
2020 | 2 

Chiny Dzisiaj
Informacje o religii i chrześcijaństwie w Chinach

Rok XIII (2020), nr 2 (45)

Religie w Chinach w czasie pandemii

  Strona 15

Kościoły w Chinach w czasach kryzysu 
wywołanego epidemią COVID-19

  Strona 20

Taiwan – nabożeństwa w namiocie

  Strona 23

Polityka religijna w Chinach przed i po umowie 
chińsko-watykańskiej

  Strona 25

Państwowe Seminarium w Pekinie. Pomysły  
Liu Bainiana na chiński Kościół katolicki 

  Strona 31

Edward Kajdański i jego przygoda z Chinami 

  Strona 43



Od redakcji

Polityka religijna w cieniu koronawirusa

Bieżący rok dostarczył wszystkim niezapomnianych wra-
żeń. Pandemia koronawirusa odbiła się echem na całym globie 
i  wywarła skutki na życie każdego mieszkańca. Wiele osób 
zostało bezpośrednio dotkniętych chorobą. Zachorowało już 
prawie 17 milionów ludzi. Do 26 lipca 2020 r. zgłoszono 640 
016 zgonów. 

Chociaż COVID-19 zajął nagłówki gazet, to nowotwory, 
samotność, depresja i inne choroby nie zniknęły. Ograniczenia 
COVID-19 sprzyjały nasileniu ludzkich codziennych proble-
mów. Chorzy, ubodzy i  cierpiący wciąż potrzebują naszego 
wsparcia, podobnie jak osoby odizolowane i  przestraszone. 
W  czasach kryzysu naturalna jest ponowna ocena i  zmiana 
priorytetów. Trudny okres sprzyja kształtowaniu w  sobie 
postaw współczucia wobec bliźnich, prostoty i  cierpliwości. 
Pomaga dostrzec okazje do cieszenia się naturą i odpocząć od 
chaosu konsumpcjonizmu. Sprzyja również nauce odraczania 
gratyfikacji i znoszenia niewygód. 

Słyszeliśmy też o  sporze o  granicę chińsko-indyjską, któ-
ry nie jest nowy. Jego początki sięgają kilku sprzecznych linii 
kontroli nakreślonych przez imperium brytyjskie między 1860 
a  1890 rokiem, a  słynie z  krótkiej wojny w  1962 roku. Tym 
razem też krótka wymiana ognia kosztowała życie ludzkie.  
Słyszeliśmy także o gwałtownej eskalacji napięć między Peki-
nem a Waszyngtonem po tym, jak Chiny zapowiedziały odwet 
za zamknięcie konsulatu USA w Houston. A już wcześniejsza 
i  tymczasowa rywalizacja gospodarcza pomiędzy Chinami 
i USA napawają nas wszystkich niepewnością na przyszłość.

W takich czasach kryzysu przydatna okazuje się filozofia 
daoistyczna, w  której za wartości uważane są współczucie, 
prostota i  cierpliwość. Mądrość daoizmu uczy nas ustępli-
wości, elastyczności i  odporności oraz miłosierdzia, umiar-
kowania i pokory. Jakkolwiek je nazwiemy, te cnoty są nie-
zbędne w czasach kryzysu –  i nie tylko. 

W tym numerze naszego kwartalnika zamieściliśmy arty-
kuły Kathariny Wenzel-Teuber, Liu Ruomina i Willego Bo-
ehi, które przybliżą Państwu sytuację Kościołów w Chinach 
w  czasie pandemii. Ponadto skupiliśmy się na zagadnieniu 
polityki religijnej w Chinach. Nasi drodzy Czytelnicy mogą 
zapoznać się z  interesującym wywiadem Gregora Weimara 
SVD z  Liu Bainianem o  architektonicznie zsinizowanym 
Narodowym Seminarium Duchownym w  Pekinie, w  któ-
rym zostały przedstawione pomysły Liu na chiński Kościół 
katolicki oraz elementy sztuki sakralnej. Zamieszczamy 
również artykuł Bernardo Cervellera PIME, redaktora na-
czelnego Asia News na temat polityki religijnej w Chinach 
przed i  po tymczasowej umowie chińsko-watykańskiej, 
który to został przygotowany na 10. Europejskie Katolic-
kie Kolokwium Chińskie „Laudato Si' and Technoscience 
– Implications with Focus on the Church in China”, które 
odbyło się w Siegburgu w Niemczech w dniach 30 sierpnia  
- 1 września 2019 r. W dziale „Notatki historyczne” publi-
kujemy tekst Piotra Adamka SVD o  historii Kościoła pra-
wosławnego w Harbinie i kolejny artykuł Zbigniewa Weso-
łowskiego SVD o  chińskim myślicielu – tym razem jest to 
słynny legista Han Fei  韩非 z III. w. przed Chr. W związku 
ze śmiercią zasłużonego polskiego dyplomaty, inżyniera, 
pisarza, malarza i znawcy Chin Edwarda Kajdańskiego pu-
blikujemy również artykuł na temat jego działalności, autor-
stwa chinskiej polonistki Yiyu Chen.

Mamy nadzieję, że zamieszczone teksty przybliżą Pań-
stwu sytuację Kościołów w Chinach w czasie pandemii i że 
będą Państwo mogli wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą poli-
tyki religijnej tamtejszych władz. Jak zwykle polecamy Pań-
stwa modlitwie obywateli wszystkich obszarów chińskoję-
zycznych, uchodźców, migrantów i  ofiary koronawirusa. 
Niech czas nieco wymuszonego pandemią spokoju i  zwol-
nienia gospodarczego będzie dla Państwa czasem odpoczyn-
ku i praktykowania współczucia, prostoty i cierpliwości. 

Maria Magdalena Sztuka

Maria Magdalena Sztuka, Fot. Patryk Olczyk
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2 kwietnia 2020 r. W obawie�przed�
nawrotem�COVID-19�Chiny�utrzymują�
miejsca�kultu�religijnego�zamknięte. 
Ograniczenia w prowincji Hubei, 
epicentrum wybuchu pandemii, zostały 
częściowo zniesione, ale nadal obowiązywały 
ograniczenia dotyczące miejsc kultu 
religijnego, co wzbudzało wątpliwości 
odnośnie czasu ponownego otwarcia 
kościołów. W Wuhan, mieście liczącym 11 
milionów ludzi, odnotowano 60 procent 
z około 81 500 przypadków COVID-19 
w Chinach. Nawet gdy ograniczenia 
zostały złagodzone, kraj zgłaszał kolejne 
przypadki zakażenia. 31 marca Chińska 
Komisja Zdrowia ogłosiła 36 nowych 
przypadków. Stwierdzono, że 35 zostało 
„zaimportowanych”, co oznacza, że 
dotyczyło to osób przybywających z innych 
miejsc. Oficjalnie Chiny zgłosiły 81 554 
potwierdzonych przypadków i 3312 zgonów: 
spośród nich 3193 zgonów w prowincji 
Hubei. Rząd komunistyczny nie pozwolił 
wznawiać w kościołach regularnych 
nabożeństw liturgicznych z powodu 
zagrożenia nawrotu epidemii. Władze lokalne 
obawiały się, że zostaną pociągnięte do 
odpowiedzialności. Katoliccy zwierzchnicy 
nie dostali żadnych oficjalnych informacji 
na temat, kiedy będzie można wznowić 
regularne funkcjonowanie kościołów; nie 
było pewności odnośnie do obchodów 
Triduum i Wielkanocy. Wiernym powrót do 
pełnej frekwencji w kościołach może zająć 
nawet rok; boją się zarażenia. Zauważają, że 
nie tylko kościoły, lecz także wszystkie miejsca 
zgromadzeń pozostały zamknięte z obawy 
przed nawrotem COVID-19. 
UCANews

Malpensa (Mediolan) dotarł drugi transport 
wysłany przez chińskich katolików, o łącznej 
wartości 450 tys. euro. Za pośrednictwem 
apteki watykańskiej do Biura Duszpasterstwa 
Wikariatu Rzymskiego została przekazana 
pomoc (10 tysięcy masek modelowych N95, 
ponad 500 tysięcy masek jednorazowych,  
27 tysięcy rękawiczek chirurgicznych,  
8 tysięcy kombinezonów i 6 tysięcy okularów 
ochronnych). Duże ilości tych samych 
artykułów medycznych zostały wysłane 
do diecezji Macerata, Polikliniki Gemelli 
Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca i do szpitala polowego Narodowego 
Stowarzyszenia Alpejskiego. Pierwsza dostawa 
wyrobów medycznych wysłana dzięki 
zbiórkom chińskich katolików przybyła 
do Włoch dwa tygodnie temu, w którym 
to przypadku sprzęt ochronny został 
przejęty i rozpowszechniony przez Caritas 
Ambrosiana na terytorium archidiecezji 
Mediolanu i Lombardii, epicentrum 
pandemii. Obecnie trzeci transport jest 
gotowy do opuszczenia Pekinu wraz 
z pierwszymi dostępnymi bezpośrednimi 
lotami do Włoch. 
Agenzia Fides
 

Źródło: Foter.com

8 kwietnia 2020 r. Chiny�rozluźniły�
represje�wobec�nieoficjalnych�grup�
religijnych�w trakcie�intensywnej�walki�
z COVID-19. Od tegorocznego chińskiego 
Nowego Roku, który przypadał 25 stycznia, 
nękanie chrześcijan z Kościoła podziemnego 
złagodniało, ponieważ większość urzędników 
była zaangażowana w walkę z szalejącą 
pandemią. Ataki na niezaakceptowane 
kościoły nie skończyły się nawet po wrześniu 
2018 r., kiedy Watykan i Chiny podpisały 
porozumienie w sprawie mianowania 
biskupów. Chrześcijańscy zwierzchnicy 
stwierdzili, że represje miały na celu zmusić 
Kościół podziemny do lojalności wobec 
Watykanu, aby stał się częścią oficjalnego 
Kościoła zatwierdzonego przez państwo. 
W ciągu ostatnich dwóch lat władze nie 
pozwalały grupom chrześcijańskim na 
wieszanie zwyczajowych noworocznych 
haseł z chrześcijańskimi błogosławieństwami 

Kościół w Chinach. Źródło: Foter.com

3 kwietnia 2020 r. Chińscy�katolicy�
skierowali�list�otwarty�do�papieża�
Franciszka:�„Ojcze�Święty,�podczas�
epidemii�miej�na�uwadze�także�swoją�
osobę. Zrób to dla nas, 1,3 miliarda 
katolików na całym świecie. Prosimy 
również, abyś zadbał o siebie!”. List został 
opublikowany na stronie internetowej 
„Xinde” 信德 (Wiara), najszerszej platformy 
komunikacyjnej dla chińskich katolików. 
Pracowników Domu Świętej Marty proszono, 
żeby „opiekowali się papieżem w tym 
trudnym okresie i pilnowali bezpiecznych 
odległości, kiedy musi spotkać się z gośćmi. 
A jeśli koniecznie musi on kogoś przyjąć lub 
uczestniczyć w wydarzeniach czy spotkaniach, 
mamy wielką nadzieję, że Papież będzie nosił 
maseczkę”. W słowach listu skierowanego 
do papieża można dostrzec troskę o zdrowie 
kochanej osoby w czasach, gdy wszystkim 
grozi niebezpieczeństwo. W geście wiary 
i komunii niezliczeni chińscy katolicy nie spali 
lub budzili się celowo w środku nocy, aby 
śledzić przez Internet niezwykłą modlitwę 
w czasach epidemii, której przewodniczył 
papież Franciszek w piątek 27 marca na 
placu przed Bazyliką św. Piotra (w Pekinie 
była to godzina pierwsza w nocy). Wielu 
z nich codziennie postępowało zgodnie 
z duchowymi sugestiami Ojca Świętego 
(odmawiali różaniec, nowennę, codzienne 
modlitwy), aby przeżyć Wielki Post w duchu 
modlitwy w czasie naznaczonym przez 
globalny kryzys zdrowotny. 
Od wybuchu epidemii COVID-19 papież 
Franciszek pokazał swoją bliskość z silnie 
dotkniętymi epidemią Chińczykami. Jak 
potwierdził cytowany przez Xinde Press 
Segundo Tejado Muñoz, podsekretarz 
dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, „poprzez Jinde Charity papież 
Franciszek bezwarunkowo przekazał Chinom 
200 000 euro na projekty prewencyjne 

lub modlitwami na wejściach do kościołów 
lub domów, a te powieszone były zrywane 
przez agentów rządowych. Jednak w tym 
nowym roku wiosenne dwuwiersze nie 
zostały zerwane, być może ze względu na 
to, że urzędnicy byli zajęci zwalczaniem 
epidemii. Katolicy z Chin spekulowali, że jest 
prawdopodobne, iż urzędnicy nie widzieli 
potrzeby regulowania spraw związanych 
z sytuacją religijną. Ludzie byli zamknięci 
w swoich domach z powodu pandemii, 
a kapłani nie mogli nigdzie wychodzić 
i udzielać sakramentów. Podczas kwarantanny 
księża, którzy wcześniej odprawiali Msze św. 
w tajemnicy i w nocy, robili to w ciągu dnia, 
czasami w domach parafian. 
UCANews

Źródło: Foter.com

12 kwietnia 2020 r. Z powodu�pandemii�
koronawirusa�chrześcijanie�w Hongkongu�
świętowali�Niedzielę�Wielkanocną�
w domach,�a kościoły�pozostały�puste. 
Niedziela Wielkanocna to najważniejszy 
dzień roku w kalendarzu chrześcijańskim. 
Duchowni głoszą kazania do pełnych 
kościołów. Jednak w tym roku wiele świątyń 
na całym świecie pozostało pustych z powodu 
pandemii koronawirusa. Kapłani odprawiali 
nabożeństwa online, aby wierni mogli 
uczestniczyć w nich w swoich domach. 
Zazwyczaj zatłoczona katedra św. Jana 
w Hongkongu była niezwykle cicha. 
South China Morning Post

Wnętrze katedry św. Jana w Hongkongu. 
Źródło: Foter.com

i epidemiologiczne oraz pomoc osobom 
starszym, aby wyrazić swoją miłość do 
Chińczyków”.

Segundo Tejado Muñoz, podsekretarz dyka-
sterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Chińscy katolicy przeżywali tę sytuację 
z wielką wiarą, pocieszeni gestami i słowami 
papieża, który wzywał wszystkich do 
modlitwy i braterskiej solidarności. Oprócz 
Włoch pomoc chińskich katolików 
i protestantów dotarła również do Korei 
Południowej i Hiszpanii, wywołując gesty 
wdzięczności od osób poruszonych tym 
spontanicznym ruchem charytatywnym. 
Ksiądz Giovanni Battista Sun (Sun Xuyi 
孙旭义), dyrektor Centrum Studiów Li 
Madou w diecezji Macerata (Włochy), 
podkreślił, że sytuacja, w której znajdują 
się Włochy, kraj jezuity Matteo Ricciego, 
wzbudziła zaniepokojenie wszystkich 
Chińczyków – katolików i niekatolików. 
Chińska protestancka fundacja Amity, 
znana z drukowania setek milionów 
chińskojęzycznych Biblii, współpracowała 
z chińskimi katolikami, aby pomóc krajom 
najbardziej dotkniętym COVID-19, takim jak 
Włochy, Hiszpania i Niemcy. „Chrześcijańska 
miłość jest bez granic, a szczególnie teraz 
należy spojrzeć na cierpienia całej ludzkiej 
rodziny w jej duchu”, powiedział o. Jan 
Baptysta Zhang (Zhang Shijiang 张士江), szef 
Jinde Charity.
Pomoc zebrana dzięki koordynacji działań 
przez Jinde Charity – a także pomoc 
przesłana przez inne wspólnoty i prywatnych 
obywateli – dotarła do Włoch i Watykanu 
przy logistycznym wsparciu ambasady 
włoskiej w Pekinie i włoskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 28 marca na lotnisko 

Elewacja katedry św. Jana w Hongkongu. 
Źródło: Foter.com

20 kwietnia 2020 r. Opinia�Michaela�
Chambona�na�temat�oświadczenia�
kardynała�Charlesa�Maung�Bo. 1 
kwietnia Charles Maung Bo, arcybiskup 
Yangon (Myanmar) i prezydent Federacji 
Konferencji Biskupich Azji, wydał 
publiczne oświadczenie, w którym obwinił 
„despotyczną” Komunistyczną Partię 
Chin (KPCh) za spowodowanie pandemii 
COVID-19. Według niego KPCh ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za nią i wszelkie 
wynikłe z niej cierpienia. Chińscy katolicy byli 
zszokowanych tym oświadczeniem. Chociaż 
nie twierdzili, że ich rząd jest doskonały, czuli 
się upokorzeni jako obywatele i katolicy.  

Herb arcybiskupa Yangonu Charlesa Maung 
Bo. Źródło: Wikipedia.

Michael Chambon, jako francuski teolog 
i antropolog zajmujący się Kościołem 
w Chinach, przyznał, że wypowiedź kardynała 
Bo była nie tylko niedokładna, lecz także 
niebezpiecznie polityczna i zaskakująco 
rozbieżna. Kardynał Bo stwierdził, że KPCh 
kłamała, a reszta świata była ignorowana 
i doprowadziło to do katastrofy. Tymczasem 
wiarygodne informacje były dostępne na 
początku lutego, jednak Zachód je odrzucił. 
Na przykład „Science Magazine”, czasopismo 
naukowe na czołowych pozycjach w rankingu 
American Association for the Advancement 
of Science (międzynarodowa organizacja 

Religie, 
chrześcijaństwo 
i Kościół w Chinach 
2.04.2019 - 30.06.2020 r. 
 
Katolicyzm
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non-profit zajmująca się ogólnie pojętym 
rozwojem nauki), regularnie publikowało 
artykuły o COVID-19 oraz zapewniało 
znaczną liczbę danych i ostrzeżeń. Pod koniec 
stycznia autorzy mieli już jasność: wszystkie 
kraje muszą przygotować się na pandemię. 
Do 25 lutego uczestnicy byli pewni: świat jest 
w stanie pandemii. Obrazuje to, że chociaż 
pojawiało się coraz więcej spójnych informacji 
o wirusie, zachodnie rządy odmówiły ich 
poważnego potraktowania.
Kłamstwa i propaganda zagrażają milionom 
ludzi na całym świecie. Podczas gdy Korea 
Południowa, Tajwan, Hongkong i Wietnam 
bardzo ostrożnie podeszły do sprawy wirusa 
i były w stanie sobie z nim poradzić, to 
w południowej Europie rozprzestrzenił 
się on w bardzo szybkim tempie. Dotarcie 
epidemii do Europy bezpośrednio z Chin 
można wyjaśnić za pomocą wielu przyczyn 
społeczno-kulturowych i ekonomicznych, 
jednak nie można pomijać milczeniem braku 
działań zachodnich polityków.

Ludzie w maseczkach. Źródło: Foter.com

 Jednostronne oświadczenie kardynała Bo 
było niebezpiecznie polityczne. Obciążając 
całą winą KPCh, pośrednio stanął po stronie 
konfliktu amerykańsko-chińskiego. Jego 
list jest pełen słów antagonizujących świat 
na dwa obozy. Wiele osób zrozumiało to 
kontrowersyjne stwierdzenie jako dowód 
na poparcie Kościoła katolickiego dla 
osób wzywających do krucjaty przeciwko 
Chinom. Kardynał Bo wezwał do jedności 
przeciwko KPCh, popierając problematyczne 
rozróżnienie między narodem chińskim a jego 
obecnym reżimem. Według przewodniczącego 
Federacji Konferencji Biskupich Azji 
moglibyśmy w konsekwencji sprzeciwić się 
Chinom, „wielkiej i starożytnej cywilizacji, 
która tak bardzo przyczyniła się do rozwoju 
świata w historii”, i jego „przestępczemu” 
reżimowi. Jednak obrażanie chińskiego 
reżimu dotyczy również popierającego go 
narodu. Jego narracja podziału niebezpiecznie 
przypomina polityczne inicjatywy XIX 
i XX wieku. Pod koniec listu kardynał Bo 
domaga się odszkodowania. „Jako minimum 

[KPCh] powinna odpisać długi innych 
krajów na pokrycie kosztów COVID-19”. 
Rzeczywiście, w ciągu ostatnich kilku 
tygodni różni przywódcy religijni i polityczni 
mówili o problemie spłaty długów przez 
najbiedniejsze kraje. I jak niedawno zostało 
to pokazane przez papieża Franciszka 
i szczyt G20, ta złożona kwestia wymaga 
wielostronnej umowy i dyplomacji. Na 
podstawie wypowiedzi Michaela Chambona; 
UCANews

Fot. Johan Hansson. Źródło: Flickr.com

28 kwietnia 2020 r. Gdy�nasilenie�epidemii�
COVID-19�w Chinach�kontynentalnych�
osłabło,�urzędnicy�państwowi�wznowili�
proces�usuwania�symboli�religijnych�
z miejsc�publicznych.  W ciągu dwóch 
tygodni władze zlikwidowały krzyże ze 
szczytów dwóch budynków kościelnych. 
Rozpoczęło się to, gdy poinformowano 
o wypisie ostatniego pacjenta COVID-19 
w Wuhan. Chińska Narodowa Komisja 
Zdrowia oznajmiła, że w całym kraju 
zgłoszono tylko trzy przypadki COVID-19 
w dniu 26 kwietnia. Dwa z nich dotyczyły 
Chińczyków wracających z zagranicy. 
Władze usunęły krzyż na kościele Matki 
Bożej Różańcowej w diecezji Anhui 18 
kwietnia. Kościół był uważany za należący 
do uznanego przez państwo Kościoła 
oficjalnego, ale pracowali w nim ani księża, 
ani siostry zakonne, które mogłyby prowadzić 
działalność religijną. Zajmowali się tym sami 
parafianie. Pięć dni przed zdjęciem krzyża 
osoby stojące na czele parafii zwróciły się 
do władz lokalnych o naprawę budynku. 
Otrzymali odpowiedź od urzędników, że 
planowane jest usunięcie krzyży zarówno 
z katolickiego, jak i protestanckiego kościoła 
znajdującego się w okolicy. 16 kwietnia 

lokalny urzędnik państwowy poprosił parafian 
o przekazanie kluczy do kościoła. Parafianie 
poinformowali o rozwoju sytuacji biskupa Liu 
Xinhonga 刘新红 z Anhui. Polecił im, aby 
udali się do lokalnego biura Patriotycznego 
Stowarzyszenia Katolików Chińskich 
i poprosili o szczegóły planowanych działań. 
Jednak miejscowi urzędnicy Stowarzyszenia 
odmówili udzielenia jakichkolwiek informacji 
w tej sprawie. Dyrektor gminy 17 kwietnia 
poinformował parafian, że urzędnicy 
postępują zgodnie ze „wskazówkami 
przełożonych” z aparatu państwowego. Nie 
przedstawiono jednak żadnych dokumentów 
zalecających takie działania. 
Podczas innego incydentu w diecezji Anhui 
19 kwietnia usunięto krzyż z kościoła 
w dzielnicy Yongqiao w mieście Suzhou 蘇
州 około godziny 4 rano, prawdopodobnie 
w celu uniknięcia zgromadzenia się katolików 
sprzeciwiających się tej akcji. Krzyż pierwotnie 
miał zostać zdemontowany po południu. 
Poranna operacja została przeprowadzona 
pod ochroną policji. Policjanci nie pozwalali 
ludziom wchodzić do kościoła, gromadzić 
się na zewnątrz ani robić zdjęć –  tym, którzy 
próbowali to robić, konfiskowano telefony. 
 27 kwietnia władze podjęły próbę zdjęcia 
krzyża z kościoła protestanckiego przy 
Suzhou Road w mieście Hefei 合肥. 
„Podobna taktyka jest stosowana w całych 
Chinach”, powiedział o. Chen z Anhui. „Nie 
dotyczy to konkretnej diecezji lub prowincji. 
Dzieje się tak na całym kontynencie, ale 
tamtejszy Kościół milczy”. Uważa, że Anhui 
będzie musiał stawić czoła większej liczbie 
przeprowadzek. „Jeśli Kościoły nie jednoczą 
się, aby stawić opór, wiele innych krzyży 
zostanie usuniętych” – powiedział.
Również diecezja Handan 邯郸 w prowincji 
Hebei stoi w obliczu likwidowania krzyży, 
a nawet rozbiórki całych budynków 
kościelnych. Według pewnego starszego 
duchownego diecezja otrzymała niedawno 
zawiadomienie od władz z prośbą o usunięcie 
krzyży z czterech kościołów w powiecie 
Feixiang 肥乡. Powiedział on UCA News, że 
od 2019 r. wielu  katolików i przedstawicieli 
innych religii prosiło się o wprowadzenie 
zmian w „nielegalnych budynkach”, aby 
uczynić je legalnymi zgodnie z wymogami 
prawa. Działań tych nie można określić jako 
usuwanie krzyży, ponieważ kościoły te nie są 
zarejestrowane przez państwo jako miejsca 
służące prowadzeniu działalności religijnej. 
„Po usunięciu symbolu religijnego kościół 
zamienia się w centrum aktywności, dom 
opieki lub coś podobnego. To już nie jest 
kościół” – powiedział kapłan. 

