listu odwołują się m.in. do wypo-

wiedzi premiera Li Keqiang, który w marcu 2015 powie-

dział, odnosząc się do Japonii, że „przywódcy narodu nie 

tylko dziedziczą sukcesy swoich poprzedników, lecz po-

winni również ponosić historyczną odpowiedzialność za 

zbrodnie swoich poprzedników”. „Czy – według tej samej 

logiki – zapytują Matki Tiananmen – obecni przywódcy 

Chin nie powinni wziąć odpowiedzialności za serię zbrodni, 

szaleńczy głód i rzeź, popełnione w ich własnym kraju 

przez ówczesnych przywódców Chin – Mao Zedong i Deng 

Xiaoping?” W liście pada pytanie: Kiedy Chiny upamiętnią 

śmierć tych, którzy zginęli podczas głodu w latach 

1958–1961, w czasie rewolucji kulturalnej 1966–1976 oraz 

podczas represji na Placu Tiananmen? oraz stwierdzenie, że 

przywódcy „nie mogą wymusić amnezji”. Rzecznik Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych Hua Chunying powiedziała, 

że Chiny już dawno doszły do „jasnych wniosków odnośnie 

zamieszek politycznych lat ‘80”. „Ponad 30 lat wielkich 

osiągnięć realizowanych przez chińskie reformy i otwarcie 

się na świat udowodniły, że ścieżka rozwoju wybrana przez 

Chiny jest całkowicie słuszna”, powiedziała Hua. List 

otwarty napisało też 11 chińskich studentów, uczących się 

za granicą, wyrażając swój sprzeciw wobec faktu, że 

o wydarzeniach 4 czerwca 1989 r. dowiedzieli się dopiero 

po opuszczeniu ojczyzny oraz wobec cenzury Internetu 

uniemożliwiającej korzystanie z różnych źródeł informacji. 

Odpowiedzią na list studentów był artykuł w Global Times 

piętnujący pismo studentów i oskarżający „wrogie siły” 

o „rozprzestrzenianie fałszywych informacji”. 

W Hongkongu 31 maja miał miejsce marsz, zorgani-

zowany przez Przymierze Wspierające Patriotyczne Ruchy 

Demokratyczne Chin, w którym wzięło udział ok. 3000 

osób (wg policji 920 osób). 4 czerwca natomiast odbyło się 

nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup Józef Ha, bp 

pomocniczy diec. Hongkong, po którym uczestnicy przeszli 

do parku Victoria oraz czuwanie ze świecami, upamięt-

niające ofiary. Wg organizatorów w czuwaniu uczestniczyło 

135 tys. osób. Na pytanie, pojawiające się w publicznej 

przestrzeni Hongkongu, czy należy wspominać tragedię z 4 

czerwca 1989 w ten sposób i czy w ogóle należy ją 

wspominać, a nie raczej próbować przyswajać sobie war-

tości demokracji, kard. Józef Zen Ze-kiun odpowiedział: 

„oni zginęli za nas i nigdy nie wolno nam o nich zapo-

mnieć”. 

 

 8 czerwca 2015: „Biała karta” Chin. Biuro Informacji 

Rady Państwa wydało 8 czerwca „Białą kartę” przedsta-

wiającą niepowtarzalny, chiński wzorzec ochrony praw 

człowieka i postępy dokonane w tym względzie w 2014 r. 

„Olbrzymie osiągnięcia Chin w zakresie wysiłków doty-

czących praw człowieka w pełni ukazują, że Chiny podjęły 

właściwą drogę rozwoju praw człowieka, odpowiadającą 

narodowym warunkom” – głosi dokument. Publikacja 

obejmuje 9 rozdziałów i szczegółowo opisuje postęp, jaki 

uczyniono w państwie, w zakresie praw człowieka do 

rozwoju, demokracji, bezstronnego procesu, czystego 

środowiska, jak też praw kobiet, dzieci, seniorów, mniej-

szości etnicznych i osób niepełnosprawnych. Pierwszą 

„Białą kartę” rząd Chin wydał w 1991 r., najnowsza jest 

dwunastym tego rodzaju rządowym dokumentem. 

 

 11 i 13 czerwca 2015: Neoprezbiterzy w Chinach. 

11 czerwca w święto św. Barnaby, apostoła, sześciu dia-

konów otrzymało święcenia kapłańskie w diecezji Xianxian 

(dziś Cangzhou), jednej z największych diecezji Chin 

kontynentalnych. Około 2 tys. wiernych uczestniczyło 

w uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez 153 kapłanów. 

Z kolei w katedrze pw. św. Antoniego z Padwy w Xi’an, we 

wspomnienie św. Antoniego 13 czerwca diakon o imieniu 

Antoni przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Dang 

Mingyan. Celebrując Mszę Świętą dla ok. tysiąca wiernych 

biskup zachęcił neoprezbitera, by „zawsze naśladował Je-

zusa, umacniał swoją wiarę i wiarę innych, dawał świa-

dectwo miłosierdzia i z miłością szerzył Ewangelię”. 

 

 12 czerwca 2015: „Sinizować” religię, by pokonać 

„wrogie siły”. Takie wezwanie skierował sekretarz Ko-

munistycznej Partii Chin Autonomicznego Regionu 

Xinjiang Zhang Chunxian do ok. 700 przywódców islamu, 

buddyzmu i chrześcijaństwa regionu. „Zanurzcie religie 

w chińską kulturę […], aby religie mogły rozwijać się 

w normalny i zdrowy sposób” – mówił Zhang. Religie 

winny być „sinizowane” i – w ramach socjalistycznego 

państwa – mają służyć rozwojowi ekonomicznemu, spo-

łecznej harmonii, jedności etnicznej i zjednoczeniu państwa. 

Przywódcy religijni muszą wspierać przywódców partii, 

chronić jedność ojczyzny i stabilność społeczną oraz 

„stanowczo sprzeciwiać się separatyzmowi, ekstremizmowi 

religijnemu i nielegalnej działalności religijnej”. Winni 

ponadto wkładać wiele wysiłku w wykorzenienie niszczą-

cego wpływu ekstremizmu religijnego, ostro potępiać „akty 

przemocy w imię islamu” i ujawniać działania terrorystów 

i ekstremistów. „Muszą zrozumieć, że trwa poważna walka 

polityczna między nami i religijnym ekstremizmem, 

w której nie ma miejsca na negocjacje” – powiedział Zhang 

Chunxian. Sekretarz stwierdził, że wierny „musi być naj-

pierw obywatelem swego narodu”, potem dopiero wy-
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znawcą swej wiary: „Tylko jeśli [ktoś] jest dobrym oby-

watelem, może być dobrym wierzącym”. Jiang Zhaoyong, 

ekspert ds. etnicznych uważa, że rząd chciał podkreślić, iż 

prawo powinno być stawiane wyżej niż przekonania reli-

gijne. „Bez względu na to, jaka jest twoja wiara, musisz być 

wpierw posłuszny prawu” – powiedział. 

  

 16 czerwca 2015: Zakaz przestrzegania praktyk 

Ramadanu. W Autonomicznym Regionie Xinjiang, za-

mieszkiwanym w większości przez wyznawców islamu, 

władze zabroniły urzędnikom państwowym, studentom 

i nauczycielom pościć podczas Ramadanu i nakazały, by 

restauracje pozostawały otwarte. Choć większość muzuł-

manów w miesiącu Ramadan jest zobligowana do prze-

strzegania postu od świtu do zmierzchu, rządząca Partia 

Komunistyczna od lat ogranicza tę i inne praktyki religijne. 

Podczas spotkań organizowanych przez władze w powia-

tach, urzędnicy zostali pouczeni, by „podczas Ramadanu 

nie podejmować postu, czuwań i innej działalności reli-

gijnej”, o czym informują lokalne rządowe strony inter-

netowe. Podczas gdy władze chcą, ograniczając praktyki 

religijne, utrzymać „stabilizację społeczną”, przedstawi-

ciele prawicowych ugrupowań Ujgurów twierdzą, że re-

strykcje te przyczyniają się do pogłębienia napięć 

etnicznych w regionie, a Dilxat Rexit, rzecznik Światowego 

Kongresu Ujgurów, jest przekonany, że „polityka, która 

zabrania postu religijnego jest prowokacją i będzie pro-

wadzić jedynie do niestabilności i konfliktów”. 

 

 20 czerwca 2015: Aresztowania buddyjskich mni-

chów i „otwarcie drzwi” dla pielgrzymów z Indii. 

13 czerwca policja aresztowała czterech, a kolejnego dnia 

jeszcze jednego mnicha z buddyjskiego klasztoru Karma 

w prefekturze Chamdo w Autonomicznym Regionie Tybetu. 

Mnisi: Kargyal, Tenzin, Barma Kunkyab i Shedrub Dawa 

byli przesłuchiwani na posterunku policji, po czym trzej 

z nich zostali zwolnieni, a Kargyal osadzony w więzieniu. 

Następnego dnia kolejny mnich Tashi Gyaltsen został za-

brany do budynku rządowego, gdzie był bity. Później 

pozwolono mu wrócić do domu rodzinnego, jednocześnie 

ograniczając jego prawo do przemieszczania się. Wobec 

mnichów nie wysunięto żadnych oficjalnych zarzutów, 

a powody ich zatrzymania nie są znane. Prawdopodobnie 

aresztowania te są częścią kampanii chińskiego rządu ma-

jącej na celu zastraszenie mieszkańców klasztoru, który 

w ostatnich latach był ośrodkiem mobilizacji przeciw re-

presjom komunistycznym w Tybecie. Pekin wykorzystuje 

religię jako środek kontrolowania regionu i narzuca po-

ważne ograniczenia na buddyzm tybetański. Jednym 

z przejawów tej polityki jest też wymóg rządu, aby każdy 

tzw. „żywy budda” był oficjalnie uznany przez ateistyczne 

państwo. Mimo prześladowań, 20 czerwca Chiny otworzyły 

nowe przejście dla pielgrzymów z Indii chcących odwiedzić 

jedno z najświętszych zarówno dla hinduizmu jak i bud-

dyzmu miejsc – Górę Kailash w Tybecie. Pierwsza grupa 

pielgrzymów przeszła tego dnia do Tybetu przez jedną 

z przełęczy Himalajów, podejmując drogę do Góry Kailash, 

planowaną na 12 dni. Otwarcie nowego przejścia ma 

przyczynić się do polepszenia wymiany religijnej między 

Chinami i Indiami. Choć Góra Kailash jest ważnym pod 

względem religijnym miejscem, do tej pory odwiedzało ją 

bardzo niewielu pielgrzymów z Indii, czego powodem było 

zarówno jej trudno dostępne położenie, jak i trudności 

w otrzymaniu wizy do Tybetu, pozostającego pod ścisłą 

kontrolą Chin. 

 

● ● ● 

 

Walka z krzyżami w Zhejiang 

Od stycznia 2014 r. prowincja Zhejiang u wschodnich 

wybrzeży Chin, a zwłaszcza miasto o statusie prefektury 

miejskiej i diecezja Wenzhou, zwana – ze względu na 

wysoką liczbę chrześcijan i budowli chrześcijańskich – 

„Jerozolimą Wschodu”, była świadkiem trwającej tam 

„walki z krzyżami” (zob. „Chiny Dzisiaj” 2014, nr 2, s. 3 

i 9). Podjęta przez władze prowincji kampania „trzy re-

formy i jedno zniszczenie” miała na celu „zniszczenie 

nielegalnych struktur/konstrukcji, które łamią prawo i za-

rządzenia, zajmują obszary rolne i wpływają na bezpie-

czeństwo publiczne oraz większych konstrukcji, których 

lokalizacja poważnie wpływa na plany miast i wsi, jak 

również tych, które są rozmieszczone po obu stronach 

głównych linii transportowych, podano na stronie China 

Aid. Do czerwca 2015 r. z ponad 450 kościołów prote-

stanckich i katolickich usunięto krzyże lub zburzono całe 

świątynie. 
 

 
 

Usuwanie krzyża w Lishui, prow. Zhejiang, 4 maja 2015 r. 

Zdjęcie: ChinaAid. 

 

Niejednokrotnie działania niszczycielskie były wymierzone 

w budowle postawione legalnie, za aprobatą odpowiednich 

władz. Taki los spotkał np. kościół Panshi w Hangzhou, 

stolicy prowincji Zhejiang, w którego uroczystym otwarciu 

we wrześniu 2012 r. brał udział Fu Xianwei, przewodni-

czący Komitetu Narodowego Patriotycznego Ruchu Trzech 

Autonomii oraz przedstawiciele lokalnych władz. W lo-

kalnej gazecie „Hangzhou Daily” zamieszczono wówczas 

artykuł, który o budowli świątyni i procesie jej powstania 

pisał tak: struktura posiada „delikatny kształt, jest zapro-

jektowana pięknie i odpowiednio do religijnych funkcji”. 

Ponadto „od zatwierdzenia projektu, przygotowania i sta-
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wiania konstrukcji, […] miejski komitet partii oraz odpo-

wiednie władze przywiązywały dużą wagę do budowy ko-

ścioła Panshi, oferując swe wsparcie [dla tego 

przedsięwzięcia]”. „Ukończenie kościoła” – pisano dalej – 

„nie tylko zaspokoi religijne wymagania społeczności lo-

kalnej oraz migrantów, […] ale będzie też służyć rozwojowi 

ekonomicznemu i wymianie kulturalnej”. Należący do 

kontrolowanego przez rząd protestanckiego Patriotycznego 

Ruchu Trzech Autonomii kościół posiadał wszystkie po-

zwolenia potrzebne na budowę. Mimo to o północy z 20 na 

21 czerwca 2015, policja rozpoczęła operację usuwania 

krzyża wieńczącego świątynię, utworzywszy wcześniej 

kordon wokół terenu, uniemożliwiający członkom wspól-

noty zbliżenie się do kościoła. Ok. godz. 8 rano krzyż za-

ładowano na ciężarówkę i wywieziono. Usiłowania 

chrześcijan, by powstrzymać policję przed usunięciem 

krzyża, były bezskuteczne. 

Władze utrzymywały, że celem kampanii „trzy reformy 

i jedno zniszczenie” nie były budowle kościelne, jednak to 

właśnie kościoły, także te budowane za zgodą władz i z 

odpowiednimi pozwoleniami, padały jej ofiarą. Sekretarz 

partii prow. Zhejiang Xia Baolong miał powiedzieć, że na 

niebie Wenzhou jest „zbyt wiele krzyży”. Gdy je niszczono, 

trudno było oprzeć się myśli, że – w obliczu rosnącej liczby 

nawróceń – władze chciały zmniejszyć wpływ wspólnot 

chrześcijańskich na społeczeństwo. 

W maju 2015 r. władze Zhejiang wydały rozporządze-

nie w sprawie budowli religijnych. Umieszczanie krzyży na 

szczycie jest zabronione. Krzyż może być przytwierdzony 

do fasady, jego rozmiar nie może przekraczać 1/10 wy-

sokości budynku, a kolor ma być taki jak barwa elewacji. 

36-stronnicowy dokument określa też proporcje wysokości 

i szerokości belek krzyża: dla kościołów katolickich jest to 

1 do 0,618, a dla kościołów protestanckich 3 do 2. Pośród 

innych zasad zapisano, że kuchnie i toalety budowli nale-

żących do kościołów mają w pierwszym rzędzie korzystać 

z energii słonecznej bądź z innych źródeł energii odna-

wialnej. Zastanawia fakt, że ten wymóg związany z wyso-

kimi nakładami finansowymi, nie został nałożony na inne 

organizacje. Liderzy jednej z największych wspólnot pro-

testanckich w Chinach – kościoła ewangelicznego 

w Chongyi w Hangzhou, gromadzącego każdego tygodnia 

ok. 10 tys. chrześcijan, zamieścili w Internecie list otwarty, 

w którym wyrazili sprzeciw wobec nowych rozporządzeń. 

Po tygodniu list zniknął z Internetu. 

Zarówno katolicy, jak i protestanci stosowali różnego 

rodzaju sposoby, aby powstrzymać policję przed próbą 

usunięcia krzyży bądź zniszczenia kościoła. Prócz modlitw 

i postów podejmowanych w tej intencji, w niektórych 

miejscach, jak np. niedaleko miast Lishui i Fuyang, wierni 

ponownie umieszczali krzyż na świątyni, niekiedy nawet 

trzykrotnie tego samego dnia. 

 

 

● ● ● 
 

In memoriam 
 

Złożenie urn z prochami bpa Louisa Piazzoli i bpa Lo-

renzo Bianchi w katedrze Hongkongu. W święto Zwia-

stowania Pańskiego 25 marca 2015 r. urny z prochami bpa 

Louisa Piazzoli i bpa Lorenzo Bianchi zostały złożone 

w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP na Caine Road 

w Hongkongu. Umieszczono je w znajdującym się pod 

ziemią kolumbarium przed ołtarzem kaplicy misyjnej ka-

tedry. Spoczywają obok byłych wikariuszy apostolskich 

i biskupów Hongkongu: bpa Giovanniego Timoleone Rai- 

mondi MEM (Misje Zagraniczne Mediolanu, później 

przekształcone w PIME), bpa Luigiego Pozzoni MEM, bpa 

Enrico Valtorta PIME, bpa Franciszka Hsu Chenping i bpa 

Piotra Lei Wangkei, pochowanych w tym miejscu w 2009 r. 

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard. Jan 

Tong. Wespół z nim obrzędy sprawowali: były bp Hong-

kongu kard. Józef Zen Ze-kiun, trzej biskupi pomocniczy 

Hongkongu: bp Michał Yeung Ming-cheung, bp Józef Ha 

Chi-shing i bp Stefan Lee Bun-sang, a także o. Franco 

Cuombo, przełożony regionalny Paryskiego Instytutu Misji 

Zagranicznych, o. Luigi Bonalumi, wicegenerał PIME oraz 

ok. 50 księży i diakonów z diecezji i wierni. 

Bp Loius Piazzoli ur. się 12 maja 1845 r. w Alzano we 

Włoszech. W 1868 r. wstąpił do Lombardzkiego Semina-

rium Misji Zagranicznych (później PIME), a rok później 

przybył do Hongkongu. 11 stycznia 1895 r. został mia-

nowany wikariuszem apostolskim w Hongkongu 

(1895–1904), a 19 maja tegoż roku przyjął sakrę biskupią. 

Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, w sierpniu 

1904 r. powrócił do Włoch, gdzie zmarł 26 grudnia tego 

samego roku. 

Bp Lorenzo Bianchi ur. się 1 kwietnia 1899 r. w Bresci 

we Włoszech. Wstąpił do PIME, 22 września 1922 r. 

przyjął święcenia kapłańskie. Rok później dotarł do 

Hongkongu. W 1949 został mianowany biskupem koadiu-

torem bpa Enrico Valtorta, który zmarł 3 września 1951 r. 

Jednakże bp Bianchi został oficjalnie wprowadzony na 

urząd dopiero 26 października 1952 r., po tym jak został 

zwolniony z więzienia w Chinach kontynentalnych. W 1969 

r. powrócił do Włoch. Jego następcą został bp Hsu, 

pierwszy Chińczyk na stolicy biskupiej w Hongkongu. 

Bp Bianchi zmarł 13 lutego 1983 r. 

Kard. Tong przypomniał olbrzymi wkład tych hierar-

chów w rozwój chińskiego Kościoła, czego przejawem za 

czasów ich posługi były m.in.: znaczny wzrost liczby ka-

tolików oraz lokalnych powołań kapłańskich i zakonnych, 

a także przybycie do Hongkongu wielu zgromadzeń za-

konnych. Kard. Tong wspomniał również, że obaj biskupi, 

a szczególnie bp Bianchi, pomagali ludziom potrzebującym, 

zwłaszcza pracownikom-migrantom. Cenili sobie możli-

wość służenia Kościołowi w Chinach i troszczyli się o niego 

także wtedy, gdy wyjechali już z Chin. 
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Ks. Filip Ye Yaomin (1910–2015) 

Ye Yaomin urodził się w 1910 r. w Guangzhou, prow. 

Guangdong, u schyłku Cesarstwa Chińskiego. W wieku 27 

lat został ochrzczony i przyjął imię Filip. Przez siedem lat 

studiował w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Hongkongu, po zakończeniu II wojny światowej wrócił 

do Guangzhou. W 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Rok później, wraz z założeniem Chińskiej Republiki Lu-

dowej, Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła działania 

mające na celu zniszczenie Kościoła katolickiego. W 1955 r. 

ks. Ye został oskarżony o „nielegalne posiadanie zagra-

nicznych materiałów”. Za taki materiał uznano czasopismo 

posłane mu przez kolegę z czasów seminaryjnych 

z Hongkongu. W wyniku tego przestępstwa ks. Ye został 

skazany na wyjazd do prowincji Qinghai i pracę na farmie 

trzody chlewnej. Pozostał tam do 1980 r. Wspominając 

tamten czas, ks. Ye powtarzał: „Nigdy nie nienawidźcie, bo 

nienawiść jest grzechem”. Opowiadał też: „Byłem po-

grzebany żywcem przez jedną dobę. Bogu dzięki, że wierni 

zdołali w odpowiedni sposób wsunąć bambusowy kij, by 

umożliwić mi oddychanie, gdy byłem w ziemi!” 

Na miejsce, gdzie chciał spędzić ostatnie dni swojego 

życia, ks. Ye wybrał kościół Niepokalanego Poczęcia 

w swej rodzinnej miejscowości w Foshan. Siostra Chen 

Jianyin, która opiekowała się księdzem w ostatnim okresie, 

powiedziała: „Pod koniec zrezygnował z leczenia szpital-

nego i jedzenia. Zdawał się być świadomy, że nieuchronnie 

zbliża się jego koniec. Powiedział nam, że Kościół był jego 

domem i że chce umrzeć w domu. Dlatego też parafianie 

zabrali go do parafii Niepokalanego Poczęcia, gdzie zmarł”. 

Ks. Filip Ye Yaomin zmarł spokojnie, modląc się za Ko-

ściół, o rozkwit powołań i odrzucenie nienawiści. 

 

O. Alojzy Berchmans Chang SJ (1927–2015)  

Alojzy Chang ur. się w 1929 r. w Suzhou (prow. Jiangsu). 

W 1947 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 1966 r., 

tuż po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, ukończył 

studia teologiczne w Rzymie. Po kolejnym roku studiów na 

Filipinach, w 1967 przybył na Tajwan, gdzie zaczął nauczać 

teologii i pisać książki, udostępniając w ten sposób poso-

borową teologię chrześcijanom i konwertytom na chrze-

ścijaństwo. O. Chang jest autorem ok. 60 książek i licznych 

artykułów. Najbardziej popularne z jego książek to „Na-

tchnienie Pisma”, pozycja prezentująca w sposób przy-

stępny i zarazem szczegółowy podstawy katolickiej nauki 

o Objawieniu oraz „Chińskie medytacje”, gdzie autor po-

dejmuje temat modlitwy i medytacji w Chinach (od czasów 

dynastii Song 960–1279 w.) i porównuje je z zachodnimi 

tradycjami modlitwy. W 1969 r. rozpoczął kwartalne wy-

dawanie serii artykułów pt. „Kolekcja teologiczna”. Mając 

wielką umiejętność angażowania ludzi do współpracy, 

w ciągu dwóch pierwszych lat skutecznie zachęcił do 

przygotowania artykułów do kwartalnika 116 osób. 

O. Chang w latach 70. położył fundament pod nauczanie 

teologii na Tajwanie, z których korzysta się po dziś dzień – 

powiedział Marek Fang, jeden z przyjaciół o. Chang. 

Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen przez 41 lat, 

do przejścia na emeryturę w 2008 r. Zorganizował wiele 

sympozjów teologicznych, z których najbardziej znane to 

sympozjum „Budowanie lokalnego Kościoła” (1976) oraz 

sympozjum „Seksualność, małżeństwo i rodzina” (1982). 

O. Alojzy Berchmans Chang był bezpretensjonalny, żył 

skromnie, był bardzo pracowity i miał licznych przyjaciół 

i znajomych. Nie pisał po to, by publikować i nie uczył po 

to, by jego głos był słyszany. Jego celem zawsze było 

stawiać czoła problemom i rzeczywistym sytuacjom, po-

wiedział o. Luciano Morra, który przez wiele lat był 

przełożonym wspólnoty, do której należał o. Chang. Zmarł 

15 marca w wieku 86 lat. Jego pogrzeb odbył się w parafii 

Świętej Rodziny 23 marca 2015 r. 

Źródła: „Religions and Christianity in Today’s China” 2015, 

nr 2, s. 12-19 (15.1 – 24.2); „China heute” 2014, nr 4, s. 228; 

Aleteia, AsiaNews, Epoch Times, Ferdinand Verbiest Foun-

dation – Leuven, fides, HKSE, Radio Free Asia, Reuters, 

SCMP, Shanxi Ribao, ucanews, vatican.va, VIS, Xinhua. 
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Uwagi wstępne: Następujący dokument, datowany na 

30 kwietnia 2014 r., został oficjalnie ogłoszony 5 maja 

2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa ds. Oby-

watelskich1. Jako źródło podano Wydział Wspierania 

Opieki Społecznej i Działalności Charytatywnej (Shehui 

fuli he cishan shiye cujin si 社会福利和慈善事业促进司) 

tegoż ministerstwa. Komunikat reguluje przyjmowanie 

przez organizacje religijne sierot i podrzutków. Zwięk-

sza wpływ i zaostrza nadzór państwa w tego rodzaju 

sytuacjach. Jednocześnie domy opieki uznanych i zare-

jestrowanych wspólnot religijnych, oraz związane 

z nimi  organizacje zostają zalegalizowane i przyznaje 

się im finansowe wsparcie, gdyż państwo opłaca pod-

stawowe utrzymanie sierot. Bardziej problematyczne 

niż wcześniej stało się położenie takich domów opieki 

prowadzonych przez Kościół nieoficjalny, których – 

według tego komunikatu – wcale być nie powinno. 

Chodzi o wspólnoty religijne, miejsca kultu itp. nieofi-

cjalnego Kościoła, które nie są prawnie zarejestrowane. 

To samo dotyczy nieoficjalnych wspólnot innych religii. 

Tekst z języka chińskiego na niemiecki przełożył 

JAN KWEE („China heute” 2014, nr 2, s. 81-83), 

z niemieckiego na język polski tłumaczył O. ANTONI 

KOSZORZ SVD. 

 

Rozporządzenie (2014) Nr 99 Ministerstwa Zarządu 

Cywilnego (fragment) 

Do Biur Ministerstwa ds. Obywatelskich oraz Biur ds. 

Religii (ich komisji oraz siedzib) wszystkich prowincji, 

                                                
1  Zob. www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/shflhshsw/201405/20  

 140500631165.shtml. Notatkę o ukazaniu się dokumentu zob. 

„Chiny Dzisiaj” 2014, nr 2, s. 6. Ministerstwo ds. Obywatel-

skich (Minzhengbu 民政部) to ministerstwo Rady Państwa (Guo-

wuyuan 国务院) ChRL, założone w maju 1978 r., odpowiedzial-

ne za sprawy społeczne i administracyjne. Od 2010 roku na czele 

tego ministerstwa stoi Li Liguo 李立国. 

regionów autonomicznych i miast bezpośrednio podle-

głych rządowi, jak też Biur Ministerstwa ds. Obywatel-

skich oraz Biur ds. Religii Korpusu Produkcyjnego 

i Nadbudowy w Xinjiang: 

Wspieranie sierot jest ważną formą charytatywnej 

działalności kręgów religijnych. W ostatnich latach in-

stytucje religijne rozwinęły bardzo pozytywne działania 

w zakresie pomocy sierotom i dzieciom porzuconym. 

Nie brak przy tym również problemów, takich jak nie-

dostateczny nadzór, brak profesjonalnej opieki czy brak 

odpowiedniej edukacji dzieci. Stosownie do obwiesz-

czenia o udoskonalaniu pracy z porzuconymi dziećmi – 

tzw. podrzutkami (Rozporządzenie (2013) nr 83 Mini-

sterstwa ds. Obywatelskich) dla regulacji działań zwią-

zanych z przejęciem (shouliu 收留) sierot i podrzutków 

(qiying 弃婴) przez kręgi religijne, niniejszym podaje 

się do wiadomości co następuje: 

 

1. Poprawne i stosowne potraktowanie problemów 

związanych z przejmowaniem sierot i podrzutków 

przez kręgi religijne ma na celu zagwarantowanie na-

leżnych praw i interesów dzieci, rozwój pozytywnych 

działań przez kręgi religijne oraz harmonijne i upo-

rządkowane społeczeństwo. Z naciskiem należy przy 

tym pamiętać o następujących zasadach: człowiek sta-

nowi centrum, dzieci są priorytetem, komunikat ten jest 

skutecznym środkiem regulowania działań, podejmo-

wanych przez kręgi religijne w związku z przejmowa-

niem sierot i podrzutków.  
 

2. Przejmowanie sierot i podrzutków przez kręgi reli-

gijne odnosi się do zarejestrowanych zgodnie z prawem 

wspólnot religijnych i miejsc zgromadzeń oraz do 

uznanych i wprowadzonych do akt religijnych podmio-

tów prawnych, jak również do organizacji ustanowio-

nych przez wyżej wymienione podmioty w celu przej-

mowania sierot i podrzutków (trzy wyżej wymienione 

podmioty prawne dla przyjmowania sierot i podrzut-

ków w skrócie będą odtąd określane jako „prawnie 

ustanowione kręgi religijne”), które zajmują się działa-

niami na rzecz sierot i podrzutków. Poza wyżej wy-

mienionymi podmiotami żadne inne struktury czy oso-

by nie mogą w imię działalności religijnej podejmować 

jakichkolwiek czynności na rzecz przyjmowania sierot 

i  podrzutków.  
 

3. Wspólnoty religijne, miejsca zgromadzeń religij-

nych i ustanowione przez religijne kręgi organizacje 

powinny dysponować w miarę profesjonalnym persone-

lem i stosunkowo pewnymi źródłami finansowymi, mu-

szą posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe i higie-

niczne, odpowiadające krajowym standardom. Dla 

zapewnienia dzieciom zdrowego rozwoju ośrodki te 

muszą spełniać niezbędne wymogi, zwłaszcza dotyczą-

ce pielęgnacji i wychowania. Organizacje ustanowione 
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przez kręgi religijne, które spełniają wymienione wy-

mogi, winny zabiegać o współpracę z zarządem cywil-

nym oraz ściśle stosować się do ustalonych norm. 

Przyczyni się to do polepszenia codziennego zarządza-

nia oraz zwiększenia odpowiedzialności za opiekę 

i wychowanie, jak też pozwoli przeprowadzać te czyn-

ności zgodnie z prawem i niniejszymi normami. 

Wspólnoty religijne czy miejsca kultu religijnego, które 

nie zgadzają się na współpracę z władzami Minister-

stwa ds. Obywatelskich [tj. wspólnoty nieoficjalne], al-

bo takie, które nie są w stanie sprostać powyższym 

wymaganiom, muszą z własnej inicjatywy złożyć 

u władz Ministerstwa ds. Obywatelskich wniosek 

o przejęcie pielęgnacji i wychowania (daiyang 代养 ) 

[obecnych pośród nich sierot i podrzutków]. Urzędy 

Ministerstwa ds. Obywatelskich winny podpisać z nimi 

umowę o podjęciu pielęgnacji, wyjaśnić zakres odpo-

wiedzialności i jej profesjonalne prowadzenie, jak też 

egzekwować wprowadzenie koniecznych standardów. 

Urzędy do spraw religijnych winny współpracować 

z administracją cywilną, co ma sprzyjać dobrej pracy 

kręgów religijnych.  

Urzędy do spraw religijnych i urzędy administracji 

cywilnej powinny wspólnotom religijnym, miejscom 

zgromadzeń religijnych i organizacjom ustanowionym 

przez religijne kręgi, które nie spełniają wyżej wymie-

nionych wymogów, wyznaczyć termin, [do którego 

mają one te braki uzupełnić]. Winny też wskazać im 

środki prowadzące do usprawnienia [prowadzonej dzia-

łalności] oraz poinstruować je, a także wspomóc 

w ulepszeniu infrastruktury i warunków przyjmowania 

dzieci. Jeżeli po wprowadzeniu zmian wspólnoty reli-

gijne, miejsca zgromadzeń religijnych i organizacje 

ustanowione przez kręgi religijne nie będą odpowiadać 

określonym standardom, wówczas urzędy do spraw re-

ligijnych i administracji obywatelskiej wspólnie z poli-

cją powinny zarządzić zaprzestanie ich działalności. Je-

śli można odnaleźć osoby odpowiedzialne za 

wychowanie sierot i podrzutków, należy im oddać 

dzieci. Jeśli nie można odnaleźć nikogo prawnie odpo-

wiedzialnego za wychowanie danego dziecka, należy 

przez administrację obywatelską oddać je instytucjom 

charytatywnym ustanowionym w celu przyjmowania 

takich dzieci i opieki nad nimi. 

Z religijnymi podmiotami prawnymi, które indywi-

dualnie przejęły (shouliu 收留) sieroty i podrzutki, na-

leży postępować zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

rozporządzenia (2013) nr 83 Ministerstwa ds. Obywa-

telskich – Obwieszczenie o poprawie pracy z podrzut-

kami.       

 

   

* * * 

 
 

 

Uwagi wstępne: Troska o ochronę przed zagraniczną 

religijną infiltracją Chin jest tematem wielokrotnie po-

dejmowanym w dokumentach rządowych i państwo-

wych mediach w ostatnich latach. Z tego powodu pu-

blikujemy tu już starszy, noszący datę 15 maja 2011 r. 

dokument, który podaje wewnętrzne dyrektywy poli-

tyczne w tym względzie. W dokumencie przestrzega 

się przed religijną infiltracją wyższych uczelni 

i wskazuje środki zapobiegawcze. Organizacja China 

Aid (USA) otrzymała niniejszy dokument pod tytułem: 

Guanyu zuohao diyu jingwai liyong zongjiao dui 

gaoxiao jinxing shentou he fangfan xiaoyuan chuanjiao 

gongzuo de yijian 关于做好抵御境外利用宗教对高校进行

渗透和防范校园传教工作的意见, pochodzący, według jej 

danych, ze źródeł wewnątrz Komunistycznej Partii 

Chin. Opublikowała go 18 grudnia 2012 r. w formie 

zeskanowanego chińskiego oryginału wraz z angielskim 

tłumaczeniem2.    

Istnienie tego dokumentu można poprzeć dowodami. 

Na portalu internetowym gazety partyjnej „Renmin ri-

bao” autorka Huang Yanhong 黄艳红 w swoim artykule 

„Rozwój nowego teizmu od czasów reformy i otwarcia 

i związane z tym prawa oraz dyrektywy polityczne” 

odwołuje się do tego dokumentu, podaje jego pełny ty-

tuł, numer dokumentacyjny i datę opublikowania oraz 

krótko szkicuje jego treść3. Dokument ten wspomniany 

jest w różnych, publikowanych w Internecie, komuni-

katach wyższych uczelni i władz lokalnych, np. 

w ogłoszeniu komisji partyjnej Pekińskiego Uniwersy-

tetu Nauki i Technologii z dnia 9 kwietnia 2012 r.4, 

oraz w ogłoszeniu Frontu Jedności KP Uniwersytetu 

Ludong w Yantai z 1 marca 2012 r.5. „Global Times” 

w artykule z 8 lipca 2013 r. również pisał o takim do-

kumencie (nie wymieniając jego tytułu). Stąd z dużym 

prawdopodobieństwem można mówić o autentyczności 

zarówno formalnej, jak treściowej tekstu, mimo iż do-

kumentu tego nie można potwierdzić w oparciu o rzą-

dową chińską stronę internetową. 

Niemieckiego tłumaczenia dokonano z zes-

kanowanego tekstu China Aid: („Suggestions for doing 

                                                
2     www.chinaaid.org/2o12/12/secret-central-committee-document 
3  theory.people.com.cn/GB/148980/16810086.html, 6.01.2012: 改

革开放以来新有神论的发展与相关法律和政策. 
4   marx.ustb.edu.cn/NewsDetail.aspx?id=119&dic_id=119 
5   www.tzb.Idu.edu.cn/zdjs/2o12-03-09/184.html 
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a good job of resisting foreign use of religion to infil-

trate institutes of higher education and preventing cam-

pus evangelism”). […] Dokument mówi wyraźnie 

o chrześcijaństwie tylko w punkcie drugim. Chrześci-

jaństwo jest jednak jedyną religią, którą w dokumencie 

w ogóle wyszczególniono. Użyte przy tym wyrażenie: 

Jidujiao 基督教 na ogół stosowane jest do chrześcijań-

stwa protestanckiego, ale może też ogólnie oznaczać 

chrześcijaństwo. Wybrane fragmenty dokumentu, za-

mieszczone w „China heute” 2014, nr 2, s. 84-90, na 

język polski przełożył O. ANTONI KOSZORZ SVD.  