Od października 2018 r. zdemontowano setki 
krzyży w Chinach, rzekomo po naruszeniu 
przepisów prawnych dotyczących planowania 
przestrzennego. W październiku 2019 r. 
zburzono kościół w powiecie Guantao 
馆陶 w Hebei na podstawie oskarżenia 
o „nielegalne zajmowanie ziemi uprawnej”. 
Tylko w tym roku usunięto krzyże z dwóch 
kościołów w powiecie Qiu 邱 w Hebei. 
Według księży władze diecezjalne zwykle 
współpracują przy demontażu krzyży 
w nadziei na uratowanie budynku kościoła. 
UCANews

4 maja 2020 r. Po�45�dniach�zamknięcia�
wznowiono�Msze�św.�w Tajpej. Arcybiskup 
John Hung Shan-chuan 洪山川 (od 23 maja 
2020 r. arcybiskupem metropolitą Tajpej jest 
Tomasz Chung An-zu 鐘安住; zob. poniżej) 
wydał kilka dyrektyw: nie więcej niż 100 
wiernych zgromadzonych w jednym miejscu; 
rejestracja; pomiary temperatury; dezynfekcja 
rąk; rozmieszczenie „kwiatu śliwy” i zbiórka 
datków po Eucharystii. Liczba zachorowań 
na Tajwanie wyniosła dotychczas 436 
zainfekowanych i 6 ofiar śmiertelnych. 
Arcybiskup John Hung Shan-chuan w swoim 
oświadczeniu wyjaśnił, że chociaż tempo 
rozprzestrzeniania się epidemii zwolniło, 
ważne jest przestrzeganie pewnych wymogów 
bezpieczeństwa, w tym liczby uczestników, 
rozmieszczenia wiernych w kościołach, 
sposobu przyjmowania Eucharystii, składania 
ofiar i dezynfekowanie miejsc kultu.

Pusty kościół. Źródło: Foter.com

Tajwański rząd jako jeden z pierwszych 
zareagował na wiadomość o epidemii 
koronawirusa w Chinach kontynentalnych. 
Rzeczywiście, zgodnie z wieloma zeznaniami 
tajwańscy lekarze ostrzegali Światową 
Organizację Zdrowia już w grudniu 2019 r., 
że na kontynencie rozprzestrzenia się wirus 
zdolny do przenoszenia się z człowieka na 
człowieka. Być może z powodów politycznych 
– Tajwan nie jest członkiem WHO – 
Światowa Organizacja Zdrowia wolała 
kierować się wytycznymi Chin, a ogłoszenie 
o przenoszeniu się wirusa między ludźmi 
zostało wydane zaledwie dwa dni przed 
kwarantanną wprowadzoną w Wuhan. 

Źródło: Foter.com.

W myśl wskazań arcybiskupa Tajpej 
w uroczystościach obchodzonych 
w zamkniętych pomieszczeniach ma brać 
udział nie więcej niż stu wiernych. Dla 
każdej Mszy św. wymagane są rezerwacje 
z podaniem imienia i nazwiska. W przypadku 
wspólnot z dużą liczbą wiernych zaleca się 
odprawiać Msze św. na zewnątrz i z większą 
częstotliwością, aby zmniejszyć zatłoczenie. 
Przed wejściem do kościoła wierni muszą 
pozwolić na kontrolę temperatury, 
zdezynfekować ręce, a następnie usiąść 
w ławkach w ustawieniu zygzakowatym 
(zwanym „kwiatem śliwy”). Przed rozdaniem 
Eucharystii kapłan musi zdezynfekować 
dłonie alkoholem. Zbieranie ofiar odbywa 
się, gdy wierni wracają do swoich ławek, 
aby uniknąć zbyt wielu kontaktów. Po 
zakończeniu każdej Mszy św. pomieszczenie 
musi zostać zdezynfekowane. 
Asia News

1 maja 2020 r. W miesiącu�
poświęconym�Maryi�chińscy�katolicy�
podjęli�różne�inicjatywy�na�znak�
nabożeństwa�maryjnego,�które�
zawsze�charakteryzowało�ich�wiarę,�
a uwidoczniło�się�jeszcze�bardziej�
w czasach�COVID-19. Niemożliwe było 
pielgrzymowanie do różnych sanktuariów 
poświęconych Wniebowzięciu Najświętszej 
Maryi Panny w Chinach kontynentalnych 
na uroczystą Mszę św. otwierającą miesiąc 
maryjny. Wierni nie byli jednak zniechęceni 
ani zrezygnowani. Wspólnoty postanowiły 
przyjąć Matkę Boską zgodnie z metodą 
„nawiedzenia”: rodziny na zmianę przyjmują 
Matkę Boską do domu, aby modlić się 
w małych grupach lub w „wieczernikach 
modlitwy”, odmawiając różaniec wraz 

z sąsiadami, zwiększając w ten sposób 
doświadczenie wiary przekazywane 
w rodzinach.

Sanktuarium maryjne na Sheshan, fot. Jacek 
Gniadek SVD.

30 kwietnia Archidiecezja Pekińska wysłała list 
do wszystkich kapłanów i wiernych z okazji 
specjalnego Roku Rodziny, zainspirowany 
listem skierowanym przez papieża Franciszka 
do wszystkich wiernych w maju 2020 r. 
oraz treścią adhortacji apostolskiej Amoris 
Laetitia o miłości w rodzinie (uroczyście 
podpisana przez papieża w Watykanie w Roku 
Miłosierdzia 19 marca, a oficjalne ogłoszona 8 
kwietnia 2016 r.). Archidiecezja przypomniała 
o znaczeniu ochrony komunii kościelnej 
w poszczególnych wspólnotach i z Kościołem 
powszechnym w czasach, gdy kontakty 
fizyczne są skomplikowane z powodu 
koniecznych środków bezpieczeństwa 
związanych z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. W tym czasie katolicy z Chin 
kontynentalnych codziennie uczestniczyli 
we Mszy św. odprawianej przez papieża 
Franciszka w kaplicy św. Marty, a kapłani 
korzystali również z narzędzi cyfrowych, 
takich jak WeChat, aby pełnić posługę 
duszpasterską w swoich wspólnotach. 
Agenzia Fides

Sanktuarium maryjne na Sheshan, fot. Jacek 
Gniadek SVD.
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4 czerwca 2020 r. W siedmiu�parafiach�
w Hongkongu�odbyły�się�Msze�
i nabożeństwa�modlitewne�z okazji�31.�
rocznicy�represji�na�placu�Tian’anmen. 
Organizacje katolickie zorganizowały 
obchody z okazji wydarzenia, w którym 
zginęły tysiące ludzi, oraz modlitwy za 
Hongkong i za całe Chiny. Tej samej nocy 
tysiące ludzi przybyły do Parku Wiktorii na 
czuwanie przy świecach z okazji rocznicy 
represji, łamiąc pierwszy w historii zakaz 
corocznych masowych zgromadzeń, 
wprowadzony przez policję z powodu 
związanych z pandemią COVID-19 (SARS 
-CoV-2) ograniczeniami zgromadzeń 
publicznych i dystansem społecznym.
Prawie 1000 osób uczestniczyło we Mszy św. 
celebrowanej przez biskupa pomocniczego 
Józefa Ha Chi-shinga w kościele Świętego 
Krzyża na Sai Wan Ho. Ludzie przebywali 
w kościele, na jego terenie i w sali 
parafialnej, przestrzegając przy tym dystansu 
społecznego.\

San Wai Ho w Hongkongu. Źródło: Foter.
com.

Biskup Ha Chi-shing, cytując Ewangelię na 
ten dzień: „Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 
większego od tych” (Mk 12,31), powiedział, 
że właśnie dlatego ludzie obchodzą rocznicę 
prześladowań każdego roku. „Jesteśmy tutaj, 
aby opłakiwać studentów i mieszkańców 
Pekinu, którzy poświęcili swoje życie. Niech 
mają pokój w niebie. (…) Ludzie są stworzeni 
i kochani przez Boga, więc wartość ludzkości 
jest o wiele ważniejsza niż jakakolwiek 
polityka... Jesteśmy tutaj, aby modlić się 
za siebie, ponieważ możemy mieć mniej 
wolności wyrażania siebie w przyszłości” – 
powiedział biskup. Wzywał ludzi do modlitwy 
o odwagę, by kochać Boga i kochać innych 
w każdej sytuacji.

6 maja 2020 r. Po�niemal�czterech�
miesiącach�pandemii�Kościół�
w Heilongjiang�黑龙江�uruchomił�
internetowy�program�biblijny. Kościoły 
na całym świecie zawiesiły wszystkie spotkania 
na żywo w związku z rozprzestrzenianiem 
się pandemii. Jednocześnie duszpasterze, 
w zgodzie z zasadą odpowiedzialności za 
każdego wierzącego i biblijnym nauczaniem 
o nieustannym spotykaniu się, rozpoczęli 
różnorodne działania online. Ponieważ 
data ponownego otwarcia kościołów była 
niesprecyzowana, niektóre Kościoły opracowały 
dla wierzących odpowiednie metody wspierania 
praktyk duchowych na platformie sieciowej, jak 
różne formy zachęty do czytania Biblii.
Niedawno kościół w nowej dzielnicy Jinsha 
(Jinsha xinqu 金沙新区) w mieście Qitaihe 
七台河, w prowincji Heilongjiang, umieścił 
na oficjalnej stronie plan czytania Biblii 
zatytułowany „Biblia towarzyszy wam każdego 
dnia”. Duszpasterze rozpoczęli tę działalność, 
aby zachęcić wiernych do słuchania słowa 
Bożego w tym szczególnym okresie. Strona 
ta stanowi bezpośredni sposób dotarcia do 
wierzących w każdym wieku; jest nieustannie 
aktualizowana zgodnie z różnymi wymaganiami 
wierzących.
Biblia mówi: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych”. Współpracownicy w kościele 
w Jinsha mają nadzieję, że dzięki tej formie ich 
bracia i siostry w wierze mogą się nawzajem 
wspierać i promować czytanie Biblii. Czytając 
ją dzień po dniu, lektura całej Biblii zostanie 
ukończona w ciągu jednego roku. W ten sposób 
można również wyrobić sobie nawyk czytania 
Pisma Świętego. 
Ćwiczenie rozpoczynało się o 6 rano każdego 
ranka, kiedy na stronie publikowano nowy 
artykuł informujący wiernych o planie 
czytań na dany dzień i wierszach do recytacji. 
Wierzący, którzy wypełnili swój dzienny plan, 
zgłaszali to i komunikowali się ze sobą poprzez 
przesyłanie wiadomości. Na końcu każdego 
artykułu znajdowała się sekcja zawierająca 10 
pytań dotyczących Pisma Świętego, a właściwe 
odpowiedzi były publikowane następnego dnia. 
Projekt rozpoczął się 22 kwietnia i trwał 15 
kolejnych dni. Stopniowo do twórców docierało 
coraz więcej informacji zwrotnych na temat 
korzyści płynących z ich akcji, przede wszystkim 
pomoc w regularnym czytaniu Pisma Świętego. 
Pomysłodawcy kontynuują wprowadzanie 
innowacji. Jedną z nich jest wybranie osoby, 
która codziennie będzie przesyłała zrzuty 
ekranu z czytania Biblii, aby wierzący mogli się 
nawzajem zachęcać do dalszych działań. 
China Christian Daily 

ewangelizacja jest ważniejsza niż polityka. 
„Zachęcałbym parafian do udziału w polityce 
i, oczywiście, do wyjaśnienia dokąd 
zmierzamy my, Kościół”. Główną troską 
Kościoła jest ewangelizacja. „Kościół ma 
ewangelizować. Jeśli coś w polityce stanie się 
niespójne z doktryną, Kościół będzie starał 
się to zmienić w polityce, z pomocą świeckich 
(…) Kościół nie będzie zbyt blisko rządu ani 
bardzo daleko od niego. Mamy własne cele”.  
Arcybiskup Chung urodził się w powiecie 
Yunlin 雲林 w 1952 r., święcenia kapłańskie 
otrzymał w diecezji Tainan w 1981 r. Posiada 
doktorat z teologii moralnej, uzyskany 
w Rzymie. W 2006 r. został mianowany 
biskupem pomocniczym archidiecezji 
Tajpej, a później biskupem Chiayi w 2008 
r.  Pełnił funkcję sekretarza generalnego 
diecezji Tainan, członka zarządu Katolickiego 
Uniwersytetu Fu Jen, rektora Tajwańskiego 
Seminarium Regionalnego. W 2016 r. został 
członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu 
Bożego w Jerozolimie. 
UCANews 

2 czerwca 2020 r. Diecezja�Hongkońska�
wznowiła�publiczne�Msze�św.�1�czerwca�po�
zawieszeniu�ich�na�ponad�trzy�miesiące,�
ale�działalność�parafii�i liczba�uczestników�
jest�ograniczona. W mieście było wówczas 
poniżej 50 zakażonych koronawirusem. 
Z 1088 przypadków zgłoszonych do 30 maja 
co najmniej 1037 osób wyzdrowiało i tylko 
cztery zmarły. Kardynał Tong powiedział 
jednak, że katolicy, którzy martwią się 
możliwością zarażenia wirusem podczas Mszy 
św., mogą nadal uczestniczyć w nich poprzez 
transmisje. Diecezja zawiesiła publiczne Msze 
15 lutego. Katolicy w diecezji nie uczestniczyli 
w publicznych uroczystościach w Środę 
Popielcową czy Wielkanoc. Obecnie liczba 
uczestników nabożeństw jest ograniczana 
do połowy miejsc przeznaczonych dla 
wiernych w kościołach. Dlatego ludzie mogą 
uczestniczyć we Mszy św. w dni powszednie, 
aby wypełnić swój obowiązek uczestnictwa 
we Mszy niedzielnej. 
UCANews

Tian’anmen. Źródło: Foter.com

Kościół przy Wangfujing w Pekinie.  
Źródło: Foter.com

9 maja 2020 r. W Jinggang�odbył�się�
pogrzeb�biskupa�emeritusa�Nanyang�
南阳,�Józefa�Zhu�Baoyu�朱寶玉. Biskup 
zmarł rankiem 7 maja 2020 r. w wieku 
99 lat w klasztorze Sióstr Diecezjalnego 
Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, 
gdzie żył i modlił się, udzielając im każdego 
wieczora błogosławieństwa. 
Józef Zhu Baoyu urodził się 2 lipca 1921 
r. w Pushan 蒲山, Henan. Jego ojciec 
zmarł, gdy miał 6 lat, a matka powierzyła 
go katolickiemu sierocińcowi w Jingang 靳
岗. Dwa lata później przyjął chrzest wraz 
ze swoją matką. Uczęszczał do katolickiej 
szkoły podstawowej przy uczelni im. 
Simeone Volonteri. Następnie wstąpił 
do Niższego Seminarium Najświętszego 
Serca Jezusowego, kontynuując naukę 
w liceum tej samej placówki.  Od 1946 r. 
studiował filozofię i teologię w regionalnym 
seminarium archidiecezji Kaifeng 开封. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. z rąk 
Petera Fan Xueyan 范学淹 (1907–1992), 
biskupa Baoding 保定. Po święceniach 
pełnił posługę kapłańską w kilku kościołach 
diecezji Nanyang. W latach 1964–1967 został 
skazany na pracę przymusową z powodu 
swojej wiary. Następnie pozwolono mu 
wrócić do rodzinnego miasta Pushan, gdzie 
potajemnie wypełniał swoją posługę. W 1981 
r. został ponownie skazany na dziesięć lat 
pracy przymusowej jako kontrrewolucjonista. 
Zwolniony w 1988 r., mógł wznowić posługę 
w kilku parafiach. W dniu 19 marca 1995 
r., w święto św. Józefa, został wyświęcony 
na biskupa koadjutora Nanyang przez Jin 
Dechena 靳德辰, biskupa diecezjalnego oraz 
Zhang Huaixina 張懷信 i Shi Jingxiana 史
景賢 jako współkonsekrujących. 23 listopada 
2002 r. został następcą Jin Dechena. Z uwagi 
na swój zaawansowany wiek w 2010 r. złożył 
rezygnację. Ze względów zdrowotnych 
przebywał najpierw w hospicjum dla osób 
starszych w Jingang, a następnie u Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia, gdzie zmarł. 
W lutym chorował na koronawirusa, ale 
został z niego wyleczony. W diecezji Nanyang 

jest dziś około 20 tysięcy katolików, około 
dwudziestu księży i sto sióstr zakonnych. 
Agenzia Fides

24 maja 2020 r. Dzień�modlitwy�za�Kościół�
w Chinach.�Papież�Franciszek�modlił�się�za�
katolików�w Chinach,�obchodząc�święto�
patronki�Chin,�Matki�Bożej�z Sheshan�佘
山�w Szanghaju. Papież zapewnił chińskich 
katolików o bliskości Kościoła powszechnego. 
Po niedzielnej modlitwie Regina Coeli 
powiedział: „Najdrożsi katoliccy bracia 
i siostry w Chinach, pragnę was zapewnić, 
że Kościół powszechny, którego jesteście 
integralną częścią, podziela wasze nadzieje 
i wspiera was w waszych próbach. Towarzyszy 
wam modlitwą o nowe wylanie Ducha 
Świętego, aby światło i piękno Ewangelii 
świeciły w was jako moc Boża dla zbawienia 
tych, którzy wierzą”. Papież Franciszek modlił 
się, aby chińscy wierni „mogli być silnymi 
w wierze i niezłomnymi w braterskiej jedności, 
radosnymi świadkami, promotorami miłości 
i nadziei oraz dobrymi obywatelami”. 
Vatican News

26 maja 2020 r. Nowy�arcybiskup�Tajpej,�
mający�siedzibę�w stolicy�Tajwanu,�
zobowiązał�się�słuchać�różnych�poglądów�
jako�sposobu�na�położenie�akcentu�na�
ewangelizację. Franciszek mianował bp. 
Tomasza Chung An-Zu arcybiskupem 
Tajpej 23 maja, przenosząc go z diecezji 
Chiayi na Tajwanie. Arcybiskup Chung 
oświadczył, że przejmie archidiecezję w Tajpej 
18 lipca. Odwiedził wszystkie 10 dekanatów 
i porozmawiał z kapłanami, seminarzystami, 
zakonnicami i parafianami. „To, co według 
nich jest najważniejsze w archidiecezji, chcę 
właśnie wysłuchać, a następnie promować 
ewangelizację”, powiedział  25 maja. 
W obliczu złożonych problemów środowiska 
społecznego abp Chung powiedział, że 
jest kilka kwestii, na których może się 
nie znać i „potrzebuje pomocy innych, 
większych talentów w Kościele”. „Proszę 
o pomoc ekspertów z różnych dziedzin 
i szukam porady” – powiedział. Wyraził 
także pragnienie większego zaangażowania 
świeckich w Kościele. „Niektórzy świeccy 
wiedzą dużo o polityce, niech dbają o politykę. 
Współpraca wszystkich opiera się na 
zdolnościach ludzi”. Stwierdził też, że Kościół 
i polityka są jak dwa równoległe tory kolejowe. 
„Polityka dąży do osiągnięcia szczęścia przez 
ludzi w teraźniejszości, a Kościół szuka 
ich duchowego i szczęścia w przyszłości. 
Obydwoje powinni się uzupełniać i pomagać 
sobie nawzajem” – powiedział. Dla Kościoła 

Tłumy w Parku Wiktorii. Źródło: Foter.com.

Tego samego dnia Rada Legislacyjna przyjęła 
ustawę kryminalizującą brak szacunku dla 
hymnu narodowego. 28 maja Narodowy 
Kongres Ludowy zatwierdził plany 
ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa 
narodowego. Podczas spotkania biskup Ha 
podkreślił, że modlitwy są ważne w obecnej 
sytuacji politycznej, ponieważ „modlitwy 
przypominają nam, że Bóg jest z nami, abyśmy 
mogli mieć nadzieję i odwagę”. 
Hong Kong Sunday Examiner

Prawosławie

11 czerwca 2020 r. Protestancki�Kościół�
domowy�w mieście�Xiamen�厦门�
w południowo-wschodnich�Chinach�
padł�ofiarą�drugiego�nalotu�władz�
w ciągu�dwóch�miesięcy. Radio Free 
Asia poinformowało, że 11 czerwca władze 
i przedstawiciele Biura ds. Religii weszli do 
prywatnego kościoła Xingguang, wypędzili 
członków Kościoła i splądrowali miejsce. 
Zrobili to z naruszeniem przepisów, 
w myśl których władze powinny wcześniej 
powiadomić właścicieli. Wcześniej udzielono 
Kościołowi pozwolenia na rozbudowę 
posiadłości o adaptację strychu. Pierwszy 
atak miał miejsce 3 maja, kiedy agenci 
bezpieczeństwa „walili do drzwi”, aresztowali 
i zatrzymali dziewięciu członków Kościoła 
bez nakazu. Członkowie Kościoła twierdzili, 
że są ofiarami tych represji, ponieważ 
odmówili przyłączenia się do Stowarzyszenia 
Patriotycznego. Szacuje się, że Chiny są 
domem dla około 68 mln protestantów, 
z czego 23 mln w należą do Kościoła 
oficjalnego i około 9 mln katolików, z których 
5,7 mln należy do organizacji sponsorowanych 
przez państwo. 
Licas.news

24 kwietnia 2020 r. Pandemia�COVID-19�
wywarła�duży�wpływ�na�Kościoły�
protestanckie�i ich�członków�w Chinach.�
Od 23 stycznia prawie wszystkie Kościoły 
zawiesiły duże zgromadzenia. Społeczności 
przeniosły się do Internetu, ale nie wszystkie. 
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było go odwiedzać do czerwca 2019 r., przez 
prawie cztery lata po jego zatrzymaniu. 
Istnieją poważne obawy, że podczas uwięzienia 
był on poddawany torturom. Przed 
aresztowaniem Wang Quanzhang pracował 
nad kwestiami uważanymi przez rząd chiński 
za wrażliwe, takimi jak obrona wolności 
religijnej i reprezentowanie członków 
Ruchu Nowych Obywateli (中国新公民

运动 Zhongguo Xingongmin Yundong), 
sieci lokalnych działaczy, którzy promowali 
przejrzystość rządu i ujawniali korupcję. Ze 
względu na swoją rolę w reprezentowaniu 
takich przypadków Wangowi często grożono 
zatrzymaniem. Wielu działaczy i prawników, 
którzy stanowili cel ataków w 2015 r., było 
poddanych ciężkiej inwigilacji i pozbawionych 
wolności przemieszczania się po zwolnieniu 
ich z więzienia lub aresztu.
Amnesty International

17 kwietnia 2020 r. Chińskie�zespoły�
medyczne�wysłane�do�Afryki�umocniły�
współpracę�Chin�z państwami�
afrykańskimi. Grupy chińskich medyków 
przezwyciężyły niezwykle skomplikowane 
i trudne warunki, by nieść pomoc. Stała 
się ona znakiem rozpoznawczym chińskiej 
dyplomacji i przyniosła jej uznanie 
społeczeństwa międzynarodowego. 
Kiedy „People’s Daily” przeprowadził 
wywiad z zespołem medycznym w szpitalu 
wspomaganym przez Chiny w Bangui, stolicy 
Republiki Środkowoafrykańskiej, podczas 
tegorocznego najważniejszego chińskiego 
święta – Święta Wiosny, pięciu członków 
zespołu pracowało w jego trakcie. Od 1963 r. 
Chiny wysłały łącznie 26 000 pracowników 
medycznych do 71 krajów, w tym do Afryki. 
W ten sposób wyleczono 280 milionów 
pacjentów i przeszkolono 80 000 miejscowego 
personelu. Chińskie zespoły medyczne 
stanowią ważne uzupełnienie lokalnych 
ekip medycznych w Afryce, ponieważ 
wprowadzają zaawansowane technologie 
i metody oraz łagodzą cierpienie setek 
milionów osób. Miejscowi pracownicy uczą 
się od nich także pracowitości i poświęcenia. 
Gdy pandemia COVID-19 ogarnęła świat, 
53 kraje afrykańskie zgłosiły łącznie ponad 
10 000 zakażeń. Ponad tysiąc chińskich 
pracowników medycznych w Afryce aktywnie 
pomaga w powstrzymaniu epidemii i jej 
kontroli, służąc jako „pomost” dla krajów 
afrykańskich w zdobywaniu chińskich technik 
i doświadczeń. Od 2 kwietnia chińskie zespoły 
medyczne w Afryce przeprowadziły 250 
szkoleń i działań zdrowotnych dotyczących 
zapobiegania epidemii i jej kontroli, 
z korzyścią dla ponad 10 000 osób. Podczas 

Sytuacja stworzyła problemy, które popychają 
większe grupy w kierunku coraz większej 
„niewidzialności”. Pierwszym powodem 
są finanse. Trudniejsze stało się zbieranie 
funduszy. Wiele społeczności, zwłaszcza tych 
większych, musi płacić czynsz za miejsca 
spotkań i biura. Mniejsze wspólnoty unikały 
dotychczas tego problemu. Zwykle potrzebują 
mniejszych pomieszczeń i mają niższe 
wydatki. Co więcej, od kiedy rząd uchylił stan 
zagrożenia, ich członkowie już się spotykają, 
przynajmniej w dziesięcioosobowych 
grupach. Większe społeczności nie mogą 
wznowić spotkań.  
Drugim powodem „niewidzialności” jest 
rozpowszechnienie się usług religijnych 
online. Po długim czasie uczestniczenia 
w praktykach religijnych przez Internet 
ludzie mogą preferować ten wygodniejszy styl 
i niechętnie wracać do spotkań stacjonarnych, 
zwłaszcza że online mają dostęp do większej 
liczby grup i nieograniczeni dystansem 
geograficznym mogą znaleźć taką, która im 
najbardziej odpowiada. Trzecią przyczyną 
„niewidzialności” jest fakt, że rola Kościołów 
w walce z epidemią nie jest w dzisiejszych 
czasach tak znacząca, jak dawniej. Za kontrolę 
epidemii odpowiada państwo i społeczeństwo.  
Asia News

Buddyzm

11 maja 2020 r.  Od�czasu�pojawienia�się�
COVID-19�Dalajlama,�inni�starsi�mnisi�
i organizacje�buddyjskie�w Azji�i na�całym�
świecie�podkreślali,�że�pandemia�stanowi�
wezwanie�do�medytacji,�współczucia,�
hojności�i wdzięczności. Takie przesłania 
wzmacniają powszechną wizję buddyzmu 
raczej jako filozofii niż religii – być może 
duchowej, ale świeckiej praktyki związanej 
z uważnością, szczęściem i redukcją stresu. 
W miejscach z większością buddyjską 
oficjalna reakcja na pandemię COVID-19 
obejmuje konwencjonalne awaryjne środki 
sanitarne, takie jak zalecanie masek na twarz, 
mycie rąk i nakazy pozostania w domu. Ale 
w społecznościach religijnych przywódcy 
buddyjscy stosują również szereg rytuałów 
apotropeicznych – magicznych rytuałów 
ochronnych – mających na celu ochronę 
przed chorobami. 
Badacze coraz częściej zgadzają się z tym, 
że wiara sama w sobie odgrywa pewną rolę 
w ochronie zdrowia. Przekonania i praktyki 
kulturowe oraz społeczne prowadzą do 
rzeczywistej poprawy dobrobytu człowieka. 
Istnieją również neurobiologiczne 

stopniu wykorzystuje zaawansowane 
technologicznie kamery, systemy 
rozpoznawania twarzy i sztuczną inteligencję.
Policja twierdzi, że potrzebuje bazy danych do 
łapania przestępców, a dawcy wyrażają zgodę 
na przekazanie DNA. Niektórzy urzędnicy 
w Chinach, a także grupy obrońców praw 
człowieka poza ich granicami, ostrzegają, że 
krajowa baza danych DNA może naruszać 
prywatność i kusić urzędników, aby stosować 
represje wobec krewnych dysydentów 
i aktywistów. Obrońcy praw człowieka 
twierdzą, że pobieranie danych odbywa się bez 
zgody, ponieważ obywatele żyjący w państwie 
autorytarnym praktycznie nie mają prawa 
odmówić. 
World Uyghur Congress 

Mężczyźni w Chinach. Źródło: Foter.com

17 czerwca 2020 r. Prezydent�USA�Donald�
Trump�uchwalił�ustawę�o polityce�
ochrony�praw�człowieka�w Ujgurskim�
Autonomicznym�Regionie�Sinkiang�
(UARS),�która�prawie�jednogłośnie�
przeszła�przez�obie�izby�Kongresu�
w zeszłym�miesiącu. Dotyczy internowania, 
pracy przymusowej i innych nadużyć 
w Sinkiangu, gdzie przetrzymywanych jest 
1,8 mln Ujgurów i innych muzułmanów. 
Oprócz potępienia Komunistycznej Partii 
Chin (KPCh) za trzyletni program obozów 
internowania, nowa ustawa wymaga 
regularnego monitorowania sytuacji 
w regionie przez organy rządowe USA w celu 
zastosowania sankcji wobec najwyższych 
urzędników, takich sekretarz KPCh UARS 
Chen Quanguo 陈全国. Dotyczy także 
prześladowania przez chiński rząd Ujgurów 
mieszkających w USA. 
Radio Free Asia; World Uyghur Congress

Mężczyźni przy meczecie Id Kah  
w Kaszgarze w Sinkiangu. Źródło: Foter.com

mechanizmy działania rytuałów,  łagodzące 
choroby. Do tej pory nie ma lepszego 
sposobu zapobiegania COVID-19 niż 
unikanie zakażenia przez kontakt z innymi. 
Ale milionom osób na całym świecie 
buddyjskie talizmany, modlitwy i rytuały 
ochronne pomagają w stawieniu czoła 
niepokojom związanym z globalną pandemią 
koronawirusa, zapewniając komfort i ulgę. 
The Conversation

Islam

15 maja 2020 r. Senat�USA�w czwartek�
uchwalił�ustawę,�która�utoruje�
drogę�ukierunkowanym�sankcjom�
wymierzonym�w urzędników�rządowych�
w Chinach�za�domniemane�naruszenia�
praw�człowieka�wobec�muzułmańskich�
mniejszości�etnicznych�w północno-
zachodniej�części��kraju. Biały Dom 
powinien przedłożyć Kongresowi w ciągu 
180 dni raport, w którym wskazane 
zostaną osoby odpowiedzialne za tortury, 
pozasądowe aresztowania, wymuszone 
zaginięcia i inne „rażące naruszenia” praw 
człowieka w chińskim Ujgurskim Regionie 
Autonomicznym Sinkiang. Osoby te 
podlegałyby sankcjom, w tym zamrożeniu 
aktywów w USA i odmowie wjazdu do 
kraju. Wprowadzona przez republikańskiego 
senatora z Florydy Marco Rubio i senatora 
z New Jersey Boba Menendeza, demokratę, 
ustawa o prawach człowieka Ujgurów została 
przyjęta zgodnie z zasadami jednomyślnej 
zgody Senatu, używanymi do przyjmowania 
kontrowersyjnych przepisów bez potrzeby 
głosowania. Wśród jej zwolenników byli 
dawni kandydaci na demokratycznych 
prezydentów: Elizabeth Warren, Bernie 
Sanders, Amy Klobuchar i Kirsten 
Gillibrand. Oprócz przepisów dotyczących 
sankcji, ustawodawstwo nakazuje również 
Departamentowi Stanu USA przygotowanie 
publicznie dostępnego raportu na temat 
stanu praw człowieka w Sinkiangu, w tym 
oficjalnych szacunków dotyczących liczby 
osób internowanych w obozach. Pekin 
twierdzi, że ośrodki internowania to „centra 
szkolenia zawodowego”, w których osoby 
uczą się dobrowolnie. Twierdzeniu temu 
zaprzeczają liczne wycieki wewnętrznych 
dokumentów rządowych. Jeden z zestawów 
dokumentów, zwany „China Cables”, 
ujawniony przez konsorcjum mediów 
w listopadzie 2019 r., zawiera szczegółowe 
rygorystyczne środki bezpieczeństwa 

zapobiegające ucieczce „studentów”. Różne 
wersje projektu ustawy zostały uchwalone 
przez Izbę Reprezentantów i Senat 
w ubiegłym roku. Ustawa przyjęta w czwartek 
nie zawiera sekcji dotyczącej kontroli eksportu, 
która została uwzględniona w wersji przyjętej 
przez izbę niższą stosunkiem głosów 407 do 1 
w grudniu zeszłego roku. 
South China Morning Post

8 czerwca 2020 r. Według�wywiadów�
przeprowadzonych�przez�Deutsche�Welle�
(DW)�Ujgurzy�byli�uznawani�za�winnych�
w pozorowanych�procesach. DW rozmawiał 
z czterema byłymi więźniami, dwoma 
mężczyznami i dwiema kobietami z Sinkiangu. 
Zatrzymani spędzili miesiące w obozach 
reedukacyjnych w Sinkiangu w 2017 i 2018 
r. Wywiady były przeprowadzane niezależnie 
od siebie przez kilka tygodni. Internowani 
opowiadali, że musieli brać udział 
w zajęciach indoktrynujących i językowych. 
W niektórych placówkach byli zmuszani, by 
godzinami oglądać programy propagandowe 
wychwalające przewodniczącego Xi Jinpinga. 
Najmniejsze wykroczenie, takie jak rozmowa 
prowadzona szeptem, spotykało się z karą. 
Niektórych z nich zmuszano do wybrania 
z przedstawionej im listy jednego lub kilku 
wykroczeń, za które zostali uwięzieni.  
Po wybraniu przestępstwa następował 
pozorowany proces, w którym zatrzymani nie 
mieli prawnej reprezentacji i byli skazani bez 
dowodów. 
DW.com; World Uyghur Congress

17 czerwca 2020 r. Policja�w Chinach�
pobiera�próbki�krwi�od�mężczyzn�
i chłopców�z całego�kraju,�aby�zbudować�
mapę�genetyczną�około�700�milionów�
mężczyzn,�co�daje�władzom�potężne�
nowe�narzędzie�do�zaawansowanej�
technologicznie�inwigilacji. Według 
nowego badania, opublikowanego w środę 
przez Australian Strategic Policy Institute, 
dzięki tej bazie danych władze będą w stanie 
wyśledzić męskich krewnych danego 
człowieka, używając tylko jego krwi, śliny lub 
innego materiału genetycznego. W projekcie 
pomaga amerykańska firma Thermo Fisher 
z Massachusetts, która sprzedała chińskiej 
policji zestawy testowe, dostosowane do ich 
specyfikacji. 
Chiny chcą wykorzystywać genetykę do 
kontrolowania swoich obywateli, śledzenia 
mniejszości etnicznych i innych grup 
społecznych. Zamierzają dodać ją do rosnącej, 
wyrafinowanej sieci nadzoru rozmieszczonej 
w całym kraju, która w coraz większym 

Polityka

5 kwietnia 2020. Władze�więzienne�
oznajmiły�Wang�Quanzhangowi�王
全璋,�że�nie�może�wrócić�do�Pekinu,�
gdzie�mieszka�jego�rodzina,�lecz�musi�
pozostać�w odległym�o 400�km�swoim�
rodzinnym�mieście�Ji’nan�济南,�gdzie�
najprawdopodobniej�będzie�pod�
stałą�kontrolą�władz�i nie�będzie�mógł�
swobodnie�podróżować. W odpowiedzi 
na uwolnienie chińskiego prawnika Wang 
Quanzhanga po czterech i pół roku więzienia 
za „obalenie władzy państwowej”, chińska 
badaczka Amnesty International, Doriane 
Lau, powiedziała: „Istnieją powody do obaw, 
że zwolnienie Wang Quanzhanga z więzienia 
stanowi jedynie iluzję wolności. W historii 
działania chińskiego rządu zdarzało się 
monitorowanie i kontrolowanie obrońców 
praw człowieka, nawet po zwolnieniu ich 
z więzienia”. Politycznie motywowana 
kampania przeciwko niemu może jedynie 
wejść w nową fazę. „Pomimo zwolnienia 
będzie poddany inwigilacji i nie będzie mógł 
wrócić do domu, w którym żona i małe 
dziecko czekają na niego od czterech i pół 
roku”.   

Wang Quanzhang. Źródło: Foter.com
 
Policja zabroniła siostrze Wang Quanzhanga 
zabrać go z więzienia. Jego rodzina wie tylko, 
że został odesłany do Ji’an na 14-dniową 
kwarantannę z powodu wybuchu COVID-19 
do więzienia w prowincji Shandong. Nie 
znają żadnych szczegółów na temat jego 
stanu ani tego, czy jest monitorowany przez 
policję. Wang Quanzhang został po raz 
pierwszy zatrzymany w dniu 3 sierpnia 2015 r. 
w ramach masowych represji, którymi chiński 
rząd objął prawie 250 prawników i działaczy 
zajmujących się prawami człowieka. Dopiero 
w lipcu 2018 r. poinformowano jego 
rodzinę, że Wang żyje i jest przetrzymywany 
w Tiencinie. Po niesprawiedliwym procesie 
został skazany w styczniu 2019 r. na cztery 
i pół roku więzienia pod fałszywymi 
zarzutami „obalenia władzy państwowej”. 
Żonie i synowi Wang Quanzhanga nie wolno 
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z rzędu i najgorszym kwartalnym spadkiem 
w mieście od 1974 r. „Zagrożenie pandemią 
COVID-19 poważnie zakłóciło szeroką gamę 
lokalnych działań gospodarczych i łańcuch 
dostaw w regionie” – powiedział 4 maja 
rzecznik rządu. „Gdy choroba przerodziła się 
w pandemię w marcu, upadek gospodarczy 
stał się jeszcze poważniejszy”. Teraz, gdy firmy 
nagle zastanawiają się nad swoją przyszłością, 
w mieście, w wyniku interwencji Pekinu, 
obserwatorzy oczekują, że ceny nieruchomości 
spadną wraz ze wzrostem liczby bezrobotnych 
– będzie to katastrofa gospodarcza, która 
najmocniej dotknie miliony mniej zamożnych 
ludzi na terytorium wyspy. 

Źródło: Foter.com 

Według raportu o ubóstwie w Hongkongu, 
opublikowanego przez rząd w grudniu 2019 
r., 1,4 mln z 7 mln mieszkańców miasta żyło 
poniżej granicy ubóstwa w 2018 r. Było to 
najwięcej od 10 lat, a rząd ostrzegł, że słabnąca 
gospodarka w 2019 r. prawdopodobnie 
wpłynie na dalsze zarobki. To 20,4 proc. 
populacji miasta. Ponieważ ekonomiści 
przewidują teraz globalną recesję – a być może 
nawet głęboką zapaść gospodarczą – liczba 
ta i odsetek wzrosły już wcześniej, zanim 
rząd chiński podejmie decyzję o interwencji 
w sprawach Hongkongu. Bieda jest 
szczególnie dotkliwa wśród osób starszych 
w Hongkongu. Według raportu wiele osób 
w tej grupie demograficznej żyło bez dochodu. 
Wskaźnik ubóstwa wśród osób w wieku 
18–29 lat również rósł co roku o 0,5 pkt. 
proc., aż do 9,3 proc. co oznacza, że około 
90 000 młodych ludzi żyje w ubóstwie. Rząd 
Hongkongu próbował w ostatnich latach 
zająć się problemem, ale nie powstrzymał 
tej tendencji. Organizacje charytatywne 
i obrońcy praw człowieka wskazali na 
brak podniesienia płacy minimalnej oraz 
powszechnego systemu emerytalnego jako 
główne przyczyny pogarszającej się sytuacji. 
Hongkong to globalne centrum finansowe 
i gospodarka handlowa. Światowe Forum 
Ekonomiczne prognozuje, że COVID-19 
prawdopodobnie spowoduje pierwszy wzrost 
globalnego ubóstwa od czasu azjatyckiego 
kryzysu finansowego w 1998 r. Dzięki nowym 
prognozom przewiduje się, że globalne 

swojej pracy były wzorem kierowały się 
duchem odwagi, poświęcenia, życzliwości 
i bezgranicznej miłości.

 
Dzieci w Nanoro, Burkina Faso. Źródło: 
Foter.com 

W obliczu globalnego kryzysu zdrowia 
publicznego świat może zwyciężyć tylko 
dzięki solidarności i współpracy. Chińskie 
zespoły medyczne w Afryce są tymi, które 
przekuwają ducha współpracy Chin i Afryki 
w konkretne działania. 
People’s Daily

Łódź rybacka, Zimbabwe. Źródło: Foter.com

21 kwietnia 2020 r. Kościół�katolicki�
w Hongkongu�zażądał�zakończenia�
policyjnych�represji�wobec�działaczy�
prodemokratycznych,�nazywając�je�
represjami�politycznymi�wobec�osób�
domagających�się�praw�demokratycznych�
w regionie�administrowanym�przez�
Chiny.�18 kwietnia policja w Hongkongu 
aresztowała 15 działaczy na rzecz demokracji 
za ich rzekomą rolę w masowych protestach, 
które wstrząsnęły regionem w zeszłym roku. 
Wszyscy zostali zwolnieni za kaucją tego 
samego dnia, jednak 18 maja mieli stanąć 
przed sądem. Komisja Sprawiedliwości 
i Pokoju Diecezji Hongkongu oświadczyła, 
że aresztowania w mieście, które 
funkcjonuje pod rządami chińskiego reżimu 
komunistycznego, były częścią „represji 
politycznych”. Podkreślono, że administracja 
musi przerwać wszystkie aresztowania, 
dopóki nie zostanie powołana niezależna 
komisja śledcza i nie zostanie wydany 
raport komisji. W związku z protestami 
prodemokratycznymi policja aresztowała 
około 7000 osób. Większość aresztowanych to 
młodzi studenci. Jednak ostatnie aresztowanie 

lokalizacji”, co oznacza „czarne więzienia”, 
pod nieprecyzyjnym zarzutem „wywoływania 
kłótni i kłopotów”.

Źródło: Foter.com.

Od początku epidemii COVID-19 chińskie 
władze usiłowały narzucić swoją narrację 
i blokowały obieg informacji w Chinach. 
Chiny zajmują 177 miejsce na 180 krajów 
w Światowym Indeksie Wolności Prasy RSF 
2020. 
RSF.org

14 maja 2020 r. Partnerka�Cai�Wei�została�
zwolniona;�Chen�Mei�otrzymał�formalne�
potwierdzenie�zarzutów.�Wieczorem 13 
maja 2020 r. pani Tang, partnerka Cai Wei, 
została zwolniona za kaucją w oczekiwaniu 
na dochodzenie. Wróciła do rodzinnego 
miasta w prowincji Anhui. Chen Mei 
i Cai Wei pozostali objęci nadzorem 
domowym w nieujawnionym miejscu. 14 
maja 2020 r. rodzina Chen Mei otrzymała 
formalne zawiadomienie od oddziału Biura 
Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy 
Chaoyang w Pekinie, potwierdzające jego 
zatrzymanie pod „nadzorem domowym 
w wyznaczonym miejscu” od wieczora 19 
kwietnia 2020 r. z powodu „wywoływania 
konfliktów i kłopotów”. Prawnicy 
wyznaczeni przez rodziny Cai Wei i Chen 
Mei wielokrotnie podejmowali bezskuteczne 
próby uzyskania od policji informacji na 
temat miejsca ich pobytu, nazwisk oficerów 
zajmujących się nimi oraz szczegółów 
prowadzonej przeciwko nim sprawy. 
Frontlinedefenders.org

Źródło: Foter.com

 21 maja 2020 r. Pekińska�policja�obrała�
sobie�za�cel�edukację�w Hongkongu. 
Państwowe media ostro skrytykowały pytanie 
egzaminacyjne do liceum i opisały miasto 

dotyczyło 81-letniego Martina Lee 李柱

銘, byłego polityka z Hongkongu, członka 
Rady Legislacyjnej i założyciela Partii 
Demokratycznej.

Martin Lee. Źródło: Wikimedia Commons. 

Wśród pozostałych aresztowanych było 
dziewięciu innych byłych członków Rady, 
w tym Albert Ho 何俊仁, Leung Kwok-
Hung 梁國雄 i Au Nok-hin 區諾軒, 
którzy również zostali oskarżeni o nielegalne 
gromadzenie się w sierpniu i październiku. 
Komisja Sprawiedliwości i Pokoju zwróciła 
się do rządu o uchylenie rozporządzenia 
w sprawie porządku publicznego. W myśl 
tego prawa z czasów kolonialnych 
zgromadzenie powyżej trzech osób bez zgody 
policji uznawane jest za „nieupoważnione”. 
Komisja oznajmiła, że uchylenie ustawy 
z 1967 roku, która była zmieniana 26 razy, jest 
konieczne w celu „przywrócenia obywatelom 
Hongkongu wolności gromadzenia się”.

„Pięć żądań, ani jednego mniej. Wolny 
Hongkong”. Źródło: Foter.com

Urzędnik Biura Bezpieczeństwa powiedział 
mediom, że działali po tym, jak śledztwo 
wykazało, że aresztowani naruszyli prawo, 
ponieważ organizowali nielegalne spotkania 
i uczestniczyli w nich. Wszyscy ludzie są 
równi wobec prawa i nikt nie może go złamać 
bez ponoszenia konsekwencji. Hong Kong 
Watch, działająca w Wielkiej Brytanii grupa 
zajmująca się monitorowaniem przestrzegania 
praw człowieka, wolności i praworządności 
w Hongkongu, oznajmiła, że aresztowania 

były „motywowane politycznie” i „służyły 
wykorzystaniu światowego zainteresowania 
pandemią COVID-19 w celu zduszenia 
sprzeciwu w mieście”. Aresztowania nastąpiły 
po kilku miesiącach względnego spokoju, 
który był skutkiem pandemii. Istnieją jednak 
podejrzenia, że były one częścią dążenia 
chińskiego reżimu komunistycznego do 
stłumienia wyborów parlamentarnych 
w Hongkongu we wrześniu. Claudia Mo 毛
孟靜, demokratyczna legislatorka, która nie 
znalazła się wśród aresztowanych, powiedziała, 
że rząd Hongkongu pod przewodnictwem 
szefowej administracji Hongkongu Carrie 
Lam próbował wprowadzić „pierścień 
terroru” w Hongkongu. „Robią wszystko, 
co w ich mocy, aby uciszyć, zdławić lokalną 
opozycję” – powiedziała. Konstytucja 
Hongkongu, zwana Ustawą Zasadniczą, 
zakazuje Pekinowi ingerowania w sprawy 
lokalne. Jednak rząd ChRL utrzymuje, że miał 
prawo „nadzorować” wdrażanie zasady „jeden 
kraj, dwa systemy”.  

Źródło: Foter.com

11 maja 2020 r. Reporterzy�bez�granic�
(RSF)�wezwali�Pekin�do�uwolnienia�trojga�
obrońców�wolności�prasy,�którzy�byli�
przetrzymywani�w więzieniach�od�19�
kwietnia�za�publikowanie�cenzurowanych�
artykułów�na�stronie�internetowej�typu 
open source. 19 kwietnia trzej obrońcy 
wolności prasy, 27-letni Cai Wei 蔡伟, jego 
partnerka, 30-latka o nazwisku Tang 唐, 
i 27-letni Chen Mei 陈玫 zostali aresztowani 
za publikowanie artykułów i wywiadów 
na platformie open source GitHub, w tym 
niektóre związane z pandemią COVID-19. 
Uczestniczyli oni w Terminus2049, 
internetowym projekcie społecznościowym 
rozpoczętym w 2018 roku, którego celem 
jest przezwyciężenie cenzury reżimu 
poprzez zachowywanie cenzurowanych 
treści informacyjnych. Cai Wei i Tang, 
absolwenci odpowiednio uniwersytetów 
Tsinghua i Pekińskiego, oraz Chen Mei, który 
uzyskał stopień naukowy na Uniwersytecie 
Rolniczym Chin Południowych, zostali objęci 
„nadzorem mieszkalnym w wyznaczonej 

jako „bezprawne”, a egzaminatorów jako 
„zdrajców”. „Obraźliwe” pytanie dotyczyło 
tego, czy Japonia wyrządziła Chinom „więcej 
dobra niż szkody w latach 1900–1945” 
i padło w teście kończącym szkołę średnią, 
który jest również egzaminem wstępnym na 
studia. Pełnomocnicy Pekinu – kontynent 
stale umieszcza więcej propekińskich osób 
na kluczowych stanowiskach w administracji 
miasta – szybko zareagowało. Biuro 
Edukacyjne Hongkongu zażądało od 
Urzędu Egzaminacyjnego Hongkongu 
przeanalizowanie  kontrowersyjnego pytania 
egzaminacyjnego. Prezydium twierdziło, że 
pytanie „może doprowadzić kandydatów do 
wyciągania stronniczych wniosków, poważnie 
raniących uczucia i godność Chińczyków, 
którzy odczuli wielkie cierpienie podczas 
japońskiej inwazji na Chiny”. Sekretarz 
edukacji Kevin Yeung Yun-hung 楊潤

雄 powiedział mediom, że Biuro poprosi 
organ egzaminacyjny o unieważnienie 
pytania, stwierdzając, że załączone materiały 
do czytania były „stronnicze”, a pytanie 
„odbiegało od obiektywnych faktów”. 
System edukacyjny Hongkongu jest 
mocno zakorzeniony w zachodniej tradycji 
krytycznego myślenia, charakteryzującej się 
brakiem cenzury. Jest całkowicie odmienny 
od systemu na kontynencie. 
UCANews 

Chińska lekcja. Źródło: Foter.com

26 maja 2020 r. Działania�Pekinu�
w celu�uchwalenia�ustawodawstwa�
zapewniającego�pewien�stopień�kontroli�
bezpieczeństwa�nad�Hongkongiem�
wzbudziły�poważne�wątpliwości�co�do�
jego�przyszłości�jako�głównego�centrum�
finansowego�i biznesowego.�Kryzys 
COVID-19 spowodował, że gospodarka 
miasta zwolniła wraz z globalnym 
spowolnieniem gospodarczym, które 
według przewidywań będzie najgorsze od 
lat 30. XX w. W pierwszym kwartale 2020 
r. gospodarka Hongkongu skurczyła się 
o 8,9 proc. w porównaniu z 2019 r., trzecim 
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ubóstwo – odsetek ludności na świecie żyjącej 
za poniżej 1,90 dolara dziennie – wzrośnie 
z 8,2% w 2019 r. do 8,6 % w 2020 r. lub z 632 
mln ludzi do 665 mln ludzi.