 

Dokument Biura Komitetu Centralnego Komuni-

stycznej Partii Chin: Rozporządzenie (2011) Nr 18 

(fragment) 

Komunikat Biura Centralnego Komitetu KP Chin i Biu-

ra Rady Państwa celem rozpowszechnienia „Wytycz-

nych w sprawie ochrony wyższych uczelni przed za-

graniczną infiltracją religijną oraz zapobiegania 

misjonowaniu w kampusach” wydziału  Frontu Jedno-

ści Komitetu Centralnego KP Chin, Ministerstwa Wy-

chowania i innych władz. 

Do komitetów partyjnych, rządów ludowych 

wszystkich prowincji, autonomicznych terytoriów, 

miast bezpośrednio podległych rządowi, do wszystkich 

wydziałów i komisji komitetów centralnych i organów 

państwa, do wszystkich głównych kwater Ludowej 

Armii Wyzwolenia, do wszystkich większych jednostek 

pracy i wszystkich organizacji masowych: 

„Wytyczne w sprawie ochrony wyższych uczelni przed 

zagraniczną infiltracją religijną oraz zapobiegania mi-

sjonowaniu w kampusach” wydziału Frontu Jedności 

Komitetu Centralnego, Ministerstwa Wychowania, Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Bezpie-

czeństwa Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Państwowego, państwowego Biura do spraw Religii. 

Komitet Centralny je zaaprobował i niniejszym kieruje 

je dalej. Prosimy stosownie do realnych okoliczności 

sumiennie je realizować. 

Biuro Komitetu Centralnego KP Chin 

Biuro Rady Państwa 

15 maja 2011 
(Ten dokument zostaje rozpowszechniony aż do poziomu 

miast, powiatów i pułków). 

 

Wytyczne w sprawie ochrony wyższych uczelni 

przed zagraniczną infiltracją religijną oraz zapobie-

gania misjonowaniu w kampusach.  

 

W celu przeprowadzenia i realizacji państwowej zasady 

rozdziału wychowania i religii, w celu wzmocnienia 

i polepszenia ideologicznego i politycznego wychowa-

nia studiujących na wyższych uczelniach oraz skutecz-

nego odparcia zagranicznej infiltracji religijnej wyż-

szych uczelni, podajemy tutaj następujące wytyczne: 

 

I. Ochrona przed zagraniczną infiltracją religijną 

i przed misjonowaniem w kampusach jest ważnym 

i naglącym zadaniem strategicznym. 
 

1. Począwszy od 6. Kongresu Narodowego KP Chin 

Komitet Centralny Partii z sekretarzem generalnym to-

warzyszem Hu Jintao, ze względu na wielką wartość 

strategiczną konsolidacji przywództwa partii i zabez-

pieczenia stałej politycznej stabilności państwa, uważa-

ją ochronę wyższych uczelni przed zagraniczną infiltra-

cją religijną oraz zapobieganie misjonowaniu 

w kampusach za ważny wymiar ideologicznego i poli-

tycznego wychowania studiujących i przedsięwzięły 

w tym celu szereg ważnych rozporządzeń. Właściwe 

władze i wyższe uczelnie wszystkich regionów sumien-

nie realizowały wytyczne Komitetu Centralnego, trzy-

mając się zarówno tego, aby uczelnie wyższe były pod-

ległe partii, jak i zasady rozdziału wychowania i religii. 

Wytrwale wzmacniano ideologiczne i polityczne wy-

chowanie studiujących i polepszano je w taki sposób, 

aby prowadziło do właściwego rozumienia i obchodze-

nia się z problemami religijnymi. Władze dokładnie 

nadzorują sprawy ideologiczne i kulturalne na wyż-

szych uczelniach i – w przypadkach ich zagranicznej 

infiltracji religijnej czy misjonowanie na kampusach – 

reagują zgodnie z prawem. Osiągnęły w tym zakresie 

pozytywne rezultaty, a ogólna sytuacja jest dobra. Idea-

ły i przekonania studentów zostały umocnione. Ich 

ideologiczna i polityczna postawa w przeważającej mie-

rze jest pozytywna, zdrowa i ciągle się rozwija.   
 

2. W czasie szybkiego, gospodarczego i społecznego 

rozwoju Chin i ustawicznego wzrostu naszej narodowej 

siły, państwa zachodnie pod przewodnictwem USA sta-

le intensyfikowały blokadę naszego kraju. Nieprzyjazne 

zagraniczne siły kładą coraz większy nacisk, aby po-

przez infiltrację religii przeprowadzić swój polityczny 

spisek westernizacji i rozłamu Chin. Zagraniczne siły 

za główny cel infiltracji religijnej uważają uczelnie 

wyższe i czynią to zwłaszcza wykorzystując chrześci-

jaństwo (jidujiao 基督教: protestantyzm). Pod pozorem 

udzielania stypendiów, wymiany naukowej, studiowa-

nia i nauczania, organizowania możliwości dokształca-

nia się poza wykładami, finansowego wspomagania 

działalności studenckiej etc., wspierają oni przeprowa-

dzenie swoich politycznych idei i rozumienia wartości 

oraz nakłaniają studentów do wiary w swoją religię. 

Ich aktywność infiltracyjna się wzmaga. Formy infil-

tracji są różnorodne. Intensywność infiltracji wzrasta. 

Obecnie dochodzi nawet niekiedy do działań misyjnych 

na terenie kampusów. Niektórzy studenci mają mgliste 

pojęcie o tego rodzaju działaniach. Niektórzy są nakła-
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niani do udziału w działalności misyjnej. Poszczególne 

jednostki biorą nawet udział w wyraźnie [szkodliwej] 

działalności religijnej. Nie należy lekceważyć realnych 

szkód i długotrwałych następstw tych zjawisk. By ak-

tywnie i skutecznie na nie reagować, należy podjąć 

energiczne środki, udoskonalić i dostosować odpo-

wiednie mechanizmy oraz wzmocnić współpracę mię-

dzy urzędnikami, regionami i uczelniami wyższymi. 

 

3. Władze wyższych uczelni wszystkich regionów mu-

szą sobie jasno zdać sprawę z nadrzędnego charakteru 

tego problemu i strategii wobec całości zagadnienia 

oraz z wagi i naglącej potrzeby dobrej pracy w celu 

ochrony wyższych uczelni przed zagraniczną infiltracją 

religijną i zapobieżenia misjonowaniu w kampusach. 

Wyższe uczelnie są ważną bazą kształcenia utalentowa-

nych i wykwalifikowanych osób. Okres studiów na 

wyższej uczelni jest rozstrzygającą fazą w stabilizowa-

niu światopoglądu oraz wartościowania człowieka. Ce-

lem zagranicznej infiltracji religijnej wyższych uczelni 

jest nie tylko rozszerzenie wpływu religii, ale przede 

wszystkim walka z nami o samą młodzież, o przyszłe 

pokolenie. W ochronie wyższych uczelni przed zagra-

niczną infiltracją religijną i zapobieganiu misjonowaniu 

na terenie kampusów chodzi o realizację wskazań partii 

dotyczących wychowania, o wielki stuletni plan wy-

kształcenia budowniczych socjalizmu z chińską specy-

fiką i niezawodnych następców, o przyszłość kraju i los 

narodu. Praca ta ma ogromne i dalekosiężne znaczenie.    

 

4. Aby dobrze ochronić wyższe uczelnie przed zagra-

niczną infiltracją religijną i zapobiec misjonowaniu 

w kampusach, trzeba pewnie trzymać się zasady roz-

działu wychowania od religii. Konstytucja ChRL 

i prawo wychowawcze ChRL oraz przepisy dotyczące 

spraw religijnych, jak też inne prawa i ustalenia prawne 

oraz rozporządzenia dotyczące zarządzania jasno prze-

widują, że państwo kieruje się rozdziałem wychowania 

od religii, że nikt nie może wykorzystywać religii, aby 

naruszać państwowy system wychowania, a także że 

żadna organizacja, ani poszczególna osoba nie może 

w szkole prowadzić jakiejkolwiek aktywności religij-

nej. Ochrona przed zagraniczną infiltracją religijną 

i misjonowaniem w kampusach jest pracą o charakterze 

politycznym i programowym. W razie potrzeby należy 

czujnie wypełniać obowiązek obrony kraju. Zwracając 

uwagę na symptomy i przyczyny, należy doprowadzić 

do wielostronnej regulacji, działać w sposób skoordy-

nowany, jak też stosownie do prawa i ustaleń prawnych 

dążyć do faktycznych rezultatów. Muszą być zastoso-

wane różnorodne środki prawne i administracyjne, jak 

też środki wychowania politycznego w najszerszym 

znaczeniu. Mechanizmy interakcji pomiędzy urzędami 

muszą zostać udoskonalone, przy czym każdy przejmu-

je swoją odpowiedzialność. Pod wspólnym kierownic-

twem należy zbudować strukturę działań, która ściśle 

powiąże te trzy aspekty: wychowanie i instrukcje, blo-

kowanie kanałów infiltracji oraz postępowanie zgodnie 

z prawem. Należy surowo zabronić szerzenia w kam-

pusach religii i pozyskiwania wiernych, urządzania 

miejsc kultu religijnego na terenie kampusów uniwersy-

teckich oraz przeprowadzania działań religijnych, 

a także powstawania grup i organizacji religijnych na 

terenie wyższych uczelni. 
 

II. Wychowanie i instruowanie studentów o właściwym 

rozumieniu religii.    
 

5. Na pierwszym miejscu odpowiedzialność w tym 

względzie muszą przejąć władze kształtujące wychowa-

nie i wyższe uczelnie. Należy „uzbroić” studentów 

w teoretyczny system socjalizmu z chińską specyfiką. 

Na szerokiej bazie studiów i wychowania należy roz-

powszechniać i popularyzować system wartości socjali-

stycznych oraz wzmocnić propagowanie wychowania 

w zakresie marksistowskiego pojmowania religii, poli-

tycznych zasad w pracy partii nad religią i odpowied-

nich praw i ustaleń prawnych państwa w tym wzglę-

dzie. Należy dać wskazówki studentom, by umocnili 

swoje ideały i przekonania, i w pełni zrozumieli długo-

trwałość religii, jej masowy charakter i szczególną zło-

żoność zagadnienia religii. Muszą rozumieć, że działa-

nia religijne należy prowadzić w ramach konstytucji 

i prawa. Trzeba pomóc studentom rozwinąć ich zdol-

ność do obrony przed infiltracją. Jeśli chodzi o studen-

tów oraz personel nauczycielski i administracyjny, na-

leży respektować wiarę religijną tych, którzy wyznają 

jakąś religię. Równocześnie trzeba prowadzić inten-

sywną pracę polityczno-ideologiczną zmierzającą do 

jedności oraz wychowywać do przestrzegania praw, 

przepisów prawnych i politycznych wskazań państwa. 

Niech punktem wyjścia będzie tutaj wychowanie poli-

tyczno-ideologiczne, planowanie wykładów i admini-

stracja; musimy dobrze bronić własnego frontu, wła-

ściwie prowadzić własny zespół, surowo regulować 

plan i treści wykładów i wzmacniać wdrażanie [tych 

dyrektyw], aby w wyższych uczelniach nie dawać abso-

lutnie żadnych okazji do zagranicznej infiltracji religij-

nej i do misjonowania na terenie kampusów.    
 

6. Należy w pełni rozwinąć wiodącą rolę nauczania 

w sali wykładowej. Nauczanie w sali wykładowej jest 

głównym kanałem w zakresie wychowania i ukierun-

kowania studiujących. W nauczaniu polityczno-ideolo- 

gicznym musi zostać wzmocnione wychowanie w dia-

lektycznym i historycznym materialiźmie. W tym celu 

trzeba nauczać o przyczynach powstania religii i pra-

widłowościach jej przemian, jak też o politycznych za-

sadach pracy nad religią w partii i odpowiednich pra-
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wach i ustaleniach prawnych państwa. Wychowanie 

w duchu marksistowskiego ateizmu musi być pracą na 

rzecz ochrony przed zagraniczną infiltracją religijną w 

wyższych uczelniach i zapobiegania misjonowaniu 

w kampusach. Nauczanie polityczno-ideologiczne i na-

uczanie innych właściwych przedmiotów w tym samym 

kierunku muszą zostać treściowo wzbogacone. Propa-

ganda i wychowanie muszą zostać w różny sposób 

wzmocnione. Temat polityczno-ideologicznego wy-

chowania powinien być poruszany na różnego rodzaju 

kursach. Propaganda i wychowanie do marksistowskie-

go pojmowania religii, politycznych zasad w pracy nad 

religią w partii oraz odpowiednich praw i ustaleń 

prawnych państwa muszą wejść i zostać zintegrowane 

z całym systemem wychowania zarówno w zakresie 

ludzkich i kulturalnych uzdolnień studiujących, jak też 

ich naukowego i fachowego wykształcenia. […] 
 

III. Skuteczne blokowanie kanałów zagranicznej infil-

tracji w wyższych uczelniach i misjonowania na terenie 

kampusów 
 

9. Surowa kontrola wjazdu zagranicznych organizacji 

religijnych i personelu religijnego. Urzędy do spraw 

zagranicznych na podstawie otrzymanych od właści-

wych władz informacji o tendencjach zagranicznych 

organizacji religijnych do infiltracji muszą udzielić in-

strukcji ambasadom i konsulatom za granicą, aby potra-

fiły one wybadać intencje organizacji religijnych,  

usprawniły metody wydawania wiz wjazdowych i rea-

gowały z odpowiednią surowością. Władze czuwające 

nad bezpieczeństwem państwa powinny wnikliwie wy-

krywać i zgłaszać infiltrację na wyższych uczelniach 

przez religijne organizacje i personel religijny. Kontro-

la graniczna i zarządzanie wjazdem i wyjazdem musi 

zostać wzmocnione w taki sposób, aby obcokrajowcom, 

którzy – używając religii – zagrażają bezpieczeństwu 

państwa czy porządkowi publicznemu, zdecydowanie 

uniemożliwić wjazd. Jednostki zapraszające powinny 

współpracować z odpowiednimi władzami [w kraju], 

powinny też dobrze zaangażować się w działania nad 

zbadaniem ukrytych zamysłów osób zapraszanych do 

Chin.  

 

10. Wzmocnienie administracji działalności zagranicz-

nych organizacji religijnych i zagranicznego personelu 

religijnego. Państwowe władze religijne muszą wzmoc-

nić zarządzanie działalnością zagranicznych organizacji 

religijnych i zagranicznego personelu religijnego 

w Chinach i w odpowiednim czasie podjąć środki ko-

lektywnego zarządzania działalnością religijną osób 

z zagranicy. Jeśli organy bezpieczeństwa odkryją 

w Chinach działalność misjonarską i działania infiltra-

cyjne obcokrajowców, wspólnie z władzami religijnymi 

powinny zająć się nimi zgodnie z prawem. [Tutaj waż-

ną rolę odgrywają] władze Ministerstwa ds. Obywatel-

skich oraz władze zarządzające gospodarką i handlem, 

bo organizacje pozarządowe, przedstawicielstwa 

i przedsiębiorstwa zakładane w Chinach przez zagra-

niczne organizacje o podłożu religijnym, muszą się sto-

sować do prawa, być zarejestrowane i ściśle nadzoro-

wane. Podmioty, które podejmują działania niezgodne 

z prawem, powinny być ukarane zgodnie z prawem. 

Ministerstwo Edukacji musi ustanowić specjalną bazę 

danych z aktualnymi informacjami o organizacjach re-

ligijnych, które infiltrują wyższe uczelnie. Należy 

zgromadzić i rozpowszechnić informacje o ich działa-

niach tak, aby urzędy, regiony i wyższe uczelnie mogły 

korzystać z tych informacji. […]  
 

15. Wykorzystanie działalności wychowawczej, szkol-

nej i akademickiej jako okazji do misjonowania należy 

traktować zgodnie z prawem. Uczelnia wyższa powin-

na ukarać dyscyplinarnie nauczycieli i pracowników 

administracji, którzy wykorzystują działalność wycho-

wawczą i wykłady jako okazję do misjonowania, od-

powiednio do popełnionego czynu. Ci, którzy uczestni-

czą w nielegalnej działalności religijnej, powinni być 

potraktowani zgodnie z obowiązującym prawem pań-

stwowym i administracyjnymi zarządzeniami uczelni 

dotyczącymi podziału miejsc pracy. Wykładowcy, któ-

rzy nie wykazują poprawy i kontynuują misjonowanie, 

w sposób zdecydowany muszą zostać wykluczeni spo-

śród personelu nauczającego. Gdy stan rzeczy jest 

szczególnie poważny, należy im wypowiedzieć pracę. 

Jeśli zachodzi podejrzenie złamania prawa o charakte-

rze kryminalnym, powinni być potraktowani przez sto-

sowne władze zgodnie z prawem. Zagranicznych do-

centów i studentów uczelnia wyższa musi pouczyć 

o polityce religijnej naszego kraju i odpowiednich pra-

wach i ustaleniach prawnych. Przy wykryciu działalno-

ści misjonarskiej, powinno się im w tym przeszkodzić, 

a w razie jeśli ją uparcie kontynuują, zwolnić lub nie 

dopuszczać do wykładów. 

 

 

* * * 
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Uwagi wstępne: Kościół Katolicki w Chinach jest jednym 

Kościołem i tak jest też rozumiany przez Stolicę Apostolską. 

Od prawie 70 lat jego działalność jest ściśle kontrolowana 

przez władze komunistyczne. Dziś, w porównaniu z prześla-

dowaniami czasów rewolucji kulturalnej 1966-1976, Kościół 

cieszy się względną wolnością i działalność religijna sama 

w sobie nie jest zakazana. Nadal dotyczy to jednak tylko tych 

wspólnot, które akceptują pełną kontrolę ze strony władz. 

Władze nie uznają choćby częściowej autonomii religii 

w państwie, a decyzje Stolicy Apostolskiej związane z Ko-

ściołem w Chinach traktują jako ingerencję w wewnętrzne 

sprawy ChRL. Dialog pomiędzy rządem chińskim i Watyka-

nem, prowadzony przez ostatnie 20 lat, przyniósł jak na razie 

tylko bardzo ograniczone owoce, a głównymi punktami spor-

nymi pozostaje kwestia wyznaczania biskupów przez rząd 

i rola Stowarzyszenia Patriotycznego, które sprawuje z ra-

mienia rządu rzeczywistą władzę w chińskim Kościele. Na 

temat możliwości i perspektyw wspomnianego dialogu 

w obecnej sytuacji politycznej istnieją wśród chińskiego du-

chowieństwa i wiernych różne zdania, niektóre z nich prezen-

tujemy poniżej. Wywiady z trzema biskupami będącymi 

w komunii z Ojcem Świętym: Józefem Wei Jingyi z Qiqihar, 

Józefem Han Zhihai z Lanzhou i Pawłem Xie Tingzhe 

z Urumqi, ukazują nadzieje, jakie pokładają oni w rozmo-

wach Stolicy Apostolskiej z rządem ChRL i normalizacji ży-

cia religijnego w Chinach. Z kolei artykuł kard. Józefa Zen 

z Hongkongu studzi zbyt duże oczekiwania związane z dialo-

giem, przypominając brak zmian w polityce religijnej KP 

Chin, kontrolę ze strony władz, której podlegają biskupi i na-

dal istniejące restrykcje. Polemizuje z nim ks. Paul Han, za-

rzucając mu powątpiewanie w dojrzałość chińskich biskupów, 

a nawet szkodzenie Kościołowi przez niewiarę w możliwość 

dialogu z rządem komunistycznym. Oba artykuły są bardzo 

emocjonalne i krytyczne, wyrażają jednak zarówno to, jak 

ważny jest dla Kościoła w Chinach dialog z rządem chińskim, 

jak i to, jak jest on trudny (PA). 

 
 

 

 

 

 

 

Stolica Apostolska 

zrobiła już pierwszy krok 
 

Wywiad z Józefem Wei Jingyi, biskupem Qiqihar 
 

Gianni Valente 
 

Bp Józef Wei Jingyi 魏景义 urodził się 28 maja 1958 r. 

w prow. Hebei. Na początku lat 80. wstąpił do oficjalnego 

Narodowego Seminarium w Pekinie. Później związał się 

ze wspólnotą podziemną, gdzie był wyświęcony na kapła-

na w 1985 r. Ze względu na wierność papieżowi przez 

cztery lata (1987–1989 i 1990–1992) przebywał w obozie 

pracy. W 1993 r. rozpoczął pracę w diecezji Qiqihar 

(prow. Heilongjiang na północnym wschodzie Chin) i był 

potajemnie wyświęcony na biskupa koadiutora (nieoficjal-

nej) diecezji Qiqihar przez bpa Pawła Guo Wenzhi (1918–

2006) w 1995 r. Był wtedy sekretarzem podziemnej Kon-

ferencji Biskupów, która jednak przestała istnieć po fali 

aresztowań. W 2000 r. został ordynariuszem diecezji 

Qiqihar, nieuznanym przez władze ChRL. Bp Wei był 

jednym z czterech chińskich biskupów zaproszonych przez 

Ojca Świętego na Synod Biskupów w Rzymie w 2005 r. 

Żadnemu z nich nie pozwolono jednak opuścić Chin. 

Obecnie, obok swojej diecezji, bp Wei zarządza również 

sąsiednią Apostolską Prefekturą Jiamusi. 

 

Jego Ekscelencja urodził się w 1958 roku. Mao był 

wtedy u władzy. Jak został Ksiądz Biskup chrześcijani-

nem?1
 

 

Jako pierwszy z mej rodziny został ochrzczony dziadek. 

Gdy dorastałem, punktem odniesienia byli dla mnie ro-

dzice, którzy byli dobrymi chrześcijanami. Gdy byłem 

małym chłopcem, nastąpił wielki głód; byliśmy zmu-

szeni emigrować z prowincji Hebei, w okolicach Peki-

nu, na północny wschód, do prowincji Jilin. 

 

Dzieciństwo Księdza Biskupa przypada na okres rewo-

lucji kulturalnej. Jak podtrzymywano wiarę w tym cza-

sie próby? 

 

Przez lata nie widzieliśmy kapłana. Nie można było 

publicznie okazywać wiary chrześcijańskiej. W tamtym 

rejonie było bardzo mało katolickich rodzin. Żyły one 

w rozproszeniu, daleko od siebie. Pamiętam jak od 

czasu do czasu spotykaliśmy się z niektórymi z nich 

i wspólnie się modliliśmy w mieszkaniu, zwłaszcza 

podczas dużych świąt. Tak to było.  

 

                                                
1  Niniejszy wywiad ukazał się 23 stycznia 2015 roku w „Vatican 

Insider” w wersji anglojęzycznej pt.: Only by negotiating with 

the government can the causes of the division between China’s 

Catholics be eliminated, a w wersji włoskiej w „La Stampa” 24 

stycznia 2015 roku pt. Cina, il vescovo “clandestine”: la Santa 

Sede faccia il primo passo. Na język polski przełożyła WERONI-

KA MARIA KLEBBA SSPS. 
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Do kiedy?  

 

Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec lat siedem-

dziesiątych. Wówczas zaczęło się we mnie budzić pra-

gnienie, aby zostać księdzem. Przed rewolucją kultu-

ralną brat mojego ojca był zakonnikiem trapistą, inni 

wujkowie również studiowali w seminarium. 

 

Czy w dzisiejszych czasach rodziny chrześcijańskie na-

dal odgrywają dużą rolę w przekazywaniu wiary chrze-

ścijańskiej? 

 

Obecnie zmienił się rytm życia w społeczeństwie, 

wszędzie panuje wszechogarniający pośpiech. Wiele 

rodzin chrześcijańskich nie znajduje nawet czasu na 

wspólną modlitwę, jak bywało dawniej. Nie można 

powiedzieć, że całkiem jej zaprzestano. Jednak zwyczaj 

wspólnej modlitwy nie jest już tak silny jak kiedyś. 

Dawniej kapłani czekali na wiernych w kościele, 

w konfesjonale, by odprawić Mszę Świętą i udzielać 

innych sakramentów. Obecnie, chcąc głosić Ewangelię, 

musisz wyjść poza parafię i pokazać wszystkim, na 

czym polega miłość Boga oraz jak wiara może wzrastać 

w codziennym życiu. 
 

 
 

Bp Józef Wei Jingyi z Qiqihar. Zdjęcie: Vatican Insider. 
 

Papież często mówi, że w naturze Kościoła leży „wy-

chodzenie” poza siebie. Czy zgłębia Jego Ekscelencja 

Magisterium Kościoła? 
 

Tak, zapoznajemy się ze wszystkim: homiliami głoszo-

nymi podczas Mszy Świętych w domu św. Marty, 

przemówieniami papieża, katechezami środowymi, je-

go spotkaniami i podróżami. Dzięki Internetowi jeste-

śmy na bieżąco ze wszystkim, co Papież robi i mówi. 

Wszystko dociera. Może na drugi dzień, ale dociera do 

nas. 
 

I co o tym Jego Ekscelencja myśli? 
 

Papież Franciszek jest Bożym darem dla współczesne-

go Kościoła oraz dla całej ludzkości. Rzeczy, które 

proponuje są odpowiednie dla obecnej sytuacji Kościoła 

i chińskiego społeczeństwa. 
 

Papież Franciszek powiedział, że należy podążać drogą 

wyznaczoną w liście papieża Benedykta XVI do Kościo-

ła w Chinach, wydanym w 2007 roku. Ksiądz Biskup 

też tak uważa? 
 

Oczywiście. [List ten] ukazuje bardzo ważną linię de-

markacyjną. Jasno określa, jak chińscy katolicy muszą 

sobie radzić i żyć teraźniejszością, z wszystkimi jej 

problemami. 
 

Jednym z problemów jest podział między tak zwanymi 

„oficjalnymi” katolikami i „nielegalnymi” katolikami. 

Wydaje się, że często jest to związane z osobistymi am-

bicjami i walką o władzę. 
 

Karierowiczostwo i walka o przywództwo również 

przyczyniły się do obecnych podziałów. Niestety, spię-

cia o władzę w Kościele trwają od dwóch tysięcy lat. 

Jednak w dzisiejszych Chinach jest to skutek presji ze-

wnętrznej. Istnieje podział związany ze sposobem, 

w jaki rząd traktuje Kościół; wykrystalizowanie się 

tych podziałów jest następstwem wydarzeń z przeszło-

ści. Jeśli zostanie rozwiązany problem relacji z rządem, 

z czasem zostaną też uzdrowione podziały między kato-

likami. Stąd też należałoby możliwie jak najszybciej za-

jąć się problemem relacji między Kościołem a władza-

mi politycznymi. 
 

Niektórzy twierdzą, że negocjując z chińskim rządem 

Stolica Apostolska ryzykuje bycie postrzeganą jako 

strona uległa lub nawet „sprzedająca się”. 

 

Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie dlatego, że są pro-

blemy, należy znaleźć rozwiązania, angażując się 

w dialog i negocjacje z rządem, ustanawiając również 

kanały umożliwiające dialog dyplomatyczny. W ten 

sposób można próbować przezwyciężyć przeszkody, 

które „napędzają” podział. Zajmując się kwestią jedno-

ści Kościoła, musimy kroczyć tą właśnie drogą. Nawet, 

jeśli zakłada to ryzyko oraz ewentualne nieporozumie-

nia. 
 

Dlaczego? 
 

Ponieważ podział jest zakorzeniony w ranie, którą są 

naznaczone relacje między Kościołem a Chinami od 

najdawniejszych czasów, od zawsze. Jest to otwarta ra-

na, którą należy opatrzyć i uzdrowić. Ta rysa między 

Kościołem a Chinami – widoczna również w chińskim 

społeczeństwie – musi być przezwyciężona, gdyż jed-

nym z jej skutków jest tworzenie podziału między „ofi-

cjalnymi” i „nielegalnymi” katolikami. Potrzebna jest 

analiza historyczna, by zrozumieć przyczyny, a to jest 
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możliwe tylko wówczas, gdy podjęty zostanie dialog 

między Kościołem i rządem. 
 

Niektórzy mówią, że Kościół nie powinien być za bar-

dzo ufny i musi wpierw otrzymać jakieś gwarancje. 
 

Myślę, że wszelkie dywagacje o konflikcie lub „zimnej 

wojnie” sprzeciwiają się istocie chrześcijaństwa. Trze-

ba przedyskutować konflikty i błędy przeszłości oraz 

prosić o nawrócenie serca, jak mówi papież Franciszek. 

To ścieżka, jaką możemy kroczyć – zarówno my, kato-

licy, jak i rząd – aby odnowić relacje i uporządkować 

sprawy, które potrzebują zmian, otwierając się na nową 

sytuację i odkładając na bok złe decyzje z przeszłości. 

Każdy musi wykonać swoją cząstkę pracy, by osiągnąć 

harmonię, pojednanie i pokój. To jest droga wyznaczo-

na przez Ewangelię. Również myśl chińska wywyższa 

wszystko to, co sprzyja pojednaniu i przezwyciężeniu 

przeciwności. 
 

Kto powinien uczynić pierwszy krok? 
 

Pierwsze kroki zostały już uczynione. Wspieramy 

wszystkie inicjatywy, które podejmuje Papież, by uka-

zać swoją gotowość do dialogu. Jeśli ktoś jest chrześci-

janinem, zawsze szuka możliwości, by uczynić pierw-

szy krok w kierunku pojednania i uleczenia ran ludzi 

i społeczeństwa. Stąd też jest właściwe, by Kościół 

uczynił to pierwszy. Nie jest dobrze trzymać się na dy-

stans. […] 
 

Jaka byłaby reakcja katolickich wspólnot, jeśli dialog 

między Chinami a Stolicą Apostolską stałby się bardziej 

konkretny? 
 

Większość przyjęłaby dialog z rządem jako sposób na 

rozwiązanie problemów Kościoła, a tym samym na 

uczynienie życia wiernych nieco łatwiejszym. 
 

Także wspólnoty „nielegalne” [zareagowałyby w ten 

sam sposób]? Czy nie ma niebezpieczeństwa akcento-

wania podziału? 
 

Większość członków wspólnot nielegalnych [nieoficjal-

nych] również poparłaby to rozwiązanie. Początkowo 

mniejsza część mogłaby wyrażać się krytycznie, mó-

wiąc, że Papież nie rozumie [sytuacji] i że Kościół 

w Chinach straci twarz. Ale z czasem oni też zrozumie-

liby i kontynuowaliby drogę podjętą przez wszystkich. 
 

Odnośnie święceń biskupich List wydany w 2007 roku 

stwierdzał: „chciałbym, by znaleziono porozumienie 

z rządem w celu rozwiązania niektórych zagadnień, do-

tyczących wyboru kandydatów do posługi biskupiej”. 
 

By być w Kościele katolickim, biskupi potrzebują po-

zostawać w komunii z papieżem, który jest następcą 

Piotra. W normalnych warunkach komunia ta jest wy-

rażana publicznie. Bez względu na wybór metody, no-

wi biskupi nie mogą być mianowani anonimowo i nie-

zależnie. Nominacje biskupie muszą być nadane przez 

papieża lub za jego zgodą i uznaniem. Można dyskuto-

wać nad sposobem, jak to zrobić. Jest to jednak pierw-

szy punkt, którym należy się zająć. 
 

Czy są inne kluczowe kryteria, które należy wziąć pod 

uwagę? 

Przewodzenie Kościołowi w Chinach od strony duszpa-

sterskiej i kanonicznej jest realizowane przez biskupów. 

Takie organizacje jak komitet reprezentantów katolic-

kich i Stowarzyszenie Patriotyczne mogłyby być roz-

wiązane. Mogłyby też nadal istnieć, lecz bez uprawnień 

do podejmowania decyzji dotyczących spraw duszpa-

sterskich, związanych z sakramentami i prawem kano-

nicznym, które mają wpływ na życie Kościoła, nie bę-

dącego organizacją polityczną. Od lat 50. i 70. sytuacja 

bardzo się zmieniła. Wspomniane organizacje nie zo-

stały rozwiązane, mogą one jednak przejść pozytywne 

zmiany i zostać przekształcone w praktyczne 

i funkcjonalne narzędzia, bardziej odpowiednie dla re-

lacji między instytucjami politycznymi i Kościołem 

w dzisiejszym kontekście. W końcu w ich własne statu-

ty wpisana jest możliwość ewolucji. Stwierdza się 

w nich, że organy te nie ingerują w kwestie związane 

z życiem wiary. Struktury i urzędy można dostosować, 

czyniąc je bardziej odpowiadającymi naturze Kościoła. 

Ważne, by organy te nie próbowały kontrolować bi-

skupów w sprawach dotyczących wewnętrznego życia 

Kościoła. 

 

Kościół katolicki w Chinach żyje. Lecz wiara – jak po-

wiedział kiedyś Benedykt XVI – czasem przypomina 

płomień, który zaraz może zgasnąć. Co podtrzymuje ten 

płomień, nawet w niepomyślnych sytuacjach? 
 

W dzisiejszych czasach każdy używa telefonu komór-

kowego. To pożyteczne narzędzie. Lecz jeśli się rozła-

duje, a nie masz dostępu do gniazdka, by je naładować, 

nie działa i staje się bezużyteczne. Podobnie jest w Ko-

ściele. Możemy starać się o jedność. Jeśli jednak nie 

ma jedności w Bożej miłości wyrażanej w modlitwie, 

nic nie zadziała. I wszystkie nasze wysiłki, by budować 

wspólnotę, pójdą na marne. 

 

Jeśli ktoś jest chrześcijaninem, 

zawsze szuka możliwości, by uczynić pierwszy krok 

w kierunku pojednania 

i uleczenia ran ludzi i społeczeństwa. 

 

bp Józef Wei Jingyi 
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Dar niebios 
 

Wywiad z Józefem Han Zhihai, biskupem Lanzhou 

 

Gianni Valente 
 

Bp Józef Han Zhihai 韩志海 urodził się w 1966 r. Został 

wyświęcony na kapłana w 1994 r. i był wikariuszem gene-

ralnym bpa Yang Libo (1918–1998). W styczniu 2003 r. 

przyjął święcenia biskupie z rąk bpa Xie Tingzhe 

z Xinjiang i został nieoficjalnym (podziemnym) biskupem 

Lanzhou. W 2005 r. napisał „List do moich przyjaciół”, 

w którym wyraził pragnienie komunii podzielonego Ko-

ścioła w Chinach i wezwał wszystkich chińskich katolików 

do jedności. W 2008 r. był zaangażowany w pomoc ofia-

rom trzęsienia ziemi w prowincji Sichuan. W październiku 

2009 r. bp Han został uznany przez rząd chiński jako ka-

płan. Mimo, że władze nie uznały go jako biskupa, po-

zwalają mu otwarcie administrować diecezją. 
 

 
 

Bp Józef Han Zhihai z Lanzhou. Zdjęcie: Vatican Insider. 
 

W czasie rewolucji kulturalnej Biskup był jeszcze dziec-

kiem. Wielu księży było wówczas więzionych, a kościoły 

zamknięte. Jak to się stało, że Jego Ekscelencja podjął 

decyzję, by zostać kapłanem? 2
 

 

Kiedy minęły te ciężkie lata, spotkałem o. Filipa [Yang 

Libo 杨立柏], który później, w 1981 r. został biskupem 

Lanzhou. W 1978 r. został on zwolniony po 30 latach 

więzienia i izolacji. Począwszy od tego dnia, nie na-

rzekając na przeszłość, rozpoczął głoszenie Dobrej 

Nowiny na terenach wiejskich. Chodził od domu do 

domu odprawiając Msze Święte, modląc się z chrześci-

janami i pocieszając wszystkich. Gdy na niego patrzy-

                                                
2  Wywiad Gianni Valente z bp. Józefem Han Zhihai został opubli-

kowany na stronie „Vatican Insider” 4 lutego 2015 r. w języku 

angielskim pod tytułem: Bishop of Lanzhou: Peace between the 

Church and China would be a „gift from on high” oraz 5 lutego 

2015 r. pod tytułem Il vescovo di Lanzhou: la pace Cina–Chiesa 

un «dono dall'alto». Na język polski przetłumaczył ADAM 

SZCZYGŁO.  

 

łem, również i we mnie zrodziło się pragnienie zostania 

kapłanem. Później rząd zezwolił na odbudowanie ko-

ściołów, więc rodziny rozpoczęły budowanie własnych 

kaplic i parafii. Widziałem jak wiara sprawia, że 

wszystko rozkwita na nowo. 
 