 

Źródło: Foter.com
 
Ponieważ Chiny zacieśniły kontrolę nad 
Hongkongiem, odkąd Xi Jinping przejął 
stery Partii Komunistycznej, nastąpił 
exodus zarówno zamożnych emigrantów, 
jak i Hongkończyków o podwójnym 
obywatelstwie do takich krajów, jak USA, 
Wielka Brytania, Australia i Kanada. 
Niektóre międzynarodowe korporacje 
przeniosły swoje regionalne siedziby 
z Hongkongu do Singapuru, Tokio, a nawet 
na kontynent, gdzie warunki są stabilniejsze. 
Ostatnie poczynania Xi przyspieszą tylko 
ten exodus i utratę miejsc pracy, które 
firmy te zapewniały w Hongkongu. Fala 
przybyszów z kontynentu, którzy w ostatnich 
dziesięcioleciach przyczynili się do rozwoju 
gospodarki Hongkongu, zmniejszyła się, 
zanim w czerwcu ubiegłego roku wybuchły 
protesty prodemokratyczne. Istnieje obecnie 
małe prawdopodobieństwo, że powróci 
do rozmiarów, jakie miała w przeszłości. 
Z tego powodu zmniejszy się liczba miejsc 
pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej, 
handlu detalicznym i branżach pokrewnych. 
W pogarszającej się sytuacji gospodarczej 
biedni są jej pierwszymi ofiarami.  
 
UCANews

 

Protest. Źródło: Foter.com

16 czerwca 2020 r. Rodziny�Cai�Wei�
i Chen�Mei�dowiedziały�się�o miejscu�ich�
przebywania. W dniu 12 czerwca policja 
w Pekinie poinformowała rodziny Cai Wei 
i Chen Mei, że obaj obrońcy wolności prasy 
zostali formalnie aresztowani pod zarzutem 

„wywołania kłótni i kłopotów”. Obecnie są 
oni przetrzymywani w Areszcie Śledczym 
dzielnicy Chaoyang w Pekinie. Rodzinom 
powiedziano również, że dwaj zatrzymani 
„dobrowolnie złożyli wniosek o bezpłatną 
pomoc prawną” i są teraz reprezentowani 
przez prawników wskazanych przez rząd, 
pomimo faktu, że rodziny wyznaczyły 
już prawników do pomocy od czasu ich 
zatrzymania w kwietniu 2020 r. Przed 
formalnymi aresztowaniami Cai Wei i Chen 
Mei zostali objęci nadzorem domowym 
w wyznaczonym miejscu, co stanowi 
formę tajnego przetrzymywania w izolacji 
przewidzianego w chińskim prawie karnym. 
Wyznaczeni przez rodziny adwokaci nie byli 
w stanie spotkać się z dwoma obrońcami 
ani uzyskać jakichkolwiek informacji od 
policji, w tym dokładnego miejsca aresztu 
i szczegółów postawionych im zarzutów. 
Frontlinedefenders.org

Opracowała Maria Sztuka

Polska

25 maja 2020 r. W Bazylice�św.�Krzyża�
w Warszawie�odbyła�się�Msza�św.�z okazji�
Światowego�Dnia�Modlitwy�za�Kościół�
w Chinach. W liturgii uczestniczyła też 
grupa katolików chińskich, mieszkających 
w Polsce. Po Mszy św. mgr sinologii Agnieszka 
Couderq-Kubas wygłosiła krótki wykład na 
temat polskiego jezuity o. Michała Boyma 
(1612-1659), który spędził kilka lat na misjach 
w Chinach i pozostawił po sobie kilka 
bezcennych dzieł, opisujących medycynę, 
faunę i florę oraz geografię tego kraju. Jako 
pierwszy Europejczyk przekazał wiadomości 
o medycynie chińskiej. Mimo wielkich 
osiągnięć i zasług dla Kościoła i nauki 
o Chinach jego postać jest nadal mało znana 
w Polsce. Popularyzacją jego życia i dokonań 
służy zajmuje się kilka fundacji i organizacji, 
a zwłaszcza fundacja jego imienia.
 
Światowy Dzień Modlitw za Kościół 
w Chinach ustanowił Benedykt�
XVI w 2007,�wyznaczając�jego�datę�na�24�
maja – w liturgiczne wspomnienie NMP 
Wspomożycielki Wiernych, szczególnie 
czczonej w sanktuarium na Sheshan koło 
Szanghaju. W tym roku ma miejsce również 
20 rocznica kanonizacji 120 męczenników 
chińskich, której dokonał 1 października 2000 
św. Jan Paweł II. Z tego powodu tegoroczny 
Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach był 
poprzedzony nowenną za wstawiennictwem 

męczenników chińskich. Więcej informacji – 
w tym intencje na poszczególne dni nowenny 
– znajduje się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Sinicum.
EKAI

 
Opracowała Maria Sztuka

 
 

Msza św. za Kościół w Chinach. Fot. Marcin 
Rolke CM 

 

Modlitwa za Kościół w Chinach. Fot. Marcin 
Rolke CM.JPG

11 lipca 2020 r. Pierwsza�Msza�św.�dla�
społeczności�chińskiej�w Warszawie�od�
rozpoczęcia�kwarantanny. Od stycznia 
trwała przerwa w sprawowaniu Mszy św. 
w języku chińskim. Lęk przed koronawirusem, 
a także wrogie nastawienie do Chińczyków 
z powodu pandemii, doprowadzało do 
ich zamykania się w domach. Jednak jako 
Sinicum postanowiliśmy przełamać opory 
i lęki i zaprosić Chińczyków na Mszę św. 
i grilla w ogrodzie sióstr Służebnic Ducha 
Świętego w Sulejówku. Jedynym dogodnym 
dniem była sobota 11 lipca. Zebrało się 
ponad 30 osób. Nie dopisała jednak pogoda, 
zatem z powodu nagłego deszczu trzeba 
było przenieść spotkanie do wnętrza domu. 
Goście spędzili na przyjacielskich rozmowach 
i jedzeniu. O 18.00 w kaplicy zakonnej została 
odprawiona Msza św.  
Wszyscy wracali umocnieni zarówno modlitwą 
i ofiarą Mszy św. jak i prostym dzieleniem się 
życiem ze sobą nawzajem.  
 
s. Aleksandra Huf SspS

 
 

Msza św. w Sulejówku. Fot. Jacek Gniadek 
SVD

Religie w Chinach w czasie pan-
demii: od zamykania miejsc kultu 
religijnego do imponujących dzia-
łań solidarnościowych – także na 
rzecz Europy*1

Katharina Wenzel-Teuber

Pandemia COVID-19 stanowi ogromne wyzwanie dla 
wspólnot religijnych, także w  Chinach kontynentalnych. 
Dla celów niniejszego sprawozdania można dokonać przybli-
żonego rozróżnienia między dwoma etapami: faza pierwsza, 
w której epidemia koncentrowała się na Chinach, w szcze-
gólności od około 25 stycznia, tj. chińskiego Nowego Roku, 
gdy chińscy przywódcy oficjalnie rozpoczęli „walkę z  wi-
rusem” oraz faza druga obejmująca okres od końca lutego 
/ początku marca, kiedy to sytuacja w Chinach stopniowo 
się stabilizowała, a  epicentrum pandemii przeniosło się do 
Europy i  innych krajów świata. Poniższy przegląd dotyczy 
wszystkich religii, ale główny nacisk położono na Kościół 
katolicki.
 
Działania władz  

 Chiński Nowy Rok. Źródło: Foter.com

Około chińskiego Nowego Roku – różne media po-
dają 23 stycznia jako datę graniczną – wszystkie miejsca 
aktywności religijnej w  całych Chinach zostały zamknięte, 
aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji. Mogły do nich 
wchodzić tylko osoby tam pracujące lub mieszkające w nich.  
Zbiorowa działalność religijna, taka jak publiczne nabożeń-
stwa, mogła mieć miejsce jedynie po uprzednim zgłoszeniu 

* Artykuł ukazał się w „China heute” 39 (2020), nr 1 (205), s. 4–8. Na 
potrzeby polskiego wydania został częściowo skrócony. 

i uzyskaniu pozwolenia od władz rządowych. Oficjalne gre-
mia zarządzające pięciu religii wydały w  tej sprawie odpo-
wiednie obwieszczenia.  Zostały zamknięte również ośrodki 
kształcenia religijnego, a  rozpoczęcie studiów odłożono na 
czas nieokreślony. Obecnie nie wiadomo, kiedy środki te, 
oficjalnie nazywane „podwójnym zawieszeniem i jednym od-
roczeniem” (shuang zanting yi yanchi 双暂停一延迟), zo-
staną ponownie zniesione, mimo że oficjalna liczba nowych 
zakażeń w Chinach osiągnęła już bardzo niski poziom i życie 
społeczne stopniowo wraca do normy. W  dniu 6 kwietnia 
Rada Stanu wystosowała pismo w sprawie dalszych działań 
w walce z koronawirusem, w którym stwierdziła, że obiekty 
kultu mogą być stopniowo otwierane w zależności od lokal-
nej sytuacji, z ograniczoną liczbą zwiedzających, lecz na razie 
nie można organizować dużych imprez sportowych, zbioro-
wych spotkań religijnych, wystaw ani targów. 

Chiński Nowy Rok. Źródło: Foter.com

20 kwietnia Chińskie Stowarzyszenie Buddyjskie poin-
struowało wszystkie lokalne stowarzyszenia, aby powstrzy-
mały się od organizowania zgromadzeń Dharmy nawet 
w dniu urodzin Buddy, tj. 30 kwietnia. Oficjalne katolickie 
organy zarządzające w  dniu 26 kwietnia ogłosiły, że ścisłe 
ograniczenia muszą być przestrzegane także w miesiącu ma-
ryjnym, czyli w maju, oraz że nie mogą odbywać się żadne 
pielgrzymki. W czasie zamknięcia obiektów sakralnych wy-
padły w tym roku także inne ważne święta religijne – takie 
jak Wielki Tydzień i  Wielkanoc, a  także, od 24 kwietnia, 
Ramadan. 

Wspólna Konferencja Narodowych Organizacji Reli-
gijnych, obradująca pod kierownictwem Departamentu 
Frontu Zjednoczonego Partii Komunistycznej, już 11 lutego 
zachęciła kadrę nauczycielską instytucji edukacji religijnej, 
aby w  okresie zamknięcia oferowała studentom nauczanie 
i wsparcie on-line. 
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Duchowieństwo  

Niewiele wiadomo o  liczbie zarażonych kleryków. 
W chińskich mediach pojawiła się wiadomość (bez dalszych 
szczegółów na temat tej osoby), że 98-letni emerytowany bi-
skup Zhu Baoyu 朱寶玉 z Nanyang w prowincji Henan jako 
najstarszy dotąd chiński pacjent z rozpoznaniem COVID-19 
został wyleczony z infekcji 14 lutego. Wraz z przedłużaniem 
się okresu zamknięcia świątyń i mniejszych meczetów w od-
ległych regionach ich pracownicy i  mieszkańcy wyraźnie 
popadali w trudności gospodarcze. W Szantungu stowarzy-
szenie islamskie rozprowadziło pomoc w  zakresie ochrony 
przed skutkami epidemii po 1000 juanów dla potrzebują-
cych. Podobnie przedstawiciele stowarzyszeń buddyjskich 
z  różnych prowincji odwiedzili swoje będące w  potrzebie 
klasztory, przywożąc mnichom i mniszkom ryż, olej do go-
towania, maseczki oraz finansowe wsparcie. 

Źródło: Foter.com. 

Rolą władz religijnych w czasie kryzysu było zapewnienie 
współpracy wspólnot religijnych w zapobieganiu epidemii, 
np. poprzez zamykanie miejsc kultu religijnego, stabilizowa-
nie emocji wiernych i zbieranie datków na pomoc w nagłych 
wypadkach.  Widać to w sprawozdaniach dotyczących wkła-
du pięciu religii w walkę z epidemią,  opublikowanych przez 
Zjednoczony Front Partii w dniach 13–17 lutego. Wkład ten  
zostały tam opisany jako pozytywny, a poszczególne religie 
były chwalone za to, że nakłaniały wiernych do nierozgłasza-
nia plotek i fałszywych teorii (takich jak te, które interpreto-
wały epidemię jako znak końca świata – o czym mówi raport 
protestantów) oraz do radzenia sobie z epidemią na pozio-
mie „naukowym i racjonalnym”.  Pomimo ciągłego zamyka-
nia świątyń i miejsc kultu religijnego już w marcu odbyły się 
ponownie kursy formacji religijno-politycznej z przyzwole-
niem na fizyczną obecność – na przykład 25 marca –  50 
księży, sióstr i osób świeckich z diecezji Mindong w Fujian.

Życie religijne w zamknięciu 
 

Internet i  media społecznościowe są środkiem, za pomocą 
którego wspólnoty religijne zarządzają życiem religijnym 
(„China heute” 39 (2020), nr 1 (205), Informationen) od 
czasu przedłużającego się zamknięcia miejsc kultu religijne-
go. Na przykładzie społeczności protestanckiej zostało to 
opisane bardziej szczegółowo w niżej zamieszczonym artyku-
le Liu Ruomin. 

Źródło: Foter.com

Wszystkie religie jednak wzywały też do modlitwy osobi-
stej, do medytacji, do czytania tekstów religijnych w swoich 
domach, w rodzinie, przez co wspólnoty rodzinne stały się 
„niezarejestrowanymi miejscami działalności religijnej”, jak 
to komentuje Asia News. W  szczególności modlono się za 
ofiary koronawirusa, za pracowników i  pomocników me-
dycznych oraz o dobro całego kraju, a zwłaszcza  dotkniętych 
epidemią regionów. (…)

Kościół katolicki 

Rodziny jako miejsca modlitwy zyskały nowe znacze-
nie w Kościele katolickim w Chinach od czasu zamknięcia 
świątyń. Skutkiem ubocznym jest to, że – jak wyjaśnia Asia 
News – dzieci mogą być teraz aktywnie włączane do udziału 
w domowych nabożeństwach.  Od 2018 roku władze zaczę-
ły zakazywać dostępu do miejsc kultu religijnego i edukacji 
religijnej dla nieletnich w  coraz większej liczbie regionów.  
Ważnymi elementami modlitwy domowej są przede wszyst-
kim czytania biblijne (zwłaszcza codzienne), różaniec i dro-
ga krzyżowa, a  także nowenna o wybawienie od pandemii. 
Diecezje wydały przewodniki duszpasterskie dotyczące 
nabożeństw i  Mszy św. w  rodzinach, zwłaszcza w  okresie 
Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i  Wielkanocy. Wielu 
katolików w Chinach mogło przeżyć wielkanocną Mszę św. 
transmitowaną na żywo. Różne kościoły w Chinach konty-
nentalnych emitowały ją, ale według doniesień można było 
odbierać także transmisje Mszy św z  zagranicy. Niektórzy 
księża odprawiali Mszę św. za pomocą aplikacji, które służą 

do prowadzenia wideokonferencji. Sakrament chrztu, do 
którego przyjęcia dorośli katechumeni przygotowywali się 
w wielu parafiach, a który miał być udzielany podczas wiel-
kanocnej Mszy św., musiał zostać przełożony. Kapłani jed-
nak nadal codziennie odprawiali Eucharystię –  zazwyczaj sa-
modzielnie lub we wspólnotach, w której żyją, i posługiwali 
wiernym za pośrednictwem mediów społecznościowych.  

Zdjęcie: Chińczycy podczas modlitwy. Fot. Jacek Gniadek SVD

Katolicy ze wspólnot tzw. podziemnych w różnych czę-
ściach Chin, z  którymi rozmawiała UCAN na początku 
kwietnia, od początku epidemii dostrzegali zmniejszenie 
presji wywieranej na nieoficjalne struktury. Kapłan pod-
ziemnego Kościoła z Henanu donosił, że wspólnota katoli-
ków w jego rodzinnej wiosce odciętej od świata zewnętrzne-
go mogła działać stosunkowo swobodnie. On sam korzystał 
z możliwości odprawiania nabożeństw kościelnych i prowa-
dzenia lekcji religii. Ale to rozluźnienie odczuwane obecnie 
przez katolików w niektórych sytuacjach nie jest bynajmniej 
zmianą polityki państwa – wyjaśnia Chan Shun-hing z Hong 
Kong Baptist University – lecz wynika z tego, że władze po-
trzebują teraz całego personelu do walki z pandemią, a gdy 
tylko życie społeczne zacznie się normować, zaostrzy się tak-
że kontrola nad „podziemiem”.

Różne diecezje publikowały listy pasterskie. Jednym 
z  przykładów jest list pasterski Zhao Hongchun趙宏春, 
podziemnego administratora apostolskiego diecezji Harbin, 
który został opublikowany w Asia News pod koniec lutego.  
Zhao pisał o konieczności pokonania wrogów pojawiających 
się w czasie epidemii, „którzy są od nas silniejsi: strach, uza-
leżnienie, obojętność, egoizm, rozpacz, zwątpienie i niewia-
ra”.  Wezwał do bycia „świadkami radości” w społeczeństwie, 
zwłaszcza dla chorych i zakażonych, którzy nie są  zagrażają-
cymi wirusami, „ale uświęceni są tą samą godnością, co my”.

Pojawiło się też wiele dających do myślenia wypowiedzi 
katolickich blogerów.  Zniszczenie natury przez człowieka, 
brak szacunku dla Boga doprowadził do zemsty natury – 
napisał 2 marca ksiądz bloger „Ji’nan yongren” 冀南庸人 

(„przeciętna osoba z  południowej części prowincji Hebei”) 
z Hebei w nawiązaniu do teorii, że wirus został spowodowa-
ny przez spożywanie mięsa dzikich nietoperzy. 

W Asia News (z 6 i 16 marca) zostały zaprezentowane jesz-
cze dwa inne posty blogerów: ksiądz Bai Jianqing postrzegał 
kryzys jako szansę na odnowienie metod duszpasterskich. 
Nowe formy internetowe opracowane w  czasie epidemii 
ukazały Kościół, który wykracza poza granice parafii i  die-
cezji. Na ten problem zwrócił też uwagę  „O. Piotr z Chin 
Środkowych”, nawiązując do wzrastającej urbanizacji i prze-
widywanego w przyszłości, a związanego z  tym zjawiskiem 
rozpraszania się wiernych. „O. Piotr z  Chin Środkowych” 
wyraził obawę, że niektórzy katolicy, których wiara zależała 
dotąd od zewnętrznych form wyrazu i  wspólnej modlitwy 
w kościele, zrezygnują teraz – w izolacji – z osobistego kon-
taktu z Bogiem.  Wiara nie może być przeniesiona z kościo-
łów do Internetu, lecz przede wszystkim do duszy każdego 
człowieka –  ostrzega o. Piotr, ponieważ bez osobistej relacji 
z Bogiem „zostaniemy pokonani przez ateizm”.  

Pusty kościół w Pekinie. Fot. Jacek Gniadek SVD

Działania solidarnościowe w Chinach  

Pod koniec stycznia br. wszystkie pięć religii zaczęło zbie-
rać datki i środki pomocowe dla osób dotkniętych wirusem 
w kraju, a szczególnie dla ciężko dotkniętego miasta Wuhan. 
W połowie lutego, zgodnie z raportami wspomnianego już 
Zjednoczonego Frontu, środowiska buddyjskie przekazały 
207 milionów juanów, daoiści 50 milionów juanów, mu-
zułmanie 86,09 milionów juanów, katolicy 12,8 milionów 
juanów, a protestanci 115,3 milionów juanów. (…) Oprócz 
tego organizacje religijne przekazały także pomoc rzeczową 
w  postaci milionów masek na twarz, setek respiratorów 
i urządzeń tlenowych, a także kombinezony ochronne, środ-
ki dezynfekcyjne itp. Zjednoczony Front w  Chinach pod-
kreślał również międzynarodową solidarność religijną dla 
dotkniętych epidemią Chin, ale wspominał tylko o  pomo-
cy zagranicznych organizacji buddyjskich i  daoistycznych. 
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Chińscy chrześcijanie pomagają Europie  

W marcu wyłonił się jednak zupełnie inny obraz sytuacji.  
Można mówić o historycznym przełomie – po raz pierwszy 
chińscy chrześcijanie zbierali dary dla potrzebujących w Eu-
ropie. W dniu 11 marca 2020 roku organizacja Jinde Charities 
uruchomiła program pomocy zagranicznej w celu zwalczania 
pandemii COVID-19. Do 23 kwietnia, zgodnie z informacja-
mi na stronie internetowej Jinde, otrzymano około 8,4 mln 
juanów (1 mln euro), w  większości z  krajowych darowizn, 
a 12,3 mln juanów (1,5 mln euro) zostało wydane na pomoc 
zagraniczną. Pomoc trafiła do Korei Południowej, Włoch 
i innych krajów dotkniętych epidemią. Jednym z pierwszych 
darczyńców był Liu Guopeng, badacz katolicyzmu z Chiń-
skiej Akademii Nauk Społecznych. (...) Lista darczyńców 
Jinde obejmuje osoby prywatne, chińskie parafie i diecezje, 
ale także firmy. (…) Po tym, jak 16 marca wysłano kolejną już 
pomoc do Włoch, 31 marca / 1 kwietnia za pośrednictwem 
apteki watykańskiej w rejon dotkniętych epidemią, z pomocą 
odpowiedzialnych władz chińskich i włoskich oraz organiza-
cji Czerwonego Krzyża z obu krajów, dostarczono drugą prze-
syłkę z towarami pomocowymi o wartości 4,5 mln juanów. 
Część tych materiałów pojechała do Maceraty, rodzinnego 
miasta misjonarza Matteo Ricci SJ (1552–1610). Według 
Jinde, miejscowy biskup, Nazzareno Marconi, podziękował 
mu słowami: „To jest cud! To zasługa Matteo Ricciego!”. 

Pakiet pomocy Jinde dla Włoch z cytatem z Matteo Ricciego: „Przyja-
ciele mają wszystko wspólne”. Zdjęcie: xinde.org

W Niemczech 14 kwietnia do China-Zentrum w Sankt Augustin 
przybyło kilka tysięcy maseczek wysłanych przez Jinde oraz kilka kom-
binezonów ochronnych dla szpitali i domów starców prowadzonych 
przez misjonarzy werbistów. Od lewej: s. Marinka, o. Liebscher, s. 
Ivana, o. Welling, J. Bewermeier, Paul Li. Zdjęcie: China-Zentrum.

Zdjęcie grupowe przed katedrą w Xi’an  podczas wysyłania materia-
łów pomocowych do Stolicy Apostolskiej i do Włoch. Transparent 
nawiązuje do starego Jedwabnego Szlaku do Rzymu, od którego 
wzięła początek cesarska stolica Chang’an 长安 (dziś Xi’an). Zdjęcie: 
UCAN.