Kilka lat po śmierci biskupa Filipa, to Ksiądz został bi-

skupem Lanzhou. Jego Ekscelencja został wybrany bez 

zgody rządu. 

 

Już jakiś czas przed tym wydarzeniem uświadomiłem 

sobie, że podział na oficjalnych biskupów i wspólnoty 

oraz tych nielegalnych nie ma sensu. Większość bisku-

pów wyznaczonych zgodnie z procedurami rządowymi 

zostało uznanych przez Stolicę Apostolską i pozostawa-

li oni w łączności z papieżem. Zatem po mojej konse-

kracji napisałem list otwarty nawołujący biskupów do 

uleczenia ran, do spokojnego i odważnego proklamo-

wania ich jedności z papieżem. Jeśli nie ma jedności, 

nie ma też wzrostu w wierze. Dzielenie braci jest dzie-

łem diabła, „tego, który wprowadza podziały”. Traci-

my czas i energię walcząc między sobą, zamiast po-

święcić się głoszeniu Ewangelii. A nasze walki 

powodują, że ludzie się odwracają. Każdy myśli: to nie 

dla mnie. Nie jestem tym zainteresowany. Nie podoba 

mi się to. I odchodzą. Był nawet czas, gdy ludzie pod-

dawali w wątpliwość ważność sakramentów sprawowa-

nych przez tych „innych”. 

Takie przypadki wciąż się zdarzają, ale jest ich co-

raz mniej. Bardzo pomagają nam słowa, które słyszy-

my każdego dnia od Ojca Świętego Franciszka. Zachę-

ca nas, byśmy wyzwolili się ze zwyczaju ciągłego 

atakowania i potępiania innych w celu wywyższania 

samych siebie. Czujemy również, że mówi on właśnie 

o nas i o tym, co działo się od dawna między katolika-

mi w Chinach. 
 

Jak udaje się Jego Ekscelencji nadążać za tym wszyst-

kim co mówi Papież? 

 

Staramy się być ze wszystkim na bieżąco, poprzez In-

ternet: kazania z Domu Świętej Marty, jego przemó-

wienia, podróże… wszystko, co jest dla nas użyteczne, 

co może nas oświecić. Przeczytaliśmy bardzo uważnie 

przemówienie, które wygłosił do Kurii Rzymskiej na 

temat 15 chorób, które również i u nas są obecne3. Jest 

tak wielu zranionych, w niektórych przypadkach rany 

wciąż się nie zagoiły. Papież przypomina nam, iż Boże 

Miłosierdzie może uleczyć rany – w ten sposób pomaga 

nam iść dalej, uwalniając się z minionych cierpień. Je-

                                                
3  Chodzi o przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas 

spotkania z członkami Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2014 r. „Ku-

ria Rzymska i Ciało Chrystusa”. Zob. http://w2.vatican. 

va/content/francesco/pl/speeches/2014/december/documents/pap

a-francesco_20141222_curia-romana.html [dostęp: 30.01.2016]. 
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go słowa są dla nas wezwaniem i pomagają otworzyć 

się na szerszą rzeczywistość. 
 

Podziały między katolikami są podtrzymywane przez po-

litykę religijną rządu. Jeśli Stolica Apostolska rozpocz-

nie rozmowy z Pekinem, jakiej reakcji możemy się spo-

dziewać u chińskich katolików? 
 

Znaczna większość, powiedziałbym 90%, nawet w tak 

zwanych „nielegalnych” wspólnotach, byłaby z tego 

zadowolona. Papież Franciszek już rozpoczął przesyła-

nie czytelnych znaków pojednania. Pokładamy wiarę 

i ufność w tym, co robi Ojciec Święty. Wiemy, że nie 

wszystko od nas zależy, ale musimy zrobić to, co jest 

naszą powinnością. 
 

Czy są tacy, którzy się na to nie godzą? Czy nie ma 

i takich, którzy postrzegają jakąkolwiek formę otwarto-

ści na porozumienie jako samobójstwo? 

 

Niektórzy początkowo źle to odbierali, ale oni są teraz 

mniejszością. Nie uważam również, aby ktokolwiek 

odmawiał podążania za papieżem. Chińczycy z natury 

są narodem, który woli harmonię i jedność zamiast nie-

zgody i podziałów. Jako katolicy powinniśmy na 

wszystko patrzeć oczyma wiary. Dla nas pojednanie 

między Kościołem a Chinami znaczy o wiele więcej, 

aniżeli jedynie polityczne i dyplomatyczne zbliżenie 

między dwoma krajami czy systemami. Stawka jest du-

żo większa. 
 

Co Jego Ekscelencja sugeruje? 
 

To będzie dar niebios, dla dobra Kościoła oraz dla do-

bra świata. Tak to postrzegamy jako katolicy i chociaż 

nie wszystkie rzeczy są jasne, jesteśmy w stanie podą-

żać za następcą św. Piotra z wiarą i nadzieją. Zdajemy 

sobie sprawę, że problemy nie rozwiążą się tak po pro-

stu. Na początku podróży mogą być przeszkody i nie-

bezpieczeństwa. To właśnie dlatego aktualnie doświad-

czamy tak ważnej chwili, szansy, by naprawdę być 

świadkami katolickiej wrażliwości, katolicyzmu chiń-

skiego Kościoła. Jeśli zastosujemy inne drogi, inne 

sposoby rozumowania – mianowicie te oparte jedynie 

na ludzkich kalkulacjach, które nie są inspirowane wia-

rą, może to doprowadzić do powstania ideologii sek-

ciarskich.  

 

Organy polityczne i nominacje biskupów to dwie głów-

ne przyczyny kontrowersji. 
 

Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, uważam, że powinni-

śmy unikać postawy przesadnej sztywności. Dialog 

powinien się rozpocząć zanim w ogóle zaczniemy my-

śleć o zlikwidowaniu Stowarzyszenia Patriotycznego 

i innych organów, na których do tej pory rząd opierał 

swoją politykę w sprawach religii. Jest rzeczą bardzo 

ważną, by potrafić mówić o tych sprawach w wolności, 

gdyż poprzez dialog można dostrzec, jakie aspekty ak-

tualnie powodują niespójność pewnych procedur z samą 

naturą Kościoła. 
 

Czy jest możliwe wprowadzenie pewnych zmian doty-

czących wspomnianych aspektów? 
  

To jedna z możliwych dróg. Jednakże relacja między 

Stowarzyszeniem Patriotycznym a Kościołem nie jest 

jednolita. W niektórych sytuacjach nie ma problemów. 

Jeżeli ma miejsce dialog, rząd może ocenić sytuację, 

przedyskutować propozycje, a następnie, jeżeli rząd 

będzie tego chciał, sprawy mogą ulec zmianie. Co wię-

cej, wraz z upływem czasu problemy związane ze Sto-

warzyszeniem Patriotycznym mogą się zmniejszyć, czy 

nawet całkowicie zniknąć jako rezultat ewolucji społe-

czeństwa jako całości. Sytuacje się zmieniają i pewne 

narzędzia czy mechanizmy przeszłości w nowej sytuacji 

mogą zostać przezwyciężone. 
 

Jak wygląda sprawa nominacji biskupów? Czy możliwe 

jest osiągniecie porozumienia w tej materii? 
 

Jedność z biskupem Rzymu jest sprawą fundamentalną. 

Zatem każdy biskup musi być wyznaczony przez pa-

pieża, nominacja nie może mieć miejsca bez wyraźnej 

i podanej do publicznej wiadomości zgody Ojca Świę-

tego. Jednakże, jeśli chodzi o kryteria i sam proces 

wyboru biskupów, należy brać pod uwagę wiele czyn-

ników, włączając w to czynniki społeczne i lokalną sy-

tuację, a co za tym idzie także punkt widzenia rządu. 

Nie może się to jednak ograniczyć do rywalizacji, któ-

rej celem będzie ustalenie, kto tutaj rządzi. Podstawo-

wym kryterium powinno stać się pragnienie, by być 

dobrym biskupem, który w sercu nosi dobro wszyst-

kich, biskupem, który potrafi dostosować się do sytua-

cji, w jakiej ma pełnić swoją duszpasterską posługę. 

Dlatego, aby pokonać problemy, warto wsłuchiwać się 

w głos chińskiego Kościoła. 
 

A jak mogą pomóc inne Kościoły [lokalne]? 

 

Mogą rozpocząć od samego faktu uznania, że w Chi-

nach istnieje Kościół Chrystusa. W Chinach jest już 

święty, katolicki i apostolski Kościół, który karmi się 

sakramentami, znajdując schronienie w wierze Aposto-

łów. Jednym z elementów tej wiary jest pełna komunia 

biskupów z następcą św. Piotra i podążanie za jego po-

sługą zgodnie z nauczaniem Jezusa. Inne Kościoły po-

winny zadać sobie pytanie: jak możemy pomóc tym na-

szym braciom i siostrom kroczyć dalej i wzrastać, aby 

się nie pogubili, by mogli pokonać swoje błędy, ludz-

kie nieszczęścia, w warunkach, w których się aktualnie 

znajdują? Zamiast tego widzę, że często przeważa po-

stawa, że ktoś z zewnątrz chce dawać rozkazy, stawiać 
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żądania, mierzyć poziom wiary innych i narzucać chiń-

skim katolikom, co powinni, a czego nie powinni robić. 
 

W 2010 r. Jego Ekscelencja ogłosił, że rząd uzna go 

jako biskupa Lanzhou. Dlaczego do tego jednak nie do-

szło? 
 

Pełnię moją posługę w wolności. Odprawiam Msze 

Święte z insygniami biskupimi. Myślę, że rząd mógłby 

bez problemu uznać mój status jako biskupa. W rze-

czywistości nie został wyznaczony żaden inny „oficjal-

ny” biskup dla diecezji Lanzhou. Prawdę mówiąc, to ja 

od tamtego czasu unikałem kierowania próśb do rządu 

o zaaprobowanie mnie. 
 

Dlaczego? 
 

W ostatnich latach pewne osoby spoza Chin krytykowa-

ły oraz wywierały presje na biskupów, którzy poszuki-

wali oficjalnego rządowego zatwierdzenia przez pań-

stwowe organy patriotyczne. Sprawiły, że wyglądało to 

tak, jakby każdemu, kto ma powiązania z organami pa-

triotycznymi, brakowało odwagi; że był postrzegany 

jako oportunista i powątpiewano w jego lojalność wo-

bec papieża. Powstało duże zamieszanie. Rozmawiałem 

z kapłanami z diecezji i razem zdecydowaliśmy, że naj-

lepiej będzie, jeśli na chwilę obecną nie będziemy pro-

sić o rządowe „uznanie” w celu uniknięcia problemów. 

Jak do tej pory, rząd rozumie tę kwestię. My natomiast 

oczekujemy, że [pewne] sprawy staną się bardziej 

przejrzyste. 

 

 

Wygląda, jakby ktoś próbował nas uciszyć 

 

kard. Józef Zen Ze-kiun 
 

Kard. Józef Zen [Chen Rijun 陈日君] urodził się w 1932 

roku w Szanghaju. Przed objęciem władzy przez komuni-

stów udało mu się uciec do Hongkongu, gdzie wstąpił do 

Zgromadzenia Salezjanów (SDB). 11 lutego 1961 r. przy-

jął święcenia kapłańskie. W 1964 roku obronił doktorat 

z filozofii i do 1970 r. wykładał w salezjańskim semina-

rium, a następnie w Holy Spirit Seminary College 

w Hongkongu. W latach 1978–1983 był przełożonym 

prowincji salezjanów, a gdy pojawiła się możliwość wjaz-

du do Chin, w latach 1989–1996 był wykładowcą w semi-

nariach ChRL. 13 września 1996 r. został wyświęcony na 

biskupa koadiutora Hongkongu. W 2002 r. został bisku-

pem ordynariuszem tej diecezji. W 2006 r. został kardy-

nałem, a w 2009 r. ze względu na wiek przeszedł na eme-

ryturę, a zarządzanie diecezją przejął bp John Tong. Kard. 

Zen jest znanym krytykiem komunistycznego reżimu 

ChRL. 
 

 
 

Kard. Józef Zen Ze-kiun. Zdjęcie: opinio.pl. 
 

„The Communist Daily” w Hongkongu opublikowało 

informację, że porozumienie chińsko-watykańskie jest 

na wyciągnięcie ręki4. Sekretariat Stanu Stolicy Apo-

stolskiej podał później do wiadomości: „Perspektywy 

są obiecujące. Obie strony są zainteresowane podjęciem 

rozmów”. 

Pośród moich przyjaciół, którzy od długiego czasu 

z troską obserwują to, co dzieje się w Kościele w Chi-

nach, panuje poczucie niedowierzania. Trudno nam 

podzielać taki optymizm. Nie widzimy żadnego znaku, 

który zachęcałby do rozbudzania nadziei na zmianę po-

lityki religijnej chińskich komunistów. 

Opublikowano dwa wywiady przeprowadzone 

z dwoma biskupami w Chinach przez Gianniego Valen-

te, dziennikarza pracującego dla Fides, Agencji Infor-

macyjnej Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Podczas 

czytania tych tekstów czuję gorycz. Gianni Valente 

wydaje się przekazywać wiadomość: „dwóch chińskich 

biskupów, którzy są w komunii z Ojcem Świętym 

i wiele z tego powodu wycierpieli, całkowicie wspiera-

ją chińsko-watykańskie zbliżenie. Ci, którzy nie po-

dzielają tego entuzjazmu, powinni milczeć”. 

 

Dwa założenia 

Zanim skomentuję niektóre wątki wywiadu, chciałbym 

podzielić się dwiema uwagami wstępnymi. 

1. Osoby, które przeprowadzają wywiad z ludźmi Ko-

ścioła w Chinach muszą być świadome, że nie są oni 

wolni i nie mogą wypowiadać się w swobodny sposób; 

w przeciwnym razie może im się coś stać – tak jak sta-

ło się w przypadku bp. Tadeusza Ma Daqin z Szangha-

ju. Myślenie, że są wolni, jest po prostu naiwne. Prze-

prowadzanie wywiadów ze świadomością, że nie są 

wolni, jest okrutne i nieuczciwe w stosunku do czytel-

ników, którzy mogą zostać wprowadzeni w błąd. Ku 

mojemu rozczarowaniu zauważyłem, że Gianni Valente, 

szanowany dziennikarz, użył „pytań naprowadzają-

cych” w tychże dwóch wywiadach, niejako „wkładając 

słowa” w usta osób, z którymi rozmawiał. Na przykład, 

pytając bp. Wei o podział wśród katolików na tak zwa-

                                                
4  Artykuł, zamieszczony w AsiaNews 17.02.2015 r., z języka an-

gielskiego przetłumaczyła AGATA KUCHNOWSKA. 
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ne oficjalne i podziemne wspólnoty, dodaje: „[podział] 

który jest często wzmacniany poprzez osobiste ambicje 

i walkę o władzę”. Kiedy rozmawiają później 

o negocjacjach między Watykanem a komunistycznymi 

Chinami, mówi: „niektórzy utrzymują, że negocjując z 

chińskim rządem Stolica Apostolska ryzykuje bycie po-

strzeganą jako strona uległa lub nawet „sprzedająca 

się”. Podobnie w wywiadzie z bp. Han, kiedy w roz-

mowie zostaje poruszony temat dialogu pomiędzy Sto-

licą Apostolską a Pekinem, dodaje: „Czy nie ma i ta-

kich, którzy postrzegają jakąkolwiek formę otwartości 

na porozumienie jako samobójstwo?”. 

 

A. Analiza wywiadu z bp. Józefem Wei Jingyi 魏景

义 z Qiqihar 

1. Gdzie leży problem pomiędzy Chinami a Watyka-

nem? Pomimo zwodniczych słów wstępu Gianniego 

Valente, bp Wei dał bardzo dobrą odpowiedź: „Spięcia 

o władzę w Kościele trwają od dwóch tysięcy lat. Ak-

tualny problem, powód teraźniejszego podziału na 

wspólnoty oficjalne i podziemne jest tylko jeden. 

W dzisiejszych Chinach, dwie wspólnoty Kościoła są 

skutkiem presji pochodzącej z zewnątrz, spoza tych 

wspólnot. Podział Kościoła był odpowiedzią na sposób, 

w jaki rząd traktował Kościół. Z czasem, podział ten 

się utrwalił”. 

2. Ponieważ problem jest tylko jeden, tak zwane histo-

ryczne błędy obu stron nie mają z nim zbyt wiele 

wspólnego. Wystarczy, by władza zmieniła swój spo-

sób działania względem Kościoła i problem zostałby 

rozwiązany. Pytanie zadane przez Gianniego Valente: 

„Kto musi zrobić pierwszy krok?”, jest zbędne. Bp 

Wei słusznie odpowiedział: „Kościół już zrobił pierw-

szy krok. Proszę zauważyć wszystkie wysiłki podej-

mowane przez papieża Franciszka, by ukazać chęć do 

podjęcia dialogu”. 

3. We wspomnianych wyżej „pytaniach naprowadzają-

cych” Gianni Valente chce, by ludzie uważali, że ist-

nieją osoby, które są przeciwne dialogowi między Sto-

licą Apostolską a Pekinem i uważają każdą próbę 

dialogu za zdradę Kościoła. To jest wielkie nieporozu-

mienie, powodujące inne nieporozumienia. Nikt nie 

może zaprzeczyć, że bez dialogu żaden problem nie 

może być rozwiązany. Ale żeby rozmowy przyniosły 

sukces, wymagana jest dobra wola obu stron. To 

oczywiste, że taka dobra wola istnieje ze strony Rzymu. 

Ale co z Pekinem? Oparte na bezpodstawnym optymi-

zmie przypuszczenie, że Pekin kieruje się dobrą wolą, 

jest niebezpieczne. Może to być tylko pobożne życze-

nie. Jeśli druga strona nie jest gotowa na kompromis, 

a my chcemy osiągnąć porozumienie za wszelką cenę, 

wówczas jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest pod-

danie się i całkowite podporządkowanie. Nie boimy się 

dialogu i nie sprzeciwiamy się mu. Boimy się postawy 

kompromisu za wszelką cenę, bez wyznaczenia nie-

przekraczalnych granic. 

4. Naszą nieprzekraczalną granicą jest to, co papież 

Franciszek nazywa „tożsamością” (homilia podczas 

Mszy Świętej koncelebrowanej z azjatyckimi biskupami 

w Korei) i katolicka eklezjologia, jak tłumaczy w liście 

z 2007 roku papież Benedykt XVI Kościołowi w Chi-

nach. Do tego listu odniósł się ostatnio papież Franci-

szek. Przez te wszystkie lata sytuacja Kościoła w Chi-

nach coraz bardziej oddalała się od wspomnianej 

granicy. Z niezależnym Kościołem, konsekracją bisku-

pów bez mandatu papieskiego, mamy de facto schizma-

tycki Kościół, nawet jeśli nie lubimy go tak nazywać. 

Co sprawia, że wierzymy, iż komunistyczna władza 

jest gotowa zaakceptować naszą nieprzekraczalną gra-

nicę? Że pozwoli naszemu katolickiemu Kościołowi 

stać się znów naprawdę katolickim? Kościół w Chinach 

znajduje się w wysoce anormalnej sytuacji. To władza 

prowadzi Kościół. By wszystko wróciło na swoje miej-

sce, potrzebujemy cudu. 

5. Jest tak wiele problemów do rozwiązania! Z pewno-

ścią najpoważniejszym jest mianowanie biskupów. 

Przez lata, kiedy byłem członkiem Komisji ds. Kościo-

ła w Chinach, chociaż jestem chińskim kardynałem, ni-

gdy nie otrzymałem żadnej informacji o tym, czy zosta-

ły podjęte jakiekolwiek negocjacje i jakie są ich 

rezultaty. Nie wiem więc, jaki rodzaj porozumienia 

obie strony mają zamiar osiągnąć. Pragnę tylko przy-

pomnieć Stolicy Apostolskiej, że słowo „elekcja” ma 

w Chinach bardzo specyficzne znaczenie. Chcę także, 

by pamiętano, że Konferencja Episkopatu w Chinach 

po prostu nie istnieje. Istnieje tylko z nazwy. 

Następnym istotnym problemem jest Stowarzysze-

nie Patriotyczne. Wszystko wskazuje na to, że niemoż-

liwe będzie zlikwidowanie Stowarzyszenia Patriotycz-

nego. Jaką więc możemy mieć nadzieję, że sprawy 

mogą wrócić do normalności? Bp Wei sądzi, że Stowa-

rzyszenie Patriotyczne może zmienić swoją naturę. 

Obawiam się, że zarówno nazwa, jak i związana z nią 

rzeczywistość będzie kontynuowana mniej więcej tak, 

jak wygląda to obecnie. W tego rodzaju grze słownej 

Stolica Apostolska z pewnością nie dorównuje chińskim 

komunistom. 

Oprócz tych dwóch poważnych problemów, istnieje 

wiele nieprawidłowych sytuacji, które muszą zostać 

uregulowane: ekskomunikowani biskupi, nielegalnie 

konsekrowani biskupi uczestniczący w innych nielegal-

nych święceniach, prawowici biskupi uczestniczący raz 

lub więcej w nielegalnych święceniach biskupich, le-

galne święcenia biskupów z uczestnictwem nielegal-

nych biskupów... Wszystko to stanowi poważne przy-

padki nieprawidłowości. Jeśli Stolica Apostolska nie 
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uporządkuje tych spraw, jej wiarygodność będzie za-

grożona. Innym problemem jest to, jak w przyszłym 

układzie, w jednej zjednoczonej strukturze, będą zrów-

noważone prawa obu wspólnot? Najwyższą zasadą po-

winno być dobro wiernych, ale czy chińscy komuniści 

na to wyrażą zgodę? 

6. Kard. Parolin powiedział ostatnio, że musimy roz-

wiązywać sprawy, wychodząc od teologicznych rozwa-

żań. Przypuszczam, że oznacza to punkt widzenia 

prawdy i sprawiedliwości. Jeśli strona komunistyczna 

nie zgadza się na to i nie jest gotowa na zawarcie kom-

promisu, to co możemy uczynić, by osiągnąć dobre po-

rozumienie? Pokusa osiągnięcia porozumienia za 

wszelką cenę nie jest fikcyjna. Czyż w ostatnich latach 

nie ustąpiliśmy już drugiej stronie zbyt wiele? Również 

ostatnio ten sam kard. Parolin wspominając kard. Ca-

saroli, użył superlatywów, chwaląc słynną „politykę 

wschodnią” promowaną przez Casaroliego w relacjach 

z komunistyczną Europą Wschodnią. Kard. Parolin 

opisał nawet tych, którzy odmówili poddania się kon-

troli rządu jako „regularnych oponentów” władzy, jako 

„gladiatorów”, jako „ludzi, którzy lubią pokazywać się 

na scenie politycznej”. Takie nastawienie nie zmniejsza 

naszych lęków i nie pomaga nam, by w pełni  zaufać. 

7. Bp Wei w podsumowaniu wywiadu powiedział, że 

tak jak baterie są podstawą funkcjonowania wielu no-

woczesnych gadżetów, tak samo modlitwa podtrzymuje 

naszą wiarę, by była żywa. Tylko żyjąc wiarą jesteśmy 

w stanie zaakceptować całkowite niepowodzenie w te-

raźniejszości i nie poświęcać naszych przekonań i dys-

cypliny Kościoła dla natychmiastowego sukcesu. Brak 

porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie. Nie 

możemy pro bono pacis tolerować porozumienia, które 

sprzeniewierzy się naszej tożsamości. 

 

B. Wywiad z bp. Han Zhihai 韩志海 z Lanzhou 

Nie chcę mówić dużo na temat wywiadu Gianniego Va-

lente z bp. Han Zhihai z Lanzhou. Hierarcha w sposób 

zdecydowany wyraził swój brak akceptacji dla „ludzi, 

którzy z zewnątrz roszczą sobie prawo, by wydawać 

innym polecenia dotyczące tego, co inni powinni lub 

nie powinni robić w sprawie swojej wiary”. 

Uważam, że Ojciec Święty Benedykt XVI na pewno 

nie jest kimś „z zewnątrz”. Oczywiście, papież Bene-

dykt, tak jak wszyscy, pragnie, by podział pomiędzy 

wspólnotą oficjalną a nieoficjalną zniknął. Jednakże, 

dopóki rząd wymaga do tego spełnienia warunków, 

które sprzeciwiają się katolickiemu sumieniu, zjedno-

czenie nie jest możliwe. Cieszę się, widząc, że bp Han 

ma wokół siebie księży, którzy pomagają mu w prawi-

dłowym rozeznaniu. Przekonali go, że moment praw-

dziwego zjednoczenia jeszcze nie nadszedł. 

 

C. Los dwóch uwięzionych biskupów 

W tych dniach otrzymujemy sprzeczne informacje o lo-

sie biskupa [Kosmy] Shi Enxiang 师恩祥 z Yixian 易县, 

który 14 lat temu został brutalnie odsunięty od swojej 

posługi duszpasterskiej i od swoich bliskich. Niektóre 

osoby ogłosiły jego śmierć. Inne temu zaprzeczają. 

Kiedy otrzymamy wiarygodne, pewne informacje 

o tym heroicznym 94-letnim pasterzu? Czy nie żyje? 

Kiedy umarł? Gdzie umarł?5  Czy jego ciało zostanie 

zwrócone bliskim, czy tylko jego prochy? Czy Gianni 

Valente może nam w tym pomóc? 

Pozostaje jeszcze sprawa biskupa [Jakuba] Su Zhi-

min 苏志民  [także nazywany Su Zhemin 苏哲民 ] 

z Baoding. Czy wciąż żyje? Gdzie jest przetrzymywany? 

Kiedy patrzymy na tych dwóch czcigodnych biskupów 

pozbawionych najbardziej fundamentalnego prawa po-

szanowania ludzkiej godności, trudno jest nam sobie 

wyobrazić, że reprezentanci Stolicy Apostolskiej mo-

gliby usiąść i prowadzić rozmowy z władzą komuni-

styczną bez poczucia, iż jest się upokarzanym. 

 

 

Czy kardynał Zen wierzy w cuda? 
 

Paul Han 
 

Paul Han jest chińskim księdzem, który pochodzi z kato-

lickiej rodziny. W latach 1996–2006 studiował za granicą 

misjologię i historię Kościoła. Po święceniach kapłańskich 

powrócił do Chin i obecnie pracuje w pastoralnej organi-

zacji charytatywnej, która świadczy pomoc społeczną oso-

bom biednym i poszkodowanym przez klęski żywiołowe. 

Uczy również historii Kościoła w seminarium i prowadzi 

rekolekcje dla świeckich i wspólnot religijnych. W świecie 

internetowym jest również znany jako Gan Pao Lu. Oto 

link do jego osobistego bloga: http://blog.sina.com.cn/ 

blessedone. 

 

Zaraz po tym6, jak „Vatican Insider” opublikował dwa 

wywiady z bp. Józefem Wei Jingyi 魏景义 i bp. Józe-

fem Han Zhihai 韩志海, kardynał Józef Zen, emeryto-

wany biskup Hongkongu, zamieścił na swoim blogu ar-

tykuł zatytułowany: „Wygląda, jakby ktoś próbował 

nas uciszyć”. Skrytykował on Gianniego Valente (wło-

skiego dziennikarza, który pisze dla „Vatican Insider” 

i jest autorem wspomnianych wywiadów), oskarżając 

go o takie sformułowania jak: „dwóch chińskich bisku-

                                                
5  Władze chińskie poinformowały, że bp Shi Enxiang zmarł 

w więzieniu 30 stycznia 2015 r. w wieku 94 lat. Spędził on 

w sumie 54 lat życia w więzieniu ze względu na swoją wiarę 

[przyp. red.]. 
6  Niniejszy tekst został opublikowany na stronie „Vatican Insider” 

19.02.2015 w wersji angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej i chiń-

skiej. Z angielskiego przełożyła AGATA KUCHNOWSKA. 
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pów, którzy są w komunii z Ojcem Świętym i wiele 

z tego powodu wycierpieli, całkowicie wspiera chiń-

sko-watykańskie zbliżenie” i „ci, którzy nie podzielają 

tego entuzjazmu, powinni milczeć”. Wyraził także 

swoją troskę wobec wypowiedzi watykańskiego sekre-

tarza stanu Pietro Parolina. Według kardynała Zen, re-

prezentuje on tych, którzy są otwarci na „kompromis” 

za wszelką cenę i „za bardzo ulegają drugiej stronie”. 

Nie chcę odnosić się do krytycyzmu kardynała Zena 

wobec Gianniego Valente i kardynała Parolina. Odpo-

wiedzą na to, jeśli będą chcieli. Chciałbym jednak po-

wiedzieć o dwóch biskupach – Wei Jingyi i Han Zhihai 

– z którymi zostały przeprowadzone wywiady. Cieszy-

łem się, czytając wywiad z biskupem Wei w Internecie 

i natychmiast napisałem artykuł zatytułowany: „Kościół 

w Chinach potrzebuje więcej biskupów takich jak Wei 

Jingyi”. 

Przez lata słyszeliśmy wiele dwuznacznych i kon-

trowersyjnych opinii, wyrażanych przez media, organi-

zacje i osobistości Kościoła przebywające i działające 

poza Chinami, a dotyczących spraw Kościoła katolic-

kiego w Chinach. 

Dla kontrastu, widzieliśmy ludzi takich jak biskup 

Wei Jingyi, który był w stanie udzielić szczerego, 

otwartego i zarazem pełnego godności, skromnego i au-

tentycznego wywiadu, w którym mówi o swoich do-

świadczeniach i cierpieniu. Wszystko to doprowadziło 

mnie do zastanowienia się nad faktem, że sprawialiśmy 

– i do tej pory to robimy – błędne wrażenie, że paste-

rze [biskupi i kapłani] oraz świeccy katolicy w Chinach 

są „niedojrzali” i dlatego potrzebują „chętnych” z ze-

wnątrz, którzy by przyszli i nami pokierowali. Wraz 

z upływem czasu to odczucie zakorzeniło się w umy-

słach jednostek i całych grup poza Chinami. Niestety, 

czasami miało ono wpływ także na kapłanów i świec-

kich katolików w Chinach. Niektórzy zostali przekona-

ni, że „nie nadają się do pracy” i zawsze potrzebują 

kogoś z zewnątrz, by interweniował i przemawiał w ich 

imieniu. Bez zdawania sobie z tego sprawy, niektórzy 

przyjęli za swoje opinie i ostrzeżenia z zewnątrz, jakby 

to były kryteria, którymi mają się kierować. Nawet je-

śli mamy własne doświadczenie i rozumienie spraw, 

w związku z naszym nieodłącznym poczuciem niższo-

ści, godzimy się na interwencje z zewnątrz, psychicz-

nie uwarunkowani przez lęk przed popełnianiem błę-

dów. Poddajemy cenzurze nawet samą myśl, by coś 

zbudować na podstawie naszego własnego rozeznania. 

To silne poczucie niższości, częste wśród kapłanów 

i świeckich katolików w Chinach, doprowadziło nas do 

poszukiwania jakiegokolwiek punktu oparcia, by pozo-

stać w psychicznej harmonii. Nie jest to najlepsza dro-

ga postępowania, bo prowadzi donikąd. W ten sposób 

krzywdzi się siebie i społeczeństwo. 

Z wyżej przedstawionych powodów, kiedy przeczy-

tałem wywiad biskupa Wei w „Vatican Insider”, ucie-

szyłem się, widząc chińskiego biskupa, zwłaszcza, że 

reprezentuje on „podziemną” wspólnotę, mówiącego ze 

szczerością i otwartością, z pokorą i godnością, bez 

poczucia niższości. Dało mi to nową nadzieję, którą 

chciałem wyrazić, pisząc krótki artykuł. To wszystko 

napełniło mnie wielką nadzieją na przyszłość. Zaczą-

łem ufać, że w przyszłości będzie więcej chińskich bi-

skupów, którzy zechcą, podobnie jak biskup Wei, wy-

powiadać się o relacji pomiędzy Chinami a Stolicą 

Apostolską i o innych kwestiach. Przynależy to do ich 

misji i spełnia oczekiwania wspólnoty Kościoła wzglę-

dem nich, jest Bożą wolą wobec nich; wchodzi w za-

kres odpowiedzialności i misji, do wypełnienia której 

zostali powołani. Dlatego również, kiedy zobaczyłem 

kolejny wywiad z biskupem Józefem Han Zhihai 

z Lanzhou opublikowany na stronie „Vatican Insider”, 

uradowałem się, nie myśląc o tym, że może on mieć 

coś wspólnego z moim skromnym artykułem. 

Niestety, moja radość trwała krótko. Kardynał Zen 

napisał artykuł zatytułowany: „Wygląda, jakby ktoś 

próbował nas uciszyć”, w którym w sposób katego-

ryczny oznajmił: „Ci, którzy jadą do Chin, by prze-

prowadzić wywiad z ludźmi Kościoła, powinni być 

świadomi, że nie są oni wolni i nie mogą się wypowia-

dać w swobodny sposób”. „Myślenie, że są oni wolni, 

jest po prostu naiwne. Przeprowadzanie z nimi wywia-

du, wiedząc, że wolnymi nie są, jest okrutne i niespra-

wiedliwe w stosunku do czytelników, którzy mogą zo-

stać zwiedzeni”, napisał kardynał Zen. 

Z tego co rozumiem, kardynał Zen od lat wciąż 

mówi wszystkim spoza Chin, że chińscy biskupi są 

„ludźmi z tożsamością niewolników” (zob. artykuł na-

pisany przez kardynała Zen w 2010 r., zatytułowany 

„Gdzie jest dialog, gdzie jest sprzeczność”). Tak więc 

ci, którzy traktują chińskich biskupów jak wolnych lu-

dzi, będących w stanie samodzielnie myśleć i przepro-

wadzają z nimi wywiad, zwyczajnie marnują swój czas 

i energię oraz w rzeczywistości „zwodzą czytelników”. 

Jeśli ktoś chce przeprowadzić z kimkolwiek wywiad, 

powinien przeprowadzić go z osobą, która jest wolna 

i ma słuszne idee, na przykład z kardynałem Zen. 

Udzielił on wielu wywiadów i sporo z nich powodowa-

ło zamieszanie. Niestety, w wielu przypadkach nasze 

obawy były uzasadnione i czytelnicy naprawdę byli 

„wprowadzani w błąd”. 

Na przykład 13 lutego 2012 r. dziennik „Ming 

Bao” 明报 opublikował artykuł zatytułowany: „Zen: 

Chińscy komuniści infiltrowali Stolicę Apostolską”. 

Tytuł przyciągnął uwagę czytelników, wzniecając serię 

niekończących się dyskusji we wspólnotach kościelnych 

zarówno w Chinach, jak i poza nimi. Wszystko to 
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trwało do 22 lutego, kiedy kardynał Zen wydał w koń-

cu publiczne oświadczenie, by wyjaśnić sprawę. 

W oświadczeniu napisał: „Myślę, że jestem inteligent-

ną i racjonalną osobą, ale niekiedy nie jestem inteli-

gentny i racjonalny wystarczająco. Czasami stawałem 

się powodem nieporozumień i problemów, i za nie 

przepraszam”. Kardynał usprawiedliwił siebie, wyja-

śniając kontekst, w którym udzielał wywiadu: kucharz 

salezjańskiego nowicjatu na początku roku pojechał na 

wakacje, dlatego kardynał był w kuchni […] i właśnie 

skończył gotować. „Następnego dnia odkryłem, że jest 

problem z tytułem wywiadu. Ale nie myślałem o tym 

zbyt wiele. Nie chciałem wzbudzić kontrowersji. 

W każdym razie mieszkańcy Hongkongu wiedzą, że 

redaktorzy gazet lubią gorące tematy...”. 

W połowie marca 2013 r., kiedy na Stolicę Piotro-

wą został wybrany papież Franciszek, kardynał Zen 

powiedział BBC, że nowy papież jest „osobą konserwa-

tywną”. Rzeczywistość pokazała, że jest inaczej. 

W ciągu dwóch lat papież Franciszek udowodnił, że je-

go styl posługi nie jest zachowawczy. Właściwie to 

niektórzy martwią się, że pociągnął reformy za daleko. 

Stąd opozycja. 

Od 2014 r., kardynał Zen przy wielu okazjach mó-

wił mediom, że radzi papieżowi, aby nie przyjeżdżał 

do Chin, jeśli nie chce, by jego wizyta została w spo-

sób niewłaściwy wykorzystana przez władze. Kardynał 

oznajmił, że Franciszek nie słucha jego „sugestii”. Le-

cąc przez chiński obszar powietrzny w czasie swojej 

podróży do Korei, papież wysłał nie jedno, lecz dwa 

pozdrowienia do przywódców i narodu chińskiego. 

Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas lotu 

powrotnego, powiedział, że byłby szczęśliwy, gdyby 

mógł „jutro” odwiedzić Chiny. 16 września argentyń-

ska strona internetowa Infobae ujawniła, że papież 

Franciszek napisał do chińskiego prezydenta Xi Jinping, 

zapraszając go na spotkanie do Watykanu, by poroz-

mawiać o pokoju na świecie. Papież napisał również, 

że jest gotowy udać się do Pekinu, jeśli to ułatwiłoby 

osiągnięcie tego celu. 

Być może ze względu na to, że jego sugestie nie zo-

stały wzięte pod uwagę przez papieża, kardynał był 

niezadowolony i nie wahał się okazywać sprzeciwu 

również wobec działań podejmowanych przez następcę 

Piotra. Na przykład, gdy kard. Zen dowiedział się, że 

papież nie przyjął Dalajlamy, który był w Rzymie i w 

grudniu uczestniczył w innym spotkaniu, natychmiast 

zamieścił artykuł o zmarłym tajwańskim kardynale 

Pawle Shan, przypominając, że publicznie spotkał się 

z Dalajlamą, opisując go jako „człowieka, który miał 

odwagę, Chińczyka, który nie ugiął się pod presją”, in-

synuując, jakoby papież Franciszek, przeciwnie, był 

lękliwy i uległy wobec chińskich władz. Odpowiadając, 

w czasie lotu z Rzymu do Manili, na pytania dziennika-

rzy dotyczące nieprzyjęcia Dalajlamy, papież powie-

dział: „Widziałem, że niektóre gazety napisały, że nie 

przyjąłem go z obawy przed Chinami. To nieprawda”. 

Papież wyjaśnił, że „motywem nie było odrzucenie 

osoby lub lęk przed Chinami”. „Jesteśmy otwarci 

i chcemy pokoju z każdym” – dodał. Następnie, w od-

niesieniu do relacji z Chinami, podkreślił: „Rząd Chin 

jest uprzejmy i my jesteśmy uprzejmi, sprawy poru-

szamy stopniowo, krok za krokiem. Tak właśnie dzieje 

się w historii, prawda? Na razie nie ma konkretnych 

rezultatów, ale oni wiedzą, że jestem gotowy zarówno, 

by ich przyjąć, jak i jechać [do Chin]”. 

Wszystkie te fakty pokazują, iż kardynał Zen myśli, 

że odpowiada za zarządzanie sprawami Kościoła, 

szczególnie za sprawy dotyczące bytu Kościoła w Chi-

nach. Głośno mówi i czasami krzyczy bez oglądania się 

na fakty, okazując niewiele szacunku dla godności 

i trudności biskupów chińskiego Kościoła, następców 

apostołów. Dlatego jego głos zagłusza głosy biskupów 

i osób świeckich z Chin. Jego głos nie pojawia się, by 

„mówić jednym głosem” z kardynałem Tong Hon, or-

dynariuszem Hongkongu (od 2009). Jego głos zdaje się 

być również odłączony od głosów papieża i sekretarza 

stanu. Głosy kardynała Zen i jego popleczników mają 

szeroki zasięg, gdyż często są rozpowszechniane na 

wielu kanałach i przy pomocy różnych mediów. Biorąc 

pod uwagę obecność kardynała Zen na wielu międzyna-

rodowych spotkaniach czy sympozjach w różnych miej-

scach oraz publikowane zdjęcia jak przemawia na kon-

ferencjach, to wyłania się pełen obraz tego co robi. 

Sztucznie uformowane obrazy i często powtarzane 

slogany pomagają wykreować wzór autorytetu i wyż-

szości nad innymi, podczas gdy tak naprawdę głosy 

chińskich biskupów, księży i osób świeckich gubią się 

w ogromie cyfrowego świata i w oceanie słów. Gdy ja 

ucieszyłem się z tego, że naszych dwóch „podziemnych 

biskupów” znalazło miejsce w międzynarodowych 

mass mediach, kardynałowi Zen „pozostał gorzki 

smak” w ustach. Poczuł potrzebę, by powiedzieć Gian-

niemu Valente, że ten nie przestrzegał zasad swojego 

zawodu. Skrytykował nawet sekretarza stanu, kardyna-

ła Pietro Parolina za złą „postawę”. Kardynał Zen chce 

również wysłać mocne ostrzeżenie dwóm „podziem-

nym” biskupom Wei i Han i innym chińskim biskupom, 

którzy mogliby chcieć wyrazić swoje myśli dotyczące 

Kościoła w Chinach: chce ich ostrzec, że nie znają „za-

sad gry”, że nie są odpowiednimi osobami, by prze-

prowadzać z nimi wywiady, ponieważ nie są „wolnymi 

ludźmi” i mają „tożsamość niewolników” […]. 

Na końcu kardynał Zen nie zapomniał użyć przy-

padku dwóch starszych biskupów Su Zhiming 苏志民 

i Shi Enxiang 师恩祥, którzy zaginęli jakiś czas temu – 
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by skrytykować Gianniego Valente i „reprezentantów 

Stolicy Apostolskiej”. Jakby chciał powiedzieć: jeśli 

nie wiecie nawet, gdzie są przetrzymywani dwaj bisku-

pi i nie jesteście w stanie zapewnić, że wciąż są żywi 

i pełni energii, nie powinniście przeprowadzać więcej 

wywiadów i powinniście zaniechać waszego „pozytyw-

nego nastawienia”; bądźcie ostrożni, bo inaczej naślę 

na was media i zadenuncjuję tych, którzy są źli i zdra-

dzili wierny Kościół. Kardynał Zen wydaje się zapomi-

nać o tym, że on również nie wie, gdzie jest dwóch 

starszych biskupów i nie wie, czy są żywi, czy martwi. 

Jeśli chcemy ustalić miejsce ich pobytu i warunki, 

w których przebywają, nie wystarczy zebrać kilka osób 

i urządzić demonstrację, w czasie której są wykrzyki-

wane sprzeczne hasła. 

Chcąc uzyskać pozytywne rezultaty, musimy poka-

zać narodowi, rządowi i ludziom, że my katolicy nie 

jesteśmy przeciwnikami, a nasza religia nie jest „obcą 

religią”. Musimy pokazać, że szczerze pracujemy 

w interesie niezależnego, prawego i wielkiego narodu; 

że jesteśmy Chińczykami, którzy pracują i przyczyniają 

się do społecznej harmonii, dobrobytu i stabilności. 

Czy to nie jest to, co biskupi Wei i Han tak naprawdę 

mówili w swoich wywiadach?  Czy to nie jest przesła-

nie, jakie papież Franciszek i sekretarz stanu Parolin 

starają się wszelkimi sposobami przekazać? Dlaczego 

Eminencja mówi, że chińscy biskupi nie powinni udzie-

lać wywiadów? Dlaczego Eminencję niepokoją oświad-

czenia papieża Franciszka i sekretarza stanu Parolina? 

Dlaczego postrzega Eminencja siebie jako jedyny mier-

nik prawdy, rodzaj wyroczni, który ma prawo oceniać, 

co jest dobre, a co złe? 

Zanim zakończę, chciałbym powiedzieć, że zga-

dzam się z kardynałem Zen w jednej sprawie: sytuacja, 

w której obecnie znajduje się Kościół w Chinach jest 

„wysoce nienormalna”. „To rząd kieruje Kościołem. 

By sprawy wróciły na właściwe miejsce, potrzebujemy 

cudu”. Ma w tym całkowitą rację; wierzymy w cuda 

i chcemy zostać poprowadzeni przez światło wiary. 

Chcemy prowadzić nieustanny dialog, angażując się 

w kolejne, aż stanie się cud. Czy więc kardynał Zen 

naprawdę wierzy w cuda? 
 

 

Papież byłby w Chinach mile widziany 
 

Wywiad z Pawłem Xie Tingzhe, biskupem Urumqi 
 

Gianni Valente 
 

Bp Paweł Xie Tingzhe 谢庭哲 urodził się w 1931 r. koło 

miasta Lanzhou w prowincji Gansu na północnym zacho-

dzie Chin. Gdy miał 10 lat cała rodzina przyjęła wiarę ka-

tolicką dzięki kontaktom z katolickimi siostrami-

misjonarkami. W 1946 r. w wieku 15 lat wstąpił do semi-

narium w Lanzhou. Jeszcze przed święceniami, w 1958 r., 

został aresztowany przez komunistyczne władze za od-

mowę wstąpienia do Stowarzyszenia Patriotycznego. Na-

stępne 23 lata spędził w obozach pracy w Lanzhou 

i Urumqi w regionie Xinjiang. Krótko po zwolnieniu zo-

stał 5 lutego 1980 r. wyświęcony na kapłana i rozpoczął 

pracę w regionie Xinjiang. W 1991 r. przyjął potajemnie 

święcenia biskupie i został biskupem Urumqi. Jego nomi-

nacji biskupiej nie uznają chińskie władze, ale lokalne 

władze akceptują go jako kapłana i pozwalają na pracę 

w Urumqi. 
 

 
 

Księże Biskupie, czy byłby Ksiądz szczęśliwy mogąc 

spotkać się z Ojcem Świętym? 

 

Oczywiście, jednakże nie sądzę, że byłoby to łatwe7. 

W zasadzie już raz spotkałem się z papieżem. 
 

Kiedy? 
 

W 1994 roku. Przyjechałem do Rzymu i zostałem przy-

jęty przez Jana Pawła II. Kiedy wróciłem do domu, ro-

zesłałem zdjęcia z naszego spotkanie do przyjaciół i ro-

dziny. Dowiedzieli się o tym urzędnicy rządowi. Byli 

trochę źli. I odebrali mi paszport... 
 

Zawsze odrzucał Ksiądz Biskup ideę „niezależnego” 

chińskiego Kościoła, odseparowanego od papieża. 

 

Pochodzę z rodziny neofitów i wstąpiłem do semina-

rium w Lanzhou w wieku 15 lat. Już jako kleryk 

w 1958 roku zostałem aresztowany, ponieważ nie zga-

dzałem się z tymi, którzy chcieli utworzyć niezależny 

i samodzielny Kościół, odseparowany od papieża. Zo-

stałem wysłany do obozu, w którym robiliśmy buty, 

a później przeniesiono mnie do pracy na farmie 

w Urumqi. Zostałem zwolniony w 1980 roku. Był to 

                                                
7  Wywiad został opublikowany  24 lutego 2015 roku w „Vatican 

Insider” w języku włoskim, angielskim i chińskim. Na język pol-

ski przełożyła AGATA KUCHNOWSKA. 
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czas otwarcia; po latach rewolucji kulturalnej ponownie 

otwierano kościoły i seminaria. Zostałem wyświęcony 

na księdza zaraz po moim uwolnieniu. Należało 

wszystko rozpocząć od nowa, nie było czasu do strace-

nia. 
 

A później? 

 

Kiedy zostałem księdzem, zdecydowałem się powrócić 

do Urumqi, gdzie żyłem przez 20 lat, znałem tamtejsze 

środowisko i mogłem działać bardziej swobodnie. Po-

rozmawiałem z lokalnymi urzędnikami oraz politykami 

i wyjaśniłem, że jestem wierny papieżowi i będę sza-

nował prawo oraz ich władzę, więc nie ma potrzeby 

tworzenia tu Stowarzyszenia Patriotycznego katolików. 

Stowarzyszenie to jest organem wewnętrznej kontroli 

Kościoła. 
 

Posłuchali Księdza Biskupa? 
 

Faktem jest, że w prowincji Xinjiang nie ma Stowarzy-

szenia Patriotycznego. I działamy tak samo, współpra-

cując bezpośrednio i bez żadnych pośredników z lokal-

nymi władzami. Również z tego powodu Kościół tutaj 

nie jest podzielony. W innych prowincjach podziały po-

jawiły się dokładnie przy podjęciu decyzji, czy zaak-

ceptować lub nie zasady i procedury związane z działa-

niami organów patriotycznych. W Xinjiang nie ma 

podziemnej wspólnoty katolickiej i oficjalnej wspólnoty 

katolickiej. Jesteśmy jednością i szanujemy prawo. Po-

lityczne władze widzą, że nie mamy nic do ukrycia. 

Wszystko, co robimy jest analizowane i autoryzowane 

przez władze państwowe. Z administracyjnego punktu 

widzenia i wykorzystywania istniejących możliwości, 

przestrzegamy zasady Komisji ds. Mniejszości Naro-

dowych, który jest instytucją podległą lokalnej władzy. 

Zwracamy się do nich po wszelkie pozwolenia potrzeb-

ne do prowadzenia naszej działalności. I nie napotyka-

my na większe problemy. 
 

Ale czy rząd uznaje Księdza funkcję jako biskupa? 
 

Nie. Byłem wyświęcony na biskupa przez trzech tak 

zwanych „podziemnych” biskupów 25 listopada 1991 

roku, bez uwzględnienia procedur ustalonych przez re-

ligijną politykę rządu. Lokalne władze uznają mnie tyl-

ko jako księdza. Bez problemu mogę służyć jako bi-

skup w mieście Urumqi, ale poza stolicą jest ksiądz, 

który za pozwoleniem władz oraz mając potrzebne dys-

pensy, udziela sakramentów i sprawuje obowiązki bi-

skupa. 
 

Jak rozwija się Kościół w Xinjiang? 

 

W prowincji mamy 18 kościołów i ponad 10 000 kato-

lików, z czego połowa jest skupiona w Urumqi. 

W 1994 roku było tutaj 4 księży, teraz jest 26. Są to 

młodzi ludzie, którzy studiowali w seminariach za-

twierdzonych przez rząd, jak te w Pekinie i Xi’an. 

Opuszczają swoje rodzinne strony i rodziny, by przyje-

chać tutaj i głosić Ewangelię, uczyć katechizmu, spra-

wować sakramenty oraz pomagać biednym i ludziom 

w potrzebie. Kiedy przedstawiamy ich lokalnym insty-

tucjom, te regulują ich pozycję i rejestrują zmianę ad-

resu. Wszystko dzieje się we współpracy z oficjalnymi 

władzami. Poruszamy wszelkie kwestie, rozmawiając 

bezpośrednio z nimi. 
 

Czy do chrztu przystępują również osoby dorosłe? 
 

Kilka razy w ciągu roku mamy 20–30 chrztów osób do-

rosłych. Są one celebrowane podczas uroczystych świąt. 

W społeczeństwie czuje się duchową pustkę, która co-

raz bardziej jest widoczna w każdym mieście i środo-

wisku; i wiele osób przyjmuje Dobrą Nowinę Jezusa 

jako dar i źródło nadziei w ich życiu. 
 

Czy zaznajamia się Ksiądz Biskup z kazaniami Papieża 

Franciszka? 
 

Czytamy je codziennie w Internecie. Odnosimy się do 

jego refleksji, które są odpowiednie do stanu Kościoła 

w Chinach. Powiedział on również, że chce odwiedzić 

Chiny. To oczywiste, że nosi Chiny w swoim sercu. 

 

Jeśli papież miałby przyjechać, byłby Ksiądz Biskup za-

dowolony, czy obawiałby się, że papieska wizyta zosta-

nie wykorzystana [przez władze]? 
 

Oczywiście, że bylibyśmy szczęśliwi. Jak moglibyśmy 

nie być? Ojciec Święty Franciszek byłby oczekiwanym 

gościem i byłby witany przez wszystkich. I jeśli przy-

jedzie do Chin, wierzę, że rząd uzna mnie również jako 

biskupa... 
 

Niektórzy odradzają Papieżowi i Stolicy Apostolskiej 

negocjacje z chińskim rządem komunistycznym, w oba-

wie, że zostaną oszukani i zgodzą się na zbytnie ustęp-

stwa. Czy Ksiądz Biskup też żywi takie obawy? 
 

Absolutnie nie. Tutaj, w Xinjiang, nie ma podziałów: 

my, katolicy, jesteśmy zjednoczeni i wszyscy wspiera-

my Papieża. Nie obawiamy się, kiedy słyszymy, że 

rozpoczął rozmowy z chińskim rządem, by osiągnąć 

porozumienie. Kochamy go, ufamy mu i uczynimy to, 

co nam powie. Dialog i negocjacje z władzą są ko-

nieczne. Postępujemy w ten sposób również tutaj, 

w Urumqi! 
 

Jedną z kontrowersyjnych spraw jest rola Stowarzysze-

nia Patriotycznego.  Zdaniem Księdza Biskupa, jak ta 

sprawa może zostać rozwiązana? 

 

Niektóre rzeczy można zmienić; możemy wyzwolić się 

ze starych schematów postępowania, które nie są już 
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adekwatne do obecnej rzeczywistości. Warto przeanali-

zować nasze szczególne doświadczenie w Xinjiang 

w tym zakresie, aby znaleźć i zaproponować nowe 

rozwiązania. 
 

Jakie rozwiązania byłyby możliwe? 
 

W Xinjiang nie ma Stowarzyszenia Patriotycznego. 

Kościół i organy władzy kontaktują się bezpośrednio. 

Wystarczyłoby przenieść funkcje, jakie ma Stowarzy-

szenie Patriotyczne na komitet rządowy, przejmując 

personel, lecz odrzucając ramy, w których Stowarzy-

szenie zostało pomyślane jako „wewnętrzny” organ, 

kierujący chińskimi katolikami na poziomie kościelnym. 

To mogłoby rozwiązać wiele spraw. Dyrektorzy, a tak-

że urzędnicy ze Stowarzyszenia Patriotycznego nie 

straciliby pracy. Także Zgromadzenie Ogólne oficjal-

nych gremiów Kościoła katolickiego, spotykające się co 

kilka lat, mógłby stać się rządowym organem czuwają-

cym, by działalność kościelna odbywała się z całkowi-

tym poszanowaniem prawa. 
 

Następną kontrowersyjną sprawą jest ta dotycząca no-

minacji biskupich. Jak powinna być ona rozwiązana? 
 

Wszyscy biskupi muszą być w komunii z Biskupem 

Rzymu, ponieważ tego wymaga Kościół katolicki. 

Najważniejszą rzeczą jest znalezienie w przyszłości 

sposobu, by nie było biskupów bez nominacji lub ak-

ceptacji papieża. Jeśli Kościół i rząd w dialogu znajdą 

na to sposób, wtedy największy problem będzie roz-

wiązany. 
 

Czy są różnice w traktowaniu chrześcijan i ujgurskich 

muzułmanów żyjących w Xinjiang? 
 

Zasady oraz organy, które je wdrażają są jednakowe 

dla wszystkich. Ale rząd woli chyba rozmawiać z nami, 

ponieważ jesteśmy bardziej otwarci na współpracę. 

Rząd obawia się także, że na ujgurskich muzułmanów 

w Xinjiang mogą mieć wpływ idee dżihadystów. 
 

Wśród chińskich księży brakuje średniego pokolenia 

i jest Ksiądz Biskup otoczony przez księży, którzy są 

znacznie młodsi. Jak się Ksiądz Biskup odnajduje w tej 

sytuacji? 
 

Bardzo dobrze! Są dobrzy w tym, co robią, pomagają 

mi, naśladują mnie i to oni wykonują całą pracę. 

Wszyscy są moją „prawą ręką”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiatr i woda”, czyli fengshui 風水, jako forma chiń-

skiego szukania harmonii pomiędzy człowiekiem a jego 

środowiskiem, jest jednocześnie swoistą wiedzą i sztu-

ką związaną z architekturą. 

Architektura w Chinach nie była nigdy sztuką wyi-

zolowaną w tym sensie, że koncentrowano by uwagę 

jedynie na bryle wzniesionej budowli. Budowla, pewna 

struktura architektoniczna, zawsze występuje w okre-

ślonym kontekście topograficznym, środowiskowym, 

atmosferycznym, energetycznym. Aby cały zespół 

skomplikowanych warunków przestrzenno-energetycz-

nych mógł korzystnie wpływać na człowieka, Chińczy-

cy stworzyli złożoną „filozofię aranżacji krajobrazu”, 

„filozofię przestrzeni”, znaną pod nazwą fengshui. 

Wyrażali ją za pomocą określeń mających swe źródło 

w chińskiej kosmologii, pełnej mitologicznych nazw 

zwierząt, sił i energii, które dla świata Zachodu są nie-

jednokrotnie trudne do zrozumienia. Jednak poważne 

przebadanie tego, jaki sens kryje się za mitologicznymi 

sformułowaniami, pomaga dostrzec piękno, mądrość 

i aktualność takiego przekształcania środowiska, aby 

przestrzeń pracowała na korzyść człowieka i aby natura 

wywierała jak najkorzystniejszy wpływ. 

Chińczycy byli przekonani, że bieg płynącego stru-

mienia, usytuowanie góry, wejściowych drzwi, biurka, 

a także całego miasta i państwa, może sprzyjać, gwa-

rantować spokój i harmonię między człowiekiem i kos-

mosem albo wprowadzać zamęt, chaos i niepokój. Stąd 

należało maksymalnie wykorzystać dobroczynny 

wpływ Niebios i Ziemi. Dotyczyło to nie tylko siedzib 

żyjących ludzi, ale także miejsc pochówku, grobowców, 

ołtarzy poświęconych zmarłym. Dlatego też nie szczę-

dzono środków, aby zatrudniać sztaby znakomitych 

specjalistów fengshui, którzy z pieczołowitością ustalali, 

gdzie znajdują się miejsca, w których wiatry wieją 

z odpowiednich kierunków, a wody otaczają je z pra-

widłowej strony. Zanim powstała budowla, zanim za-

częto tworzyć ogrodzenie, specjaliści fengshui musieli 

znaleźć odpowiednie miejsce, stąd fengshui jest sztuką 

poprzedzającą architekturę, czyli „przed-architekto- 

niczną”, jednak ściśle z nią związaną. Bez odpowied-

niej lokalizacji architektura chińska jest pozbawiona 

swej głębokiej filozofii, która nakazuje wpisanie zabu-

 
Sztuka chińska (10) 

 

Fengshui – sztuka 

„przed-architektoniczna” 
 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
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dowań, ogrodów, miast, pokoju, łóżka itd. w szeroki 

kontekst harmonijnych energii całego kosmosu. 

Specjaliści fengshui wywodzili się z najwyższych 

warstw społecznych, najczęściej byli to lekarze8. Grupa 

ta skrupulatnie strzegła swoich tajemnic zawodowych, 

przekazując je tylko osobom wybranym i zaufanym. 

Wiązało się to z wielkimi korzyściami finansowymi. 

Musieli być oni także dobrymi filozofami, ponieważ 

odpowiadali również na pytania łączące praktykę i teo-

rię: Czy dana lokalizacja pozostaje w zgodzie z uniwer-

salnym dao 道? Czy swobodnie może krążyć energia qi 

氣? Czy siły yin 陰 i yang 陽 pozostają w równowadze? 

Czy istnieje harmonia pomiędzy pięcioma elementami 

(wu xing 五行)? Posiadali odpowiedni sprzęt pomiaro-

wy, aby badać metrologię, topografię, geodezję, ekolo-

gię, inżynierię środowiskową. Jednocześnie musieli być 

biegli w astrologii, horoskopii, radiestezji i filozofii re-

ligii. 

Chińczycy mocno powiązali antropologię z kosmo-

logią. Życie i losy człowieka są ściśle powiązane 

z działaniem wszechświata i natury. To, co dzieje się 

w skali makrokosmosu (gwiazdy, Ziemia, Niebo), oraz 

to, co dzieje się w mikrokosmosie, pozostaje w ścisłej 

relacji do człowieka, rezonuje w nim. Qi jest energią 

łączącą człowieka z otoczeniem; jest to siła, oddech 

kosmosu, tchnienie, siła sprawcza, moc wewnętrzna9. 

W kosmosie, jak i w człowieku, krążą różne qi, które 

są konieczne do podtrzymania równowagi. Celem 

fengshui jest zaprzęgnięcie qi i usprawnienie jego obie-

gu tak, aby życie człowieka było zdrowsze, bardziej 

harmonijne z naturą, zgodne z przeznaczeniem i pra-

wami dao. Qi powinno tak krążyć w środowisku czło-

wieka, aby yin i yang, czyli wzajemne przeciwieństwa, 

pozostawały w równowadze. Nie tylko wyszukiwano 

teren, który może być najkorzystniejszy, ale posiadano 

wiedzę i sposoby potrzebne do tego, by przekształcić 

nieodpowiedni teren tak, aby działał korzystnie na 

człowieka. 

Przed wybraniem siedziby Chińczycy szczególnie 

pieczołowicie badali element shui 水  – wody, której 

nieodpowiednie usytuowanie, głębinowe prądy, czy 

nawet wyschnięte koryta, mogłyby wpływać nieko-

rzystnie na człowieka. Wyrażali to za pomocą sformu-

łowań wziętych z mitologii: „duchy wodne” (shuishen 

水神) lub „demony wodne” (shuigui 水鬼). Mogły one 

mieć zgubny wpływ na życie ludzi wywołując choroby, 

a nawet doprowadzając do ich śmierci. Na ciele osób, 

które dopadł „duch głębin” pojawiały się bolesne 

wrzody lub pęcherze, albo zapadały one na choroby 

                                                
8  Zbigniew Królicki, Feng shui. Niech przestrzeń pracuje dla cie-

bie, Łódź 1999, s. 16. 
9   O qi zob. Dariusz Klejnowski-Różcyki, Sztuka chińska. „Duch” 

– qi, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 3, s. 30-31. 

psychiczne. Dotyczyło to takich lokalizacji, gdzie wil-

goć wpływała na powstawanie różnych schorzeń (dzi-

siaj powiedzielibyśmy – grzybiczych) i sprzyjała sta-

nom depresyjnym. Chińczycy określali negatywne 

wpływy takich miejsc za pomocą kategorii „duchów 

głębin”. Miejsca te łączono z elementem yin, co nale-

żało zrównoważyć elementem yang, angażując dobro-

czynny wpływ Nieba poprzez konfigurację terenu. 

Umieszczano zatem w ściśle określonych miejscach 

specjalne bryły skalne, usypywano kopce z kamieni, 

a także sadzono odpowiednie drzewa lub krzewy. Aby 

odstraszać demony wodne stosowano także ciągłe pale-

nie pochodni, świecenie świateł, a także bicie w bębny, 

gongi, wymachiwanie mieczami i włóczniami. 

Poprzez nierozsądną działalność człowieka fengshui 

mogło się zmieniać tak, że działało niekorzystnie na 

samopoczucie, zdrowie i przepływ energii. Siedzibie 

należało przywrócić bezpieczną i pełną harmonii pozy-

cję. W tym celu posługiwano się symbolami mitycz-

nych zwierząt, które otaczały siedzibę10. Były to: czar-

ny żółw, zielony smok, biały tygrys i czerwony feniks. 

Symbole tych czterech zwierząt odpowiadały także 

chińskim gwiazdozbiorom11. Działania ukierunkowane 

na osiągnięcie harmonii poprzez ukształtowanie terenu 

i formy krajobrazu brały pod uwagę psychologię, co 

wyrażano językiem mitologii. Ilustrują to poniższe 

przykłady.  
 

 
 

Czarny żółw. Zakazane miasto, Pekin. Zdjęcie: Weronika Klebba.  

 

Czarny żółw to symbol północy, zimy, czerni, wody 

oraz yinqi 陰氣. Jest związany z najwyżej wzniesioną 

formą ukształtowania terenu. Powinien znajdować się 

z tyłu domu lub biurka, dając mocne oparcie, pewność 

i ochronę tak, jak potężny przyjaciel, na którego można 

liczyć. W Chinach żółw powstrzymywał mroźne ark-

tyczne wiatry i pomagał odpierać ataki barbarzyńców. 

Człowiek lubi mieć z tyłu „mocne plecy”, bezpieczne 

                                                
10  Elizabeth Moran, Joseph Yu, Val Biktashev, Feng shui, tłum. 

Robert Bartołd, Poznań 2002, s. 95 nn. 
11  Jean-Claude Martzloff, Étoiles et constellations, w: Aperçus de 

civilisation chinoise. Les dossiers du Grand Ricci, Paris 2003, 

s. 137 nn. 
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oparcie. Zazwyczaj nie czuje się zbyt dobrze, gdy z ty-

łu ktoś zagląda mu przez ramię, albo za jego siedzibą 

dzieje się coś, nad czym nie ma kontroli. 

Czerwony feniks znajdował się po przeciwnej stro-

nie: to symbol południa, lata, czerwieni, ciepła, ognia, 

yangqi 陽氣. Powinna to być najniższa ukształtowana 

forma terenu; może nią być także zbiornik wody. Daje 

ona piękny, rozległy widok, oraz możliwość kontrolo-

wania przestrzeni i pozytywnego przepływu qi. Czło-

wiek czuje się psychicznie bardziej komfortowo, gdy 

ma szeroki, kontrolowalny teren przed sobą, dający 

bezpieczne ciepło. Może tam być też niewielka góra, 

ale taka, aby dopuszczała ciepło i światło południa. 

Biały tygrys symbolizował zachód, jesień, biel, 

metal, yinqi. Jest związany ze śniegiem wysokich gór. 

Powinien łączyć się z otoczeniem, ale niezbyt mocno. 

Biały tygrys jest z natury spokojny i ospały, ale łatwo 

wpada w gniew i rozdrażnienie, a wtedy może szkodzić, 

zatem musi być ciągle pilnowany. Był związany z nieco 

wyższą formą ukształtowania terenu. Chodziło o taką 

aranżację krajobrazu, aby od strony zachodniej pojawi-

ło się jakieś wzniesienie, drzewa, pagórek, jak oparcie 

prawej ręki siedzącego na fotelu. 

Zielony smok symbolizował wiosnę, zieleń, drzewo, 

yangqi. Jest strażnikiem tygrysa. Tradycyjnie ta forma 

ukształtowania terenu jest wyższa od formy tygrysa na 

zachodzie. Po lewej stronie siedziby powinno znajdo-

wać się jakieś wzniesienie terenu, mniejsze jednak od 

czarnego żółwia. Pozytywne działanie smoka może być 

wzmocnione płynącą wodą, tworzącą zakręt lub odcho-

dzącą od głównego nurtu. Ta część terenu działa także 

jak podłokietnik dla siedzącego na fotelu. 

Gdy przez swoją działalność człowiek wpływał nie-

korzystnie na krajobraz, wtedy mówiono, że drażni 

cztery zwierzęta otaczające jego siedzibę, a ich zacho-

wanie może zacząć negatywnie oddziaływać. 

Siedziba to nie tylko dom, ale także jego wnętrze, 

gdzie w każdym pokoju przepływ qi może być korzyst-

ny bądź nie. Dlatego dla szczęścia, samopoczucia, czy 

nawet zamożności domowników nie bez znaczenia było 

umiejscowienie sypialni, kuchni, gabinetu pana domu 

czy miejsce przyjmowania gości, a także pozycja drzwi, 

okien, kolorystyka wnętrza, meble, oświetlenie itd. 

Każdy element był związany z przepływem qi. 

Sztuka fengshui dzisiaj jest także stosowana nie tyl-

ko w Chinach i na Dalekim Wschodzie, ale także na 

Zachodzie, bo pomimo upływu czasu człowiek ma te 

same problemy, marzenia i pragnienia. Zmieniły się 

nazwy, ale potrzeby psychiczne, emocjonalne i ducho-

we, jak potrzeba pokoju, harmonii, piękna, bezpieczeń-

stwa, są nadal aktualne. 

 

Jeżeli Twoje drzwi wejściowe będą się otwierały na ze-

wnątrz, to stojąca przed nimi chi [qi] będzie odpychana 

przy każdym ich otwarciu. Jeżeli przekraczając próg do-

mu, biura czy firmy będziesz wchodził na ścianę czy 

ogromną szafę, to Twoje chi będzie napotykało opór. 

Wpłynie to na Twoje nastawienie do życia. Możesz po-

czuć się przytłoczony przez ścianę czy wielki, ciężki me-

bel, co minimalizuje oczekiwania i chęć działania. 

Jeżeli pracując będziesz siedział bokiem do drzwi, to 

Twoja orientacja będzie zawsze skierowana w jedną stro-

nę. Z tej strony będziesz oczekiwał zagrożenia i niespo-

dziewanych przeszkód. W efekcie możesz mieć problemy 

z tą częścią ciała. Siedząc tyłem do drzwi możesz stać się 

bardzo spięty i nerwowy. Twoje ciągłe oczekiwanie na 

kogoś, kto wejdzie ze sprawą do Ciebie i zaskoczy Cię, 

będzie powodowało kłopoty z koncentracją, spadek efek-

tywności i skuteczności działania. Odbije się to na Twoim 

psychicznym nastawieniu do pracy. Szef kontrolujący 

działanie firmy ze swojego dobrze usytuowanego biurka 

będzie spokojniejszy, co wpłynie pozytywnie na cały per-

sonel, a tym samym na kondycję firmy. Sekretarka, mo-

gąca ocenić interesanta, zanim do niej podejdzie, łatwiej 

udzieli odpowiedniej informacji i wybierze właściwy wa-

riant rozmowy. Kontrahent wodzący wzrokiem podczas 

dyskusji po spokojnym wnętrzu i przyglądający się przy-

ciągającym wzrok odpowiednim obrazom na ścianach bę-

dzie bardziej skłonny do współpracy. 

To samo dotyczy domu. Sypialnia powinna być do-

stępna tylko dla domowników i stanowić oazę spokoju 

i intymności. Zadbaj o możliwie najbardziej komfortowe 

łóżko i ustaw je z dala od drzwi. Drzwi nie powinny 

skrzypieć i odwracać Twojej uwagi, gdy śpisz, odpoczy-

wasz, czytasz. Nie możesz się czuć tak, jak gdyby ktoś 

miał zaraz wejść. Wywrze to ogromny wpływ na Twój 

system nerwowy – możesz być bardzo wrażliwy i podnie-

cony12. 
 

Powyższy cytat ze współczesnego podręcznika fengshui 

ukazuje aktualność chińskiej filozofii aranżacji krajo-

brazu. Jej początki sięgają dzieła Guanzi 管子, przypi-

sywanego Guan Zhong 管仲  (720–645 przed Chr.), 

premierowi państwa Qi 齊, którego reformy doprowa-

dziły do rozkwitu i hegemonii państwa Qi nad innymi 

państwami chińskimi. W dziele tym można odnaleźć 

w pełni ukształtowaną teorię, opisującą relacje między 

ziemią i qi, gdzie szczegółowo zostało opisane rozpo-

znawanie „legowiska smoka” (longxue 龍穴), czyli sie-

dziby. Jednak największy wpływ na mistrzów fengshui 

wywarła Zangshu 葬書 (Księga pochówku), przypisy-

wana Guo Pu 郭璞 (276–324 przed Chr.)13. Literatura 

dotycząca owej „przed-architektonicznej” sztuki aran-

żacji przestrzeni jest niezwykle bogata, a jej istotne 

elementy – wciąż aktualne. 

                                                
12  Zbigniew Królicki, Feng shui…, dz. cyt., s. 20-21. 
13  Eva Wong, Opowieści o taoistycznych nieśmiertelnych, Poznań 

2003, s. 159. 
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Uwagi wstępne 

Chrześcijaństwo, które pojawiło się w Chinach w VII w., 

zostało w IX w. zakazane i praktycznie zanikło (zob. 

„Chiny Dzisiaj” 2014, nr 3-4, s. 41). Na nowo pojawiło 

się ono w północnych Chinach w XII w. Początkowo byli 

to nestorianie, którzy przybyli wraz z mongolskimi kita-

nami i mandżurskimi dżurdżenami – plemionami, które 

wyparły chińską dynastię Song i utworzyły własne dyna-

stie: Zachodnie Liao i Jin, a następnie katoliccy misjona-

rze – franciszkanie. Źródła o chrześcijaństwie z XII–XIV 

w. są nieliczne. To m.in. chińskie oficjalne dokumenty, 

jak Yuanshi 元史 (Historia dynastii Yuan) i kamienne stele, 

w których chrześcijanie są nazywani jednym wspólnym 

terminem Yelikewen 也里可溫, a także nestoriańskie krzy-

że (zwłaszcza w regionie Ordos na północy Chin) i in-

skrypcje nagrobne (we wschodnich miastach portowych 

Quanzhou i Yangzhou). Istnieją również pewne źródła 

w językach europejskich, m.in. opisy podróży franciszka-

nów posłanych z misją do Mongolii (Jana di Piano Carpini 

i jego towarzysza Benedykta Polaka 1245–1247, oraz 

Wilhelma van Rubruk 1253–1255), czy Marco Polo, 

a także listy Jana da Montecorvino, który przebywał z mi-

sją w Chanbałyku (Pekinie) w latach 1294–1330 i został 

w 1313 r. arcybiskupem tego miasta i katolickim patriar-

chą Wschodu. Ze źródeł tych wiemy, że w czasie pano-

wania w Chinach mongolskiej dynastii Yuan (1279–1368), 

przychylnej chrześcijaństwu, na północy i wschodzie Chin 

powstały liczne wspólnoty nestoriańskie z kilkoma biskup-

stwami, a w stolicy i na wschodzie Chin (Yangzhou, 

Hangzhou, Quanzhou) pracowali franciszkańscy misjona-

rze. Chrześcijaństwo przyjmowali najczęściej Mongołowie 

i im pokrewne ludy, dlatego gdy po upadku mongolskiej 

dynastii Yuan musieli oni opuścić Chiny, wspólnoty 

chrześcijańskie na 200 lat znowu zanikły. 

Prezentowany poniżej tekst Historii patriarchy Jabala-

hy III i mnicha rabbana Saumy, zachowany w języku sy-

ryjskim, opisuje życie dwóch nestoriańskich chrześcijan 

w ówczesnych Chinach i ich podróż na Zachód rozpoczętą 

w 1278 r.: mnicha rabbana1 Saumy (zm. 1294) urodzone-

go koło Chanbałyku, i jego ucznia Marka (1245–1317) 

z  Koszangu2. Obaj byli prawdopodobnie Ongutami lub 

Ujgurami. W Persji Marek został wybrany nestoriańskim 

patriarchą Wschodu i przyjął imię Jabalaha III, a Sauma 

został wysłany z poselstwem do Europy. Ich historia to 

cenne źródło o nestoriańskim chrześcijaństwie tego okre-

su3. 

 
Prolog 

Mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa rozpoczynam pi-

sanie historii Ojca Ojców i głowy pasterzy, mar4 Jaba-

lahy, katolikosa 5  i patriarchy Wschodu oraz rabbana 

Saumy, wizytatora generalnego Wschodnich Turków. 

Panie, pomóż mi w Twoim miłosierdziu doprowadzić 

do końca [tę pracę]. Amen. 

Bóg wszechmogący, miłosierny i litościwy, w obfi-

tości swojej dobroci powołał wszystko do istnienia. 

Aby udoskonalić ród ludzki w poznaniu prawdy i przez 

dobre czyny, aby prowadzić błogosławionych na wyż-

szy poziom, posłał On swojego jedynego Syna, który 

przyjął na siebie ciało i ukrył swoją chwałę. Jednak 

spoza ludzkiej zasłony świeciły promienie Jego światła. 

Anulował On prawa cielesne, niedoskonałe i ordynarne, 

a ustanowił przykazania duchowe, doskonałe i czyste. 

Unieważnił ofiary ze zwierząt, składając ofiarę z wła-

snego ciała i krwi, i ubogacił cały świat mądrością 

swojej wiedzy. Rozpostarł on sieć swej życiodajnej 

Dobrej Nowiny poprzez swoich świętych apostołów 

i zasiał dobre ziarna swojej nauki po całej ziemi. Na-

stępnie przez uczniów zostały oświecone cztery krańce 

świata prawdziwą wiarą w Trójcę Świętą, cnotą i do-

skonałymi czynami. 

Nie można bowiem zniszczyć lub niedowierzać te-

mu Słowu, gdyż przez Nie zostało ustanowione i za-

twierdzone prawdziwe prawo: „Oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” [Mt 

                                                
1  Słowo „rabban” oznacza mistrza. 
2  Miasto Koszang to prawdopodobnie dzisiejsze Dongsheng 東勝, 

dzielnica obszaru miejskiego Ordos w regionie Mongolii We-

wnętrznej (ChRL). 
3  Polskie tłumaczenie tekstu zostało wykonane przez 

MAŁGORZATĘ ADAMEK i PIOTRA ADAMKA w oparciu o istnieją-

ce przekłady francuskie, angielskie i rosyjskie: Histoire de Mar 

Jabalaha III, patriarche des Nestoriens (1281–1317) et du moine 

Rabban Çauma, ambassadeur du roi Argoun en Occident (1287). 

Traduite du syriaque et annoté par J.-B. Chabot (Paris 1895); 

The Monks of Kublai Khan Emperor of China. Translated from 

the Syriac by E.A. Wallis Budge (London 1928); Istorija mar 

Jabalahi III i rabban Saumy (История мар Ябалахи III и раббан 

Саумы), w: Sirijskaja srednevekovaja istoriografija (Сирийская 

средневековая историография). Tłum. z syryjskiego i komenta-

rze N.V. Pigulevska (St. Petersburg 2000), s. 677-755. 
4  Mar, w języku syryjskim „Pan”, to honorowy tytuł używany 

w Kościołach Wschodu przed imionami biskupów i świętych. 
5  „Katolikos” to tytuł zwierzchnika Kościołów orientalnych. 
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28,20]. Po początkowej [obietnicy] nastąpiło wynagro-

dzenie i powoli wypełniało się słowo, dopóki ci niema-

jący prawa, stali się dziećmi Bożymi. Gdyż Hindawaje 

[Indyjczycy], Sinaje [Chińczycy] i inne wschodnie ludy 

z różnych krain przyjęły jarzmo bojaźni Bożej, a ich 

uczucia i myśli zostały namaszczone Duchem. Dobre 

pochodzenie na nic się nie przyda, jeśli myśli i czyny 

nie prowadzą ku dobremu, i nie tracą daru ci, którzy 

z pochodzeniem niskim łączą dobre czyny i zdrowe 

myśli. Jaką bowiem korzyść odnoszą Żydzi z tego, że 

są potomstwem Abrahama, jeśli stali się obcy w rodzi-

nie Bożej? Albo jaką stratę ponoszą narody [pogańskie], 

jeśli przyjęły [wiarę] i dostały się do domu Bożego? 

Teraz Turkaje [Turcy] pochylili swe ramiona pod 

jarzmo Bożego panowania, uwierzyli i potwierdzili ca-

łym sercem słowo Pana, że każdy, kto nie opuści ojca, 

matki, żony, dzieci, braci i sióstr, i nie weźmie swego 

krzyża i nie pójdzie za Nim, taki uczeń nie jest Go go-

dzien. 

Słysząc to doskonałe przykazanie, dwóch mężczyzn, 

o których opowiemy, porzuciło swoje pożądania, zo-

stawiło rodziców i dzieci, i, krótko mówiąc, wyrzekło 

się wszelkich korzyści płynących z ich własnego wy-

kształcenia. Jak szybkie orły, odnowili oni młodość 

swych myśli w ciężkiej pracy i pracowitym życiu, do-

póki ich sprawiedliwe nadzieje się nie spełniły, a to co 

z trudem zasadzili, przyniosło oczekiwane i wspaniałe 

owoce. Opowiemy teraz o rodzie każdego z nich 

z osobna, o krainie, z której pochodzą i ich wykształ-

ceniu, i o tym jak zamieszkali razem. Napiszemy o ich 

czynach, o tym co się działo z nimi, przez nich i z ich 

powodu, i opowiemy po kolei o tym, co się wydarzyło. 

  
1. Rabban Bar Sauma 

Był pewien człowiek wierzący, szlachetny i bogobojny, 

bogaty w oczach świata, obdarowany przez naturę i ze 

znanego rodu. Miał on na imię Sziban6 i był wizytato-

rem7. Mieszkał on w mieście zwanym Chanbałyk8, tzn. 

w stolicy ziemi wschodniej i był ożeniony według pra-

wa z kobietą o imieniu Kiamta. Gdy po dłuższym okre-

sie czasu nie mieli oni potomka, trwali gorliwie na mo-

dlitwach i błaganiach do Boga, by ten nie pozbawiał ich 

następcy rodu i pociechy. Bóg zaś w swojej dobroci 

i miłosierdziu usłyszał ich prośbę i zmiłował się nad 

nimi, gdyż ma On zwyczaj przyjmować modlitwy skru-

szonych serc i wysłuchiwać błagań proszących i mo-

                                                
6  Sziban to imię ujgurskie, dlatego przypuszcza się, że rabban Bar 

Sauma należał do Ujgurów, tureckiej grupy etnicznej zamieszku-

jącej zachodnią część Chin. Por. A.C. Moule, Christians in Chi-

na before the year 1550 (London 1930), s. 94. 
7  Wizytator (periodeut) to w Kościołach wschodnich kapłan odpo-

wiedzialny za wizytację okolicznych wspólnot. 
8  Chanbałyk („miasto chana”) to mongolska nazwa Pekinu, znana 

w Europie m.in. z opisów Marco Polo. 

dlących się. „Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, 

a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” 

[Mt 7,7-8] – powiedział On, zapewniając o wiarygod-

ności pokładanych nadziei. Zapewnienie to odnosi się 

do obu płci, mężczyzn i kobiet, jeśli ich prośby są kie-

rowane z prawą intencją. Ani Anna, żona Elkana, nie 

została odrzucona, gdy prosiła z całego serca [1 Sm 

1,1-19], ani żona Manoacha nie była odepchnięta, lecz 

przyjęła anioła w swojej izbie [Sdz 13,2-24]. Bóg po-

wiał wiatrem poczęcia na kobietę (Kiamtę) i urodziła 

ona syna, i nadali mu imię Sauma9. Cieszyli się bardzo 

z jego narodzenia, a wraz z nimi ich sąsiedzi i krewni. 

Gdy po wzorowym wychowaniu Sauma osiągnął 

wiek szkolny, powierzono go godnemu nauczycielowi 

i zachęcono do studiowania nauk kościelnych; następ-

nie został zaręczony i wszyscy cieszyli się wraz z nim. 

Był on godzien przyjąć kapłaństwo (...) i został opie-

kunem kościoła w tym mieście. Sauma prowadził życie 

w czystości i pokorze, gorliwie dążył do doskonałości 

i przygotowywał się do przyszłego życia. Gdy miał 20 

lat zapalił się w jego sercu Boży ogień, spalił ciernie 

grzechu i oczyścił jego piękną duszę z brudu i wszel-

kiej nieczystości. Gdyż nade wszystko pokochał on mi-

łość do swego Pana i nie chciał przyłożywszy rękę do 

pługa, oglądać się wstecz [Łk 9,62]. Natychmiast od-

rzucił ciemności świata i wyrzekł się całkowicie swych 

pragnień; nie istniało dla niego smaczne jedzenie i wca-

le nie pił alkoholu. 

Gdy zauważyli to jego rodzice, ogarnęła ich wielka 

żałość i ból, gdyż ich jedyny syn oddalił się od nich. 

Z goryczą w sercu nie przestawali go błagać, obiecując 

mu sprawy doczesne. „Dlaczego, nasz kochany synu, 

masz upodobanie w rozłące? Czy miłe ci jest nasze nie-

szczęście? Dlaczego jest ci słodka nasza gorycz? Po-

myśl, komu teraz dostanie się nasz majątek? Osądź, kto 

zostanie naszym spadkobiercą? Rozważ, kto otrzyma 

[owoce] naszej pracy? Dlaczego cieszysz się, że ginie 

nasza rodzina i nasze nazwisko? Jak możesz dopuścić, 

by obcy po nas dziedziczyli?”. 

Przekonywali go tak ze łzami i zasmucali go takimi 

słowami, tak że zewnętrznie podporządkował się ich 

woli, ale był z nimi tylko cieleśnie i niechętnie. Służył 

swoim rodzicom przez trzy lata, ale nie odstępował od 

swoich duchowych ćwiczeń i stale walczył na swej 

trudnej drodze. 

Gdy [rodzice] zobaczyli, że ich przekonywania nie 

przynoszą skutku, a ich słowa nie mogą równać się 

z miłością Chrystusa, pozwolili mu, by spełnił swe 

pragnienia. On zaś rozdał cały swój majątek, to jest 

odzież i naczynia, ubogim, odział zakonny habit, został 

mnichem i był przyjęty przez świętego i pobożnego oj-

                                                
9  Imię (Bar) Sauma oznacza „(syn) postu”. 
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ca mar Giwargisa [Jerzego], metropolitę [Chanbałyku]. 

Zaczął pracować w winnicy Pańskiej, w nadziei na 

przyszłe królestwo, w pewności, że osiągnie szczęście 

niebiańskie i otrzyma całego denara [Mt 20,1-16]. 

Wydzielił on sobie celę i zamknął się w niej na sie-

dem lat, a następnie postanowił oddalić się od ludzi 

i popracować nad sobą w górach, w odległym miejscu, 

w ciszy i zamknięciu. Wyszedł ze swojego miasta, 

szedł przez jeden dzień i wybrał miejsce na zamieszka-

nie. Znalazł jaskinię, a obok niej źródło wody. Żył tu 

spokojnie i otrzymywał łaski Boże, tak, że wieści 

o nim rozeszły się po całej okolicy. Zaczęli się u niego 

gromadzić ludzie, aby słuchać jego słów i był on 

czczony przez wszystkich. 

 
2. Katolikos Marek Jabalaha, patriarcha Wschodu 

Wszystko jest znane Opatrzności Bożej, również myśli 

ludzkie, zarówno dobre, jak i złe, jeszcze zanim po-

wstały. Dlatego według nich On jednych wybiera 

i uznaje za sprawiedliwych, a innych upomina i karze. 

Mojżeszowi powiedział: „Oto ja uczynię cię jakby Bo-

giem faraona” [Wj 7,1]. Został on wybrany ze względu 

na swą dobrą wolę i zatwardziałość faraona. Nawet 

kiedy jeszcze [faraona] nie było, Bóg wiedział, że bę-

dzie on zatwardziały i odrzucił go. Do Jeremiasza po-

wiedział: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 

znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 

prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” [Jr 1,5]. Zaś 

św. Paweł mówi: „Nie odrzucił Bóg swego ludu, który 

wybrał przed wiekami” [Rz 11,2], z pewnością ze 

względu na [ich] dobrą wolę i czyste myśli. 

U osoby wybranej widoczna jest jej wyjątkowość, 

świeci ona jakby promieniami światła, które wskazują, 

że jest godna łaski. Zauważa je ten, który jest oświeco-

ny, i nie widzi ten, kto nie jest. Osoba, o której mowa, 

została wybrana do wyższego życia. Opowiemy o tym, 

jak człowiek ten został wybrany i jak została utwier-

dzona jego doskonała wola. 

W mieście Koszang w ziemi wschodniej żył czło-

wiek wierzący, sprawiedliwy, czysty i bez skazy, który 

stale służył Bogu w kościele i prowadził życie zgodne 

z Jego prawem. Nazywał się Bajniel. Był on archidia-

konem i miał czterech synów, z których najmłodszy 

miał na imię Marek i w nauce kościelnej był wykształ-

cony bardziej niż inni jego bracia. [Tekst uszkodzo-

ny]..., przekonywali go w ten sam sposób inni, którzy 

go spotykali, ale [bez rezultatu], tak jakby mówili do 

posągu, a nie do rozsądnego człowieka. Mimo tych 

utrapień nie zszedł on z obranej drogi, nie porzucił 

swego celu, był wierny swoim zamysłom i przez 15 dni 

szedł z wielkim trudem do miejsca gdzie przebywał 

rabban Sauma. Pozdrowił go, a ten ucieszył się i przy-

jął go przyjaźnie. 

Gdy [Marek] odpoczął, zapytał go: „Mój synu, 

skąd pochodzisz? Jak to się stało, że przyszedłeś na tę 

górę? Z jakiego miasta jest twój ród? Kim jest twój oj-

ciec? Czyim synem jesteś?”. Ten zaś mu odpowiedział: 

„Jestem synem archidiakona Bajniela z miasta Koszang 

i mam na imię Marek”. Zapytał go: „Z jakiego powo-

du przyszedłeś do mnie w trudzie i mozole?”. [Marek] 

odpowiedział: „Chcę zostać mnichem. Ponieważ sły-

szałem o tobie, zostawiłem wszystko, aby cię znaleźć. 

Nie odmawiaj mi tego”. 

Powiedział mu rabban Sauma: „Bracie, to trudna 

droga. Starsi rzadko wytrzymują jego ciężar, a co mó-

wić o dzieciach i młodzieży!”. Po dłuższym przekony-

waniu, by powrócił do rodziców, gdy ten się nie zga-

dzał, Sauma przyjął go do siebie, zaczął go nauczać, 

odział go w habit i polecił pracować nad sobą. 

Po trzech latach przyjął on tonsurę i otrzymał strój 

mnisi od czcigodnego metropolity Nestora10, w niedzie-

lę, w którą śpiewa się hymn do Ducha Pocieszyciela. 

Pracował on nad sobą i zachowywał posty trwające 

przez cały dzień. [Obaj mnisi] ćwiczyli się na górze 

w czystości i świętości, i otrzymywali pociechę od Bo-

ga, któremu oddali swe życie. 

  
3. Podróż do Jerozolimy  

Pewnego dnia rozważali: „Byłoby nadzwyczaj pomoc-

nym dla nas, gdybyśmy opuścili ten region i wyruszyli 

na zachód. Moglibyśmy [odwiedzić] groby świętych 

męczenników oraz ojców katolickich, którzy by nas 

pobłogosławili. A jeżeli Chrystus Pan Wszechświata 

przedłuży nasze życie i podtrzyma swoją łaskę, mogli-

byśmy dojść do Jerozolimy i uzyskać przez to całkowi-

te odpuszczenie naszych przewinień i przebaczenie na-

szych grzechów”. Rabban Sauma oponował i straszył 

rabbana Marka trudami podróży, męczącą wędrówką, 

niebezpieczeństwem na drogach i udręką życia w ob-

cym kraju. Ale rabban Marek zapragnął wyruszyć 

w drogę, tak, jakby umysł ukazywał mu skarby czeka-

jące na niego na Zachodzie, nalegał na rabbana Saumę, 

by wyruszyli. Obiecali sobie nazwajem, że żaden 

z nich nie zostawi drugiego, nawet jeżeli będzie to bar-

dzo trudne. Podzielili swój dobytek między biednych 

i udali się do miasta [Chanbałyku], aby znaleźć towa-

rzyszy podróży i zaopatrzyć się w jedzenie na drogę. 

Tamtejsi chrześcijanie zatrwożyli się, gdy poznali 

ich zamysł i zebrali się wokół nich, by ich przekonać 

do porzucenia tego planu. Mówili [do nich] „Czyż nie 

wiecie jak daleko jest kraj, do którego chcecie iść? 

Czyż nie wiecie jak trudna jest ta podróż i że być może 

nigdy tam nie dotrzecie? Zostańcie tu i prowadźcie ży-

cie, do którego zostaliście powołani, ‘bowiem króle-

stwo Boże pośród was jest’ [Łk 17,21]”. Rabban Sau-

                                                
10  Prawdopodobnie następcy metropolity mar Giwargisa. 
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ma i rabban Marek odpowiedzieli: „Wiele już czasu 

upłynęło odkąd odzialiśmy habit i wyrzekliśmy się 

świata; umarliśmy dla świata. Trudności nas nie prze-

rażają, a strach nie ma do nas dostępu. Prosimy was 

o jedno: przez miłość do Chrystusa módlcie się za nas. 

Powstrzymajcie się od słów, które rodzą wątpliwości 

i błagajcie Boga, aby spełnił nasze pragnienie. [Wtedy 

chrześcijanie z tego miasta] rzekli: „Idźcie w pokoju”. 

Pocałowali się i rozstali ze łzami, [a chrześcijanie] rze-

kli: „Idźcie w pokoju. Niech nasz Pan, którego szuka-

cie, będzie z wami, niech was obdarza według swojej 

woli i niech będzie wam pomocą! Amen”. 

Rabban Sauma i rabban Marek [ruszyli w drogę i] 

dotarli do miasta Koszang. Kiedy miejscowi ludzie 

i rodzice rabbana Marka usłyszeli o przybyciu dwóch 

mnichów, wyszli im z radością naprzeciw, przywitali 

hucznie i z wielkimi honorami odprowadzili do kościo-

ła. Zapytali ich też, w jakim celu przybyli, myśląc, że 

obaj mnisi zostaną z nimi i że rabban Marek chciał być 

bliżej swej rodziny. Gdy jednak usłyszeli, że zmierzają 

do Jerozolimy i że planują wyruszyć na zachód, za-

smucili się bardzo. 

Wieść o przybyciu dwóch mnichów do miasta do-

tarła również do miejscowych władców Konbogha 

i Ifogha, zięciów Króla Królów, Kubilaj-chana11. Wy-

słali oni posłańców, aby przyprowadzić mnichów do 

obozu, gdzie przyjęli ich z radością i miłością. A gdy 

dowiedzieli się, że zamierzają odejść, rzekli: „Dlacze-

go opuszczacie nasz kraj i idziecie na zachód, kiedy my 

z trudnością staramy się o przybycie mnichów i ojców 

z Zachodu? Jakże możemy pozwolić wam odejść?”. 

Rabban Sauma rzekł do nich: „Porzuciliśmy świat 

i pomiędzy ludźmi nie znajdziemy spokoju. Dlatego le-

piej jeżeli odejdziemy ze względu na miłość Chrystusa, 

który oddał się na śmierć dla naszego zbawienia. 

Wszystko co jest na tym świecie musimy zostawić za 

sobą. Choć wasza miłość nas porusza, wasza dobroć 

pobudza, by zostać, a wasza łaska obdarza nas darami, 

tak że przyjemnie jest nam u was gościć, to jednak pa-

miętamy słowa Pana, które mówią «Cóż bowiem za 

korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 

a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek 

w zamian za swoją duszę?» [Mt 16,26]. Pragniemy 

rozłąki, ale wszędzie gdzie będziemy, będziemy 

w miarę naszych sił i w dzień i w nocy pamiętać o wa-

szym królestwie w naszych modlitwach”. 

Gdy [miejscowi władcy] zauważyli, że ich słowa 

nie odnoszą rezultatu i że [mnisi] nie ulegają ich na-

                                                
11  Imię Konbogha oznacza „czciciel słońca”, a Ifogha – „czciciel 

księżyca”. Ich obóz znajdował się poza miastem. Kubilaj-chan 

(1215–1294) był od 1260 r. wielkim chanem mongolskim, który 

podbił Chiny, założył w roku 1271 dynastię Yuan, a w 1279 r. 

został cesarzem chińskim. 

mowom, chcieli im [przynajmniej] przekazać dary: 

zwierzęta juczne, złoto, srebro i odzież. Jednakże mnisi 

odrzekli „Nie potrzeba nam nic [z tych rzeczy]. Co by-

śmy zrobili z tym majątkiem i jakże moglibyśmy unieść 

taki ciężar?”. Wspomniani władcy odpowiedzieli: „Nie 

zdajecie sobie sprawy jak długo będzie trwała wasza 

podróż, ani jakich wydatków wymaga. My jednak 

wiemy, dlatego radzimy wam, byście nie wyruszyli 

z pustymi [rękoma], gdyż inaczej nie będziecie w stanie 

dotrzeć do waszego celu. Przyjmijcie te dary jako po-

życzkę. Jeśli pojawi się konieczność, wydajcie ile po-

trzebujecie; jeśli nie będzie takiej potrzeby i dojedzie-

cie cali i zdrowi, rozdajcie je klasztorom, wspólnotom 

mnichów i ojcom [biskupom], abyśmy mieli dobre re-

lacje z zachodnimi ojcami. Gdyż powiedziano: „niech 

wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom” 

[2 Kor 8,14]. Wtedy mnisi, widząc, że dary władców 

są ofiarowane z czystego serca, przyjęli je. Pożegnali 

ich ze smutkiem, a ich łzy mieszały się z radością. 

Stamtąd dotarli do miasta Tangut12. Kiedy miesz-

kańcy miasta usłyszeli, że rabban Sauma i rabban Ma-

rek przybyli, by następnie udać się do Jerozolimy, wy-

szli im naprzeciw: mężczyźni i kobiety, dorośli 

i młodzieńcy, chłopcy i małe dzieci, gdyż Tanguci mie-

li gorliwą wiarę i czyste umysły. Ofiarowali oni mni-

chom wszelakie dary i otrzymali błogosławieństwo. 

Tłum ludzi odprowadzał ich, płacząc i życząc: „Niech 

Pan, który wybrał was na służbę, będzie z wami. 

Amen”. 

Następnie, po męczącej dwumiesięcznej [podróży], 

doszli do Lutan13. Okolica była gołą, jałową pustynią, 

niezamieszkałą, gdyż jej wody są gorzkie i nic tam nie 

rośnie. W czasie całej podróży zaledwie przez osiem 

dni można było z wielkim trudem znaleźć wodę do pi-

cia, którą podróżni brali ze sobą. W dniach, gdy dotarli 

do Lutan, doszło do konfliktu pomiędzy Królem Kró-

lów Kubilaj-chanem a królem Oho14, który uciekając 

przed nim, wkroczył do tego kraju i zabił tysiące ludzi, 

przecinając drogi i szlaki karawan, tak że brakowało 

zboża i nie można było go znaleźć, a wielu zginęło 

z głodu i niedostatku. 

Po sześciu miesiącach mnisi opuścili to miejsce 

i dotarli do miasta Kaszgar15. Miasto było opustoszałe, 

                                                
12  Tangut był stolicą państwa Zachodniego Xia (Xixia 西夏, 1038–

1227), założonego przez Tangutów, podbitego przez Mongołów 

w 1227 r. Znajdowało się ono na terenie dzisiejszego miasta 

Yinchuan 銀川, stolicy chińskiego regionu Ningxia. 
13  Najprawdopodobniej chodzi o miasto Hotan (Hetian 和田), na 

południu chińskiego regionu Xinjiang. 
14  Chodzi przypuszczalnie o generała armii Mien (Mianmy), z któ-

rą Kubilaj-chan walczył w latach 1277–1278 (Por. Chabot 1895, 

s. 23-24). 
15  Miasto Kaszgar (Kashi 喀什), położone na zachodzie chińskiego 

regionu Xinjiang, tzw. Kaszgarii, było jednym z ważniejszych 

ośrodków Jedwabnego Szlaku. 
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gdyż zostało splądrowane przez wrogów. Ponieważ cel 

mnichów były prawy, a oni byli z całego serca oddani 

Bogu, ochraniał On ich od wszelkich bied i żadne nie-

szczęścia ich nie spotkały, a Bóg wybawiał ich od nie-

woli i rozbójników. 

Gdy doszli do Tałasu, gdzie obozował król Kaidu16, 

przyszli do niego i pomodlili się o długie życie dla nie-

go i błogosławieństwo dla państwa, a także poprosili go 

o pismo, by nikt w jego kraju im nie szkodził. Następ-

nie wyczerpani i w strachu dotarli do Chorasanu 17 . 

Straciwszy większą część tego co mieli, wstąpili do 

klasztoru świętego mar Sehiona koło miasta Tus 18 , 

gdzie zostali pobłogosławieni przez tamtejszego bisku-

pa i mnichów. Poczuli się tam jak nowo narodzeni 

i dziękowali Bogu, któremu zaufali, gdyż dla każdego, 

kto prosi, jest On ostoją i pomocą. 

Po miłej rozmowie z tymi braćmi wyruszyli w dro-

gę do Adorbajgan19, aby następnie udać się do Bagdadu, 

do katolikosa mar Denha20. Zdarzyło się jednak, że mar 

katolikos przybył do Maragi21 i tam się z nimi spotkał. 

Na jego widok ogarnęła ich radość i zadowolenie, a ich 

myśli się uspokoiły. Upadli przed nim na ziemię i pła-

cząc oddali mu pokłon, tak jakby w osobie katolikosa 

mar Denha ujrzeli naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Niech pamięć jego będzie błogosławiona! Powiedzieli 

mu: „Łaska Boża jest wielka, a Jego dobrodziejstwo 

rozlało się na nas obficie, gdyż widzimy chwalebne du-

chowe oblicze ojca wszystkich [tj. katolikosa]. Gdy ich 

zapytał: „Skąd jesteście?”, odpowiedzieli: „Z krainy 

wschodniej, z Chanbałyku, miasta Króla Królów [Ku-

bilaj]-chana. Przyszliśmy, aby otrzymać błogosławień-

stwo twoje i ojców (biskupów), a także mnichów oraz 

świętych mężów tej części świata. Jeżeli to będzie moż-

liwe, a Bóg zmiłuje się nad nami, pójdziemy do Jerozo-

limy. 

Gdy katolikos zobaczył ich łzy oraz jaką radością 

było dla nich spotkanie z nim, okazał im swoje miło-

sierdzie i pocieszając ich rzekł: „Zaprawdę, moi syno-

wie, Anioł Opatrzności chroni was w tej trudnej podró-

ży. Niech on nadal będzie waszym przewodnikiem aż 

wykonacie swoją misję. Niech żadne trudności wam nie 

przeszkodzą, bo jak powiedział prorok „ci, którzy we 

łzach sieją, żąć będą w radości” [Ps 126,5]. Niech bę-

                                                
16  Kaidu-chan (ok. 1235–1301) był prawnukiem Czyngis-chana 

i władcą Chanatu Czagatajskiego, tj. Turkiestanu. Jego rezyden-

cją było miasto Tałas, w którym w 751 r. armia muzułmańska 

pokonała armię chińską. Dziś Tałas leży w północno-zachodniej 

Kirgizji. 
17  Kraina w dzisiejszym północno-wschodnim Iranie. 
18  Stolica Chorasanu zniszczona w 1220 r. przez Mongołów. 
19  Syryjska nazwa Azerbejdżanu. 
20  Mar Denha (zm. 1281), był katolikosem i patriarchą Wschodu 

w latach 1265–1281. 
21  Maraga (Maraghe) to miasto w dzisiejszym północno-zachodnim 

Iranie. 

dzie wam dane to, na co macie nadzieję, a w zamian za 

cierpienia i udręki, które będziecie znosili, niech będzie 

wam dana doskonała zapłata i podwójna nagroda na 

tym świecie, oraz dobra nieprzemijajace i radość 

wieczna w świecie przyszłym”. Oni oddali mu cześć 

i podziękowali.  

Po kilku dniach wspólnego radosnego spotkania 

z nim zwrócili się do niego z prośbą: „Jeśli znaleźliśmy 

łaskę w Twoich oczach, nasz ojcze, pozwól nam udać 

się do Bagdadu, abyśmy mogli otrzymać błogosławień-

stwo u grobu mar Mari, apostoła i nauczyciela Wscho-

du22, a także tamtejszych ojców [biskupów]. Stamtąd 

udamy się do klasztorów, które znajdują się w kraju 

Beth Garmai i w Nisibis23, aby i tam uzyskać błogosła-

wieństwo i poprosić o wsparcie”. 

Kiedy katolikos ujrzał piękno ich planów, czystość 

zamysłów i prostotę myśli, rzekł do nich: „Idźcie, moi 

synowie i niechaj Chrystus, Pan Wszechświata, według 

waszej prośby obdarza was ze swego bogatego i pełne-

go skarbca. Niechaj udzieli wam w pełni swojej łaski 

i niechaj Jego miłość towarzyszy wam gdziekolwiek 

pójdziecie”. Następnie napisał dla nich list polecający 

do tych krajów, tak, by ich przyjmowano z szacunkiem, 

dokądkolwiek pójdą. Wysłał także z nimi człowieka, by 

pokazywał im drogę i był ich przewodnikiem. 

Dotarli do Bagdadu, a następnie do wielkiej cerkwii 

w Koke24. Poszli do klasztoru apostoła mar Mari, gdzie 

otrzymali błogosławieństwo u grobów [świętych ojców] 

tego kraju. Następnie zawrócili i doszli do kraju Beth 

Garmai, gdzie otrzymali błogosławieństwo u grobu mar 

Ezekiela, pełnego pomocy i uzdrowienia. Stamtąd udali 

się do Arbil, Mosulu, Szigaru, Nisibis i Mardin 25 

i otrzymali błogosławieństwo u grobu mar Awgina, 

drugiego mesjasza 26 . Później udali się do Gazarty 

i Beth Zabhdai27, gdzie byli błogosławieni u wszystkich 

grobów i w klasztorach przez mnichów i ojców [bisku-

pów] w ich diecezjach. Wypełnili obietnice, które zło-

żyli i rozdawali dary i jałmużnę wszędzie, dokądkol-

wiek się udali. Potem zawrócili i dotarli do klasztoru 

                                                
22  Święty mar Mari to uczeń św. Tadeusza z Edessy, legendarny 

apostoł Syrii i Persji oraz katolikos Kościoła Wschodu w latach 

87–120. 
23  Beth Garmai to historyczny region w dzisiejszym północnym 

Iraku koło miasta Kirkuk. Nisibis to starożytne miasto położone 

niedaleko obecnej granicy turecko-syryjskiej. 
24  Koke to syryjska nazwa Ktezyfonu – starożytnego miasta koło 

Bagdadu, ważnego ośrodka Kościoła nestoriańskiego i do IX w. 

siedziby katolikosa. 
25  Arbil (Irbil), Mosul i Szigar (Sindżar), to starożytne miasta 

w dzisiejszym północnym Iraku, a Mardin – w południowej Tur-

cji. 
26  Św. Awgin (Eugeniusz, zm. 360), był założycielem klasztoru ko-

ło Nisibis, z którego mnisi dotarli później m.in. do Indii i Chin. 

Przypisuje mu się liczne cuda. 
27  Miasta Gazarta (dziś Cizre) i Beth Zabhdai (dziś Idil) to miasta 

na granicy turecko-syryjskiej. 
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świętego mar Michała w Tarile28. Kupili sobie tam cele 

i zostali przyjęci przez tamtejszych mnichów. Zapo-

mnieli o trudnościach napotkanych podczas podróży, 

choć jeszcze nie osiągnęli celu, do którego zdążali. 

Kiedy katolikos mar Denha usłyszał o tym, jak żyją, 

posłał po nich, prosząc, by do niego przybyli. Poszli 

więc niezwłocznie i pozdrowili go wedle zwyczaju. 

A on rzekł do nich: „Słyszeliśmy, że zostaliście przyję-

ci do klasztoru i to nam się nie podoba, gdyż w klasz-

torze osiągniecie tylko swój własny spokój. Natomiast 

jeżeli zostaniecie z nami, przyniesie to korzyść i spokój 

całej wspólnocie. Dlatego zostańcie z nami i pomóżcie, 

byśmy mogli coś osiągnąć na dworze królewskim”. 

Oni odrzekli: „Cokolwiek nam polecisz, nasz ojcze, 

wypełnimy”. Katolikos rzekł do nich: „Idźcie do króla 

Abaki29 i uzyskajcie dla nas pukdane [dokument kró-

lewski potwierdzający nominację na katolikosa]”. Mni-

si odrzekli: „Niech tak będzie, nasz ojcze, ale poślij 

z nami człowieka, który odbierze dokument i go wam 

przywiezie, a my udamy się stamtąd do Jerozolimy”. 

Katolikos zgodził się i dał im błogosławieństwo na dro-

gę. 

Kiedy przybyli do Błogosławionego Obozu, emiro-

wie zaprowadzili ich przed oblicze króla, a gdy ten za-

pytał ich o cel przybycia i ich ojczyznę, opowiedzieli 

mu o swych planach. Abaka-chan nakazał możnym 

swojego królestwa, by wypełnili ich prośbę i dali im 

dokumenty, o które prosili. [Następnie] dokument, 

o który prosił katolikos, posłali mu przez posłańca, 

a sami wraz z towarzyszami wyruszyli do Jerozolimy. 

Kiedy dotarli do miasta Ani 30  i zobaczyli w nim 

klasztory i kościoły, dziwili się wielkim rozmiarem bu-

dowli i ich wspaniałością. Stamtąd udali się w stronę 

Beth Gurgaje [Gruzji], tak aby podróżować dobrą dro-

gą, lecz kiedy tam przybyli usłyszeli od mieszkańców 

tego kraju, iż droga została zamknięta ze względu na 

morderstwa i rabunki. 

 
4. Wyświęcenie rabbana Marka na metropolitę i miano-

wanie rabbana Saumy generalnym wizytatorem 

Mnisi zawrócili i udali się do katolikosa, który ucieszył 

się na ich [widok] i rzekł: „To nie jest czas na podróż 

do Jerozolimy. Drogi są niespokojne, a trakty zamknię-

te. Otrzymaliście już błogosławieństwo we wszystkich 

                                                
28  Mar Michał Wielki (1126–1199) był mnichem i od 1166 r. pa-

triarchą Antiochii. Klasztor znajdował się niedaleko Amid (Ami-

da, dziś Diyarbakır na południu Turcji). (Por. Istorija mar Jaba-

lahi III…, dz. cyt., s. 686). 
29  Abaka-chan (1234–1282) był prawnukiem Czyngis-chana i wład-

cą Persji od 1265 r. Sprzyjał chrześcijaństwu, które gorliwie wy-

znawała jego przybrana matka – księżniczka Dokuz-chatun (zm. 