Shao Zhumin 邵祝敏, nie uznawany przez chiński rząd 
biskup z Wenzhou 温州 w prowincji Zhejiang, w  liście do 
wiernych z 22 marca nawoływał do modlitwy i ofiarności na 
rzecz cierpiących z powodu epidemii w Europie, zwłaszcza 
we Włoszech i za Stolicę Apostolską.  

Stolica Apostolska podarowała Chinom 700 000 respira-
torów, w  tym część dla Wenzhou; teraz nadszedł czas, aby 
spłacić ten dług serca. Tak właśnie argumentował swoje 
działania ksiądz Chen Ruixue z  diecezji Xi’an w  Shaanxi, 
który ofiarował 24 000 maseczek medycznych dla Watyka-
nu i wspólnot religijnych w północnych Włoszech. W tym 
samym czasie pomoc chińskich katolików wysyłano  rów-
nież do innych, biedniejszych krajów świata. Chińscy kato-
licy – słuchacze Radio Veritas Asia – głównie z Wenzhou, 
Kantonu, Tienjinu i Fujian, oraz przebywający na Filipinach 
– przekazali około 77 000 euro na zakup środków żywno-
ściowych i  wsparcie ludzi w  slumsach Manili dotkniętych 
izolacją z powodu COVID-19.

Ogromna gotowość do pomocy chińskich chrześcijan 
świadczy nie tylko o  imponującej solidarności. Dzięki niej 
chińscy katolicy mogą ponownie jasno pokazać, że widzą 
siebie jako część globalnego Kościoła powszechnego i  że są 
wierni papieżowi. Należy również pamiętać, że w Chinach, 
jak i w innych krajach, istnieje wiele osobistych relacji mię-
dzy katolikami, które rozwinęły się na przestrzeni dziesięcio-
leci. Wiele chińskich sióstr i wielu księży studiowało np. za 
granicą (szczególnie licznie w Rzymie).  Ale oczywiście jedną 
z ważnych kwestii – jak to określił również biskup Shao – jest  
konkretna odpowiedź na wsparcie, które chińscy katolicy 
otrzymali w przeszłości. Niedawno wyraził to jeden z chiń-
skich partnerów w China-Zentrum: „Chiński Kościół powi-
nien być nie tylko Kościołem przyjmującym, ale i lokalnym 
Kościołem, który może dawać wsparcie i pomagać innym”. 

Pandemia koronawirusa a stosunki chińsko-waty-
kańskie  

Papież Franciszek modlił się 26 styczna za ofiary wirusa 
w Chinach i za  zaangażowanie wspólnoty chińskiej w wal-
kę z nim.  Ta papieska modlitwa była – według ich własnej 
opinii – wielką pociechą dla wielu katolików w  Chinach. 
W  dniu 3 lutego Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogło-
siło, że setki tysięcy respiratorów przekazanych przez Stolicę 
Apostolską i chińskie parafie we Włoszech zostało wysłanych 
do Chin. Również półoficjalny „Global Times” w Chinach 
donosił –  w języku angielskim i chińskim –  o tej watykań-
skiej darowiźnie. 

14 lutego ministrowie spraw zagranicznych Chin i Stoli-
cy Apostolskiej spotkali się przy okazji monachijskiej Konfe-
rencji Bezpieczeństwa – arcybiskup Paul Richard Gallagher, 
sekretarz ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu 
Watykanu oraz chiński minister spraw zagranicznych Wang 
Yi 王毅. Zgodnie z oficjalnymi sprawozdaniami obu stron, 
to spotkanie na wysokim szczeblu dotyczyło również CO-
VID-19.  Xinhua relacjonowało niezwykle dokładnie i  ze 
szczegółami, że Gallagher w  imieniu papieża i  sekretarza 
stanu przekazał stronie chińskiej szacunek i wsparcie Kurii, 
mówiąc, że wierzy, iż „Chiny mają mądrość i  odwagę, by 
wkrótce pokonać epidemię”. Wang Yi powiedział, że Wa-
tykan „będzie odgrywał konstruktywną rolę w  zachęcaniu 
społeczności międzynarodowej do wspomagania wysiłków 
Chin w walce z epidemią poprzez wspieranie obiektywnych 
i racjonalnych, zgodnych z naukowymi badaniami postaw”. 
 

Papież Franciszek. Źrodło: Foter.com

Gdy w końcu marca i na początku kwietnia dotarły do 
apteki watykańskiej materiały pomocowe z Chin, Biuro Pra-
sowe Stolicy Apostolskiej określiło to jako „wyraz solidarno-
ści narodu chińskiego i wspólnot katolickich” i 9 kwietnia 
podziękowało „biskupom, wiernym katolikom, instytucjom 
i wszystkim innym obywatelom Chin za tę inicjatywę huma-
nitarną”.

Jednak oprócz oficjalnego podsumowania istnieje wiele in-
dywidualnych sprawozdań mówiących o   różnego rodzaju 
bezpośrednich formach pomocy oraz darach od lokalnych 
wspólnot religijnych. (…) Z  Wuhan i  z  innych miast  na-
pływają doniesienia, na przykład, że w szczytowym okresie 
epidemii właściciele muzułmańskich restauracji codziennie 
przekazywali w darze personelowi szpitali i innym ludziom 
„frontu walki” z wirusem gotowe posiłki halal.  Katolickie 
zakonnice były zaangażowane też w grupach oferujących po-
moc psychologiczną.

Jednakże, według Iana Johnsona, nie zawsze pomoc taka 
była mile widziana przez władze. Pisał on, że siedem pro-
testanckich podziemnych wspólnot kościelnych w  Pekinie 
zebrało na początku lutego równowartość 10 000 dolarów 
i wysłało maski i środki dezynfekujące do Wuhan. Następnie 
przywódcy kościelni zostali przesłuchani przez policję i po-
proszeni o zaprzestanie tego rodzaju działań. Proboszcz Ko-
ścioła domowego w Wuhan poinformował również, że miej-
scowi urzędnicy odrzucili ich dary.  „W Chinach rząd chce 
kontrolować wszystkie kanały darowizn. Nie chce udziału 
społeczeństwa obywatelskiego, a  zwłaszcza organizacji reli-
gijnych opartych na wierze” – powiedział on w wywiadzie 
dla  „New York Timesa”. (…)

Poważnym problemem dla organizacji pomocowych był 
brak materiałów ochrony medycznej zarówno w  Chinach, 
jak i  na rynkach międzynarodowych.  Jak trudna była ta 
sytuacja, pokazuje apel, który ksiądz John Baptist Zhang 
Shijiang 张士江 wysłał pilnie 2 lutego do zakonów katolic-
kich, do diecezji i szpitali na całym świecie w imieniu Jinde
进德 Charities, największej katolickiej organizacji pomocy 
humanitarnej w Chinach.  Napisał w nim, że do jego orga-
nizacji wpływają codziennie prośby od  wzburzonych katoli-
ków o zakup sprzętu dla personelu medycznego w Chinach, 
ale organizacje partnerskie za granicą niczego na rynkach nie 
mogą kupić z powodu braku towaru. (…) 

Źródło: Foter.com

Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 2 (45)Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 2 (45)



21� Tematy 主 題 Tematy� 20主 題 

Kościoły w Chinach w czasach 
kryzysu wywołanego epidemią 
COVID-19*2

Liu Ruomin*3

Szybkie rozprzestrzenianie się nowego wirusa SARS-
-CoV-2 niepokoi coraz większą liczbę ludzi na całym świecie.  
Wirus sparaliżował dużą część Chin od czasu ostatecznego 
podjęcia środków zapobiegawczych w dniu 23 stycznia 2020 
roku [i  w  połowie marca]. Wiele firm nadal pozostaje za-
mkniętych, ponieważ pracownicy nie muszą wracać do pracy 
stacjonarnej lub pozostają w  kwarantannie. Nawet krótkie 
zakupy mogą być ryzykowne. W  wielu miastach po ogło-
szeniu najwyższego poziomu alarmowego ludzie nie mogą 
wychodzić nawet poza swoje własne mieszkania czy z domu. 
Wszystkie konferencje, spotkania, a nawet wydarzenia zwią-
zane z chińskim Nowym Rokiem zostały odwołane. Wszyst-
kie miejsca kultu religijnego w całym kraju również zostały 
zamknięte.

Chiński Nowy Rok. Źródło: Foter.com

1. Watykan i miejscowe wspólnoty religijne walczą 
z wirusem na całym terytorium Chin 

W  niedzielę 26 stycznia 2020 roku papież Franciszek 
modlił się za wszystkich ludzi zarażonych koronawirusem. 
Podczas swojej modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra 
powiedział, że chce być blisko nich. Na początku lutego Wa-
tykan wysłał do Chin około 700 000 masek ochronnych, aby 
wesprzeć tamtejsze władze w  walce z  koronawirusem. Do-
nosiła o  tym, chwaląc to posunięcie, chińska gazeta Global 
Times w poniedziałek 2 lutego br. w swoim internetowym 

* Artykuł ukazał się w „China heute” 39 (2020), nr 1 (205), s. 8–10. 
* Liu Ruomin studiował teologię ewangelicką w Nankinie i Heidelbergu 

i uzyskał doktorat. Jest szefem studiów w Missionsakademie na Uniwersy-
tecie w Hamburgu. Jego wykład został wygłoszony w dniu 19 marca 2020 
roku. 

wydaniu. Również wiele innych mediów w Chinach podało 
informację, że Chińska Rada Chrześcijańska, Chińskie Ka-
tolickie Stowarzyszenie Patriotyczne, Chińska Konferencja 
Episkopatu, Fundacja Amity, Jinde 进德 Charities, lokalne 
wspólnoty w Chinach oraz wiele zagranicznych organizacji 
kościelnych od początku zaistnienia epidemii angażują się 
w pomoc, nie tylko poprzez darowizny, lecz także poprzez 
konkretne wsparcie i wolontariat.

Chrześcijanie z  kościołów protestanckich i  wspólnot 
lokalnych w Chinach do 17 marca za pośrednictwem Kra-
jowej Rady Chrześcijańskiej przekazali łącznie 155 404 844 
juanów (około 20 milionów euro). Wielu chrześcijan roz-
dawało swoje maski chroniące usta i nos ludziom na ulicy, 
rezygnując w ten sposób z własnych zabezpieczeń i oddając 
materiały ochronne innym, mimo że wszyscy byli świadomi, 
że wirus jest bardzo zaraźliwy.

 

Źródło: Foter.com 

2. Kościół i digitalizacja

Prawie wszyscy księża i  pastorzy doceniają korzyści 
z istniejącej w Chinach od ponad dziesięciu lat digitalizacji 
i  możliwości komunikacji mobilnej, ale do początku tego 
roku nigdy nie było ich aż tyle. Od 23 stycznia wszystkie 
miejsca kultu religijnego musiały pozostawać zamknięte. 
Jednak dzięki lnternetowi i komunikacji mobilnej chrześcija-
nie w Chinach mieli wciąż możliwość uczestnictwa w nabo-
żeństwach kościelnych. Ponieważ z powodu wprowadzenia 
godziny policyjnej po 23 stycznia wszyscy musieli pozosta-
wać w  domu, to dostępny czas uczestniczenia w  kręgach 
biblijnych i  nabożeństwach kościelnych za pośrednictwem 
aplikacji zwiększył się jeszcze bardziej, niż bywało to do tej 
pory. Społeczności lokalne i  parafie albo stworzyły własne 
aplikacje, albo zakupiły udział w aplikacjach do komunikacji 
społecznej od firm telefonicznych. Wszystko to do dziś wciąż 
dobrze działa. Należy jednak oczekiwać, że po ustąpieniu 
kryzysu związanego z  koronawirusem władze ponownie 
ograniczą działalność społeczności w Internecie. 

Korzystanie z  mediów cyfrowych przez zgromadzenia 
zakonne lub „Kościół internetowy” ma miejsce w Chinach 

od ponad dziesięciu lat. Wszystkie nowoczesne możliwości 
technologiczne zostały wykorzystane, gdy tylko stały się do-
stępne. Prawie wszyscy księża i protestanccy pastorzy mają 
swoje własne identyfikatory. WeChat jest chińskim komu-
nikatorem dla sieci społecznościowych, porównywalnym do 
WhatsApp, ale o znacznie większej liczbie funkcji. 

Internetowe transmisje nabożeństw były dotąd jedynie 
uzupełnieniem tradycyjnych form sprawowania kultu. Pro-
boszczowie wysyłali teksty biblijne, nagrania wideo z kazań 
lub medytacji do członków swoich wspólnot pocztą elektro-
niczną lub za pośrednictwem serwisów społecznościowych. 
Zdarzało się również, że celebrowali  oni nabożeństwa online, 
ale zwykle tylko jako dodatkowe nabożeństwo niedzielne lub 
poza weekendami. Obecnie członkowie Kościołów celebrują 
tradycyjne nabożeństwa nadal w kościołach, ale od czasu za-
mknięcia świątyń w okresie wywołanego epidemią kryzysu, 
„Kościół internetowy” nie odgrywa już roli uzupełniającej, 
lecz staje się jedyną możliwą obecnie formą odprawiania kultu.  

3. Istniejące obawy

3.1. Akcja niszczenia krzyży

Wszystkie miejsca kultu religijnego w  całym kraju są 
obecnie zamknięte i nikt nie wie, kiedy będzie można znów 
organizować publiczne wydarzenia religijne, czy też ponow-
nie odprawiać Mszę św. i nabożeństwa w Chinach. Być może 
za rok, za dwa, a nawet za trzy lata... Należy założyć, że na-
wet jeśli zgromadzenia będą mogły ponownie się odbywać, 
to i tak będzie istniał limit liczby uczestników nabożeństw. 
Powodem do niepokoju jest nie tylko rozprzestrzenianie się 
nowego koronawirusa SARS-CoV-2, lecz także kontynuacja 
akcji niszczenia krzyży i  burzenia kościołów w  Chinach. 
W dniu 13 marca 2020 roku, tego samego dnia, w którym 
zezwolono na wznowienie ogólnej działalności po 50 dniach 
blokady w mieście Yixing 宜兴 w Jiangsu, władze lokalne 
w tym mieście całkowicie zburzyły kościół Xiangbaishu 香
柏树. Od 2014 roku władze prowincji Zhejiang usunęły 
z dachów kościołów ponad 1500 krzyży – rzekomo z powo-
dów związanych z prawem budowlanym.  Według doniesień 
w ostatnich latach coraz więcej protestanckich i katolickich 
kościołów w prowincjach Henan, Anhui i Jiangsu było za-
grożonych wyburzeniem lub usunięciem z nich krzyży – nie 
z powodów związanych z prawem budowlanym, ale z „po-
wodów kulturowych”, czyli „odzachodowienia” lub „siniza-
cji”.

Współpraca w  sektorze ochrony zdrowia bez wątpienia 
poprawiła wyraźnie stosunki między obiema stronami – 
jak określiła to w  „Global Times” (15 lutego) ekspert do 
spraw katolicyzmu Wang Meixiu 王美秀 (Chinese Aca-
demy of Social Sciences/ Chińska Akademia Nauk Spo-
łecznych).  Jednak pozytywny wpływ na trudne problemy 
Kościoła katolickiego w  Chinach – na przykład w  kwestii 
państwowego uznania biskupów pracujących dotąd w pod-
ziemiu – nie jest jeszcze widoczny, a 21 września 2020 roku 
wygasa zawarte w  2018 roku tymczasowe porozumienie 
chińsko-watykańskie odnośnie do mianowania biskupów. 

Zdjęcie: Sanktuarium na górze Sheshan. Fot. Jacek Gniadek SVD 

Dzień 24 maja jest corocznym Światowym Dniem Mo-
dlitwy za Kościół w Chinach. Papież Benedykt XVI chciał, 
by było to w dniu święta Maryi Wspomożycielki Chrześci-
jan, która jest szczególnie czczona w  bazylice Mariackiej 
na Sheshan w Szanghaju. W tym roku z powodu epidemii 
koronawirusa diecezja Szanghajska musiała 14 kwietnia od-
wołać majową pielgrzymkę na Sheshan.  Modlitwa jednak, 
jak nauczył nas tego kryzys – nie tylko w Chinach –  nie jest 
związana jedynie z danym miejscem. 

Źródła (2020): AsiaNews 3.02, 17.02, 27.02; 2.03, 6.03,16.03, 
22.03, 31.03; 1.,17.04; ccctsmp.org 11.02; chinabuddhism.com.
cn; chinacatholic.cn 24.01, 28.01; 27.03; 26.04; chinacatholic.org 
13.03; chinaislamnet.cn 11.02, 17.02, 21.02; 7.03, 9.03; 20.04; glo-
baltimes.cn 3.02,15.02; gov.cn 15.02; 8.04; Jinan yongren 冀南庸
人 Blog 2.03; jinde.org 16.03,17.03,18.03, 27.03; 3.04; 2.02; www.
jinde.org/Project/show/id/4200.htm (Projekt Wuhan); www.
jinde.org/Project/show/id/4212.html (Projekt zagraniczny); lin-
gyinsi.com 21.04; New York Times 23.02; Radio Free Asia 10.02; 
stephenjones.blog 27.02; 2.03; Tongzhan xinyu统战新语 za: sara.
gov.cn 13.02,14.02,15.02,16.02,17.02; UCAN 4.02,5.02; 19.03; 
8.04, 9.04; vatican.va 26.01; 3.02,14.02; 9.04.

Tłumaczyła i opracowała Krystyna Sztuka
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Źródło: Foter.com

4. I jeszcze jedno słowo 

Epidemia koronawirusa szybko przerodziła się w pande-
mię. W  tym kontekście należy się również zastanowić nad 
skutkami postępującego wciąż szybkiego rozwoju urbaniza-
cji, ponieważ jej efektem staje się właśnie taka katastrofa jak 
epidemia COVID-19, będąca wyzwaniem dla całej ludzkości. 
W tym celu należy rozwijać ideę „wspólnoty losu całego stwo-
rzenia”, a nie „wspólnoty ludzkości” [koncepcja chińskiego 
przywództwa – przyp. red.]. Kryzys pokazuje to wyraźnie: 
żyjemy w  społeczeństwach rozbitych. Ludzie zwracają się 
przeciwko sobie, mimo że wszyscy cierpią z powodu kryzy-
su. Niewielka liczba chińskich emigrantów, zwłaszcza tych 
przebywających we Włoszech i w Anglii, chciała wrócić do 
Chin w obawie przed szybkim rozprzestrzenianiem się wiru-
sa w tych krajach. Wielu mieszkańców Chin natychmiast to 
skrytykowało. Miejscowi ubliżali nawet tym, którzy chcieli 
wrócić, mimo że wielu mieszkających za granicą Chińczy-
ków wysyłało wcześniej do Chin duże kwoty darowizn i in-
nej pomocy wtedy, gdy sytuacja w Chinach była najbardziej 
poważna. Kryzys ukazał nam magiczne zwierciadło!  Brak 
bezpieczeństwa u  ludzi spowodowany rozprzestrzenianiem 
się nowego koronawirusa  SARS-CoV-2 już dawno dotarł do 
Niemiec i do Europy. Nie możemy zapominać, jak to podkre-
ślał Dietrich Bonhoeffer (1906–1945, niemiecki duchowny 
ewangelicki, teolog i działacz antynazistowski), że „Christus 
umarł za Kościół jako wspólnotę, która miała troszczyć się 
o siebie wzajemnie, żyjąc jeden dla drugiego”. 

Tłumaczyła Krystyna Sztuka

Taiwan – nabożeństwa  
w namiocie*4

Willy Boehi

Jak dotąd tutaj, na wschodnim wybrzeżu Tajwanu, po-
mimo pandemii koronawirusa, nabożeństwa  odbywały się 
w każdą niedzielę, częściowo także na zewnątrz, jeżeli została 
przekroczona  maksymalna liczba stu osób dopuszczonych 
do spotkań w zamkniętym pomieszczeniu – poinformowała 
2 kwietnia 2020 roku w wywiadzie udzielonym autorowi s. 
Jermia Thoma, odpowiedzialna za parafię Marii Magdaleny 
w Chulu 初鹿 koło Taitung. 

 

Tajwan, Zielona Wyspa. Źródło: Foter.com

Ponieważ na zachodzie Tajwanu Eucharystia nie jest już 
odprawiana, grupy tamtejszych wiernych przychodzą w nie-
dzielę, aby znaleźć zastępcze nabożeństwa w  okolicznych 
parafiach, powiedziała z  niepokojem s. Jermia, należąca do 
wspólnoty Sióstr Miłosierdzia Krzyża Świętego (Ingenbohl, 
Szwajcaria). Z jej obserwacji wynika, że okręgi Hualien i Ta-
itung, które do tej pory oszczędziły sobie rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, są przez to narażone na zakażenie. Siotra 
Jermia stwierdziła: „Czujemy się zagrożeni przez te gru-
py”. Miejscowe parafie mają zwykle tylko około 40 parafian 
w  niedziele, w  tym członków rdzennych plemion Peinan, 
Bunun i Amiszów. Według  niej przed kościołem w parafii 
Malan 馬蘭 w Taitung, 250 km na południowy wschód od 
Taipei, trzeba było postawić namiot, aby pielgrzymi przyby-
wający na rowerach przestrzegali państwowych przepisów 
bezpieczeństwa. Wspomniała również, że namiot został po-
stawiony przed kościołem w Tawu 大武. Jeśli chodzi o Ko-
ściół katolicki w diecezji Taipei, od połowy marca 2020 roku 
wszystkie niedzielne Msze święte zostały zakazane przez 
Konferencję Episkopatu Tajwanu (Chińska Konferencja Bi-
skupów Regionalnych). 

* Artykuł ukazał się w „China heute” 39 (2020), nr 1 (205), s. 10–11. 

 

Pola herbaty na Tajwanie. Źródło: Foter.com

To samo dotyczy wszystkich większych miejscowości, ta-
kich jak Chiayi i Taichung, z wyjątkiem katedry różańcowej 
w Kaohsiung, której społeczność jest bardzo wierna trady-
cji. Jak wyjaśnił wcześniej sekretarz generalny Konferencji 
Episkopatu Otfried Chan (Chen Ke 陳科), każda parafia 
powinna sama zadecydować, czy chce odwołać większe spo-
tkania, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zachorowa-
nia. „Powinniśmy zachować najwyższą ostrożność. Gdyby 
w kościele choć jedna osoba została zakażona, stanowiłoby 
to wielkie obciążenie dla całego kraju” – dodał.

Gromadzący licznych wiernych kościół Świętej Rodziny 
w Tajpej od razu podporządkował się temu prawu, podczas 
gdy w  mniejszych parafiach w  mieście przez pewien czas 
nadal oferowano wiernym możliwość osobistego udziału 
w nabożeństwach, aż do momentu, gdy trzeba było w końcu 
zamknąć drzwi świątyni. W domach wierni na całej wyspie 
korzystają z formy zastępczej, biorąc udział w niedzielnych 
transmisjach Mszy świętych online. Czy to na dłuższą metę 
wystarczy? 

Zgodnie z  raportem opublikowanym w  „Taipei Times” 
22 marca 2020 roku wszystkie świątynie przestrzegają su-
rowych rządowych przepisów dotyczących higieny. Według 
różnych obserwatorów liczba osób, które nawiedzają świą-
tynię, nieco spadła, ale ci, którzy przychodzą, zatrzymują się 
na dłużej, a modlitwa jest wyraźnie bardziej intensywna niż 
zwykle. Epidemia uczy gorliwiej się modlić. Kto odważy się 
teraz wyjść z domu? Chyba tylko ten, kto jest w potrzebie 
lub musi spełnić pilną prośbę. 

 

Tajwan. Źródło: Foter.com

Zdjęcie: Budynek w Szanghaju. Fot. Jacek Gniadek SVD

3.2 Ogromna potrzeba opieki duszpasterskiej i… 
odwagi

W ciągu ostatnich 50 dni wszyscy duchowni w Chinach, 
zarówno szerogowi księża, jak i proboszczowie, byli zaanga-
żowani w  nagłych przypadkach w  opiekę psychologiczno-
-społeczną, telefonicznie lub poprzez WeChat. Ich praca jest 
naprawdę wspaniała. Jednak dla wielu pracujących duchow-
nych stało się jasne, że niestety, niezbędna w nagłych wypad-
kach opieka duszpasterska jest w Chinach niewystarczająco 
rozwinięta.