1265). 
30  Ruiny starożytnego ormiańskiego miasta Ani znajdują się w dzi-

siejszej wschodniej Turcji. 

domach Bożych i u tutejszych grobów, a według mnie, 

jeśli człowiek odwiedza je z czystym sercem, to jego 

ofiara nie jest gorsza od pielgrzymki do Jerozolimy. 

Dam wam dobrą radę, której powinniście posłuchać. 

Zdecydowałem się, że mianuję rabbana Marka metro-

politą i obdarzę apostolskimi darami. Natomiast ciebie 

rabban Saumo naznaczę generalnym wizytatorem i po-

ślę was obu z powrotem do waszego kraju”. Mnisi od-

rzekli: „Słowo naszego ojca to polecenie Chrystusa 

i ten, kto go nie wykonuje, narusza to polecenie; chcie-

libyśmy jednak przedstawić nasz zamysł i odkryć ta-

jemnicę naszych serc. Nie przyszliśmy [z Chin], aby 

tam powrócić i nie chcemy znosić ponownie trudności, 

których już doznaliśmy. Człowiek, który potyka się 

dwa razy o ten sam kamień jest głupcem. Ponadto 

uważamy, iż nie jesteśmy godni tych darów, a dla sła-

bych są one ciężkie. Prosimy tylko, byśmy mogli za-

mieszkać w klasztorze i służyć Chrystusowi aż do na-

szej śmierci”. Ale katolikos rzekł do nich: „Dary te są 

dla was odpowiednie, a posłuszeństwo doda im piękna”. 

Gdy mnisi zrozumieli, że ich tłumaczenia są daremne, 

odrzekli: „Niech się spełni wola naszego ojca”. Katoli-

kos rzekł: „Nie było dotąd [metropolity] o imieniu 

‘mar Marek’ i chciałbym by rabban Marek tak się na-

zywał. Myślę jednak, że lepiej będzie napisać imiona 

[na kartkach], położyć je na ołtarzu i która będzie się 

wyróżniać, takim też imieniem nazwiemy Marka”. Tak 

też zrobili i wybrali imię Jabalaha, a katolikos rzekł: 

„To [imię] od błogosławionego Pana; niech On będzie 

błogosławiony!”. Otrzymali tytuły, a rabban Marek zo-

stał w wieku 35 lat [tj. w 1280 r.] mianowany przez 

katolikosa mar Denhę metropolitą Kataju i Wang 31 . 

Rabban Sauma również otrzymał błogosławieństwo 

i tytuł generalnego wizytatora. Obaj otrzymali dekrety 

zgodnie z wymogami swej posługi. 

Po kilku dniach nadeszła wieść, że droga, którą 

przybyli [z Chin], została odcięta i stała się niedostępna 

ze względu na konflikt między królami panującymi po 

obu stronach [rzeki] Gihon [tj. Amu-darii]. Dlatego 

obaj wędrowcy wrócili do klasztoru mar Michała 

w  Tarile i żyli w swych celach przez około dwa lata. 

Pewnej nocy, gdy mar Jabalaha spał, miał taki sen: 

wydawało mu się, że wszedł do wielkiego kościoła 

z malowidłami świętych, a między nimi był krzyż. 

Wyciągał swą prawą rękę, by otrzymać błogosławień-

stwo, ale krzyż wznosił się coraz wyżej i dopiero na 

samej górze świątyni udało mu się go schwycić i uca-

łować. Następnie wyszedł z kościoła i zauważył wyso-

kie drzewa, zgięte pod ciężarem różnego rodzaju owo-

ców. Zaczął je zrywać, jadł i rozdawał je tłumowi ludzi, 

                                                
31  Kataj oznacza północne Chiny, a Wang prawdopodobnie obszar 

rzeki Huanghe (Por. Istorija mar Jabalahi III…, dz. cyt., 

s. 688). 
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który się zebrał. Gdy się obudził, powiedział rabbano-

wi Saumie: „Widziałem sen, który mnie wystraszył”, 

a ten odrzekł: „Opowiedz mi o nim”. A gdy mu go 

opowiedział, rabban Sauma objaśnił go, mówiąc: „Ra-

mię twoje wydłużyło się, gdy je wyciągnąłeś, aby 

otrzymać błogosławieństwo krzyża i świętych obrazów 

– oznacza to, że osiągniesz tytuł patriarchy. To, że ja-

dłeś owoce z drzew i dawałeś je ludziom do spożycia 

oznacza, że będziesz cieszył się darami niebios, które 

ci zesłano i że dzięki tobie wielu innych ludzi również 

będzie się nimi cieszyło”. 

Innej nocy mar Jabalaha miał kolejny sen. Wydawa-

ło mu się, że siedzi na wysokim tronie i naucza wielu 

ludzi zebranych wokół niego. Gdy mówił, jego język 

wydłużał się, tak że całkiem wyszedł z ust i rozdzielił 

na trzy części, a na końcu każdej z nich pojawiło się 

coś podobnego do ognia. Ludzie, którzy tam byli dzi-

wili się i chwalili Boga. Gdy się obudził i ponownie 

opowiedział swój sen rabbanowi Saumie, ten rzekł: 

„To nie był sen, lecz objawienie (...); niczym nie różni 

się ono od [objawienia] Ducha, który w formie języ-

ków ognia spoczął na apostołach [por. Dz 2,3]. Z pew-

nością to właśnie Duch Święty spoczął na tobie i odda 

w twoje ręce tron patriarchy, tak abyś mógł służyć Je-

mu i Jego dziełu. 

[Następne rozdziały 5-6 opowiadają o tym jak rabban 

Marek został wybrany patriarchą i o prześladowaniach 

chrześcijan w czasie panowania chana Ahmeda Toku-

dara (1282–1284), ostatecznie pokonanego i zabitego 

przez Argun-chana (1284–1291), przychylnego chrze-

ścijanom]. 

 
7. Odjazd rabbana Saumy do ziemi Romajów jako po-

słańca króla Arguna i katolikosa mar Jabalahy 

Katolikos mar Jabalaha wzrósł w siłę, a jego znaczenie 

rosło z dnia na dzień w oczach królów i królowych. 

Zburzył on [stary] kościół mar Szality w Maradze i od-

budował go wielkim kosztem. Zamiast starego drew-

nianego kościoła zbudował nowy z dwiema nawami, 

a obok niego swą celę. Jego przywiązanie do domu 

króla Arguna było gorące, gdyż ten kochał chrześcijan 

z całego serca. Argun postanowił podbić Palestynę 

i Syrię. [Myślał jednak:] „Jeśli nie pomogą mi zachod-

ni królowie, którzy są chrześcijanami, nie będę w sta-

nie wypełnić tego pragnienia”. Dlatego poprosił katoli-

kosa, aby polecił mu człowieka mądrego 

i odpowiedniego dla poselstwa, by go posłać do tych 

królów. Kiedy katolikos spostrzegł, że nie ma nikogo 

znającego język prócz rabbana Saumy i wiedząc, że ten 

jest zdolny do takiej misji, nakazał mu wyruszyć 

w drogę. 

 
 

 

Wysłanie rabbana Saumy do ziemi Romajów 

Wtedy rabban Sauma powiedział: „Bardzo pragnę tego 

poselstwa i chciałbym wyruszyć w drogę”. Zaraz też 

król Argun napisał dla niego listy polecające do króla 

Greków i Progajów [Franków], tzn. do Romajów, 

a także przygotował listy i dary dla każdego z królów. 

Dał też Saumie dwa tysiące mithqali złota, trzydzieści 

zwierząt do jazdy i paizę32. Następnie Sauma udał się 

do celi katolikosa, aby otrzymać od niego list i by się 

z nim pożegnać. Ten dał mu pozwolenie odjazdu, lecz 

gdy nadszedł czas, nie chciał, by odszedł. Rzekł: „Nie 

wiem, jak to będzie. Ty byłeś zarządcą celi patriarchy 

i wiesz, że wraz z twoim odjazdem wszystko się skom-

plikuje”. Po tych słowach pożegnali się płacząc, a kato-

likos wysłał razem z nim listy i dary odpowiednie dla 

mar Papy [papieża] oraz inne stosowne dary. 

 
Rabban Sauma w Bizancjum 

Rabban Sauma wyruszył [w 1287 r.] w podróż, a ra-

zem z nim wielu innych czcigodnych mężów spośród 

kapłanów i diakonów patriarchatu. Dotarł do krainy 

Romajów [Bizancjum] na brzeg Morza Meka33 i odwie-

dził tamtejszy kościół, po czym wsiadł wraz z towarzy-

szami na statek. Na statku znajdowało się ponad stu lu-

dzi, a on każdego dnia pocieszał ich słowem wiary. 

Większość ludzi na statku stanowili Romaje [Grecy], 

którzy czcili go za mądrość jego słów. 

Po [kilku] dniach dotarli do wielkiego miasta Kon-

stantynopola. Przed wejściem do miasta Sauma wysłał 

dwóch młodzieńców do pałacu cesarskiego z wiadomo-

ścią o przybyciu posła króla Arguna. Król34 zaraz wy-

dał rozkazy ludziom, aby wyszli mu naprzeciw 

i wprowadzili uroczyście i z honorami do miasta. Kie-

dy rabban Sauma wszedł [do miasta], król przydzielił 

mu dom-rezydencję na mieszkanie. Gdy odpoczął, udał 

się z wizytą do króla, a gdy go pozdrowił, król zapytał 

go: „Jak się czujesz po niedogodnościach morza i trud-

nościach drogi?”. Rabban Sauma odpowiedział: „Gdy 

zobaczyłem chrześcijańskiego króla, zmęczenie zniknę-

ło, a wyczerpanie odeszło, gdyż bardzo pragnąłem uj-

rzeć twoje królestwo, które niech nasz Pan wzmacnia!”. 

Po obfitym i radosnym posiłku rabban Sauma po-

prosił króla o pozwolenie na odwiedzenie kościołów, 

grobów ojców [patriarchów] i relikwii tamtejszych 

świętych. Król polecił dostojnikom swego królestwa, 

by pokazali mu wszystko. Przede wszystkim udał się 

                                                
32  Mithqal to jednostka używana do wyrażania masy złota (4,25 

grama), zwłaszcza w świecie islamskim. Paiza (chiń. paizi 牌子) 

to tabliczka potwierdzająca w imperium mongolskim szczególne 

przywileje urzędników i posłów. 
33  Morze Meka to Morze Wielkie, tzn. Morze Czarne. 
34  Cesarzem bizantyńskim był w tym czasie Andronik II Paleolog 

zwany Starszym, który panował w latach 1282–1328. 
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do wielkiego kościoła35, który miał 360 kolumn z mar-

muru. Temu, kto nie widział kopuły ołtarza, nie uda 

się jej sobie wyobrazić, tak jest wysoka i przestronna. 

W kościele tym znajduje się obraz Matki Bożej nama-

lowany przez Łukasza Ewangelistę36. Widział on rów-

nież rękę mar Jana Chrzciciela, części ciała [relikwie] 

Łazarza i Marii Magdaleny, a także ów kamień, który 

leżał na grobie naszego Pana, gdy Józef [z Arymatei] 

zdjął Go z krzyża. Na tym kamieniu płakała Maria, 

a miejsce, na które padały jej łzy, jest mokre po dzień 

dzisiejszy; i chociaż często owa wilgoć jest wycierana, 

to ono na nowo staje się mokre. Zobaczył on także ka-

mienną stągiew, w której nasz Pan przemienił w Kanie 

Galilejskiej wodę w wino; trumnę świętej, która jest 

wynoszona co roku, a każdy chory ułożony pod nią od-

zyskuje zdrowie; jak również i trumnę mar Jana Chry-

zostoma37. Widział również kamień, na którym siedział 

Szymon Piotr, gdy kogut zapiał; grobowiec zwycię-

skiego króla Konstantyna 38  z czerwonego kamienia 

i grobowiec Justyniana39 z kamienia zielonego; a także 

miejsce spoczynku 318 ojcow [biskupów], pochowa-

nych w wielkim kościele, których ciała nie uległy roz-

kładowi, gdyż utwierdzali oni [prawdziwą] wiarę. Zo-

baczył on także wiele grobowców świętch ojców, wiele 

amuletów i posągów z brązu i kamienia. 

Po powrocie do króla rabban Sauma rzekł: „Niech 

król żyje wiecznie! Dzięki składam naszemu Panu, że 

godzien byłem zobaczyć to wszystko. Teraz, jeśli król 

zezwoli, pójdę wypełnić polecenie króla Arguna, by 

udać się do Progajów [Franków]”. Król okazał mu 

wielką życzliwość i przekazał dary ze złota i srebra. 

 
Rabban Sauma w wielkim Rzymie 

Opuścił więc Konstantynopol i poszedł na brzeg morza, 

gdzie zobaczył klasztor romajski, a w jego skarbcu dwa 

srebrne relikwiarze: w jednym złożona była głowa mar 

Jana Chryzostoma, a w drugiej mar Papy, który ochrz- 

                                                
35  Chodzi o kościół Mądrości Bożej Hagia Sophia, najważniejszą 

świątynię w Bizancjum, katedrę patriarchy i miejsce koronacji 

cesarzy. Kościół ten zbudowany w VI w. został później po zdo-

byciu miasta przez Turków w 1453 r. zamieniony na meczet. 
36  Chodzi o łaskami słynący obraz Matki Bożej Hodigitria (Hode-

getria), tzn. Przewodniczki ukazującej Chrystusa, przypisywany 

św. Łukaszowi. Obraz zaginął w XV w. 
37  Św. Jan Chryzostom (Złotousty, 350–407) jest uważany za jed-

nego z największych kaznodziei. Był patriarchą Konstantynopola 

i tam też złożono jego relikwie, które – wywiezione do Rzymu 

w 1204 r. w czasie IV wyprawy krzyżowej – zostały zwrócone 

do Konstantynopola przez papieża Jana Pawła II w 2004 r. 
38  Konstantyn I Wielki (272–337) był pierwszym cesarzem-

chrześcijaninem i jest uważany za świętego w Kościele prawo-

sławnym. W edykcie mediolańskim w 313 r. proklamowal wol-

ność wyznawania religii. 
39  Justynian I Wielki (483–565) jest uważany za jednego z najwy-

bitniejszych cesarzy bizantyńskich i za świętego w Kościele pra-

wosławnym. 

cił Konstantyna40. Następnie wypłynął w morze i dotarł 

do jego środka, gdzie zobaczył górę, z której przez ca-

ły dzień unosił się dym, a w nocy widać było ogień41. 

Nikt nie mógł się do niej zbliżyć ze względu na zapach 

siarki. Mówią, że mieszka tam olbrzymi smok. Morze 

to nazywa się „Morzem Italijskim”, jest bardzo nie-

bezpieczne i pochłonęło już tysiące ludzi. Po dwóch 

miesiącach trudu, zmęczenia i wyczerpania, rabban 

Sauma dotarł do brzegu i znalazł się w mieście Neapol, 

którego król nazywał się Irid Szardalu42. Poszedł do 

króla i przedstawił mu cel swego przybycia, a ten 

przywitał go z radością i czcią. W tym czasie między 

nim a innym królem o imieniu Irid Arkon wybuchła 

wojna 43 , a jego wojska przybyły na wielu okrętach. 

Wojska drugiego były przygotowane i zaczęły walczyć, 

a Irid Arkon zwyciężył Irid Szardalu, zabił 12 tysięcy 

jego żołnierzy i zatopił jego statki. W tym czasie rab-

ban Sauma i jego towarzysze siedzieli na dachu swej 

rezydencji i podziwiali sposób, w jaki Frankowie pro-

wadzili wojnę i to, że nie szkodzili nikomu, oprócz 

żołnierzy. 

Stamtąd podróżowali dalej konno, przemierzali 

miasta i wsie i dziwili się, nie widząc pustych prze-

strzeni, lecz tylko obszary zabudowane. W drodze 

usłyszeli o śmierci mar Papy44. Po kilku dniach dotarli 

do wielkiego Rzymu. Rabban Sauma udał się do ko-

ścioła świętych Piotra i Pawła, do komnaty tronowej 

mar Papy. Po śmierci mar Papy jego stolicą zarządzało 

dwunastu mężczyzn zwanych kaltonare [kardynałowie]. 

Gdy ci zgromadzili się, by wybrać nowego papieża, 

rabban Sauma posłał im wiadomość: „Jesteśmy posłami 

króla Arguna i katolikosa Wschodu”, a kardynałowie 

przykazali, by ich wprowadzono. Frankowie, którzy 

towarzyszyli rabbanowi Saumie nauczyli go, że po 

drodze do komnat mar Papy jest ołtarz, przed którym 

powinien się skłonić, a następnie wejść i pozdrowić 

kardynałów. Tak też zrobili, co spodobało się kardyna-

łom. Gdy rabban Sauma wszedł, nikt z nich nie wstał, 

gdyż ze względu na wysoką funkcję kardynałów, nie 

jest to przyjęte. Wskazali mu miejsce, by usiadł razem 

                                                
40  Chodzi o papieża Sylwestra I (zm. 335). Według legendy miał 

on nawrócić matkę cesarza Konstantyna – Helenę, a następnie 

uzdrowić z trądu samego cesarza i udzielić mu chrztu. 
41  Prawdopodobnie wulkan Etna na Sycylii lub Stromboli w archi-

pelagu Wysp Liparyjskich. 
42  Karol II Andegaweński (1254–1309), król Neapolu od 1285 r., 

do 1288 r. znajdował się w niewoli. Być może chodzi o regenta. 
43  Król Irid Arkon to Jakub II z Majorki (Aragoński, 1243–1311) – 

król Majorki (1276–1311), który uczestniczył wraz z armią fran-

cuską w tzw. krucjacie aragońskiej, tj. wojnie o władzę nad po-

łudniową Italią (1284–1285). Opisana bitwa morska pod Neapo-

lem między flotą francuską i aragońską miała miejsce 23 czerwca 

1287 r. 
44  Papież Honoriusz IV, którego pontyfikat przypadł na lata 1285–

1287. 
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z nimi, a jeden z nich zapytał go, jak się czuje po dłu-

giej podróży. Rabban Sauma odpowiedział: „Dzięki 

waszym modlitwom dobrze się czuję i odpocząłem”. 

Następnie kardynał zapytał: „W jakim celu przybyłeś?”. 

Sauma odrzekł: „Mongołowie i katolikos Wschodu wy-

słali mnie do mar Papy, aby porozumieć się w sprawie 

Jerozolimy i przekazali też listy”. Wtedy kardynałowie 

powiedzieli: „Narazie odpocznij, a później omówimy tę 

sprawę”. I dali mu miejsce do zamieszkania. 

Trzy dni później kardynałowie wezwali rabbana 

Saumę przed swoje oblicze. A gdy przyszedł do nich 

zapytali: „Z jakiej części świata i dlaczego przybyłeś?”. 

A on odpowiedział tymi samymi słowy. Następnie spy-

tali: „Gdzie mieszka katolikos? Który z apostołów gło-

sił Ewangelię w twojej części świata?”. On odpowie-

dział: „Mar Tomasz, mar Addai i mar Mari głosili 

u nas Ewangelię i do dzisiaj trzymamy się praw, które 

oni ustanowili”. Kardynałowie zapytali: „Gdzie znajdu-

je się tron katolikosa?”. On odrzekł: „W Bagdadzie”. 

Spytali się: „Jaką pozycję tam zajmujesz?”. A on od-

rzekł: „Jestem diakonem celi katolikosa, nauczycielem 

i generalnym wizytatorem”. Kardynałowie rzekli: 

„Dziwi nas, że ty chrześcijanin i diakon patriarchy 

Wschodu jesteś posłem króla Mongołów”. Rabban 

Sauma odpowiedział: „Czyż nie wiecie, o ojcowie, iż 

wielu naszych ojców głosiło Ewangelię w krainach 

Mongołów, Turków i Chińczyków i że obecnie wielu 

Mongołów jest chrześcijanami? Wśród mongolskich 

synów królewskich i królowych wielu przyjęło chrzest 

i wyznaje Chrystusa. W swoich obozach stawiają oni 

kościoły i okazują szacunek chrześcijanom, a wielu 

spośród nich to chrześcijanie. Król [Mongołów], który 

przyjaźni się z katolikosem, chciałby przejąć Palestynę 

i część Syrii i prosi o waszą pomoc w zdobyciu Jerozo-

limy. Wybrał mnie i wysłał do was, wierząc, że uwie-

rzycie memu słowu jako chrześcijaninowi”. Kardyna-

łowie zapytali: „Jakie jest twoje wyznanie wiary? Jaką 

drogą kroczysz? Czy to droga mar Papy, czy inna?”. 

Sauma odpowiedział: „Nikt od papieża nie przychodził 

do nas, do krajów Wschodu. Uczyli nas święci aposto-

łowie, których imiona wymieniłem i do dnia dzisiejsze-

go wypełniamy, co nam przykazali”. Kardynałowie 

rzekli: „W co wierzysz? Powiedz swój Symbol Wiary”. 

Sauma im odpowiedział: 

 
Wyznanie wiary rabbana Saumy 

„Wierzę w jednego Boga, ukrytego, wiecznego, bez 

początku i bez końca, Ojca, Syna i Ducha Świętego: 

Trzy Osoby, równe sobie i niepodzielne; pomiędzy 

którymi nie ma pierwszego i ostatniego, młodszego 

i starszego; stanowią jedność w naturze, choć w trzech 

osobach: Ojciec jest rodzicielem, Syn jest zrodzonym, 

a Duch pochodzącym. W ostatnich czasach, jedna 

z osób Królewskiej Trójcy, Syn, przyjął ciało doskona-

łego człowieka Jezusa Chrystusa z Maryi, świętej 

dziewicy; i zjednoczył się z nim cieleśnie i w nim zba-

wił świat. W swoim bóstwie jest on zrodzony przed 

wiekami przez Ojca; w swoim człowieczeństwie został 

zrodzony w konkretnym czasie z Maryi; jedność ta jest 

nierozłączna i niepodzielna na wieki, bez przemieszania 

i podziałów. Syn tej jedności jest doskonałym Bogiem 

i doskonałym człowiekiem, o dwóch naturach, ale 

w jednej osobie”. 

Kardynałowie zapytali: „Czy Duch Święty pochodzi 

od Ojca, czy od Syna, czy jest oddzielny?”. Rabban 

Sauma odpowiedział pytaniem: „Czy Ojciec, Syn 

i Duch są zjednoczeni w naturze, czy rozdzieleni?”. Ci 

odrzekli: „Są powiązani w naturze, lecz rozdzieleni, 

jeżeli chodzi o indywidualne cechy”. Sauma zapytał: 

„Jakie są ich indywidualne cechy?”. Ci powiedzieli: 

„U Ojca jest to dar rodzenia, u Syna bycie zrodzonym, 

a u Ducha pochodzenie”. Sauma zapytał: „Który z nich 

jest przyczyną drugiego?”. Kardynałowie odpowiedzie-

li: „Ojciec jest przyczyną dla Syna, a Syn jest przyczy-

ną dla Ducha”. Sauma rzekł „Jeśli są oni równi w na-

turze, w działaniu, w mocy i w panowaniu, a Trzy 

Osoby są jednością, to jak jest możliwe, by jedna 

z nich była przyczyną innej? Jeśli tak, to i Duch powi-

nien być przyczyną innej osoby. Spór o słowa znajduje 

się poza wiarą mędrców. Nie potrafię znaleźć nic po-

dobnego do waszych słów. Bowiem dusza jest przyczy-

ną myślenia i życia, ale myślenie nie jest przyczyną ży-

cia. Słońce jest przyczyną światła i ciepła, ale ciepło 

nie jest przyczyną światła. Dlatego uważamy, iż Ojciec 

jest przyczyną Syna i Ducha, i że obaj od niego pocho-

dzą. Adam zrodził Seta, a i Ewa od niego pochodzi, 

i jest ich troje; gdyż nie ma żadnej różnicy w czci po-

między zrodzeniem i pochodzeniem”. 

Wtedy kardynałowie rzekli: „Wyznajemy, że Duch 

pochodzi od Ojca i Syna, a nie tak, jak powiedzieliśmy, 

gdyż tylko poddawaliśmy próbie twoją skromność 

[wiarę]”. Sauma odrzekł „Nie jest właściwym, aby coś 

miało dwie, trzy czy cztery przyczyny; myślę, że to nie 

odpowiada naszemu wyznaniu wiary”. Oni przerwali 

mu wysuwając wiele argumentów, ale okazywali też 

wielki szacunek dla tego, co mówił. 

Następnie rabban Sauma powiedział: „Przyszedłem 

z krajów odległych nie po to, aby dyskutować lub by 

pouczać w kwestii wiary, lecz po to, by uzyskać błogo-

sławieństwo mar Papy i u grobów świętych, a także by 

przekazać słowa króla [Arguna] i katolikosa. Jeżeli to 

możliwe, odsuńmy na bok spory i dajcie mi kogoś, kto 

by mi pokazał tutejsze kościoły i groby świętych. Oka-

zalibyście tym wielką łaskę waszemu słudze i ucznio-

wi”.  
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Wtedy kardynałowie wezwali emira miasta i kilku 

mnichów i polecili im, by pokazali mu tamtejsze ko-

ścioły i miejsca święte. Poszli też zaraz i zobaczyli 

miejsca, o których teraz napiszemy. Najpierw udali się 

do kościoła świętych Piotra i Pawła. Znajduje się tam 

grób, w którym złożone jest ciało świętego Piotra, 

a nad nim ołtarz. Wielki ołtarz pośrodku kościoła ma 

cztery wejścia z żelaznymi drzwiami, ozdobionymi 

wzorami. Na tym ołtarzu odprawia Eucharystię mar 

Papa i nikt inny oprócz niego nie może tam stać. Na-

stępnie zobaczyli tron mar Piotra, na którym zasiada 

mar Papa po wybraniu, oraz czyste płótno, na którym 

nasz Pan pozostawił odbicie swojego oblicza, które po-

słał do króla Abgara z Urhy45. Ogromu tej świątyni 

i jej wspaniałości nie sposób opisać. Ma ona 108 ko-

lumn i znajduje się w niej także inny ołtarz, przy któ-

rym ich Król Królów jest koronowany przez papieża 

i ogłaszany „Cesarzem, Królem Królów”. Podobno po 

modlitwie mar Papa podnosi koronę stopami i wkłada 

na głowę cesarza, aby podkreślić wyższość władzy ka-

płańskiej nad królewską. 

Gdy zobaczyli już wszystkie kościoły i klasztory 

w wielkim Rzymie, udali się poza miasto do kościoła 

mar Pawła Apostoła, gdzie pod ołtarzem znajduje się 

jego grób. Można tam zobaczyć również łańcuch, któ-

rym Paweł był związany, gdy go prowadzono na to 

miejsce. W tym ołtarzu znajduje się również relikwiarz 

ze złota z głową męczennika mar Szczepana, oraz ręka 

mar Ananiasza, który ochrzcił Pawła. Jest tam również 

laska Pawła Apostoła. Następnie udali się na miejsce, 

gdzie Paweł Apostoł został ukoronowany [męczeń-

stwem]. Podobno jego odrąbana głowa podskoczyła 

trzy razy w powietrzu, za każdym razem wojąc „Chry-

stus! Chrystus!”, a tam gdzie upadała, wytrysnęła woda, 

która uzdrawiała i pomagała wszystkim cierpiącym. 

W miejscu tym znajduje się wspaniała świątynia, 

w której są kości męczenników i sławnych ojców, 

gdzie otrzymali błogosławieństwo. 

Poszli także do kościoła Panny Maryi i mar Jana 

Chrzciciela i zobaczyli tam tunikę naszego Pana, całą 

tkaną. W kościele tym znajduje się również stół, na 

którym nasz Pan poświęcił dary i rozdał swoim ucz-

niom. Każdego roku mar Papa święci na tym stole mi-

sterium paschalne. W kościele znajdują się cztery ko-

lumny z brązu, z których każda ma sześć łokci 

grubości. Mówią, że królowie przywieźli je z Jerozo-

limy. Zobaczyli tam także naczynie, w którym został 

ochrzczony Konstantyn, zwycięski król, zrobione 

                                                
45  Król Abgar V panował w Urha (Edessie) z przerwami w latach 

4 p.n.e. – 50. Według legendy wysłał on do Jezusa posłańca 

z  prośbą o uzdrowienie. Jezus przyłożył chustę do swej twarzy 

i w ten sposób powstał obraz (mandylion), dzięki któremu król 

odzyskał zdrowie. 

z czarnego polerowanego kamienia. Kościół jest bardzo 

duży i szeroki, a w nawie znajduje się sto czterdzieści 

białych marmurowych filarów. Widzieli również miej-

sce pojedynku Szymona Piotra z Szymonem [Magiem], 

który spadł i połamał kości46. 

Stamtąd udali się do kościoła Matki Bożej [Więk-

szej], gdzie wyniesiono relikwiarz z berylu, w którym 

znajdowała się szata Matki Bożej i kawałek drewna, na 

którym leżał nasz Pan, gdy był dzieckiem. Widzieli 

także głowę Mateusza Apostoła w srebrnym relikwia-

rzu, oraz stopę Filipa Apostoła, ramię Jakuba syna Ze-

bedeusza w tamtejszym kościele Apostołów. Później 

widzieli jeszcze inne budowle, których nie da się opisać 

słowami, a opowieść o nich byłaby tak długa, że ich 

opis opuściliśmy. 

Następnie rabban Sauma i jego towarzysze powróci-

li do kardynałów i podziękowali im za możliwość zo-

baczenia świątyń i otrzymania w nich błogosławieństwa. 

Sauma zapytał też o pozwolenie udania się do innych 

królów, żyjących poza Rzymem, a oni zgodzili się, 

mówiąc: „Nie możemy dać ci odpowiedzi, póki nie zo-

stanie wybrany nowy papież”. 

Udali się więc do Toskanii, gdzie zostali z czcią 

powitani, a następnie do Genui. W tym kraju nie ma 

króla, lecz ludzie sami wybierają wielkiego człowieka, 

aby nimi rządził. Gdy ludzie z Genui usłyszeli, że 

przybył poseł króla Arguna, ich rabbon (wódz) wy-

szedł po niego na czele wielkiego tłumu i zaprowadzo-

no go do miasta. Był tam wspaniały kościół pod we-

zwaniem świętego Wawrzyńca, w którym znajdowało 

się ciało świętego mar Jana Chrzciciela w trumnie 

z czystego srebra. Ujrzeli w nim sześcioboczne naczy-

nie ze szmaragdów, które jest uważane za miskę, z któ-

rej nasz Pan spożywał Paschę ze swoimi uczniami 

i która została tutaj przywieziona, kiedy zdobyto Jero-

zolimę. Stamtąd poszli do kraju Unbar [Umbria lub 

Lombardia] i widzieli, że tamtejsi ludzie nie poszczą 

podczas pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. A kiedy 

zapytali ich: „Czemu tak czynicie i różnicie się od in-

nych chrześcijan”, ci odpowiedzieli: „To tutejszy zwy-

czaj. Kiedy po raz pierwszy głoszono nam Ewangelię, 

nasi ojcowie byli słabi w wierze i nie umieli pościć, 

dlatego polecono im, aby pościli tylko czterdzieści dni”. 

 

 

 

 

                                                
46  Szymon Mag to według Dziejów Apostolskich Samarytanin, któ-

ry chciał kupić od apostołów dar udzielania Ducha Świętego 

(Por. Dz 8,9-24), uważany za ojca gnostycyzmu. Według legen-

dy w czasie mistycznego pojedynku ze św. Piotrem wyśmiewał 

chrześcijaństwo i pozorował własne wniebowstąpienie. Gdy 

św. Piotr wezwał imienia Chrystusa, Szymon spadł na ziemię 

i zginął. 
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Rabban Sauma we Francji 

Następnie udali się do Paryża, do króla Francji47. Król 

wysłał wielką grupę ludzi, aby ich spotkali i przypro-

wadzili do miasta z honorami i czcią. Jego ziemia roz-

ciąga się na ponad miesiąc drogi. Król Francji przy-

dzielił rabbanowi Saumie miejsce do zamieszkania, 

a trzy dni później wysłał jednego ze swoich emirów 

i wezwał go przed swe oblicze. Kiedy Sauma przybył, 

król podniósł się na powitanie, pozdrowił go i rzekł: 

„Po co przybyłeś i kto cię przysyła?”. A rabban Sauma 

odpowiedział: „Król Argun i katolikos Wschodu wysła-

li mnie w sprawach dotyczących Jerozolimy”. I przed-

stawił mu wszystko, co wiedział, a także przekazał mu 

listy, które miał ze sobą i dary, które przywiózł. Król 

Francji odpowiedział: „Jeśli Mongołowie, nie będący 

chrześcijanami, zamierzają walczyć z Arabami i zdo-

być Jerozolimę, to tym bardziej powinniśmy walczyć 

my, jeśli tak zechce nasz Pan”. Sauma rzekł: „Teraz, 

gdy zobaczyliśmy na własne oczy chwałę twojego kró-

lestwa i blask twojej siły, prosimy cię, abyś polecił 

swoim ludziom, by pokazali nam kościoły, groby i re-

likwie świętych, a także to, co jest w twoim kraju, 

a czego nie można zobaczyć w żadnym innym miejscu, 

tak abyśmy mogli po powrocie opowiedzieć w naszym 

kraju, co widzieliśmy”. Wtedy król nakazał swoim 

emirom: „Idźcie i pokażcie im wszystkie wspaniałe 

rzeczy, które tutaj mamy, a następnie ja sam pokażę im 

co mam”. I emirowie wyszli z nimi. 

Rabban Sauma i jego towarzysze pozostali przez 

miesiąc we wspaniałym mieście Paryżu i zobaczyli 

wszystko, co w nim się znajdowało. Było w nim trzy-

dzieści tysięcy studentów studiujących nauki kościelne, 

jak komentarze i egzegezę Pisma Świętego, a także 

świeckie: mądrości, czyli filozofię, retorykę, medycynę, 

geometrię, arytmetykę oraz naukę o planetach i gwiaz-

dach, i pilnie piszących. Wszyscy ci studenci otrzymy-

wali pieniądze na utrzymanie od króla. Widzieli także 

wspaniały kościół, w którym znajdowały się grobowce 

zmarłych królów i ich pomniki ze złota i srebra. 

Mieszka tam pięciuset mnichów, których zadaniem jest 

odprawianie ceremonii w tym miejscu, a wszyscy oni 

jedzą i piją na koszt króla. Korony królów, ich zbroje 

i ubrania zostały złożone na tych grobowcach. Krótko 

mówiąc, rabban Sauma i jego towarzysze zobaczyli 

wszystko, co wspaniałe i sławne. 

Potem król posłał po nich i wezwał ich, a oni przy-

szli do niego do kościoła i zobaczyli go stojącego z bo-

ku ołtarza i pozdrowili go. A on zapytał rabbana Sau-

mę: „Czy widziałeś wszystko, co mamy, czy też 

jeszcze coś chciałbyś zobaczyć?”. Sauma podziękował 

mu za wszystko. Wtedy podeszli z królem do ołtarza ze 

złota, król otworzył go i wyjął z niego skrzynię z bery-

                                                
47  Filip IV Piękny panował w latach 1285–1314. 

lu, w której złożona była korona cierniowa, którą Ży-

dzi włożyli na głowę naszego Pana przy ukrzyżowaniu. 

Korona była widoczna w zamkniętej skrzyni, dzięki 

przeźroczystości berylu, z którego była zrobiona 

skrzynia. Znajdował się w niej również kawałek drew-

na z krzyża. Król rzekł do rabbana Saumy i jego towa-

rzyszy: „Kiedy przodkowie nasi zdobyli Konstantyno-

pol i Jerozolimę, przywieźli stamtąd te święte 

przedmioty”. Potem podziękowali królowi i poprosili, 

aby pozwolił im odjechać. A on rzekł: „Wyślę z wami 

jednego z moich wielkich emirów, aby zanieśli odpo-

wiedź królowi Argunowi”. Król ofiarował też rabba-

nowi Saumie dary i drogocenne stroje. 

 
Rabban Sauma u króla Anglii 

Odjechali z Paryża i udali się do króla Anglii do Ga-

skonii48. Po dwudziestu dniach dotarli do miasta [Bor-

deaux], a jego mieszkańcy wyszli im na spotkanie i za-

pytali: „Kim jesteście?”. Sauma i jego towarzysze 

odpowiedzieli: „Jesteśmy posłańcami i przybywamy 

zza wschodnich mórz, jesteśmy wysłannikami króla, 

patriarchy i książąt mongolskich”. Ludzie spiesznie 

udali się do króla i powiadomili go o ich przybyciu, 

a ten przywitał ich z radością. Towarzysze rabbana 

Saumy przekazali królowi pismo od króla Arguna i da-

ry, które im przekazał, a także list katolikosa. Król 

ucieszył się bardzo, zwłaszcza gdy rabban Sauma mó-

wił o sprawach dotyczących Jerozolimy. Powiedział: 

„My, tutejsi królowie odzialiśmy na nasze ciała symbol 

krzyża i nie myślimy o niczym innym, jak o tym. Ode-

tchnąłem z ulgą, gdy usłyszałem, że król Argun myśli 

tak jak ja myślę”. Król polecił rabbanowi Saumie od-

prawić Eucharystię, a ten sprawował ją w obecności 

króla i jego dworu. Król przyjął Komunię świętą i wy-

prawił tego dnia wielką ucztę. 

Wtedy rabban Sauma rzekł do króla: „Prosimy cię, 

o królu, poleć swoim sługom, aby pokazali nam ko-

ścioły i groby, które są w tym kraju, tak byśmy mogli 

o nich opowiedzieć po powrocie na Wschód”. Król 

rzekł: „Tak powiedzcie królowi Argunowi i wszystkim 

mieszkańcom Wschodu: widzieliśmy coś najwspanial-

szego, a mianowicie, że w kraju Franków nie ma 

dwóch wierzeń, lecz jedno – wiara w Jezusa Chrystusa, 

którą wyznają wszyscy chrześcijanie”. Król ofiarował 

im wiele darów oraz pieniędzy na wydatki w drodze. 

 
Powrót Rabbana Saumy do Rzymu 

Udali się do Genui, aby tam spędzić zimę. Gdy przyby-

li, ujrzeli ogród przypominający raj; zima tam jest ła-

godna, a lato niezbyt gorące. Zielone rośliny można 

znaleźć tam przez cały rok, a na drzewach są liście 

                                                
48  Król Edward I Długonogi był królem Anglii w latach 1272–

1307. Do jego królestwa należała część dzisiejszej Francji. 
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i owoce. W mieście tym jest także pewien rodzaj wino-

rośli, który rodzi winogrona siedem razy w roku, lecz 

ludzie nie wyciskają z niego wina. 

Pod koniec zimy przybył z kraju Almadan [Niemcy] 

ważny człowiek, będący wizytatorem mar Papy i jadą-

cy do Rzymu. Gdy usłyszał o rabbanie Saumie, przy-

szedł go odwiedzić i spotkać. Kiedy wszedł, pozdrowili 

się i pocałowali w imię Chrystusa, a wizytator rzekł: 

„Przyszedłem, aby się z tobą zobaczyć. Słyszałem, że 

jesteś dobrym i mądrym człowiekiem, a także, że 

chcesz udać się do Rzymu”. Sauma odrzekł: „Cóż mo-

gę powiedzieć, drogi i szlachetny człowieku. Przyby-

łem z poselstwem od króla Arguna i katolikosa Wscho-

du do mar Papy w sprawie Jerozolimy. Oto minął już 

rok, a nowy papież nie został wybrany. Jaką odpo-

wiedź mam dać Mongołom, kiedy powrócę? Ci, którzy 

mają serca twarde jak kamień, chcą zdobyć Święte 

Miasto, a ci, którzy powinni, nie myślą o tym i nie 

uważają tej sprawy za ważną. Nie wiem, co powiedzieć, 

gdy wrócę”. Wtedy wizytator rzekł do niego: „Twoje 

słowa są prawdziwe. Pojadę, przekażę wszystko co 

powiedziałeś kardynałom i przynaglę ich, by mianowali 

nowego papieża”. 

Wizytator odjechał i udał się do Rzymu, gdzie 

przedstawił sprawę królowi, to znaczy mar Papie, i te-

go samego dnia papież wysłał posłańca do rabbana 

Saumy i jego towarzyszy, by do niego przyjechali. Gdy 

tylko posłaniec przybył, spiesznie wyruszyli do Rzymu 

i przybyli tam w ciągu piętnastu dni. Zapytali: „Kto 

został wybrany na papieża?”. Odpowiedziano im: „Bi-

skup, który rozmawiał z wami, gdy przybyliście tutaj 

po raz pierwszy, o imieniu Mikołaj”49. Rabban Sauma 

i jego towarzysze ucieszyli się wielce. Kiedy przybyli 

mar Papa wysłał metropolitę i dużą grupę ludzi, aby 

ich powitać. Rabban Sauma przyszedł przed oblicze 

mar Papy, który siedział na swoim tronie i przybliżył 

się do papieża, kłaniając się do ziemi i całując jego rę-

ce i stopy; następnie wycofał się do tyłu z rękami sple-

cionymi na piersi. Następnie przemówił do mar Papy: 

„Niech twój tron będzie trwał na wieki, o nasz ojcze 

i niech będzie błogosławiony ponad wszystkich królów 

i narody! Niech pokój panuje w twoich dniach w całym 

Kościele po najdalsze krańce ziemi! Teraz, gdy ujrza-

łem twoją twarz, moje oczy zostały oświecone i nie 

odejdę ze smutnym sercem do krajów Wschodu. Dzię-

kuję dobroci Boga, który uczynił mnie godnym zoba-

czenia twej twarzy”. Potem Sauma przekazał mu dary 

króla Arguna, jego listy oraz dary katolikosa Jabalaha 

i jego listy. Mar Papa radował się i bardziej honorował 

Saumę niż było to w zwyczaju. Rzekł do niego: „Było-

by dobrze, abyś został z nami na święta [wielkanocne] 

                                                
49  Mikołaj IV (1227–1292) został wybrany na papieża 13 lutego 

1288 r. 

i zobaczył nasze zwyczaje”. Tego dnia przypadał śro-

dek postu Pańskiego [tj. Wielkiego Postu]. Sauma od-

rzekł: „Wasze polecenie jest wysokie i wzniosłe”. Mar 

Papa wyznaczył mu miejsce do zamieszkania i miano-

wał służących, aby miał wszystko, czego potrzebuje. 

Po kilku dniach rabban Sauma rzekł do mar Papy: 

„Chciałbym odprawić Eucharystię, tak abyście mogli 

zobaczyć naszą liturgię”, a mar Papa nakazał przygo-

tować wszystko, o co prosił. Tego dnia wielu ludzi 

zgromadziło się, by zobaczyć, jak poseł od Mongołów 

sprawuje Eucharystię. Gdy zobaczyli, uradowali się 

i powiedzieli: „Język jest inny, lecz obrzędy te same”. 

Była to niedziela, kiedy śpiewa się modlitwę „Ten, któ-

ry uzdrawia”. Po odprawieniu Eucharystii Sauma pod-

szedł do mar Papy i pozdrowił go, a papież rzekł: 

„Niech Bóg przyjmie twoją ofiarę i cię błogosławi, 

niech przebaczy twoje przewinienia i grzechy”. Wtedy 

Sauma poprosił: „Oprócz przebaczenia moich przewi-

nień i grzechów, które otrzymałem od Was, błagam 

Was, o nasz święty ojcze, abym mógł z twoich rąk 

otrzymać Komunię świętą, tak aby odpuszczenie moich 

grzechów było całkowite”. A papież rzekł „Niech tak 

się stanie!”. W następną niedzielę przypadała Niedziela 

Palmowa i od świtu niezliczone tysiące i dziesiątki ty-

sięcy ludzi zgromadziło się przed tronem papieskim 

przynosząc gałązki oliwne, które papież błogosławił 

i dawał kardynałom, a następnie metropolitom, bisku-

pom, emirom, dostojnikom i wszystkim ludziom. Po-

tem podniósł się z tronu i przeniesiono go z wielką 

czcią do kościoła. On podszedł do ołtarza, zmienił sza-

ty i przywdział czerwony ornat ze złotymi nićmi, zdo-

biony drogocennymi kamieniami, hiacyntami i buty 

z perłami. Następnie podszedł od ołtarza do ambony 

i zaczął nauczać. Pobłogosławił dary ofiarne i podał 

Komunię świętą Saumie jako pierwszemu z wszystkich, 

po tym jak ten wyznał swoje grzechy, a papież przeba-

czył jego występki i jego grzechy oraz grzechy jego oj-

ców. I radował się rabban Sauma z przyjęcia Euchary-

stii z rąk mar Papy. Przyjął ją ze łzami, dziękując Bogu 

i rozważając miłosierdzie, które zostało na niego wyla-

ne. 

Potem, w dniu Świętej Paschy [w Wielki Czwartek], 

mar Papa udał się do kościoła mar Jana Chrzciciela, 

gdzie zebrało się wielu ludzi, wszedł do wielkiej wy-

strojonej kaplicy, przed którą znajdował się duży plac, 

a kardynałowie, metropolici i biskupi weszli wraz 

z nim i zaczęli recytować modlitwę. Po jej zakończeniu 

mar Papa skierował się do zebranych i nauczał ich 

zgodnie ze zwyczajem; z powodu wielkiego tłumu ludzi, 

nie było słychać żadnego słowa poza „amen”. Ale gdy 

mówiono „amen” ziemia drgała. Mar Papa zszedł do 

ołtarza i poświęcił olej z mirry, tzn. olej do namasz-

czenia, a następnie poświęcił święte dary i rozdał je lu-
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dziom. Potem wszedł do wielkiego kościoła i dał każ-

demu z ojców dwa listki złota i trzydzieści srebrnych 

monet, po czym wyszedł. Później mar Papa zebrał lu-

dzi z jego celi [dworu], umył im stopy i wytarł je 

w chustę, którą miał owiniętą na biodrach. Kiedy skoń-

czył wszystkie posługi Paschy, w połowie dnia wypra-

wił wspaniałą ucztę, a służący postawili przed każdym 

porcję jedzenia. Było tam ok. dwa tysiące ludzi. A gdy 

wzięli chleb ze stołu, zostały jeszcze tylko trzy godziny 

do końca dnia. 

Następny dzień był dniem Męki naszego Zbawiciela. 

Mar Papa założył czarny strój, a wszyscy wielebni oj-

cowie zrobili to samo. Wyszli boso i poszli do kościoła 

Krzyża świętego. Mar Papa oddał hołd Krzyżowi, po-

całował Go i podał każdemu z wielebnych ojców. Gdy 

ujrzały to tłumy ludzi, odsłonili głowy i uklękli na ko-

lana oddając Mu hołd. Potem mar Papa zwrócił się do 

ludzi i nauczał ich, czyniąc znak krzyża na wszystkie 

cztery strony świata. Gdy modlitwy zostały zakończone, 

papież przyniósł dary paschalne i dodał do nich wino, 

po czym spożył je sam, gdyż u chrześcijan nie ma 

zwyczaju przyjmowania Komunii świętej w dniu męki 

naszego Pana, po czym wrócił do swego domu. 

Następnego dnia w Sobotę Światła [Wielką Sobotę], 

mar Papa wszedł do kościoła, gdzie były czytane księgi 

proroków i proroctwa dotyczące Mesjasza. Ustawiono 

chrzcielnicę, a dookoła niej ułożono gałęzie mirty, 

a mar Papa poświęcił wodę chrzcielną, ochrzcił troje 

dzieci i naznaczył je znakiem krzyża. Potem udał się 

w kierunku ołtarza, zmienił swe szaty pasyjne na cere-

monialny ornat, którego wartości nie da się wyrazić 

i pobłogosławił dary ofiarne. 

W Niedzielę Zmartwychwstania mar Papa udał się 

do kościoła Maryi Panny. Papież, kardynałowie, me-

tropolici, biskupi i cały naród pozdrawiali się nawza-

jem i całowali w usta. Potem mar Papa odprawił Eu-

charystię, rozdał Komunię świętą i wrócił do pałacu, 

gdzie wyprawił wielką ucztę. Panowała nieskończona 

radość. W następną niedzielę mar Papa nałożył ręce 

i wyświęcił trzech biskupów. Rabban Sauma i jego to-

warzysze widzieli te obrzędy i obchodzili błogosławio-

ne święto wraz ze wszystkimi. 

Potem rabban Sauma poprosił mar Papę o pozwole-

nie na powrót, a ten rzekł: „Pragnęlibyśmy, abyś został 

z nami, jeśli zostaniesz, będziemy cię strzegli jak źre-

nicy oka”. Lecz Sauma odpowiedział: „O nasz ojcze, 

przyszedłem jako poseł na waszą służbę. Gdybym 

przybył ze względu na własne pragnienia, chętnie bym 

przeżył resztę mojego życia w waszej służbie przy ze-

wnętrznych drzwiach waszego pałacu. Jednak jeśli 

wrócę i pokażę tamtejszym królom łaski, którymi mnie 

niedostojnego obdarzyłeś, wierzę, że chrześcijanie zy-

skają na tym wiele spokoju. Dlatego błagam waszą 

Świętobliwość o podarowanie mi kilku relikwii [świę-

tych]”. Mar Papa rzekł: „Jeśli mielibyśmy zwyczaj 

rozdawać te relikwie, to nawet gdyby ich była cała gó-

ra, dawno by się skończyły. Ponieważ jednak przybyłeś 

z dalekiego kraju, damy ci kilka”. I dał Saumie kawa-

łek szaty naszego Pana Chrystusa i skrawek chusty 

Panny Maryi, a także małe cząsteczki relikwii świętych. 

Wysłał też do mar Jabalahy koronę, którą miał na gło-

wie, ze szczerego złota i wysadzaną drogocennymi ka-

mieniami; i święte ornaty wykonane z czerwonego 

sukna ze złotymi nićmi; i skarpety i buty z prawdzi-

wymi perłami; i pierścień ze swego palca; i bullę, która 

dawała mu patriarchalną władzę nad całym Wschodem. 

Rabban Sauma otrzymał też od papieża dekret upoważ-

niający do odwiedzania wszystkich chrześcijan jako ge-

neralny wizytator. Mar Papa pobłogosławił go i polecił 

wydzielić mu na wydatki w podróży tysiąc pięćset 

mithqali czerwonego złota. Posłał również dary dla 

króla Arguna. Papież objął Saumę, ucałował i wypuścił 

go. A Sauma dziękował Panu, że był godnym takiej ła-

ski. 

 
Powrót Rabbana Saumy od mar Papy, katolikosa i pa-

triarchy całego Zachodu  

Rabban Sauma powrócił. Przemierzył znów morza, 

przez które przybył i dotarł w pokoju do króla Arguna 

w zdrowiu ciała i duszy. Przekazał mu list z błogosła-

wieństwem i dary od mar Papy i od wszystkich królów 

Franków, i opowiedział mu z jaką miłością był przyjęty 

i jak chętnie przyjęto listy, które przekazał. Opowie-

dział także o wspaniałych rzeczach, które widział i o 

mocy ich królestw. Król był zadowolony, cieszył się, 

podziękował mu i rzekł: „Jesteś starcem, a my nałoży-

liśmy na ciebie taki trud. W przyszłości nie będziemy 

cię wysyłać, by się z tobą nie rozstawać, lecz zbuduje-

my kościół przy bramie naszego dworu, w którym bę-

dziesz odprawiał liturgię i modlił się”. Sauma rzekł 

„Jeśli król zezwoli, to niech przybędzie tu katolikos 

mar Jabalaha, by odebrać dary, wysłane dla niego 

przez mar Papę, a także podarowane przez niego świę-

te ornaty. On mógłby zbudować kościół przy dworze 

według planu króla i poświęcić go”. Tak też się stało. 

Ponieważ nie było naszym zamiarem opowiadać 

o wszystkim, co zrobił lub widział rabban Sauma, opu-

ściliśmy wiele z tego, co on sam napisał w języku per-

skim, a to, co zostało tutaj opisane, skrócono lub roz-

winięto w zależności od potrzeby. 
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Wstęp 

Gdy w 1922 r. do Shaowu 邵武 przybyła pierwsza grupa 

trzech misjonarzy salwatoriańskich, na terenie przyszłej 

Prefektury Apostolskiej Shaowu posługiwało dwóch 

dominikanów z Hiszpanii, a liczba wiernych wynosiła 

846 ochrzczonych, w tym 504 w Shaowu. W 1929 r. 

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary utworzyła niezależną 

Misję Shaowu, a w 1938 podniosła ją do rangi prefek-

tury. Do tego roku liczba wiernych wzrosła do 2830, 

z czego w Shaowu było 1334 katolików. Kościół stacji 

głównej przy wschodniej bramie, wybudowany przez 

misjonarzy dominikańskich w latach 1918–1920, już 

w roku 1936 z trudem mógł pomieścić rosnącą liczbę 

wiernych. 

 

Przyczyny rozpoczęcia budowy 

Ks. Inigo König, drugi przełożony niezależnej Misji 

Shaowu (9 lipca 1936 – 21 maja 1938), już w pierwszych 

miesiącach po objęciu urzędu zaczął myśleć o budowie 

drugiego kościoła w Shaowu 1 . Potrzeba zbudowania 

drugiego centrum duszpasterskiego przy bramie połu-

dniowej wynikała z faktu, że w tej części miasta 

mieszkała największa i stale rosnąca grupa nowo 

ochrzczonych. Dla nich jedyny istniejący w 1936 r. 

kościół, był oddalony o około 10–15 minut marszu. 

Ponadto był on za mały, aby pomieścić wszystkich 

wiernych podczas większych uroczystości, gdy do pa-

rafian z miasta dołączali katolicy z okolicznych wiosek. 

Najprawdopodobniej w październiku 1936 r. został 

                                                
1  Wzmianki o potrzebie i zapoczątkowaniu pracy duszpasterskiej 

przy południowej bramie miasta znajdują się w listach ks. Inigo 

Königa do przełożonego generalnego, na przykład: z dnia 

9 października 1936 i z 24 listopada 1936 (Archiwum generalne 

salwatorianów w Rzymie (dalej: AGS): AGS, M-2, Coll. 6: 11.12. 

przyjęty do Kościoła katolickiego protestancki pastor 

pomocniczy, Paul Li, który ofiarował misji katolickiej 

swój dom przy południowej bramie miasta. Ks. Inigo 

bezzwłocznie otworzył w nim skromny ośrodek dusz-

pasterski: w sobotę odbywała się tam spowiedź, a w 

niedzielę poranna Msza Święta z kazaniem. W inne dni 

tygodnia nawrócony pastor, mianowany katechetą, 

przygotowywał tam do chrztu kolejne grupy katechu-

menów2.  

Drugą przyczyną budowy nowego kościoła było 

ślubowanie złożone w 1931 r. przez ks. Heriberta 

Winklera SDS, pierwszego superiora Misji Shaowu, gdy 

został uwięziony w Shaowu przez chińskich bandytów, 

podających się za komunistycznych partyzantów i żą-

dających bardzo wysokiego okupu (ok. 15 000 dolarów 

amerykańskich). Przyrzekł wtedy w imieniu wszystkich 

misjonarzy, że jeśli odzyskają wolność i szczęśliwie 

powrócą, to wybuduje kościół pod wezwaniem Matki 

Boskiej Fatimskiej. I rzeczywiście uwięzieni 8 czerwca 

misjonarze trzy dni później po zapłaceniu części żąda-

nego okupu, zostali zwolnieni i szczęśliwie dotarli do 

Fuzhou 福州, niemal cudownie unikając wywrócenia 

łodzi na wezbranej rzece Min 閩 podczas mijania bystrza 

koło wioski Yatatang. Dopiero po czterech latach mogli 

powróć na swoje placówki, aby odbudować zrujnowaną 

misję i przystąpić do spełnienia złożonego przyrzecze-

nia3.  

 

Przygotowania i etapy budowy 

Przygotowania do budowy rozpoczęły się niemal od razu 

po otwarciu tymczasowego ośrodka duszpasterskiego 

w domu Paula Li. Już w listopadzie 1936 r. udało się 

znaleźć odpowiedni plac przy skrzyżowaniu dróg, blisko 

południowej bramy miasta. Okazało się jednak, że plac 

posiada czterech właścicieli, przy czym dwóch z nich już 

sprzedało swoją część stowarzyszeniu stolarzy, pra-

                                                
2  Zob. Peter Hüntemann, Our Lady of Fatima and our Mission, 

„The Savior’s Call“ t. 19/March, 1941, nr 3, s. 72. 
3  Warto tu zauważyć, że zachowane listy uczestników dramatycz-

nych wydarzeń w czerwcu 1931 r. nic nie wspominają o złożonym 

ślubowaniu: np. listy ks. Heriberta Winklera SDS: pierwszy do 

Generała Zakonu z 15 czerwca (w: AGS, M-2, Coll. 6: 11.11) 

i drugi do ks. Winfrida Herbsta z 11 lipca (opublikowany w „The 

Savior’s Call” t. 9, nr. 10, s. 300-303) lub list przełożonej sal-

watorianek w Shaowu, s. Elekty Schlusche do Przełożonej Ge-

neralnej w Rzymie (w Archiwum Generalnym Salwatorianek 

[dalej AGSor], China). O potrzebie spełnienia tego przyrzeczenia 

piszą natomiast misjonarze, którzy później przybyli do Chin, np. 

ks. Ludwik Heitfeld SDS, list z 22 stycznia 1937 r. do Generała 

Zakonu (w AGS, M-2, Coll. 7: 11.13) lub ks. Inigo König, list z 8 

lipca 1937 r. do Generała Zakonu (w AGS, M-2, Coll. 6: 11.12). 

Wspomina o tym ślubowaniu także przełożony generalny, 

ks. Franciszek Emmenegger SDS, w sprawozdaniu po kanonicznej 

wizytacji Misji Shaowu w roku 1947 (w: „Annales SDS” t. 5, nr 3, 

s. 11). 

 
 

 

 

Kościół Matki Boskiej Fatimskiej 

w Shaowu, Fujian 
 

ks. Julian Bednarz SDS  
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gnących zbudować w tym miejscu „świątynię ku czci 

pogańskich bożków”. Po kilku dniach trudnych nego-

cjacji i podczas odprawiania nowenny z prośbą o wsta-

wiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej, plac przeszedł na 

własność misji katolickiej 4 . Nie zwlekając bracia 

Herrmann-Josef Krause SDS 5 i Anastasius Pohl SDS 6 

przygotowali plan budynku, obliczyli ilość potrzebnych 

materiałów i oszacowali, że nowy kościół będzie kosz-

tował około 1660 dolarów amerykańskich. 

Niestety, w roku 1937 misja była w trudnej sytuacji 

finansowej, ponieważ przestały napływać ofiary z pro-

kury w Niemczech, a równocześnie zwiększała się liczba 

misjonarzy i trwała budowa dużego kościoła w Guangze 

光澤. Niespodziewanie pojawili się dwaj dobrodzieje. 

Pierwszym z nich był wspomniany wyżej konwertyta 

Paul Li, który zrezygnował z miesięcznej opłaty za 

używanie swego domu przy południowej bramie miasta 

w celach duszpasterskich, przeznaczając te pieniądze na 

budowę nowej świątyni. Drugim okazał się pan Ferdy-

nand (Fernand) Roy, francuski konsul w prowincji Fu-

jian i długoletni przyjaciel salwatorianów. Z listu ks. 

Ludwika Heitfelda dowiedział się o planach budowy 

kościoła ku czci Matki Boskiej Fatimskiej w Shaowu 

i wyraził gotowość pomocy. Podczas spotkania z prze-

łożonym misji, ks. Inigo Königiem, br. Herrman-

nem-Josefem Krause i ks. Ludwikiem Heitfeldem, 

w czerwcu 1937 r. zadeklarował sfinansowanie przed-

stawionego mu projektu. Obiecaną sumę 2000 chińskich 

taelów (około 1000 dolarów amerykańskich) wpłacił 

w dwóch ratach na konto misji7. Dzięki temu można było 

natychmiast przystąpić do budowy. 

Poświęcenia placu i obrazu Matki Boskiej Fatimskiej 

dokonał 5 lipca ks. Inigo König. Ceremonia składała się 

z dwóch części: najpierw w pobliskim domu katechety 

ks. Inigo odprawił Mszę Świętą, a następnie udał się 

w procesji z wiernymi i robotnikami na plac budowy; po 

poświęceniu placu i obrazu ten ostatni umieszczono 

w widocznym miejscu, aby przypominał, komu po-

                                                
4  Ks. L. Heitfeld SDS napisał w liście z 8 stycznia 1937 r. do 

przełożonego, że był to pierwszy „cud” Matki Boskiej Fatimskiej 

w Shaowu. Plac kosztował tylko 60 dolarów amerykańskich 

(w: Archiwum Prowincjalne Salwatorianów [dalej: APS] w Mo-

nachium, China). 
5  Urodził się 16 października 1903 w Frankenau (dzisiaj Frankowo) 

na Warmii; pierwsza profesja 8 września 1925 w Steinfeld; mi-

sjonarz w Chinach/Shaowu: 1926–1949 i na Tajwanie: 

1960–1969; zmarł w Steinfeld 31 lipca 1976. 
6  Urodził się 23 kwietnia 1912 w Jassen (dzisiaj Jasiona koło 

Prudnika) na Śląsku; pierwsza profesja 8 września 1935 w Hein- 

zendorf (dzisiaj Bagno koło Obornik Śląskich); misjonarz 

w Chinach/Shaowu: 1938–1949; 1 września 1950 otrzymał dys-

pensę od ślubów zakonnych i zamieszkał w domu swojej siostry 

w Gräfendorf (Bawaria). 
7  Zob. Peter  Hüntemann, Our Lady of Fatima and our Mission, 

„The Savior’s Call” t. 19, nr 3, s. 72-73. 

wstająca świątynia będzie dedykowana. Na zakończenie, 

zgodnie z chińskim zwyczajem, nie zabrakło wybuchów 

petard ku radości licznie zgromadzonych. Dwa miesiące 

później, 5 września, miała miejsce uroczystość wmu-

rowania kamienia węgielnego. Przy budowie pracowało 

stale 4–5 murarzy pod kierunkiem brata H.-J. Krausego, 

a brat Anastasius Pohl koordynował pracę 4–5 cieśli 

i stolarzy. Niemal wszyscy kwalifikowani robotnicy byli 

emigrantami z sąsiedniej prowincji Jiangxi. Na niektó-

rych etapach budowy zatrudniano jeszcze dodatkowych 

30–40 robotników. Dzięki temu podstawowe prace były 

ukończone po dwóch miesiącach i już 12 listopada można 

było umieścić na dachu małej dzwonnicy drewniany 

krzyż. Siostry salwatorianki ozdobiły go na stacji 

głównej ostatnimi różami i jesiennymi kwiatami ze 

swojego ogrodu. Tak udekorowany krzyż przeniesiono 

na plac budowy w procesji, utworzonej przez ks. Lu-

dwika Heitfelda, dwie siostry i pięć dziewcząt z siero-

cińca. Następnie krzyż pobłogosławił ks. Ludwik, 

a wspomniani wyżej bracia misyjni wciągnęli go na dach 

małej dzwonnicy. W tym czasie siostry i misjonarz 

śpiewali „Magnificat”. Prace wykończeniowe zajęły 

dalsze trzy miesiące, zanim w niedzielę – 27 lutego 1938 

r. – ks. Inigo König mógł poświęcić drugi kościół 

w Shaowu. 

 

 
 

Fasada kościoła w 1938 r.  

 

 Uroczystość poświęcenia przygotowano nie tylko od 

strony materialnej, ale także od strony duchowej. Naj-

pierw zorganizowano dokształcający kurs dla katechetów 

i nauczycieli, który prowadzili ks. Mateusz Laser SDS 

i  ks. Inigo König SDS. Potem dwie serie trzydniowych 

rekolekcji, jedną dla mężczyzn i młodzieży męskiej, 

a drugą dla kobiet i dziewcząt wygłosili ks. Mateusz 

Laser i ks. Coloman Bühler SDS. Na uroczystość byli 

zaproszeni wszyscy misjonarze i wierni oraz przedsta-

wiciele administracji państwowej. Przebieg uroczystości 

ułatwiła piękna, słoneczna pogoda. Ze stacji głównej 

przy bramie wschodniej wyruszyła procesja w kierunku 
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nowego kościoła. Procesji towarzyszyła muzyka grana 

na trąbkach, a nad głowami maszerujących powiewały 

nowe chorągwie Akcji Katolickiej. Aktu poświęcenia 

dokonał podczas uroczystej Mszy Świętej ks. Inigo 

König. Kazanie wygłosił ks. Mateusz Laser, odpowia-

dając na trzy retoryczne pytania: dlaczego misjonarz 

opuszcza swoją ojczyznę i podejmuje pracę w Chinach?; 

dlaczego misjonarz buduje kościół i dedykuje go Matce 

Boskiej Fatimskiej?; skąd misjonarz otrzymał pieniądze, 

aby ten kościół zbudować? Podczas celebracji śpiewał 

„chór salwatoriański” (misjonarze i siostry) pod batutą 

ks. Edwarda Schweinbergera. Zaraz po Mszy Świętej 

odprawiono dziękczynne nabożeństwo z sakramental-

nym błogosławieństwem. Liturgiczna część uroczystości 

zakończyła się odśpiewaniem Te Deum. Następnie 

ks. Inigo poświęcił przyniesione w procesji sztandary 

Akcji Katolickiej, której członkowie bardzo się zasłużyli 

przy budowie kościoła. Po południu odbyło się walne 

zebranie Akcji Katolickiej. Wieczorem zaproszeni go-

ście zgromadzili się na skromnym posiłku8. 

 

Architektura kościoła Matki Boskiej Fatimskiej 

Kościół został zbudowany z wypalanych cegieł na planie 

w stylu bazylikowym. Nawa z prezbiterium i zakrystią 

mają razem 24,77 metrów długości, 12,20 metrów 

szerokości i 11,35 metrów wysokości. Elewacja fron-

towa zwieńczona małą wieżyczką z dwumetrowym 

krzyżem na szczycie wznosi się na wysokość 14,50 

metrów. Wnętrze kościoła podzielone jest dwoma rzę-

dami kolumn (po cztery kolumny w każdym rzędzie) na 

nawę główną o szerokości 5 metrów i dwie nawy boczne 

(3,60 m każda). Oktagonalne kolumny posiadają 

skromne zwieńczenie w stylu korynckim. Beczkowe 

sklepienie wykonane jest z drewna i pokryte polichromią 

ornamentową, geometryczną. Na dolnych belkach sufitu 

nawy głównej umieszczono po obu stronach słowa mo-

dlitwy „Zdrowaś Maryjo” w języku łacińskim. 

 

 
Rysunki architektoniczne kościoła. Zob. przypis 9.  

                                                
8  Zwięzły opis tej uroczystości zachował się w sprawozdaniu za rok 

1938: Jahresbericht, Shaowu 1938, s. 2, w: AGS, M-2, Coll. 6: 

11.21. 

W bocznych ścianach umiejscowiono okna z półko-

listym ozdobnym zakończeniem w formie gzymsu na-

dokiennego. Okna usytuowane są parami pomiędzy 

pilastrami, których liczba odpowiada liczbie kolumn 

znajdujących się we wnętrzu kościoła. Razem kościół 

posiada cztery pary okien i dwa pojedyncze okna na 

początku i końcu obu ścian bocznych. Od strony ze-

wnętrznej, tuż poniżej dachu, ściany ozdobione są 

geometrycznymi ornamentami wykonanymi z czerwonej 

cegły. 

Prezbiterium o wymiarach 12,20 m na 4,85 m na 

szerokości nawy głównej jest podwyższone o 45 cm (trzy 

stopnie), a na przedłużeniu naw bocznych o 30 cm (dwa 

stopnie). Ozdabia je duży, drewniany krzyż na tle absydy 

z malowanym górzystym krajobrazem. Dwie drewniane 

kolumny oddzielają absydę od prezbiterium, a na prze-

dłużeniu obu naw boczne proste drzwi prowadzą do 

znajdującej się z tyłu zakrystii. Pierwotnie ołtarz główny 

był umieszczony na tylnej ścianie prezbiterium. Obecnie 

znajduje się na środku prezbiterium, w nawie głównej. 

Wewnątrz, na wysokości 4 m nad wejściem, znajduje 

się chór, na który prowadzą drewniane schody usytuo-

wane po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych. 

Chór o wymiarach 12,20 m na 3,30 m oświetlony jest 

przez dwa wysokie okna o zakończeniu półkolistym 

i dwa mniejsze okna w kształcie rozet. 

 

 
 

Fasada kościoła przypomina swoim stylem skromny 

neobarok. Posiada obecnie wejście główne i dwa boczne 

o zakończeniu półkolistym, wspartym na kolumienkach 

o zwieńczeniu korynckim. Wejścia boczne wbudowano 

w miejscu okien podczas remontu w 2010 r. Na froncie 

fasady, nad wejściem, na wysokości 4 m widnieje 

obecnie napis informujący o tytule kościoła w języku 

łacińskim „Sancta Maria de Fatima” (Fadima Shengmu 

tang 法蒂瑪聖母堂), zamieszczony tam w roku 2010. 

Podczas remontu w 2010 r. fasadę pokryto tynkiem 

i pomalowano na kolor biały i popielaty. Ponad napisem, 

na wysokości chóru, nad wejściem głównym znajdują się 
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dwa okna zakończone półkoliście, a po bokach dwie 

rozety. Pomiędzy oknami w części dolnej umieszczona 

została niewielka rozeta (obecnie zamurowana), a po-

wyżej wnęka w kształcie mniejszego okna z napisem 

w języku chińskim (Tianzhu tang 天主堂 – kościół ka-

tolicki). Fasada zwieńczona jest kampanilą z małym 

dzwonem zawieszonym w środku i dwumetrowym 

krzyżem zamontowanym na szczycie. Daszek kampanili 

nawiązuje do stylu chińskiego. Całą fasadę dzielą na trzy 

pola cztery filary nośne, zwieńczone na krawędziach 

dachu kwadratowymi cokołami zakończonymi formą 

kuli. Natomiast poziome elementy nośnej konstrukcji 

fasady ozdobiono ornamentem geometrycznym, który 

został powtórzony na ścianach bocznych, wzdłuż linii 

spadzistego dachu. 

 

 
 

Wnętrze kościoła obecnie.  

 

Kościół jest nakryty dwuspadowym dachem, a nad za-

krystią kopertowym, z wypalanej dachówki ceramicznej. 

Podłogę kościoła wykonano z płyt cementowych. 

Obecnie we wnętrzu ustawione są cztery rzędy drew-

nianych ławek (razem 45). Stacje drogi krzyżowej 

ufundowane przez żonę francuskiego konsula w Xiamen 

(Amoy), Ferdynanda (Fernand) Roy, uroczyście po-

święcono w Wielki Piątek, 15 kwietnia 1938 r. Konsul 

ofiarował także wieczną lampkę i dwie naturalnej 

wielkości figury: św. Józefa i św. Michała Archanioła. 

Statuę Matki Boskiej Fatimskiej zamówiono w Fatimie 

za pośrednictwem José Alves Correia da Silva, biskupa 

diecezji Leiria w Portugalii. Niestety, działania wojenne 

uniemożliwiły transport tych figur z Europy do Chin. Na 

prośbę ks. Inigo Königa chiński rzeźbiarz z Jiangxi 

o chrześcijańskim imieniu Łukasz wykonał naturalnej 

wielkości statuę Matki Boskiej Fatimskiej w oparciu 

o przysłane z Fatimy obrazki. Statuę umieszczono 

w absydzie za ołtarzem, pod baldachimem przygoto-

wanym przez siostry salwatorianki. Kościół może po-

mieścić około 600 osób9. 

 

Parafia Matki Boskiej Fatimskiej (1938–1958) 

Superior Misji Shaowu, ks. Inigo König, erygował 

27 lutego 1938 r. parafię Matki Boskiej Fatimskiej, 

przydzielając jej część ludności miasta (6000), w tym 

457 wiernych oraz kilkanaście wiosek położonych na 

południe od miasta. Pierwszym proboszczem został ks. 

Ludwik Heitfeld SDS, który w lipcu zamieszkał w po-

bliżu kościoła w jednym z dwóch chińskich domów 

zakupionych na potrzeby misji. W jednym z nich urzą-

dzono aptekę dla biednych, a drugi przystosowano na 

małą szkołę (na parterze) i plebanię (na piętrze). Oprócz 

misjonarza, personel nowej parafii w krótkim czasie 

wzrósł do 24 osób, w tym 7 katechetów, 8 pomocników 

katechetów – do nauki modlitw i, w razie nagłej po-

trzeby, do udzielenia chrztu, 1 nauczyciela i 8 innych 

pracowników. Według sprawozdania z 1940 r. parafia 

posiadała 2 kościółki filialne i 4 stacje drugorzędne 

w wioskach na przydzielonym jej terenie. W roku 

sprawozdawczym 1939/40 chrzest przyjęło 202 kate-

chumenów, a 322 kolejnych przygotowywało się do jego 

przyjęcia w późniejszym czasie10. 