Dzień po śmierci doktora Li Wenlianga 李文亮 (1986–
2020) wielu duchownych uczestniczyło za pośrednictwem 
WeChat lub Weibo w protestach przeciwko postępowaniu 
władz w jego sprawie.  Li Wenliang został upomniany przez 
policję za rozpowszechnianie „pogłosek” o  koronawirusie. 
Był on jednym z pierwszych, którzy ostrzegali przed nowym 
wirusem i sam zmarł wskutek zakażenia nim 6 lutego 2020 
roku. Wielu duchownych w Chinach brało również udział 
w ruchu na rzecz obrony dr Ai Fen 艾芬. To właśnie od niej 
pochodziła informacja o koronawirusie, którą przekazała dr. 
Li Wenliangowi. Również ona została wezwana przez miej-
ską komisję zdrowia i kilkakrotnie przesłuchiwana. 

Niemniej jednak potrzebna jest tu głębsza refleksja. Pod-
czas ważnych wydarzeń społecznych chrześcijaństwo w Chi-
nach milczy. Chociaż Kościoły angażują się zwykle poprzez 
chrześcijańską opiekę społeczną i zaangażowanie finansowe, 
to w większości przypadków brak jest odpowiednio silnego, 
dającego się słyszeć głosu, a  tylko nieliczni komentują sy-
tuację z  chrześcijańskiego punktu widzenia. Chrześcijanie 
w Chinach powinni mieć więcej odwagi.
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o charakterze zbiorowym, a także nakazano kontrolę tempe-
ratury przy wielu wejściach do banków, szpitali, więzień itp. 
Każdy, u kogo mierzona temperatura przekroczyła 37,5°C, 
był natychmiast zatrzymany. Natychmiast też wprowadzono 
zakaz wjazdu do Hongkongu, Makau i Chin. W tym samym 
czasie wszystkie osoby przybywające z Europy i innych kra-
jów musiały poddać się czternastodniowej kwarantannie. 
Naruszenie tej zasady karane jest wysokimi grzywnami 
w  wysokości do 3 milionów NT$ (około 100 000 euro). 
W sumie podjęto nie mniej niż 124 takie działania w kraju 
liczącym 24 milionów mieszkańców . Chęć współpracy jest 
duża również wśród młodych ludzi. Prawie 95% nastolatków 
na Tajwanie jest skłonnych nosić maseczkę w miejscach pu-
blicznych. Według sondażu przeprowadzonego w  połowie 
kwietnia przez Fundację Kulturalno-Oświatową King Car 
62,8% ankietowanych uczniów z  klas 5–12 stwierdziło, że 
będą nosić maseczkę gdziekolwiek by się nie udali, a 73,4% 
zgłosiło taką chęć na północy kraju.

Źródło: Foter.com

Academia Sinica w Taipei jest również bardzo zaawanso-
wana w opracowywaniu szczepionki i  testów do szybkiego 
wykrywania zakażeń COVID-19. Prasa międzynarodowa 
niesłusznie przypisała to Chinom. Według Tajwańskiego 
Głównego Centrum Dowodzenia ds. Epidemii liczba za-
infekowanych na Tajwanie w  dniu 18 kwietnia 2020 roku 
wynosiła 398 przypadków oraz sześć zgonów. Jednak od-
wołanie alarmu można przewidywać jedynie wtedy, gdy 
nie będzie przypadków infekcji przez okres dwóch tygodni. 

Sprawozdanie  z dnia 9 kwietnia 2020 r., z uzupełnieniami z dnia 
19 kwietnia.

Tłumaczyła Krystyna Sztuka

Polityka religijna w Chinach przed 
i po umowie chińsko-watykań-
skiej*5

Bernardo Cervellera PIME

Kościoły zamknięte lub zniszczone; krzyże zdjęte 
z dzwonnic albo zdarte ze ścian kościelnych; kopuły zrów-
nane z  ziemią; skonfiskowane ze świątyń posągi; usunięte 
z domów znaki religijne, znajdujące się na zewnątrz, jak i we-
wnątrz budynków; księża wypędzeni z miejsc posługi; inni 
zmuszeni do powrotu do miejscowości, z których pochodzą; 
młodzi poniżej 18. roku życia zatrzymywani przed kościo-
łami, ponieważ odmawia się im wstępu oraz jakiejkolwiek 
możliwości otrzymania ukierunkowania religijnego.

Oto przykłady wzięte z realiów życia w Kościele katolic-
kim w  Chinach. Niektórym chińskim księżom wydaje się 
to nową rewolucją kulturalną, chociaż bez pierwotnej ob-
razoburczej furii i  chaosu. W rzeczywistości te wydarzenia 
są związane z konkretnym projektem, który nie jest urzeczy-
wistniany w  sposób chaotyczny, ale systematyczny i  precy-
zyjny,  realizowany ściśle według założeń na przestrzeni lat.

Zdjęcie: Pekin. Fot. Jacek Gniadek SVD

 
 

* Tekst został opublikowany w Religions & Christianity w „Today’s China”, 
t. IX, nr 3/2019, s. 30–37. Z jęz. angielskiego tłumaczyła Helena Zaleska. 
Referat ten został napisany przez ks. Bernardo Cervellera PIME (redaktora 
naczelnego AsiaNews w Rzymie) na 10. Europejskie Katolickie Kolo-
kwium Chińskie „Laudato Si’ and Technoscience – Implications with 
Focus on the Church in China”, które odbyło się w Siegburgu (Niemcy) 
w dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r. Dłuższy opis konferencji został 
zamieszczony w poprzednim numerze „Chiny Dzisiaj”. Tekst Bernardo 
Cervellera został po raz pierwszy opublikowany w AsiaNews 12 września 
2019 r. (www.asianews.it/news-en/Religious-policy-in-China-before-and-
-after-the-Sino-Vatican-agre—47980.HTML [dostęp: 4.06.2020]). Można 
tam znaleźć niniejszy artykuł w języku angielskim, włoskim, chińskim 
i hiszpańskim oraz odnośniki do innych artykułów AsiaNews.

   

Nowe zasady

Takie formy ucisku stały się jeszcze bardziej powszechne 
od czasu obwieszczenia nowych przepisów dotyczących dzia-
łalności religijnej. Niniejsza ustawa została wydana 1 lutego 
2018 r.  i zawiera:

1. Negatywne nastawienie do religii jako poten-
cjalnego źródła terroryzmu oraz podziałów 
etnicznych i  narodowych, zagrożenia dla 
bezpieczeństwa narodowego i  zdrowia obywateli 
(patrz zwłaszcza rozdział VIII nowych przepisów). 

Wielki Mur Chiński. Źródło: Foter.com

2. Oświadczenie, że jedynie odgórna kontrola sprawowa-
na przez urzędy ds. religijnych na każdym szczeblu – 
kraju, prowincji, powiatu, miasta lub wsi – czyni religię 
odpowiednią do wprowadzenia w życie i akceptowalną. 
Przedstawiciele urzędów ds. religijnych na wszyst-
kich szczeblach są wielokrotnie zachęcani do „pracy”, 
„organizacji”, „weryfikacji” i  „kontroli” dotyczącej 
działania wspólnot wierzących (patrz art. 6, 26, 27). 

3. Nowe przepisy dotyczące nie tylko budowy miejsc kul-
tu – która wymaga zezwolenia na różnych szczeblach: 
lokalnym, prowincjonalnym, krajowym – lecz także 
wznoszenia krzyży, figur, ich wymiarów, kolorów 
i umiejscowienia. Należy je również poddać kontroli 
i  uzyskać zgodę urzędu ds. religijnych (art. 29–30). 
W każdym razie, „stawianie dużych rzeźb religijnych 
poza terenami świątyń i kościołów jest zabronione”.

Źródło: Foter.com

Cztery największe organizacje buddyjskie odwołały swoje 
spotkania modlitewne. Taki sam los spotkał niezwykle po-
pularne pielgrzymki, jak np. tę z okazji urodzin bogini Mazu 
15 kwietnia 2020 roku, które zostały odwołane lub przeło-
żone. Najbardziej dramatyczny przykład roznoszenia wiru-
sa przez grupę religijną miał miejsce w Korei Południowej, 
gdzie połowa z 8200 zakażeń SARS-CoV-2 została spowodo-
wana przez nowy ruch religijny Shincheonji Church of Jesus 
(„Kościół Jezusa Nowego Nieba i Nowej Ziemi”) w Daegu. 
Podobnie też trwają poszukiwania tysięcy muzułmańskich 
misjonarzy w Malezji, którzy w czasie pandemii uczestniczy-
li w modlitwach w meczetach.

„Mnie tutaj jest dobrze, ale tym bardziej martwi mnie 
rozprzestrzenianie się koronawirusa w  moim kraju”, po-
wiedziała Elvira Tobugan z  Filipin. Zatrudniona przez dy-
plomatę w gospodarstwie domowym na Tajwanie.  W wy-
wiadzie udzielonym 22 marca postawiła pytanie, kto chroni 
przed chorobą ponad 100 milionów mieszkańców Filipin, 
gdy tamtejszy rząd dysponuje znacznie mniejszymi środkami 
finansowymi.
 

 

Źródło: Foter.com

Tajwańskie Główne Centrum Dowodzenia ds. Epidemii 
podjęło drastyczne środki na początku stycznia 2020 roku, 
gdyż odpowiednie agencje centralne już tam istniały. Zosta-
ły założone kilka lat temu w celu powstrzymania epidemii 
SARS (2003), podczas której zmarły 84 osoby.  Zarządzono 
między innymi zakaz nabożeństw w  kościołach, przedłu-
żenie wakacji szkolnych, odwołanie wszystkich wydarzeń 

Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 2 (45)Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 2 (45)



27� Tematy 主 題 Tematy� 26主 題 
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Brak tolerancji dla „podziemnych”  wspólnot

Wygląda na to, że dla nieoficjalnych wspólnot stosuje się 
zasadę „zerowej tolerancji”. Hebei, Henan, Zhejiang i Fujian 
należą do najbardziej dotkniętych nią obszarów. Przykładem 
może być los co najmniej dziesięciu zamkniętych kościołów 
w  diecezji Qiqihar (Qiqiha’er 齐齐哈尔 w  prowincji He-
ilongjiang), i niektórych kapłanów działających na tamtym 
obszarze, wypędzonych i przymusowo przeniesionych z po-
wrotem do miejscowości, z których pochodzą.

Od końca września 2018 r. co najmniej siedem kościo-
łów i  ich wspólnot zostało rozwiązanych w  diecezji, której 
ks. biskup Józef Wei Jingyi 魏景义 otrzymał mandat Sto-
licy Apostolskiej, ale nie chińskiego rządu. Członkowie 
Zjednoczonego Frontu, policja i  przedstawiciele Biura ds. 
Religijnych wkroczyli do kościołów podczas Mszy Świętej, 
przerwali nabożeństwa liturgiczne, wypędzili wiernych, 
grozili im i zarządzili rozwiązanie tych wspólnot. Wspólno-
ty objęte karą to Shuangfa 双发, Zhangzhou, Fengle 丰乐, 
Wuyuan, Wudalianchi 五大连池, Tongbei 通北 i Jiagedaqi 
加格达奇. Niektórzy księża zostali poproszeni o opuszcze-
nie okolicy pod groźbą przymusowego wydalenia. Wszystkie 
rozwiązane wspólnoty były „tajne”, czyli niezarejestrowane. 
Mimo to przez lata ich członkowie żyli w dobrych stosun-
kach z lokalnymi władzami, które patrzyły pobłażliwie na ich 
zgromadzenia.

Wnętrze świątyni. Źródło: Foter.com

Innym kluczowym przykładem jest to, co dzieje się w He-
nan, gdzie rząd nie uznaje prawie żadnej z diecezji – z wyjąt-
kiem Anyang – i gdzie trwa intensywna kampania mająca na 
celu zlikwidowanie tajnych wspólnot i rejestrację kapłanów.

W kwietniu 2018 r. zdemolowano kościół w w Hutuo 滹
沱 (Xicun 西村, Gongyi 巩义; prowincja Henan), w diecezji 
Luoyang 洛阳. W tej samej diecezji kilka dni później został 
zbezczeszczony grób ks. biskupa podziemia Piotra Li Hon-
gye  李宏業 (1920–2011). Wierni są zdania, że do uszkodze-
nia grobu doszło ze względu na umieszczenie na nagrobku 
insygniów urzędu biskupiego, którego reżim zmarłemu nie 
przyznał.

28 kwietnia lokalne władze Weihui 卫辉 w diecezji Any-
ang 安阳 zdemontowaly dużych rozmiarów żelazne krzy-
że umieszczone nad dwiema dzwonnicami. Dwa nagrana 
zdarzenia, wysłane do AsiaNews, przedstawiają personel 
techniczny usuwający jeden z  krzyży za pomocą wysokich 
dźwigów. Dziesiątki policjantów rozlokowano na cmentarzu 
przykościelnym w  celu zapobieżenia ewentualnym prote-
stom albo próbom przeszkodzenia temu przez zebranych 
katolików. Wielu wiernych, bezsilnych w obliczu przemocy, 
klęczało na stopniach cmentarza, śpiewając i  modląc się. 
Wierni modlili się przez cały dzień.

Kontrola oficjalnych wspólnot

Nawet oficjalny Kościół cierpi z  powodu coraz bardziej 
zaostrzonej kontroli. Oto wybrane przykłady: w nocy z 6 na 
7 maja 2019 r. rozpoczęła się rozbiórka kościoła katolickiego 
w wiosce Shenliu 申刘 w diecezji Handan (Hebei). Do tej pory 
działania ograniczyły się do usunięcia sporego krzyża z dzwon-
nicy, ale wkrótce także mury zostaną zburzone. Władze lokal-
ne uzasadniły swoją decyzję tym, że kościół i krzyż były „zbyt 
widoczne” z pobliskiej autostrady, symbol i budynek chrześci-
jański mógł rozpraszać przejeżdżających kierowców. Twierdzą 
także, że świątynia nie ma wszystkich wymaganych pozwoleń 
na budowę. Wierni utrzymują jednak, że kościół – należący do 
oficjalnej wspólnoty – został wybudowany za zgodą Biura ds. 
Religijnych. Według niektórych kapłanów z  diecezji lokalny 
rząd zaplanował już zniszczenie 23 innych kościołów, wszyst-
kich będących w posiadaniu oficjalnych wspólnot.

W lipcu i sierpniu 2018 r. dwa (oficjalne) kościoły zostały 
zniszczone zgodnie z planami urbanistycznymi w Qianwang 
前王 i Liangwang 梁王 (Shandong); ich tereny zostały odda-
ne pod zabudowę bez żadnej pieniężnej rekompensaty. W paź-
dzierniku 2018 r. dwie świątynie poświęcone Matce Bożej 
zostały rozebrane i zniszczone przez chińskie władze. Były to 
sanktuarium Matki Bożej Siedmiu Boleści w Dong’ergou 洞
儿沟 (Shanxi) i sanktuarium Matki Bożej Szczęścia Wieczne-
go, znane również jako „Naszej Pani z Góry” w Anlong 安龙 
(Guizhou).

Niektórzy wierni przekazali AsiaNews informację, 
że świątynia Dong’ergou została [częściowo] zniszczona 
w  imię „sinizacji”: władze twierdziły, że „było zbyt wiele 
krzyży” i  „zdecydowanie zbyt wiele dekoracji przekraczają-
cych wszelkie granice” i dlatego też musiały zostać usunięte 
i  zniszczone. Świątynia Matki Bożej z  Góry w  Anlong zo-
stała zburzona, ponieważ władze oświadczyły, że nie posiada 
niezbędnych pozwoleń na budowę.

 
 
 
 
 

Wielki Mur Chiński. Źródło: Foter.com

Kapłani i biskupi są ofiarami tego prześladowania: ks. Liu 
Jiangdong 刘江东 z Zhengzhou (Henan) został wydalony ze 
swojej parafii w październiku 2018 r. i otrzymał zakaz spra-
wowania posługi kapłańskiej za „czelność” organizowania 
spotkań z młodzieżą w wieku nawet poniżej 18 roku życia, 
czym naruszył zakaz nauczania nieletnich religii.

Warto też tutaj wspomnieć – nawet jeśli jego sprawa sięga 
okresu sprzed nowych przepisów – ks. Tadeusza Ma Daqin 
马达钦, biskupa Szanghaju, przebywającego w izolatce oraz 
w areszcie domowym od 2012 r., gdyż ośmielił się odciąć od 
Stowarzyszenia Patriotycznego. Nawet wycofanie jego decy-
zji nie przyniosło skutku, ponieważ Stowarzyszenie „mu nie 
ufa”.

Sinizacja

Kontrola funkcjonowania Kościoła odbywa się również 
dzięki „sinizacji”, która poprzez jednoczesne podkreślenie 
potrzeby inkulturacji wiary wywyższa nacjonalistyczny pa-
triotyzm pozbawiony szacunku dla tej wiary i form jej wyra-
żania. W imię „sinizacji” Kościół musi nie tylko zasymilować 
się z chińską kulturą i wyrażać swoje prawdy chińskimi ka-
tegoriami, ale także stworzyć teologię, historię i dzieła sztu-
ki pod dyktando kultury chińskiej. Ostateczna weryfikacja 
tego procesu zależy od Stowarzyszenia Patriotycznego.

Nacisk na inkulturację przeradza się także w ikonoklazm 
i  destrukcję dzieł sztuki z  przeszłości („zbyt zachodnich”), 
zdobień na zewnątrz i  wewnątrz kościołów, demontaż 
krzyży z  dzwonnic, niszczenie kopuł i  fasad „w  stylu nie-

4. Nowy zakres kontroli, obejmujący teksty zamiesz-
czane w  Internecie, na które trzeba uzyskać zgodę 
władz państwowych i  które „nie mogą zawierać 
zakazanych treści” (art. 47–48), z  zakazem trans-
misji na żywo z  jakiejkolwiek ceremonii religijnej. 

5. Bezterminowy obowiązek rejestracji personelu religijn-
ego (kapłanów i biskupów), wymagającej zobowiązania 
się do wsparcia niezależności, samorządności, samofi-
nansowania.

6. Nowe dane: ogromne grzywny (do 200 tys. – 300 tys. 
juanów), jeśli działalność religijna sprawowana jest 
w niezarejestrowanym miejscu i przez niezarejestrowa-
ny personel, w połączeniu z zajęciem budynku, w któ-
rym odbywają się nielegalne spotkania (patrz art. 64).

Źródło: Foter.com

Właśnie te grzywny i  groźba konfiskaty budynków, 
w których odbywają się niezarejestrowane (nielegalne) zgro-
madzenia religijne, skłoniły wielu nieoficjalnych księży do 
natychmiastowego nawoływania wiernych do zaprzestania 
zgromadzeń, gdyż wiążą się one z  poważnym zagrożeniem 
ekonomicznym, które może doprowadzić do trwałych szkód 
w danej wspólnocie.

Rzeczywiście, wydaje się, że nowe przepisy mają na celu 
przede wszystkim ukrócenie działalności nieoficjalnych 
wspólnot. Natychmiast po wprowadzeniu nowych przepi-
sów policja i przedstawiciele Biura do Spraw Religijnych na 
przestrzeni późniejszych miesięcy odbywali kolejno spotka-
nia z biskupami, kapłanami i wiernymi, którzy są zrzeszeni, 
aby „wypić filiżankę herbaty” i „poradzić” im, aby zarejestro-
wali się w oficjalnych wspólnotach. To by wyjaśniało„przy-
musowy urlop” ks. biskupa Wenzhou, Piotra Shao Zhumina  
邵祝敏 i indoktrynację kapłanów w Hebei, Henan, Mongo-
lii Wewnętrznej i in.
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wyrazem gorliwości niektórych władz lokalnych, lecz także 
demonstrują poparcie dla kierownictwa na szczeblu pań-
stwowym i  dla najwyższego przywódcy, wywyższonego do 
tytułu „serca przywództwa”.

Sinizacja jest sposobem na wykluczenie Kościoła z życia 
publicznego. Jest to widoczne w sprawozdaniu z wewnętrz-
nego posiedzenia Stowarzyszenia Patriotycznego (upublicz-
nionego w ostatnim czasie), gdzie znajduje się postanowienie, 
że w  przyszłości kościoły nie mogą być „monumentalne”, 
widoczne ze skrzyżowań i  głównych dróg, „mają być po-
zbawione elementów zachodnich (romańskich, gotyckich, 
arabskich, ...)”, nie powinny pełnić żadnej funkcji publicz-
nej (przykładowo: wsparcia dla emerytów, przedszkoli dla 
dzieci itp.). W skrócie: przy zachowaniu minimum wolności 
wyznania, miejsca kultu i ich działalność charytatywna mają 
stać się coraz mniej widoczne.

Łańcuch górski Huang Shan. Źródło: Foter.com

Porozumienie chińsko-watykańskie
Tymczasowe porozumienie między Chinami a  Stolicą 

Apostolską, podpisane 22 września 2018 r., nie przyczyni-
ło się do zmniejszenia kontroli i  przywrócenia swobody. 
Umowa ta jest swoistym triumfem, gdyż po raz pierwszy 
w historii współczesnych Chin papież jest uznawany za gło-
wę Kościoła katolickiego także w Chinach. Przynajmniej tak 
zostało to określone przez Watykan. Mimo to nie wiadomo, 
jak wygląda tekst całego porozumienia, ponieważ wciąż nie 
został on opublikowany.

Jednak w grudniu ubiegłego roku Wang Zuo’an 王作安, 
zastępca dyrektora Zjednoczonego Frontu i  były dyrektor 
państwowego Biura do Spraw Religiijnych, podkreślił raz 
jeszcze, że wymóg niezależności i samorządności nie zostanie 
wycofany „w żadnym razie i pod żadnym pozorem”. Zgodnie 
z  tym, co papież miałby powiedzieć nieoficjalnemu bisku-
powi (ks. Guo Xijinowi 郭希錦), Chiny zagroziły wyświę-
ceniem 45 nielegalnych biskupów „niezależnych” od Stolicy 
Apostolskiej, co stwarzałoby niebezpieczeństwo prawdziwej 
schizmy, gdyby porozumienie nie zostało podpisane. Jak się 
okazuje, umowa była szantażem.

Źródło: Foter.com 

3. Ewangelizacja jest bardzo ograniczona: nie można 
śpiewać bez pozwolenia lub wystawiać – nawet 
w domu! – „manifestów i znaków” o „celach ewange-
lizacyjnych”; nie wolno wypowiadać się w Internecie 
na tematy religijne; nie można mówić o religii podczas 
wizyt u chorych w szpitalu… Problem polega na tym, 
że w przeszłości taką polityką wobec religii rząd starał 
się poskromić organizm nazbyt żywotny, który z tru-
dem podporządkowywał się regułom państwowym. 
Teraz rząd wymaga, aby kapłani i biskupi byli nie tyl-
ko posłuszni, lecz także popierali politykę rządu, ak-
tywnie uczestniczyli w prześladowaniach i ogranicze-
niach nakładanych na Kościół7.

Wytyczne Stolicy Apostolskiej w sprawie państwo-
wej rejestracji duchowieństwa

Natychmiast po podpisaniu Porozumienia papież Fran-
ciszek wysłał list do chińskich wiernych i  do Kościoła po-
wszechnego, w  którym wyraził życzenie, aby wszyscy wie-
rzący działali na rzecz pojednania między sobą, w komunii 
powszechnej, z chińskim rządem i społeczeństwem.

Rok po podpisaniu tego dokumentu można zaobserwo-
wać coraz więcej oznak podziału i sprzeciwu.

Jeszcze przed podpisaniem porozumienia tajne wspólnoty 
deklarowały, że zostały „zapomniane” przez Stolicę Apostolską, 
ponieważ nie uwzględniła ich doświadczeń związanych z odmo-
wą przyłączenia się do Stowarzyszenia Patriotycznego i udzie-
leniem przez nich poparcia niezależności Kościoła. Od czasu 
wprowadzenia nowych formularzy rejestracji duchowieństwa, 
w których należy podpisać się pod niezależnością, pogłębia się 
jeszcze ich konsternacja związana z zaistniałą sytuacją.

7 Rząd zachęca również ludność do „aktywnego udziału” w kontrolowaniu 
Kościoła, oferując świadczenia i nagrody pieniężne dla każdego, kto donosi 
o nielegalnej aktywności religijnej i inwigiluje swoje otoczenie. Na razie 
wiemy o dokumencie wydanym w Guangdong, lecz istnieje także strona 
internetowa w Hebei, która zachęca ludność do denuncjowania każdej 
nielegalnej działalności religijnej (zob. UCAN, 18 lipca 2019 r.).

Należy zauważyć, że natychmiast po podpisaniu umowy 
w wielu regionach Chin Front Zjednoczony i Stowarzysze-
nie Patriotyczne zorganizowały spotkania dla kapłanów i bi-
skupów, tłumacząc im, że „pomimo porozumienia” muszą 
rozpocząć pracę nad stworzeniem niezależnego Kościoła. 
Niszczenie krzyży, kościołów, spotkania indoktrynacyjne, 
aresztowania postępują jak przed zawarciem porozumienia.