W latach 1938–1958 proboszczami byli kolejno: 

ks. Ludwig Heitfeld SDS (od lutego 1938 do kwietnia 

1939); jego następcą był najpierw ks. Brunolf Seifried 

SDS (od kwietnia 1939 do marca 1940), a potem 

ks. Willibald Heidbüchel SDS (od kwietnia 1940 do 

sierpnia 1942). Od września 1942 do końca kwietnia 

1949 r. ponownie proboszczem był ks. Ludwik Heitfeld. 

Jednak w okresie przymusowego pobytu w Shanghang 

上杭 (grudzień 1944 – grudzień 1945) zastępował go 

jeden z trzech misjonarzy św. Kolumbana, którzy 

przyszli z pomocą misjonarzom salwatoriańskim 

w okresie ich aresztu domowego w klasztorze domini-

kanów. Od maja 1949 do czerwca 1958 r. proboszczem 

był Ferdynand Li OFM, który za przyzwoleniem swego 

biskupa Henry’ego Ambrose’a Pingera OFM (diecezja 

                                                
9  Niestety, nie zachowały się pierwotne plany. Dla potrzeb remontu 

dachu i fasady w roku 2010 wykonano dokładne pomiary i rysunki 

architektoniczne, które przechowywane są w archiwum parafial-

nym w Shaowu. Autorowi udostępnił je obecny proboszcz, 

ks. Antoni Zhao Xiuwen. Dla potrzeb niniejszego artykułu sko-

mentował te rysunki ks. Bronisław Jakubiec SDS. Z tego komen-

tarza korzystał autor. 
10  Zob. Relatio annua: Prefektura Apost. de Shaowu die 30 Mensis 

Junii 1940, w: AGS, M-2, Coll. 6: 11.21. 
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Zhoucun 周村 [Zhaoyuan 招遠] w prowincji Shandong) 

podjął pracę duszpasterską w Prefekturze Apostolskiej 

Shaowu, gdzie przybył w 1948 r., uciekając przed 

wojskami komunistycznymi11. 

Praca duszpasterska koncentrowała się na co dzień 

w nowym kościele w Shaowu i trzech kościółkach 

wiejskich wybudowanych w latach 1941–1946 w na-

stępujących miejscowościach: 1. Waisangai najpraw-

dopodobniej dzisiaj Waishuangxi 外 雙 溪  (godzina  

marszu od Shaowu), gdzie kaplicę pod wezwaniem św. 

Józefa (13 x 6 m) zbudował w 1941 r. ks. Willibald 

Heidbüchel; 2. Shankou/Shaikou 曬/晒口  (4 godziny 

marszu od Shaowu), gdzie kaplicę pod wezwaniem św. 

Jakuba Apostoła (16 x 7 m) zbudował w 1942 r. 

ks. Edmund Goldmann SDS, wikariusz w parafii MB 

Fatimskiej w Shaowu; 3. Chiangkiafang najprawdopo-

dobniej dzisiaj Zhangjiafang 張佳坊  (2,5 godziny mar-

szu od Shaowu), gdzie kaplicę pod wezwaniem św. 

Andrzeja Apostoła zbudował w 1946 r. ks. Ludwik 

Heitfeld. W każdej z tych kaplic odprawiano przy-

najmniej raz w miesiącu Mszę Świętą. 

W tym samym czasie, w pobliżu kościoła MB Fa-

timskiej lub w bliskim sąsiedztwie urządzono w zaku-

pionych i odpowiednio przebudowanych domach drugą 

szkołę, mały szpital (lazaret) dla rannych żołnierzy 

odesłanych do Shaowu na leczenie z frontu japoń-

sko-chińskiego, dom dla osób w podeszłym wieku, dom 

(centralę) dla Akcji Katolickiej, czytelnię prasy i książek 

katolickich12. 

Równocześnie ze zwyczajną posługą duszpasterską 

wszyscy proboszczowie rozwijali kult Matki Boskiej 

Fatimskiej wśród własnych parafian, katolików miesz-

kających w Shaowu i na terenie Prefektury Apostolskiej 

Shaowu, a nawet w sąsiednich diecezjach, m.in. za-

chęcano do codziennego odmawiania różańca w rodzi-

nach. Aby ułatwić akt osobistego oddania się Matce 

Bożej, drukowano w języku mandaryńskim obrazki 

z modlitwą oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi 

w dwóch wersjach: ogólnej i dla matek. W święto 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (21 listopada) 

organizowano błogosławieństwo i poświęcenie Maryi 

wszystkich dzieci. 

Od maja do października (od 4 do 12 dnia każdego 

miesiąca) odprawiano nowennę przed rocznicą objawień 

fatimskich 13 , a w ich rocznicę zapraszano wiernych 

z całego miasta na popołudniową Mszę Świętą i nabo-

żeństwo maryjne z kazaniem i eucharystycznym błogo-

                                                
11  Ludwik Heitfeld,  Missions-Erinnerungen (1933–1952), s. 9-11, 

17-19, w: AGS, M-2, Coll. 3. 
12  Tamże, s. 12-35. 
13  Matka Boża ukazała się w Fatimie po raz pierwszy 13 maja 1917 

r., po czym objawiała się co miesiąc, 13 dnia miesiąca, do 13 

października 1917 włącznie.  

sławieństwem. Dla ułatwienia wiernym udziału w tym 

nabożeństwie przetłumaczono na język chiński pieśni 

fatimskie i wydano ulotki z modlitwami i rozważaniami 

na każdy dzień nowenny. W dniach nowenny przed 

przyozdobioną kwiatami figurą Matki Boskiej Fatimskiej 

paliły się dzień i noc lampki wotywne ofiarowane przez 

wiernych. 

We wszystkie niedziele w maju i październiku or-

ganizowano dla wiernych z miasta Shaowu nabożeństwa 

maryjne, na które składały się: odmawianie różańca, 

kazanie maryjne i błogosławieństwo eucharystyczne. 

W ostatnią niedzielę miesiąca błogosławieństwo po-

przedzała procesja z Najświętszym Sakramentem wokół 

kościoła. W święto Matki Bożej Różańcowej, 7 paź-

dziernika, przyjmowano nowych członków do Bractwa 

Różańcowego kanonicznie erygowanego przez ks. Inigo 

Königa przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej. 

Ks. Ludwik Heitfeld, długoletni proboszcz, zabiegał 

przy pomocy słowa drukowanego o upowszechnienie 

orędzia Matki Boskiej Fatimskiej wśród wiernych we 

wszystkich parafiach Prefektury Apostolskiej Shaowu 

i w 11 diecezjach położonych w trzech prowincjach 

południowych Chin (Fujian, Jiangxi i Guangdong). 

W tym celu sprowadzał z Fatimy i Nowego Yorku (St. 

Anthony’s Welfare Center) obrazki i literaturę związaną 

z objawieniami w Fatimie. Potem rozsyłał te materiały 

biskupom lub pojedynczym misjonarzom w mniejszych 

paczkach z listem wyjaśniającym. Za zgodą prefekta 

apostolskiego wydawał w języku chińskim przygotowaną 

przez ks. Anselma Przyrembel SDS historię objawień 

fatimskich, ulotkę „Maryjne Orędzie Fatimskie” 

(wprowadzającą w nabożeństwo pięciu pierwszych sobót 

ku czci Matki Boskiej Fatimskiej), modlitewnik dla 

pielgrzymów przybywających do sanktuarium w Shaowu 

oraz modlitwy związane z objawieniami fatimskimi 

(w formie kartek pocztowych lub obrazków)14. 

 

Zakończenie 

Od maja 1949 r. do sierpnia 1958 r. nowa, komuni-

styczna administracja stopniowo ograniczała pracę 

duszpasterską w kościele Matki Boskiej Fatimskiej 

w Shaowu. Już w czerwcu zamknięto czytelnię prasy 

i książek katolickich. W latach 1950–1951 często orga-

nizowano w kościele zebrania szkoleniowe dla różnych 

                                                
14  Dość wyczerpujący opis działań związanych z szerzeniem orędzia 

fatimskiego przy kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Shaowu 

znajduje się w: Ludwik Heitfeld SDS, The Mission Station Sancta 

Maria de Fatima at South-Gate [Misyjna stacja Matki Boskiej 

Fatimskiej przy Bramie Południowej], s. 1-5 (w: AGS, M-2, Coll. 

7); An account of the work done at the Schrine of Our Lady of 

Fatima Shaowu, Fukien [Fujian], China [Relacja o pracy doko-

nanej w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Shaowu, Fujian, 

Chiny], s. 1-4, w: AGSor, China. 
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grup ludności, przesłuchiwano osoby podejrzane 

o działalność kontrrewolucyjną, a pod koniec 1951 r. 

urządzono propagandową wystawę dokumentującą 

„zbrodnie” misjonarzy. Proboszcz, o. Ferdynand Li 

OFM, został aresztowany w październiku 1951 r.; 

zwolniono go w grudniu 1952 r. po wypędzeniu mi-

sjonarzy (w małych grupach od kwietnia do września). 

W następnych latach mógł bez większych trudności 

prowadzić działalność duszpasterską w Shaowu i na te-

renie całej prefektury apostolskiej. Niestety, 15 czerwca 

1958 r. oskarżono go o działalność kontrrewolucyjną (za 

odmowę przystąpienia do Stowarzyszenia Patriotycz-

nego Kościoła Katolickiego w Chinach) i skazano na 

dożywocie. Niedługo potem, 31 sierpnia 1958 r. ko-

munistyczne władze przejęły na własność kościół Matki 

Boskiej Fatimskiej i zabroniły prowadzenia jakiejkol-

wiek działalności duszpasterskiej. 

Ojciec Ferdynand Li OFM został z powodu pogar-

szającego się zdrowia zwolniony z więzienia 26 listopada 

1980 r. i odesłany do Shaowu. W wynajętym mieszkaniu, 

przy czynnej pomocy dwóch sióstr ze zgromadzenia 

Sióstr Matki Zbawiciela (CMS), założonego przez 

ks. Inigo Königa, podjął posługę sakramentalną i dusz-

pasterską. Dnia 15 listopada 1984 r. ponownie otwarto 

kościół Matki Boskiej Fatimskiej, przy którym 4 lutego 

1987 r. zawiązała się grupa przynależąca do Stowarzy-

szenia Patriotycznego Chińskich Katolików. O. Ferdy-

nand Li zmarł po krótkim pobycie w szpitalu rok później, 

4 lutego 1988 r. i jest uważany przez miejscowych ka-

tolików za męczennika15. 

W latach 1988–1996 nie było stałych duszpasterzy 

w Shaowu. Jednakże arcybiskup Józef Zheng Chang-

cheng 鄭長誠, ordynariusz archidiecezji Fuzhou, posyłał 

do Shaowu kapłanów z okazji wielkich uroczystości. 

Natomiast od roku 1997 przebywali i posługiwali 

w Shaowu kapłani przynależący do diecezji Minbei 閩北 

(Północny Fujian): Piotr Wu Yishan (1997–1998), Józef 

Fu Guigen (1999), Joseph Lin Jinde (z diecezji Mindong 

閩東 – Wschodni Fujian, 2000–2005), Yao Fei (z ar-

chidiecezji pekińskiej, 2005–2006), ponownie Józef Fu 

Guigen (2006–2009) i od 3 listopada 2009 r. do dzisiaj 

Antoni Zhao Xiuwen (wyświęcony 6 stycznia 2004 r., 

w latach 2006–2009 student teologii na Papieskim 

Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie). W 2010 r. 

przeprowadził gruntowny remont dachu i fasady kościoła. 

Posługuje również w parafii św. Józefa w Guangze. 

Te dwie parafie obejmują całą północną część dawnej 

Prefektury Apostolskiej Shaowu16. 

                                                
15  Cletus Lohmann, Treu zu Rom: 24 Jahre Gefängnis in Rot-China,  

„Heiland der Welt“ 1988/2, s. 16-21. 
16  Informacje te autor otrzymał listownie z Shaowu od ks. Antoniego 

Zhao Xiuwen w kwietniu 2015 r. Por. także: Shaowu Former 

Diocese, w: Jean Charbonnier MEP, Guide to the Catholic Church 

 
 

Liezi 列子 – „Mistrz Lie” to tytuł honorowy Lie Yukou

列禦寇/列圄寇/列圉寇, nazywanego też Lie Zhoukou 列

周寇. Prawdopodobnie Liezi to postać legendarna. Jest 

on jednak ważny w daoizmie, gdyż przypisuje się mu 

autorstwo księgi zatytułowanej tym samym imieniem – 

Liezi – Prawdziwa Księga Pustki17 (Chongxu zhenjing 沖

虛 真 經 18 ). Sytuacja ta przypomina postać Laozi 

i Daodejing 19 . O życiu Liezi niewiele wiadomo, bo 

„zagłębiając się w pustkę” (xu 虛), trzymał się z dala od 

życia pośród społeczności, co po części wyjaśniałoby 

nasze skąpe wiadomości na jego temat. Nie chciał pia-

stować żadnych urzędów (rozdział II.14), a nawet miał 

odmówić przyjęcia prezentu od kanclerza (rozdział 

VIII.6). Jego nazwisko nie pojawia się w Shiji20, jest za 

to często wymieniane w Zhuangzi21, czasami znajdujemy 

je w innych dziełach22. Na podstawie dostępnych in-

formacji można stwierdzić, że żył na początku Okresu 

                                                                           
in China, China Communications Singapore 2008, s. 524. 

17  Liezi, Prawdziwa Księga Pustki. Przypowieści taoistyczne, tłum. 

Marcin Jacoby, Warszawa 2006. 
18  W roku 742 cesarz Tang Xuanzong 唐玄宗 uznał Liezi za daoi-

stycznego świętego i nadał mu tytuł Chongxu Zhenren 沖虛真人 

(„Prawdziwy [doskonały] człowiek o najjaśniejszym spokoju” 

albo „Prawdziwy [doskonały] człowiek unoszący się w prze-

stworzach”). Stąd też późniejsza nazwa jego dzieła. 
19  Zob. Zbigniew Wesołowski, Laozi, „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 3-4, 

s. 48. 
20  Shiji 史記, tłumaczone na język polski jako „Zapiski historyka” lub 

„Zapiski historyczne”, to jedna z najważniejszych kronik historii 

Chin. Powstała w latach 109–91 przed Chr., a jej autorem był Sima 

Qian 司馬遷, historyk na dworze dynastii Han. Zapiski sięgają 

czasów mitycznego Huangdi 皇帝 (Żółtego Cesarza), od którego 

dzieli autora prawie trzy tysiące lat, a kończą się na epoce autora. 
21  To starożytny chiński traktat daoistyczny, przypisany osobie 

o takim samym imieniu – Zhuangzi (369–298 przed Chr.). Obok 

Daodejing stanowi zasadnicze dzieło filozofii daoistycznej, ce-

nione także za walory literackie. 
22 Jak np. Guanzi 管子 (Mistrz Guan: dzieło przypisywane Guan 

Zhong 管仲, ok. 725–645 przed Chr.), Yanzi chunqiu 晏子春秋 

(Kronika Wiosen i Jesieni pióra Mistrza Yan, tzn. Yan Ying 晏嬰, 

żyjącego w latach 578–500 przed Chr.), Mozi (zob. Zbigniew 

Wesołowski, Mozi, „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 1, s. 47-48), Han 

Feizi (Mistrz Han Fei), przypisana Han Fei [ok. 281–233 przed 

Chr.], tzn. ostatniemu i najwybitniejszemu przedstawicielowi 

szkoły legistów, który był pod silnym wpływem daoizmu), Shizi 尸

子 (Mistrz Shi, tzn. Shi Jiao 尸佼 [390–330 przed Chr.], legista) 

albo Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (Kronika Wiosen i Jesieni pióra Pana 

Lü, czyli Lü Buwei 呂不韋, ok. 291–235 przed Chr. Był przedo-

statnim kanclerzem w księstwie Qin w latach 251–246 r. przed 

Chr.).  

 
Sylwetki myślicieli chińskich (10) 

 

Liezi 
 

 

 

Zbigniew Wesołowski SVD 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liezi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Daodejing
http://pl.wikipedia.org/wiki/Taoizm
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Walczących Królestw (przełom VI i V w. przed Chr.) 

w księstwie Zheng 鄭 . Przypisywano mu zdolność 

ujarzmiania wiatru (yu feng er xing 御風而行 ), aby 

osiągnąć postawę doskonałego „niedziałania” (wuwei 無

爲 ). Jego pierwszym nauczycielem miał być niejaki 

Huqiuzi 壺丘子, a potem Bogaozi 伯高子. Według niego 

źli królowie z przeszłości utracili swoje królestwa, po-

nieważ nie poważali „prawdziwej drogi” kierowania 

państwem, co na pewno miało się też wyrażać w po-

stawie „niedziałania”; zależało im tylko na bogactwie 

i własnej korzyści (wei zhongli er qingdao shi yi wang 唯

重利而輕道，是以亡; rozdział VIII.3). 

W roku 1007, tzn. w czasie dynastii Song 

(960–1279), Liezi został uznany za jednego z tzw. 

Czterech Wielkich Mistrzów Daoistycznych. Pozosta-

łymi byli Zhuangzi, Wenzi 文子23 i Kangcangzi 亢倉子24. 

Księga Liezi, w wersji znanej dzisiaj, składa się 

z ośmiu rozdziałów: 1) „Tianrui” 天瑞  (Zapowiedzi 

nieba/zwiastuny natury25), 2) „Huangdi” 黃帝  (Żółty 

Cesarz 26 ), 3) „Zhou Muwang” 周穆王  (Król Mu 

                                                
23   Wenzi  to pierwotnie nazwa daoistycznego dzieła, które można by 

przetłumaczyć jako [Księga] Mistrza Wen. Później zostało na-

zwane Tongxuan zhenjing 通玄真經 (Prawdziwa Księga Przeni-

kającej Tajemnicy). To problematyczne dzieło daoistyczne 

miałoby pochodzić od ucznia Liezi. Mimo iż sami uczeni chińscy 

przez wiele generacji uznawali Wenzi jako plagiat albo oszustwo, 

w roku 1973 archeolodzy w grobie z 55 r. po Chr. odkryli to dzieło 

zapisane na cienkich listewkach bambusowych. 
24  Kangcangzi 亢倉子 ([Księga] Mistrza Kangcangzi; też nazywana 

Gengsangzi 庚桑子 albo Kangsangzi 亢桑子) to daoistyczne dzieło, 

którego kanoniczna nazwa brzmi Dongling zhenjing 洞靈真經 

Prawdziwa Księga z Groty Nadprzyrodzonego Świata. Dzieło to 

zostało skompilowane przez uczonego z dynastii Tang – Wang 

Shiyuan 王士源. Pierwotnie przypisywano je Mistrzowi Gengsang 

Chu 庚桑楚 z okresu dynastii Zhou, który miał być uczniem Laozi. 

Po raz pierwszy był wspomniany w  Zhuangzi. 
25  W tym początkowym rozdziale możemy odkryć zaczątek pojęcia 

„tego, co transcendentne albo metafizyczne”, wyrażanego za 

pomocą słowa wai 外, którego podstawowe znaczenia to: „poza”, 

„na zewnątrz”, „ponad”. Tutaj miałoby znaczyć tyle, co 

„znajdujące się poza bezpośrednim obszarem doświadczenia”. 

Temat ten znajduje się w różnorakich fantastycznych, alego-

rycznych opowiadaniach i przypowieściach. W pierwszym roz-

dziale ważna jest filozoficznie motywowana kosmogenia 

i kosmologia, sugerująca wielopoczątkowe (taiyi 太一, taichu 太初

taishi 太始 , taisu 太素 ) powstanie kosmosu. Rozdział kończy 

dyskusja na temat możliwego końca świata. 
26   Żółty Cesarz to legendarna postać – rzekomy władca i protoplasta 

Chińczyków; miał panować w latach 2697–2597 przed Chr. Na-

leżał do grupy pięciu legendarnych cesarzy 五帝 i uważany był za 

wynalazcę różnych dóbr kulturowych, jak np. kompasu, koła 

garncarskiego, pierwszego kalendarza, astronomii i medycyny. 

W okresie rozwoju daoizmu uznawano go za jednego z głównych 

jego patronów. Życie Żółtego Cesarza przypada na okres, który 

w tradycyjnej historiografii chińskiej jest nazywany okresem 

„Trzech Dostojnych i Pięciu Cesarzy” (Sanhuang wudi 三皇五帝). 

Odnosi się do mitycznych władców, którzy mieli rządzić w Chi-

nach w latach 2850−2205 przed Chr., poprzedzając pierwszą, 

półlegendarną dynastię Xia. 

z Zhou27), 4) „Zhongni” 仲尼 (Konfucjusz28), 5) „Tang 

wen” 湯問 (Tang stawia pytania29), 6) „Liming” 力命 

(Wysiłek [ludzki] a los [człowieczy]30), 7) Yang Zhu 楊

朱 31  oraz 8) „Shuofu” 說符  (Wyjaśnianie oznak 32 ). 

Pierwsza edycja księgi Liezi z ośmioma rozdziałami to 

zasługa Liu Xiang 劉向 (77–6 przed Chr.). W czasie 

dynastii Wschodniej Jin 東晉 (317–420) Zhang Zhan 張

湛 napisał komentarz na temat Liezi – Liezi zhu 列子注. 

W porównaniu z innymi dziełami daoistycznymi, Liezi 

jest pisane zrozumiałym językiem oraz ma walory lite-

rackie (podobnie jak Zhuangzi), dlatego można przy-

puszczać, że było ono częstą lekturą Chińczyków na 

przełomie wieków. 

                                                
27  Król Mu z dynastii Zhou to piąty władca z tej dynastii. Rządził 

w latach 1023–983 przed Chr. W czasie jego panowania dynastia 

Zhou znajdowała się w szczytowym okresie swojego rozwoju, 

a terytorium państwa rozszerzało się na wschód. 
28  Rozdział rozpoczyna się od lamentu Konfucjusza z powodu braku 

sukcesu w życiu. Odpowiadając na ten żal, jego ulubiony uczeń 

Yan Hui 顏回 przypomina mu o potrzebie kultywowania postawy 

obojętności, która prowadzi do pomostu między konfucjanizmem 

i daoizmem. 
29  Pytający to król Tang 湯 (około 1675–1646) – założyciel i pierwszy 

władca dynastii Shang. Jego imię po urodzeniu brzmiało Zi Lü 子

履. Obalił półlegendarną dynastię Xia z jej ostatnim, okrutnym 

władcą Jie 桀. Król Tang przeszedł do historii jako dobry władca. 

Jego pytania kierują uwagę na to, co jest „poza tym” (wai 外), co 

jest nam znane oraz ukazuje wspaniałość świata, który z jego 

wielkością oraz różnorodnością fauny i flory wprawia zawsze 

w zdumienie. 
30  Ten rozdział zajmuje się rozważaniem dotyczącym tego, czy i jak 

człowiek może kontrolować swój los. Pojawia się pytanie o sens 

ludzkiego wysiłku. W kontekście kultury chińskiej jest to ważna 

kwestia, ponieważ dominuje w niej fatalizm. 
31  Yang Zhu (440–360 przed Chr.) to starożytny chiński myśliciel, 

którego poglądy skłaniały się w kierunku naturalizmu, skrajnego 

indywidualizmu oraz egoizmu etycznego. Nie zachowało się do 

dzisiaj żadne z jego dzieł, a jego poglądy znane są jedynie 

z przykładów przytoczonych w dziełach późniejszych filozofów. 

Mencjusz tak scharakteryzował jego postawę życiową: Gdyby 

Yang Zhu dla ocalenia ludzkości miał poświęcić się wyrywając 

sobie tylko jeden włos, nie zrobiłby tego (Yangzi qu wei wo, ba yi 

mao er li tianxia, bu wei ye 楊子取為我，拔一毛而利天下，不為也. 

Zob. Mengzi: http://ctext.org/mengzi/jin -xin-i). Mencjusz okre-

ślił filozofię życia Yang Zhu jako weiwo 為我, czyli „dla mnie”. 

Poświęcony Yang Zhu rozdział w traktacie Liezi przedstawia go 

jako bezwzględnego hedonistę, co nie za bardzo zgadza się z po-

stawą właściwą dla daoizmu, charakteryzującą się m.in. dystansem 

wobec przyjemności zmysłowych, o czym świadczą wcześniejsze 

rozdziały Liezi. Stąd niektórzy kwestionują „daoistyczną” auten-

tyczność tego rozdziału. Feng Youlan, uważa filozofię życia Yang 

Zhu za wcześniejszą od daoizmu, tak więc mogła ona wywrzeć 

wpływ także na daoizm. 
32  Ostatni rozdział to kolekcja opowiadań o różnych treściach filo-

zoficznych, których wspólnym tematem mogłaby być myśl, żeby 

traktować każdy przypadek w świetle jego wyjątkowych oko-

liczności. 
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R. Sławiński (red.), Konfucjanizm i jego współczesne 

interpretacje, Wyd. Askon, Warszawa 2013, 95 ss. 

ISBN: 978-83-7452-069-0. 
 

Współczesne odradzanie 

się konfucjanizmu łączone 

jest najczęściej z sukce-

sami gospodarczymi kra-

jów Azji Wschodniej, któ-

rych kultura w dużym 

stopniu ukształtowana jest 

właśnie przez tę filozofię. 

Główny nacisk w tej sta-

rożytnej chińskiej tradycji 

położony jest na etykę 

społeczną. Nie należy 

jednak zapominać, że 

miała i ma ona również 

swój wymiar religijny, co współcześnie widać zwłasz-

cza w autonomicznym Hongkongu, czy na Tajwanie, 

gdzie kult Konfucjusza jest szczególnie żywy. W ra-

mach Centrum Badań nad Konfucjanizmem Współcze-

snym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Oriental-

nych PAN podjęto się opracowania genezy i rozwoju 

współczesnego tzw. nowego konfucjanizmu xin rujia 新

儒家 – ruchu intelektualnego, powstałego ok. 100 lat 

temu, który odwołuje się do klasycznych źródeł, a jed-

nocześnie stara się odpowiedzieć na wyzwania epoki 

współczesnej. Roman Sławiński ukazuje odradzanie się 

tradycji konfucjańskiej począwszy od epoki Meiji w Ja-

ponii, poprzez przemiany w Chinach republikańskich, 

rozwój konfucjanizmu na Tajwanie, w Singapurze, 

w Korei, aż po jego odrodzenie w Chinach komuni-

stycznych, począwszy od lat 80. XX w. W ChRL od-

notowuje się silny rozwój studiów i badań nad konfu-

cjanizmem, który jest postrzegany jako doktryna 

mogąca zapewnić odpowiednią spójność społeczną 

w kraju oraz jako narzędzie „rządu dusz”, stąd m.in. 

określenie konfucjanizm polityczny. Kultura konfucjań-

ska jako podstawa kultury Azji Wschodniej jest także 

propagowana przez Kraj Środka poprzez rozbudowują-

cą się na całym świecie sieć Instytutów Konfucjusza.  

 Inni współautorzy tego opracowania omawiają roz-

wój nowego konfucjanizmu w kontekście poszczegól-

nych krajów: Chin kontynentalnych, Tajwanu, Korei 

i Japonii. Katarzyna Pejda, odwołując się do badaczy 

kultury chińskiej, zajmuje się reinterpretacją kluczo-

wych pojęć Dialogów konfucjańskich (Lunyu 论语 ), 

w tym zwłaszcza konceptu ren (仁). Reinterpretacja ca-

łej nauki Konfucjusza jest bowiem istotnym nurtem 

współczesnych badań nad tą tradycją. Propozycja 

K. Pejdy jest z pewnością jedną z dopuszczalnych i in-

teresujących prób nowego zrozumienia kluczowych po-

jęć konfucjanizmu, jakkolwiek może budzić zastrzeże-

nie, czy nie posuwa się zbyt daleko. Karin Tomala 

podejmuje kwestie znaczenia nowego konfucjanizmu 

w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego 

(gongmin shehui 公民社会) w ChRL. Specyfika chiń-

skiego społeczeństwa obywatelskiego wynika ze stałej 

dominacji w życiu politycznym partii komunistycznej, 

a jednocześnie odniesienia do porządku społecznego, 

który jest jedną z podstawowych zasad w filozofii kon-

fucjańskiej. Według autorki nie można stosować wzor-

ców społecznych i myślenia zachodniego do analizy 

odmiennie ukształtowanego społeczeństwa chińskiego. 

Z kolei Andrzej Hałas przedstawia zarys rozwoju 

chrześcijaństwa w Chinach, pokazując przełomowe 

i najistotniejsze wydarzenia i kwestie, by ostatecznie 

ukazać wkład papieża Jana Pawła II w dialog z ChRL, 

w tym także jego wypowiedzi dotyczące konfucjanizmu.  

 Kolejne dwa opracowania zajmują się rozwojem 

konfucjanizmu odpowiednio w Korei (Nicolas Levi) i w 

Japonii (Olga Barbasiewicz). N. Levi omawia rozwój 

tej tradycji na Półwyspie Koreańskim od jej początków, 

uwzględniając odmienne kształtowanie się w Korei Po-

łudniowej, gdzie ma ona szczególne znaczenie w życiu 

społecznym oraz w Korei Północnej, gdzie nastąpiła jej 

modyfikacja dla potrzeb władzy totalitarnej. Zasadni-

czo system ten doprowadził do silnej hierarchizacji spo-

łeczeństwa koreańskiego, z tym że w Korei Północnej 

został on zmodyfikowany tak, aby wspierał władzę ab-

solutną, eliminując wszelkie zagrożenia płynące z klas 

„nieobdarzonych zaufaniem” przez władzę. W przy-

padku Korei Południowej autor prezentuje wartości, 

które sprzyjały rozwojowi gospodarczemu kraju w 2 

poł. XX w. Ostatni z tekstów prezentowanej publikacji 

poświęcony jest znaczeniu tradycji konfucjańskiej dla 

społeczeństwa Japonii. O. Barbasiewicz omawia histo-

ryczny rozwój konfucjanizmu w Japonii począwszy od 

V w., ze szczególnym podkreśleniem okresów, które 

najbardziej wpłynęły na jego współczesne znaczenie 

w Kraju Kwitnącej Wiśni, tj. okresu Edo i Meiji. Sze-

rzej przedstawia również współczesne odniesienia do 

tego systemu. […] 

 Ze względu na brak szerszych opracowań w Polsce 

dotyczących nowego konfucjanizmu, pozycja ta zasłu-
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guje na uwagę, jakkolwiek podjęte przez nią zagadnie-

nia bez wątpienia wymagają dalszego pogłębienia. 

 

Mateusz Stępień, Spór konfucjanistów z legistami. 

W kręgu chińskiej kultury prawnej, Wyd. UJ, Kra-

ków  2013, 275 ss. ISBN: 978-83-233-3637-2. 

 

W serii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego „Ex 

Oriente” ukazała się 

w roku 2013 pozycja 

Mateusza Stępnia nt. 

prawnego kontekstu 

sporu między legista-

mi a konfucjanistami 

w Chinach. Autor za-

znacza w swej pracy, 

że studia nad kulturą 

prawną Chin są w Pol- 

sce bardzo szczątkowe. 

W swoim opracowaniu 

sięga do źródeł 

z czasów, gdy kształ-

towało się podejście prawne, tj. Wschodniej Dynastii 

Zhou (Okresu Wiosen i Jesieni i Epoki Walczących Kró-

lestw, od 770 do 221 przed Chr.), okresu dynastii Qin 

(221–206 przed Chr.) oraz początków panowania dyna-

stii Han. Te historyczne epoki były czasem rozwoju 

dwóch wybranych przez autora filozofii i ich doktryn: 

konfucjanizmu – rujia 儒家 i legizmu – fajia 法家, oraz 

konfrontacji między nimi. Jak zostało to stwierdzone, 

wybór ten nie deprecjonuje ówczesnego znaczenia innych 

ważnych nurtów filozoficznych, zwłaszcza daoizmu – 

daojia 道家, czy motizmu (lub moizmu) – mojia 墨家. 

Wybór ten wiąże się ze szczególną polemiką między tymi 

filozofiami, dotyczącą znaczenia prawa stanowionego 

i prawa naturalnego, między człowiekiem kierowanym 

przez prawo a kierowanym cnotami moralnymi. Ponadto 

były to doktryny, które rywalizowały o miano doktryny 

panującej w całych Chinach. Oparciem dla cesarza Qin 

Shi Huang 秦始皇 , który zjednoczył Chiny w 221 r. 

przed Chr., stał się legizm z jego najwybitniejszym 

przedstawicielem Li Si 李斯 (280–208 przed Chr.), który 

został kanclerzem cesarstwa. Współczesny dyskurs doty-

czący stanowisk obu szkół jest żywy w Chinach po dziś 

dzień i choć dotychczas zasadniczo mniejsze znaczenie 

przypisywano prawu stanowionemu, to w Chinach nastę-

puje stopniowa ewolucja systemu prawnego. Jej przeja-

wem jest np. konstytucyjny zapis o państwie prawa. 

 W swej rozprawie autor starał się wykazać nie-

prawdziwość stereotypowych twierdzeń, dotyczących 

tych dwóch nurtów filozoficznych, a mianowicie tego, 

że konfucjanizm jest antyprawny, a legizm wspiera au-

torytaryzm, czy wręcz totalitaryzm. Wychodzi on od 

analizy historyczno-kulturowego kontekstu powstania 

obu doktryn. Jednym z podstawowych celów ich po-

wstania było przywrócenie porządku społecznego 

w czasie wielkiego chaosu, rozbicia kraju i walk. 

W dalszej części zanalizowana zostaje wizja i rozumie-

nie człowieka w obu nurtach. Jest to punkt bardzo 

ważny, gdyż, jak podkreśla autor, od tego zależą różne 

środki zastosowane przez obie szkoły dla rozwiązania 

problemu braku harmonii w społeczeństwie. Podsta-

wowa różnica polega na tym, że pierwotny konfucja-

nizm postrzega człowieka jako tego, który ma w sobie 

ziarna dobra, dobrych cnót, które trzeba pielęgnować 

i rozwijać. Stąd wezwanie do kształtowania cnotliwego 

człowieka, który będzie źródłem odnowy społeczności. 

Natomiast legiści postrzegają człowieka jako z natury 

nakierowanego tylko na własną korzyść, stąd potrzeba 

stworzenia mu odpowiednich ram granicznych, w któ-

rych będzie się poruszał i działał w harmonii z innymi. 

Mamy tu bez wątpienia pewne uproszczenie ze strony 

autora, gdyż w konfucjanizmie rozwijały się także dwa 

główne nurty związane z różną wizją człowieka. 

Dwóch kontynuatorów Mistrza Kong: Mencjusz (orto-

doksyjna kontynuacja) i Xunzi (nieortodoksyjna konty-

nuacja; bliższy legistom) odmiennie postrzegają czło-

wieka i proponują inne rozwiązania. Jak twierdzą 

niektórzy badacze, w historii Chin to ten drugi zyski-

wał czasami większe uznanie (włącznie z okresem ko-

munizmu).  

 W dalszej części autor przedstawia rozumienie pra-

wa i porządku społecznego w obu filozofiach. Pozwala 

mu to na ukazanie w nowy sposób relacji konfucjani-

stów do prawa. W przypadku legizmu zaś M. Stępień 

koncentruje się na jednej z koncepcji w filozofii legi-

zmu: modelu naśladowania dao 道 . W tej koncepcji 

prawo fa 法  ma naśladować dao w jego „działaniu 

przez niedziałanie”, „bezstronności” i „wszechogarnia-

jącemu zastosowaniu”. W ten sposób prawo fa nie by-

łoby jedynie narzędziem władcy w rządzeniu krajem, 

ale gwarantowałoby zachowanie porządku z zabezpie-

czeniem praw wszystkich – spełniałoby też rolę zabez-

pieczenia przed zakusami autorytarnymi. 

 Na koniec należy stwierdzić, że omawiana praca 

jest ważnym przyczynkiem w badaniach nad kulturą 

prawną Chin i dwiema filozofiami. Jest ciekawym 

i ambitnym ujęciem zagadnienia. Bez wątpienia pojęcie 

nauki konfucjańskiej i legizmu jest tu zawężone, służy 

weryfikacji prezentowanych tez, jednak autor, opiera-

jąc się na odpowiednich źródłach i literaturze, prostuje 

jednostronne opisy tych doktryn w odniesieniu do poję-

cia prawa. 

 

KS. ARTUR WYSOCKI 