Krajobraz w Chinach. Źródło: Foter.com

Po Porozumieniu 

Po Porozumieniu widać, w  jakim tempie postępuje 
państwowa rejestracja duchowieństwa, robiąca w rzeczywi-
stości z  kapłanów i  biskupów urzędników państwowych, 
obrońców polityki religijnej kraju. Przykład pochodzi z do-
kumentu przesłanego nam z  Fujian, zatytułowanego „List 
zobowiązujący dla osób odpowiedzialnych za miejsca kultu 
i  za osoby konsekrowane”. Po podpisaniu tego dokumen-
tu, kapłan może zostać przydzielony do parafii i sprawować 
swoją posługę w określonych granicach; w przeciwnym razie 
pozostanie bezrobotny i może zostać odesłany do domu. To 
samo dotyczy sióstr, czyli „osób konsekrowanych” (w Chi-
nach rząd nie zezwala na życie konsekrowane mężczyzn).

Niektóre z najbardziej uderzających faktów:  

1. Założenie, że należy „zakazywać nieletnim wstępu do 
kościoła”  i „nie wolno organizować kursów edukacyj-
nych dla nieletnich”. Trzeba powiedzieć, że zakaz ten 
jest nie tylko sprzeczny z Ewangelią (zob. Mt 19,14), 
lecz także z  chińską konstytucją, która gwarantuje 
wolność religijną bez oznaczonej granicy wieku.

2. W imię niezależności konieczne jest „świadome bojkoto-
wanie interwencji cudzoziemców; nie można utrzymywać 
kontaktu z obcymi mocarstwami, witać cudzoziemców, 
zgadzać się na wywiady, zaproszenia na konferencje czy 
członkostwo w grupach za granicą”. W praktyce należy 
pozostać w izolacji i nie dzielić się wiarą z innymi katoli-
kami rozproszonymi po całym świecie. To narusza także 
konwencje ONZ o wolności religijnej i prawach obywa-
telskich, które Pekin podpisał 5 października 1998 r., ale 
nigdy nie ratyfikował.

chińskim”. Nawet dwuwiersze z  pozdrowieniami z  okazji 
chińskiego Nowego Roku nie mogą zawierać jakichkolwiek 
religijnych znaków i wyrażeń w celu zachowania chińskiego 
(ateistycznego?) stylu. Kościołom nie wolno też   sprzedawać 
dwuwierszy z elementami religijnymi; wiernym nie pozwala 
się wywieszać ich przed domami.

Wielki Mur Chiński. Źródło: Foter.com

Xi Jinping wprowadził model sinizacji w  2015 r. Po 
analizie sytuacji, która kazała Komunistycznej  Partii Chin 
(KPCh) obawiać się losu zbliżonego do ZSRR, 20 maja 2015 
r., podczas spotkania ze Zjednoczonym Frontem, Xi posta-
nowił, że religie muszą się „stać synonimiczne”, jeśli mają 
nadal funkcjonować w Chinach. To samo założenie zostało 
powtórzone podczas krajowego spotkania w  kwestii religii 
w  kwietniu 2016 r., a  następnie zostało wprowadzone do 
jego spostrzeżeń na temat religii na 19. Kongresie KPCh, 
w październiku 2017 r.

Dla Xi Jinpinga sinizacja oznacza:
1. asymilację religii z  kulturą chińską przy „eliminacji 

wpływów zewnętrznych” z kulturowego punktu wid-
zenia;

2. niezależność od jakichkolwiek wpływów z zagranicy;
3. podporządkowanie się KPCh6 i jej przywództwu.

W  ten sposób jesteśmy w  stanie zrozumieć, dlaczego 
wspólnoty są zobligowane do umieszczenia flagi Chin na 
każdej religijnej budowli, śpiewania pieśni patriotycznych 
przed każdym nabożeństwem, a nawet wieszania portretów 
Xi Jinpinga na ołtarzach w ramach wyrażania patriotyzmu 
i  poparcia dla partii. Objawia się to także pod inną posta-
cią: zniszczenia, które mają miejsce w Chinach, nie tylko są 

6 Według „People’s Daily” z 24 kwietnia 2016 r. w swoim przemówieniu na 
temat religii Xi Jinping podkreślił, że partia musi „skutecznie” i „ener-
gicznie” kierować wszystkimi religiami oraz „mocno utrzymywać się na 
pierwszym miejscu we wszystkich przedsięwzięciach religijnych”. Muszą 
one „podporządkować się przywództwu partii, umacniać jej pozycję” 
i „służyć kluczowym interesom państwa i ogólnie pojętym interesom na-
rodu chińskiego: popierać liderów KPCh, umacniać system socjalistyczny 
i przestrzegać socjalizmu o chińskim charakterze”.
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Źródło: Foter.com

Największe trudności wynikają z tego, że:
1. Rząd, ośmielony podpisaniem umowy, próbuje 

omamić wiernych z Kościoła podziemnego, twierdząc, 
że „nawet Watykan zgadza się z nami”.

2. W  dokumentach watykańskich, w  komentarzach do 
umowy i  ustosunkowaniu się wobec siedmiu eks-
komunikowanych biskupów wierni z  podziemia 
zauważają, że „historia pomija” ich sytuację.

Wielu oficjalnych kapłanów jest również niezadowolo-
nych z porozumienia, które nie gwarantuje większej wolno-
ści religijnej, lecz raczej sprowadza księży i   biskupów do roli 
„urzędników państwowych”. Ponadto kapłani i biskupi za-
miast dążyć do pojednania z tajnymi wspólnotami, przyjmu-
ją postawę funkcjonariuszy niezainteresowanych ich losem, 
a nawet posuwają się do oskarżeń o „nie słuchanie papieża” 
pod adresem swoich współbraci z podziemia.

Ciche prześladowania mają miejsce w  Kościele po-
wszechnym w  imię zgody i  „cierpliwości”, którą powinno 
się okazywać Pekinowi. Należy się spodziewać odpowiedzi, 
że „wszystko jest w porządku”, a tych, którzy powiadamiają 
o prześladowaniach, oskarża się o „ukryte motywy”.

W  ostatnich miesiącach z  Watykanu płyną informacje 
o wątpliwościach co do porozumienia i sposobu jego wdro-
żenia.

Źródło: Foter.com

W wywiadzie dla „Vatican News” (z 3 lutego 2019 r.) kard. 
Fernando Filoni był pierwszym z pracowników Watykanu, 
który przyznał, że w  umowie są „kwestie problematyczne” 
i że rząd „wymusza” zapisywanie się do Stowarzyszenia Pa-
triotycznego, zamiast zachować ,,dowolność” członkostwa, 
która winna była zostać ustalona w porozumieniu. Skryty-
kował także „patriotyzm” oparty na samolubnym i zamknię-
tym nacjonalizmie, chwaląc jednocześnie prawdziwy patrio-
tyzm i służbę dla dobra kraju.

28 czerwca 2019 r. Stolica Apostolska opublikowała do-
kument zatytułowany „Wytyczne duszpasterskie w  sprawie 
państwowej rejestracji duchowieństwa w  Chinach”. Przy-
znano tam występowanie „trudności” w  realizacji Porozu-
mienia. W nieco zawoalowany sposób stwierdzono, że księża 
i    biskupi są ofiarami przemocy i  ograniczeń sprzecznych 
z doktryną katolicką, „pomimo zobowiązania się chińskich 
władz do jednoczesnego poszanowania doktryny katolic-
kiej”. Następnie dokument wzywa do cierpliwości i  pojed-
nania między wspólnotami oficjalnymi i  tajnymi, w  posza-
nowaniu podjętych przez nie decyzji, wyrażając nadzieję, że 
przyszłość przyniesie większą jasność w relacjach z władzami 
Chin.

Dla niektórych oficjalnych i ujawnionych kapłanów do-
kument jest „niejednoznaczny”, gdyż zezwala każdemu na 
samodzielne podejmowanie decyzji bez wykazania żadnej re-
gula fidei. Co więcej, jak zauważył jeden z moich współbraci, 
tekst „Wytycznych” „nie uwzględnia faktycznych danych 
na temat obowiązujących ograniczeń dotyczących struktur 
Kościoła, a  przede wszystkim życia katolików (zwłaszcza 
młodych ludzi poniżej 18. roku życia) i  stosowania nieuza-
sadnionych środków w  imię „sinizacji”. Przede wszystkim 
zdaje się nie dostrzegać wyraźnej intencji władz chińskich, 
aby zredukować Kościół do rangi instytucji, a  duchowień-
stwo do urzędników państwowych”.

Źródło: Foter.com

Z perspektywy rządu chińskiego jest oczywiste, że dzię-
ki umowie wdraża to, co było postanowione już w 1982 r., 
w  słynnym dokumencie 19, na mocy którego partia miała 
zaprzestać prób rugowania religii, ponieważ każda tego ro-
dzaju inicjatywa przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. 
Zamiast tego partia rości sobie prawo do całkowitej kontroli 
nad religiami.

Z tego punktu widzenia, to, co dzieje się w związku z re-
jestracją personelu religijnego, jest zgodne z tym projektem, 
a  fakt uznania papieża za głowę Kościoła Katolickiego, czy 
raczej Watykanu, nie zmienia w  najmniejszym stopniu ich 
sposobu myślenia: Kościół chiński należy do państwa i żadna 
„obca władza” nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, w in-
nym przypadku spotykając się z oskarżeniem o „wtrącanie się 
w wewnętrzne sprawy Chin”. Z drugiej strony cisza Waty-
kanu i  Kościoła na całym świecie w  kwestii prześladowań, 
zniszczeń i zakazów utwierdza Pekin w swojej wizji: Kościół 
katolicki w  Chinach, jako Kościół chiński, jest Kościołem 
narodowym, który należy wyłącznie do państwa.

Tłumaczyła Helena Zaleska

„Zsinizowane” Państwowe Semi-
narium w Pekinie. Pomysły Liu 
Bainiana na chiński Kościół kato-
licki

Gregor Weimar SVD*8

„Sytuacja Kościoła katolickiego w  Chinach jest bardzo 
trudna do zrozumienia dla obcokrajowców, gdyż znajduje się 
on w wyjątkowym położeniu”. Jest to kwestia nader często 
wypowiadana przez zamieszkałych w  Chinach katolików, 
także przez Liu Bainiana 刘柏年9, kiedy wyjaśniał mi swoje 
refleksje dotyczące miejsca chińskiego Kościoła w powszech-
nym Kościele katolickim. Z okazji wywiadu zorganizowane-

* Ten artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej autora pt. “Sini-
cization of the Catholic Church in China – A Case Study from Church 
Architecture”  (Sinizacja Kościoła katolickiego w Chinach – analiza archi-
tektury kościelnej), School of Oriental and African Studies, University of 
London 2017. Artykuł został opublikowany w „China heute” 37 (2018), 
nr 4 (200), s. 229–241 i w „RCTC” 8 (2018), nr 4, s. 31–51. Z języka 
angielskiego tłumaczyła Helena Zaleska. 

9 Liu Bainian urodził się w 1934 roku w chińskiej prowincji Guizhou. 
Z własnej inicjatywy ochrzczony przez werbistę, pochodzi z tego samego 
regionu co biskup Zong Huaide 宗怀德 (1917–1977), wywodzący się 
z prowincji Shandong. W 1952 roku Liu został wiceprezesem Patriotyczne-
go Stowarzyszenia w Shandong. Dwadzieścia lat później przeprowadził się 
do Pekinu, gdzie do 1992 roku pełnił urząd zastępcy sekretarza Patriotycz-
nego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Następnie został jego wicepre-
zesem i pełnił tę funkcję aż do emerytury, na którą przeszedł  w 2010 roku. 

go z pomocą brata Friedberta Ewertza SVD10 oraz siostry Liu 
Jiabin 刘家斌 ze zgromadzenia Zhonghua Shengmu hui 中
华圣母会 (Stowarzyszenie Matki Bożej w Chinach) miałem 
możliwość spotkać się z Liu Bainianem 3 grudnia 2016 roku 
w Państwowym Seminarium w Pekinie. Liu Bainian ma wła-
sne zdanie na temat tego, co znaczy „wyjątkowe położenie”. 

Kampus Państwowego Seminarium Kościoła Katolickiego w Chinach
Legenda: A Kościół seminaryjny, B Kolumnada, C1 Dom św. Jana, C2 
Dom św. Jakuba, C3 Dom św. Józefa, C4 Aula św. Piotra, D Dormito-
rium dla seminarzystów i sióstr, E  Sala jadalna, F Dormitorium dla 
księży i pracowników naukowych, G Dormitorium dla pracowników 
naukowych obcych narodowości i gości, H Stróżówka, I Brama głów-
na, J Brama ceremonialna, K Boisko, L Główne wejście do kościoła 
seminaryjnego 

Wedle jego słów sprawował pieczę nad budową nowego 
Państwowego Seminarium Kościoła Katolickiego w  Chi-
nach w  Pekinie (późniejszego Państwowego Seminarium) 
we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Wykorzystał tę 
okazję do zaprezentowania swojej wizji Kościoła chińskiego 
w kamieniu i betonie. Pełnił urząd wiceprezesa Patriotycz-
nego Stowarzyszenia Katolików Chińskich przed przejściem 
na emeryturę w  2010 roku i  nadal pozostaje honorowym 
prezesem tej organizacji. Przyglądając się innym budowlom 
katolickim w  Chinach, natychmiast zdajemy sobie sprawę 
z  wyjątkowości Państwowego Seminarium. Większość ko-
ściołów we współczesnych Chinach zbudowano w stylu kul-
tury Zachodu. 

Po lewej: Dongtang „Wschodni Kościół” w Pekinie; środek: kościół se-
minaryjny diecezji pekińskiej; po prawej: kościół w katolickiej wiosce 
Jiahoutuan, na wschód  od Pekinu. Fot. Gregor Weimar SVD

10 Brat Ewertz utworzył pracownię witrażu w Państwowym Seminarium 
w Pekinie, gdzie uczył chińskie siostry zakonne do 2016 roku.
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Dongtang 东堂 (Wschodni Kościół) w Pekinie, stanowi 
przykład architektury wczesnych zachodnich kościołów 
(zbudowany w 1905 roku). Seminaryjny kościół diecezji pe-
kińskiej został wybudowany w stylu współczesnym, co także 
nieczęsto się spotyka. Kościoły te wzniesione w ostatnich de-
kadach cechują wpływy zachodniej architektury kościelnej 
bez śladu „chińskości”.

Istnieje zaledwie kilka wyjątków wybudowanych w chiń-
skim stylu:

[Zewnętrzny ołtarz kościoła pielgrzymów Dong’ Ergou, Shanxi. Fot. 
Gregor Weimar SVD]

Powyżej – katolicki kościół w Dong’ Ergou, w diecezji ta-
iyuańskiej, w Shanxi. Inspirowany projektem Tiantan, Świą-
tyni Niebios w  Pekinie, zgodnie z  życzeniem tajwańskiego 
fundatora.

Kościół Xiliulin, Shanxi. Fot. Gregor Weimar SVD 

Kościół w Xiliulin, w diecezji taiyuańskiej, w Shanxi, zo-
stał zrekonstruowany w stylu chińskim w 1995 roku.

Kolejnym wyjątkiem jest wyżej wymieniony kościół 
w Państwowym Seminarium w Pekinie. Państwowe Semina-
rium mieści się w Daxing qu 大兴区, południowo-zachod-
niej dzielnicy Pekinu.

Widok fasady kościoła seminaryjnego i sąsiadujących budynków 
w Państwowym Seminarium w Pekinie. Fot. Gregor Weimar SVD

Wywiad z Liu Bainianem

W  swoim osiemdziesięciominutowym wywiadzie Liu 
podzielił się wrażeniami i przemyśleniami na temat koncep-
cji teologicznych (historycznych, eklezjologicznych i  biblij-
nych), które leżą u podstaw jego wizji. Pozwolił na nagranie 
rozmowy, która bardziej przypominała wykład. Zdaje się, że 
pragnął opowiedzieć o seminarium i jego budowie, z których 
wydawał się być dumnym jak ze swojego własnego projektu. 
Złożył relację z prac oraz określił wizję stanowiącą podstawę 
całego pomysłu jako swoją własną. Liu Bainian, po zapre-
zentowaniu całego kompleksu Państwowego Seminarium, 
przedstawił częściowo teoretyczne zaplecze swojej idei Ko-
ścioła w Chinach. Na jego myślenie, jak sam powiedział, mia-
ły wielki wpływ postanowienia Soboru Watykańskiego II 
(1962–1965). Następnie wspomniał o  wkładzie rządowym 
w  jego plany dotyczące Kościoła katolickiego w  Chinach, 
który można dostrzec w budynkach seminarium.

Od momentu zamknięcia Katolickiego Uniwersytetu 
Fu Jen 辅仁 i  jego zniknięcia z mapy Pekinu w 1951 roku 
nie istniał żaden katolicki uniwersytet w  Chinach konty-
nentalnych. Liu Bainian uznał to za poważny mankament, 
a Państwowe Seminarium miało, jego zdaniem, stać się po-
czątkowo „sercem” KK skrót? Kościół katolicki – wtedy od 
poczatku, pierwszego wspomnienia to zaznaczyć i  konse-
kwentnie używać w Państwie Środka, a następnie przerodzić 
się w katolicki uniwersytet. W momencie przeprowadzania 
wywiadu Liu był już na emeryturze.

Wywiad z Liu Bainianem (fragmenty)11:
 

Weimar: Mógłby pan opisać koncepcję tego kościoła 
seminaryjnego?

Liu: Mogę... Ten kościół…, wymyśliłem cały projekt 
i koncepcję tego kościoła. Rzecz jasna, konsultowałem 
się z biskupem Zong Huaide, który był wcześniejszym 
prezesem Konferencji Biskupów Chińskiego Kościoła, 
a także biskupem diecezji Ji’nan 濟南w Szantungu. 
Pochodzimy z tego samego regionu. Kiedy zaprojekto-
wałem ten kompleks, wyjaśniłem biskupom, dlaczego 
projekt powinien tak wyglądać. Napotkaliśmy też sporo 
trudności. Najistotniejszym było wprowadzenie ducha 
Soboru. Duch Soboru Watykańskiego II: religia musi 
odzwierciedlać umiejscowienie geograficzne i kulturowe 
takimi, jakie są, i to właśnie jest słuszne, a nie styl czasów 
minionych, kiedy Słowo Boże zawędrowało do starożyt-
nej Grecji, stało się greckie; kiedy przeniosło się do 
Europy, stało się europejskie. Zatem po przybyciu do 
Chin należy je zsinizować. Nie wszystko, co istnieje 
w KK, musi być europejskie i utrzymane w stylu 
Zachodu. Będziemy ewangelizować Chiny, więc trzeba 
koniecznie pozwolić Chińczykom zrozumieć Słowo Boże 
zgodnie ze wszystkimi aspektami ich własnej kultury. 
Wtedy zostanie doskonale zrozumiane. W tym czasie 
myśleliśmy zatem, że… Myśleliśmy: miejscowe semina-
rium jest sercem miejscowego Kościoła. To całkowicie 
chińskie, narodowe seminarium katolickie jest sercem 
Kościoła chińskiego. Dla przyszłości, rozwoju i wzrostu 
chińskiego Kościoła najważniejsze jest to seminarium, 
ponieważ będzie kształcić ludzi utalentowanych, 
najbardziej utalentowanych członków Kościoła w Chi-
nach. Przyszłych biskupów i teologów. Kościół chiński, 
głoszenie Słowa Bożego w Chinach wymaga chińskiej 
myśli teologicznej i wymaga także instytucji akademic-
kiej na wysokim poziomie: tego seminarium! Nie jest 
ono jednym z wielu, więc wówczas myśleliśmy, że 
potrzebujemy architektury w stylu chińskim; nie 
gotyckim czy romańskim, ale ich połączenia, aby 
zarazem dać wyraz sinizacji oraz ukazać ducha Kościoła 
globalnego – takiej właśnie potrzebujemy architektury. 
Czym jest architektura chińska? Myśl przewodnią 
stanowi to, że Tian yuan di fang 天圆地方, tzn. Niebo 
jest okrągłe, a ziemia kwadratowa. Jeżeli damy wyraz tej 
idei, będzie ona chińska. Nie ma takiego stylu na 
Zachodzie ani w Europie – lepiej? W Ameryce Północnej 
ani w Europie, ani w Afryce. Zatem myśleliśmy wtedy: 
kościół powinien bez wątpienia być zbudowany na 
planie koła (…). Pomyślałem sobie: kiedy cesarz, chiński 

11 Przedstawione tutaj wybiórczo wypowiedzi uważam za najważniejsze 
fragmenty wywiadu, który był raczej nieuporządkowaną rozmową z Liu 
Bainianem. Dla lepszej czytelności tłumaczenie zostało zredagowane.

cesarz, każdego roku składał ofiarę Niebu, by podzięko-
wać Bogu i pomodlić się do Niego. Cesarz musiał co 
roku udać się w porze Święta Wiosny do miejsca, gdzie 
składał ofiarę Niebu, dziękując Bogu za Jego błogosła-
wieństwo i aby prosić o pomyślność dla siebe i dla 
wszystkich zwykłych ludzi. Gdzie ono było? W Świątyni 
Niebios, Tiantan. Wszyscy Chińczycy wiedzą, że 
Tiantan to miejsce ofiary dla Nieba. Jest ogromna. 
Myślałem o tym, i pierwsze, co wymyśliłem, to że ten 
kościół12 będzie okrągły, w stylu zbliżonym do Świątyni 
Niebios. Chińczycy są w stanie zaakceptować miejsce 
„ofiary dla Nieba”, miejsce kultu Nieba. To jeden 
pomysł. W Tiantan jest 12 kolumn (…), w Tiantan są też 
3 kondygnacje. Myślałem sobie wtedy, że ma kształt 
„trzech osób w jednym ciele” (Trójcy Świętej). 12 filarów 
– 12 apostołów. To jest, jak mówimy: „jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół” (zhi yi, zhi sheng, zhi 
gong, cong zongtu chuanxialai de 至一、至圣、 至
公、從宗徒傳下來的), to forma Kościoła, którą 
przekazali apostołowie.Chiński Kościół został wzniesio-
ny na chińskim fundamencie, fundamencie składania 
ofiary Niebu. Ta Trójca Święta, kult Trójcy Świętej 
i Kościół, Kościół katolicki, wzniesiony został przez 12 
apostołów, wzniesiony na fundamencie 12 apostołów 
(…).Stąd widać okrągłą formę [wskazuje na kolumnadę 
otaczającą budynek kościoła w środku, mapa: B] (…). 
Są… jeden, dwa, trzy, cztery. Rzym ma cztery, ja mam 
dwa, dwa filary wspierające. Inicjatywa misyjna Rzymu 
zawiera w sobie całą Ziemię, misję dla całej Ziemi. 
Inicjatywa Rzymu ogarnia cały świat. Cztery filary. Moja 
ma dwa filary. Misją Chińskiego Seminarium Narodowe-
go, katolickiego seminarium, są całe Chiny. Rzym ma 
cztery filary, ja mam dwa, otaczające całe Chiny. Kościół 
w stylu chińskim, zsinizowany, wznosi się na fundamen-
tach apostolskich (…). Trzykondygnacyjny projekt 
odnosi się do Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. I okna…, są w sumie 24 okna. Gdyby pominąć 
te nad wejściem głównym, pozostaje 20 okien (…). 
Kaplica jest pod wezwaniem Zwiastowania Bogurodzicy. 
Zwiastowanie Maryi (Bogurodzicy) – wszyscy semina-
rzyści, kiedy są klerykami, mają za przykład ducha 
Bogurodzicy. Powołanie (powołanie do życia religijnego 
i służby w Kościele), dane od Boga, także wymaga 
odpowiedzi i akceptacji. Duch Bogurodzicy: całkowita 
pokora względem Bożej woli i poświęcenie. (…)Zatem 20 
witraży; na nich wizerunki: 12 apostołów, Maryi, Józefa 
i Jana Chrzciciela. Tu jest Jezus. Tam są Józef i Maryja. 
Są też trzej prorocy, prorocy Starego Testamentu, jest ich 
trzech. To cały fundament tego seminarium. [Oglądamy 
glazurowane kafelki na trzeciej kondygnacji fasady 
kościoła]. Widzimy narodziny Jezusa, ukrzyżowanie (…). 
Umieściłem dwanaście scen [z czterech tajemnic różań-
ca]. Dlaczego tak zaprojektowaliśmy tę część? Ponieważ 
niewierzący będą podchodzić, żeby się przyjrzeć, zatem 

12 Odnośnik „mapa” w tym artykule zawsze odnosi się do mapy przedstawio-
nej na początku tego artykułu.
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(1922 –2009) z Korei byliśmy w dobrych stosunkach 
(…). Powiedział, że pierwszym misjonarzem w Korei był 
chiński kapłan. Został przeniesiony do Korei. Nazywał 
się [Jakub] Zhou Wenmo 周文模13. Kazałem naszym 
uczniom zapamiętać, że pierwszym misjonarzem w Korei 
był Chińczyk. Musimy przygotować się na przyszłość; 
my także wyruszymy [ewangelizować]. Kardynał Kim 
powiedział, że złoży datek na pokrycie kosztów budowy 
obiektu.

Ewertz: Stosunki z Koreą nadal są bardzo dobre? 
W Tiencinie...

Liu: W Tiencinie, Szanghaju, Shenzen, Shenyang, 
Changchun, Qingdao, wszędzie. Swego czasu ja i prze-
wodniczący Konferencji Koreańskich Biskupów, arcy-
biskup Daegu [czwarte co do wielkości miasto w Korei 
Południowej] w Korei ustaliliśmy, że [koreańscy księża] 
mogą przyjeżdżać do Chin, ale nie wolno im ingerować 
w wewnętrzne sprawy Kościoła chińskiego. Odprawiają 
msze św. i sprawują pieczę nad koreańskimi parafianami, 
ale nie mają nic do powiedzenia [w sprawie tego, co się 
dzieje] w Chinach. To, co robią koreańskie Kościoły 
protestanckie, jest nie do zaakceptowania. Czynią wiel-
kie zło. Jestem temu stanowczo przeciwny, a państwu 
[rządowi ChRL] też się to nie podoba.Skończyło się 
tak, że Korea przeżywała kryzys w 1998, 1999…, chyba 
w 2000 roku i nie mieli pieniędzy na budowę. Budynek 
kosztował 7 mln RMB, a on [kardynał Kim] mógł dać 
tylko 3 mln RMB. Nie mogliśmy więc go ukończyć. Cóż 
mieliśmy zrobić? Wzięliśmy na siebie pozostałe koszta. 
Ale spełniliśmy już jego [kardynała Kima] życzenie. 
Nie nazwaliśmy go „Budynkiem Zhou Wenmo”, ale 
„Budynkiem Świętego Jakuba”. W następnym budynku 
seminarzyści korzystają z sal wykładowych. Nazywa się 
on „Budynek Świętego Jana”. Dlaczego tak się nazywa? 
Gorąco zachęcam wszystkich do podążania za przykła-
dem św. Jana. Dlaczego należy brać z niego przykład? 
Święty Jan Apostoł był umiłowanym uczniem Jezusa 
i każdy także powinien próbować stać się nim. Wszyscy, 
którzy zostają księżmi, winni starać się być najukochań-
szymi kapłanami Chrystusa i zdążać do tego celu.Tamten 
budynek, który mieści w sobie bibliotekę, to budynek 
Świętego Józefa [mapa: C3]. Najpierw nazywał się 
„Budynkiem Huaide” 怀德, ponieważ na czele Konfe-
rencji Biskupów Kościoła katolickiego w Chinach stał 
wtedy Zong Huaide, który przekazał pieniądze w swoim 
imieniu, aby zostać upamiętnionym. Jednakże skoro inne 
budynki nie miały konkretnych imion, postanowiliśmy 
ostatecznie nazwać go imieniem Józefa, które to biskup 
Zong otrzymał przy chrzcie. A tamten dwupiętrowy 
budynek [mapa: C4] z aulą w kształcie amfiteatru został 
wstępnie zaprojektowany, aby umożliwić prowadzenie 

13 W języku koreańskim nazywał się „Chou Moon-Mo”. Jego otrzymane na 
chrzcie imię to James [Jakub].

symultanicznych tłumaczeń [na konferencjach]. Choć-
by mówiło się po niemiecku, angielsku czy francusku, 
wszystko byłoby zrozumiałe. (…), ale ostatecznie nie 
zrealizowali tego. Teraz też nie odbywa się zbyt wiele 
wykładów w tej wielkiej sali. Aula nazywa się Aulą Świę-
tego Piotra. Dlaczego tak? Kiedy studiuje się teologię 
w tym seminarium i potrafi się ją pojąć, to najwyższym 
reprezentantem Chrystusa jest Święty Piotr. Kiedy za-
tem wchodzi się do kościoła, auli i sali spotkań, powinno 
stawać się jak Święty Piotr i tak samo jak on go [Kościół] 
chronić. Gdy wchodzi się do Auli Świętego Piotra, widzi 
się mozaikę na ścianie. Przedstawiłem tu motyw ,,pięciu 
chlebów i dwóch ryb”, cudu Jezusowego z pięcioma 
chlebami i dwiema rybami. Kiedy seminarzyści zbierają 
się na spotkania i zgromadzenia, powinni iść za przykła-
dem Ducha Chrystusowego z tej przypowieści. Powinni 
zwrócić się do zwykłego Kościoła chińskiego i ewangeli-
zować, a także zadbać o zwykłych Chińczyków, aby mieli 
co jeść. Kiedy Jezus skończył przemawiać, zadbał o ludzi. 
To oznacza, że księża powinni przede wszystkim pamię-
tać, że ich zadaniem nie jest tylko ewangelizowanie, ale 
także troszczenie się o życie zwykłych ludzi za przykła-
dem Ducha Chrystusa (...). Zapraszaliśmy teologów na 
wykłady, zagranicznych teologów. W tym miejscu wy-
kładało 10 kardynałów; trzech z Ameryki, jeden z Belgii, 
jeden z Wielkiej Brytanii i kilku z Francji. Oprócz nich 
gościliśmy wielu słynnych teologów oraz biskupów, któ-
rych zapraszaliśmy. Paru koreańskich biskupów przybyło 
także głosić wykłady. Chętnie przemawiali, ponieważ 
zyskiwali dzięki temu sławę. Tutaj jest boisko. W założe-
niu planowaliśmy także basen (...).  Ale woda w dzielnicy 
Daixing jest zbyt złej jakości (...). 73 mu 亩14 są warte 73 
miliony RMB, co jest mniej więcej równe 10 milionom 
dolarów. Na początku władze zgodziły się na 20 mu. 
Zatem według postanowień władz liczba studentów nie 
mogła przekroczyć 200 na tym obszarze. Ale jakże to, 
pomyślałem: Kościół Chiński musi patrzeć w przyszłość, 
Chrystus rzekł: ,,Wypłyń na głębię!” (Łk 5,4). Jezus po-
wiedział św. Piotrowi, kiedy łowił ,,na głębokiej wodzie”: 
,,Wypłyń na głębię!”. Nie możemy skupiać się jedynie na 
dniu dzisiejszym. Zatem musieliśmy wybudować semi-
narium na dużą skalę.  Prawdziwie taka była wola Boża, 
a ja musiałem szukać sposobów, aby ją wypełnić. Sam 
zrozumiałem, że nie stało się tak z mojej woli, ale z Boże-
go zamiaru i kierownictwa. Obostrzenia ze strony władz 
były bardzo restrykcyjne. Nawet jedno dodatkowe mu 
było nieosiągalne. Nie dawałem prezentów ani nie zapra-
szałem nikogo na obiad. Brałem tylko Biblię i chodziłem 
do różnych urzędów z pytaniem, co mam robić. Mówili: 
„Okej, okej, zajmiemy się tym”. W ten sposób zdobyłem 
ich współczucie oraz zainteresowanie, a oni obmyślili 
rozwiązanie. W końcu otrzymałem 70 mu, czyli więcej 
o 50 mu. To o wiele więcej! Mogłem budować na 21 000 

14 Mu jest tradycyjną chińską jednostką powierzchni, która w przybliżeniu
       wynosi 0,07 hektara.

metrów kwadratowych. 

Ewertz: Czy ta ziemia wcześniej należała do państwa?

Liu: Nie, ani centymetr. To wszystko były grunty 
rolne. Po budowie rolnicy otrzymali trochę pieniędzy 
i ich hukou 户口15 zmieniło się z wiejskiego hukou na 
miejskie hukou. A zatem nie musieli już uprawiać roli, 
ale mogli iść do pracy w mieście (...). Patrząc na to, co 
zbudowaliśmy, możecie zobaczyć, że pozostało dużo 
wolnej przestrzeni (oba rogi północnej strony kampusu). 
Możecie zobaczyć hostel dla gości. A tam jest budynek 
dla sióstr. Rząd nie przeznaczył na to żadnych środków 
finansowych. To wszystko zostało wybudowane za moje 
własne pieniądze. Zapłaciłem z funduszy, które sami ze-
braliśmy. 6000 metrów kwadratowych zostało przezna-
czone dla sióstr, które przyjeżdżają tutaj studiować teolo-
gię. Mieszkają niedaleko seminarium, tak że profesorom 
jest wygodnie chodzić do nich na wykłady. A na przedzie 
wciąż znajduje się pusta przestrzeń. Na tym wolnym 
miejscu, pomyślałem sobie, powinniśmy postawić jeszcze 
dwa budynki. Jaki byłby cel postawienia jeszcze dwóch 
budynków? Myślałem wówczas o wzniesieniu katolic-
kiego uniwersytetu. Takiego jak Uniwersytet Fu Jen. 
Wcześniej mieliśmy Uniwersytet Fu Jen. 

Weimar: Zatem wykładano by nie tylko teologię, ale 
także inne kierunki? 

Liu: Tak! Chiny są tak wielkie, przyszłe przedsięwzięcia 
ewangelizacyjne będą miały miejsce w Chinach; jeżeli nie 
będzie uniwersytetu, nie udadzą się. A zatem to puste 
miejsce czeka na budowę jeszcze dwóch obiektów. Na 
założenie katolickiego uniwersytetu. Jeżeli ma się trzy 
wydziały, można je nazwać uniwersytetem. Pierwszy był-
by Wydział Teologii, drugi – Filozofii. Wydział Filozofii 
zajmowałby się filozofią Kościoła, scholastycyzmem etc.; 
byłaby też chińska filozofia. Z tym nie byłoby problemu. 
Trzecim byłby Wydział Języków Obcych. […] Gdybyśmy 
mieli Wydział Języków Obcych, pozyskanie nauczycieli 
języków obcych nie stanowiłoby problemu. Są nauczy-
ciele w Chinach i poza nimi. Kiedy Chen Shujie 陈书
杰 był rektorem seminarium, gdy tu przyjechał, powie-
działem mu: „W ciągu 10 lat zajmiemy się rozbudową 
tego miejsca i uczynimy z niego uniwersytet”. Cóż 
mielibyśmy zrobić z tym budynkiem? Teraz nie ma już 
nadziei. Jeżeli zdamy się na wolę Bożą, to to także jest 
zapewne częścią planu. Kiedy ukończyliśmy... Zanim 
seminarium zostało ukończone, z powodzeniem wysła-
łem 210 księży, seminarzystów i sióstr do innych krajów: 
do seminariów w Ameryce, Francji, Niemczech, Korei, 
na Filipiny, do Szwajcarii i Holandii na studia teologicz-
ne.  Planowaliśmy wyszkolić ich w różnych dziedzinach. 

15 Restrykcyjny system zameldowania odnoszący się do zezwoleń na pobyt 
stały, który opiera się na prawnie wymaganej rejestracji gospodarstwa 
domowego. Przyp. red.

jest ona wprowadzeniem [do wiary]. Dlaczego Jezus 
musiał cierpieć? Dlaczego oddał swoje życie? Tu wyja-
śniamy pokrótce podstawowe pytania na temat Kościoła. 
W tej kondygnacji. Ten budynek ma też wejście główne 
[mapa: l]. Są na nim wyrzeźbione cztery sceny, te 
rzeźbienia są odlane w miedzi. Jest tak jak na Watykanie 
w Rzymie. Ten kościół posiada też piwnicę (kryptę). Ta 
kaplica [wskazuje na zdjęcie krypty kościoła seminaryj-
nego na ulotce] mieści się w piwnicy kościoła. Kiedy 
byłem w Rzymie, w Belgii, we Francji, kościoły były tam 
wybudowane z kamienia. Tu także wszystko zostało 
wykonane w kamieniu: ławki, lampy i sam ołtarz. Jakie 
to ma znaczenie? W ten sposób uświadamiamy kapła-
nom i seminarzystom początki świętego nauczania. 
Uświadamiamy seminarzystom, że Kościół cierpiał 
nienawiść i ucisk. Wszyscy powinniśmy w sobie nosić 
tego ducha i nigdy nie zapominać, i nie pozwolić im 
zapomnieć. Powinniśmy podążać za przykładem tego 
ducha: kiedy będziemy się mierzyć z wieloma problema-
mi w przyszłości, nie powinniśmy ustawać w wierze! 
Z początku mieliśmy też kamienne klęczniki. W zasadzie 
nie potrzebowaliśmy klęczników. Można było uklęknąć 
na podłodze, bo w starciu z problemami powinno się 
uklęknąć bezpośrednio na podłodze. Ale po jakimś 
czasie kapłani nie byli w stanie tego znieść i zaczęli 
używać okrągłych poduszek do klęczenia. Wielkich 
i gumowych. Ja przygotowałem dla nich jedynie klęczni-
ki bez siedzeń. Ale księża się nie zgodzili i po kryjomu 
przynieśli krzesła i powymieniali kamienne klęczniki. 
(…) Mieliśmy jedną wymianę studencką z Koreą, kiedy 
30 seminarzystów przyjechało studiować w Państwo-
wym Seminarium w Pekinie przez miesiąc, nawet 
niecały. Później się to już nie powtórzyło. Teraz jest to 
budynek dla gości [mapa: G]. W tym budynku mieszka-
ją seminarzyści; to dormitorium zostało zaprojektowane 
według mojego pomysłu [mapa: D]. Wpadłem na niego, 
będąc w Korei, kiedy zobaczyłem, że są tam dwie 
umywalki i toaleta w każdej wspólnej sypialni, a więc 
zmieniłem nasz projekt w ten sam sposób. Mają trzy 
wspólne łazienki. Jeśli wstawaliby rano i czterech czy 
pięciu potrzebowałoby skorzystać z łazienki w tym 
samym czasie, mogłoby to wpłynąć na jakość ich 
odpoczynku. Mieszkanie dla seminarzystów zostało 
zainspirowane moimi doświadczeniami w Korei, zaś 
mieszkanie kapłanów [mapa: F] niemieckimi klasztora-
mi, właśnie tymi u werbistów. Byłem tam, gdyż werbiści 
zaopatrywali biskupa Qingdao w Szantungu. A także 
cmentarz… (…). Pozostaję w bardzo dobrych stosunkach 
z werbistami, ponieważ jestem katolikiem z Qingdao, 
a Qingdao było kiedyś terenem misyjnym werbistów. 
Zostałem ochrzczony przez werbistę (…). Ten budynek 
to „Budynek Świętego Jakuba” [mapa: C] i prowadzi się 
w nim rozszerzone studia dla księży oraz studia magi-
sterskie. Dlaczego Świętego Jakuba? Kiedy został 
wybudowany, ja i kardynał Stephen Kim Sou-hwan 
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scy teologowie także prowadzą badania, które nie mają 
przełożenia na teologię niemiecką albo amerykańską. 
Indywidualne podejście do teologii w poszczególnych 
państwach ma na celu ewangelizację w konkretnym 
miejscu geograficznym. Ale co z rodzimą teologią Chin? 
Jej trzonem jest to Państwowe Seminarium. Pod kierun-
kiem ówczesnej Konferencji Biskupów przybrało obecny 
kształt, a ja wyjaśniam właśnie, w jaki sposób osiągnę-
ło swój kształt. (...) Jednak skoro mówimy o sinizacji 
i chińskiej inkulturacji: ci apostołowie i – na przykład 
– ten tu przedstawiony Abraham. W tym momencie nie 
ma w Chinach nikogo, kto zajmuje się tym, czym brat, 
malowaniem szyb okiennych [wskazuje na br. Ewertza, 
nawiązując do jego umiejętności malowania na szkle oraz 
warsztatów, które zorganizował, aby szkolić chińskie 
siostry w malowaniu na szkle]. Ale dziesięć lat temu 
w ogóle nikogo takiego nie było. Natomiast wycinanie 
papieru jest jedną z chińskich sztuk i ma także aspekt 
inkulturacji. (…) W jaki sposób może to reprezento-
wać Chiny? W Chinach nikt nie potrafi tak malować. 
W tamtym okresie nie byłoby to właściwe. Byłoby to coś 
nieprzyzwoitego i nieodpowiedniego. Ale w jakim celu 
wycinać z papieru w dzisiejszych Chinach? Za granicą 
popularna jest abstrakcja. Obraz z samymi konturami 
byłby abstrakcyjnym przedstawieniem Matki Boskiej. 
Abstrakcyjny! To znaczy, że nikt nigdy nie widział św. 
Jakuba. Żaden z nas! Nikt nigdy nie widział Świętej 
Dziewicy! Możemy zastosować wcześniejsze wyobraże-
nia Matki Boskiej, ok. Ale, podobnie jak wszyscy inni, 
Bartłomiej, Paweł itp., tak naprawdę ich nie widzieliśmy. 
A zatem zastosowaliśmy technikę wycinania papieru, 
która jest podobna [do stylu abstrakcyjnego], a następ-
nie podpisaliśmy: Święty Jan Apostoł. Wszyscy rozu-
mieją to wyobrażenie. W dzisiejszych czasach mamy do 
czynienia z przedstawieniami Matki Boskiej we Francji: 
francuskiej; w Afryce: afrykańskiej; Hiszpania ma hisz-
pański, Japonia japoński, Tajwan tajwański wizerunek 
Świętej Dziewicy. Kiedy więc myślimy w ten sposób 
o wycinaniu papieru, to jest styl chiński.

Weimar: Jeśli szukamy współczesnych kościołów, 
widzimy tylko ten kościół seminaryjny w stylu przypo-
minającym papierowe wycinanki. Właśnie mówił pan 
o tym, że Państwowe Biuro ds. Religii wsparło Pański 
projekt. Mówiąc o innych kościołach, jeśli jakiś miałby 
być budowany, to czy on również byłby utrzymany 
w zsinizowanym stylu?

Liu: To nie jest uniwersalny plan. Ta decyzja należy do 
mieszkańców! Ale w Chinach wszyscy chcą stylu gotyc-
kiego, romańskiego; o majestatycznym wyglądzie, tak jak 
wcześniej. Tego nie da się połączyć.

Weimar: Moje pytanie dotyczy jednak tego, czy rząd 
promuje chiński styl. Czy wzywają wierzących do 

władzę, sprawił, że otrzymaliśmy łaskę pieniędzy z ich 
rąk, gdyż władza także pochodzi od Boga. Istnienie tego 
państwa jest częścią Boskiego planu. Podczas pierwszego 
soboru Kościoła w Nicei zatwierdzone zostało 20 zdań 
wyznania wiary – wiary Kościoła. Kto zorganizował to 
spotkanie? Ani kardynałowie, ani biskupi wtedy jeszcze 
go nie zorganizowali. A zatem kto? Cesarz Konstantyn. 
Wezwał wspólnie Kościół wschodni i zachodni. Z Zacho-
du wysłano przedstawicieli, którzy wzięli udział w roz-
mowach; po ich ukończeniu udało się ułożyć wyznanie 
wiary. To oznacza, że panowanie władz państwowych 
także pochodzi od Boga. Bóg może posłużyć się rządem, 
aby pomóc Kościołowi w rozwiązaniu problemów. Kon-
stantyn w tamtym momencie jeszcze nie przyjął wiary. 

Weimar: Konstantyn pomyślał: ,,Jesteście w moim 
cesarstwie, zatem ja powinienem zarządzać waszymi 
sprawami”.

Liu: Nie zarządzać. [Konstantyn myślał:] ,,Powinienem 
wam pomóc”. (...) Ponieważ władza Konstantyna po-
chodziła od Boga, tak jak władza biskupów. Bóg potrafi 
działać poprzez władze państwowe i wtedy rząd pomaga 
Kościołowi. A Bóg także pomaga Kościołowi poprzez 
rząd.

Weimar: Czy w Chinach także tak jest?

Liu: Tak! Dlaczego Konstantyn został ochrzczony tuż 
przed śmiercią? Powiedział: „Jak mógłbym przyjąć 
chrzest? Ochrzczony jest ograniczany, kontrolowa-
ny”. Gdyby wcześniej przyjął chrzest, gdyby wyznał 
wiarę, musiałby liczyć się ze Wschodem17 i rzymskim 
Zachodem. Musiałby przystać na kontrolę Kościoła. 
W swoim sercu już wtedy wierzył. Ale zadziałał dopiero 
przed samą śmiercią; tylko wtedy przyjął chrzest. Chcę 
powiedzieć, że pieniądze, które dostałem od rządu, 
otrzymałem zgodnie z Boskim zamierzeniem. Państwo 
dokonało tego rękami rządu. Zaznaczam, że dzięki temu 
to seminarium mogło się tak rozwinąć. Pozostajemy 
wierni pierwotnemu założeniu ,,wypływania na głębię”. 
Zdążamy do głębi. To seminarium bez wątpienia będzie 
sercem przyszłego Kościoła chińskiego! Jak przed chwilą 
wspomniałem, chińska myśl teologiczna, teologowie są 
w tym seminarium! (...) Kiedy kwestie dotyczą istotnych 
założeń teologicznych Kościoła chińskiego, wykładowcy 
tego seminarium mają pierwszeństwo, grają główne role.

Weimar: Jak jest z inkulturacją Kościoła i jego teologii 
w Chinach?

Liu: Teologiczna myśl i wiara nie są jej podstawowym 
źródłem. Nie chodzi jedynie o idee zgodne z odgórny-
mi założeniami. Najważniejsze są badania i promocja 
działań ewangelizacyjnych. Afrykańska teologia nie musi 
koniecznie wpasowywać się w kontekst chiński. Japoń-

17 Tzn. Konstantynopol.

Teraz wracają, liczba powracających sięga około 200. 
Jaki był tego cel? To seminarium wybudowano w 10 
lat. A dlaczego? Początkowo mogłoby być gotowe po 
trzech latach. Gdyby zostało wybudowane w trzy lata, 
zapewne pierwszy budynek byłby doskonały; drugi 
budynek mógłby nie być tak dobry, byłoby tylko gorzej, 
nie utrzymano by wysokiej jakości. Skoro budowano 
powoli, mogłem zmieniać ludzi kierujących budową 
trzy czy cztery razy. Włożyli w nie swoje serce. Gdyby to 
był jeden człowiek, dobre byłyby początki, ale później 
byłoby coraz gorzej. Dlaczego budowa musiała zająć 10 
lat? Wysłałem księży i seminarzystów na studia magister-
skie i podyplomowe, wracali dopiero po 10 latach. Jeśli 
seminarium zostałoby ukończone (przed ich powrotem), 
kto by wykładał? Wykładowcy są niezbędni. A wykła-
dowcy w seminarium powinni zdobywać dyplomy na 
innych uczelniach. Jeżeli ktoś nie ma tytułu magistra, jak 
mógłby uczyć seminarzystów? Zatem ci księża, którzy 
dopiero ukończyli studia, od razu zostali wykładowcami. 
Nie mogli nimi zostać starsi księża, gdyż jak ktoś, kto 
nie ma ducha Soboru Watykańskiego II, mógłby zostać 
wykładowcą? Przyjechali zagraniczni kardynałowie 
z USA i wielu rektorów seminariów z Niemiec.  Wyjaśni-
łem im – szczególnie trzem amerykańskim kardynałom 
– wyjaśniłem im sytuację w seminarium zaznaczając, że 
mamy 24 wykładowców, łącznie 24; 12 z nich studio-
wało za granicą i wrócili z tytułami magistrów i dokto-
rów. Siedmiu studiowało w USA, wróciło i teraz tutaj 
wykładają. Trzech studiowało w Niemczech i we Francji, 
a niektórzy wciąż tam studiują. Oprócz nich mamy 
12 przebywających tutaj gościnnie profesorów, z któ-
rych trzej są Amerykanami. Zatem w zasadzie mamy 9 
własnych wykładowców, którzy studiowali lub nadal 
studiują w Stanach Zjednoczonych, a więc w sumie 12 
z naszych profesorów posiada amerykańskie zaplecze 
naukowe. Profesorom, których zaprosiliśmy, zanim przy-
stąpiliśmy do pracy, powiedzieliśmy bardzo stanowczo: 
Nie ingerujcie w politykę! Nie rozmawiajcie o polityce! 
Dawajcie wykłady i mówcie o teologii! Nie rozmawiajcie 
o problemach społecznych ani sprawach państwowych. 
Wtedy wszystko będzie dobrze. To jest pierwszy waru-
nek. Drugi warunek postawiłem rektorowi seminarium: 
Nie badaj tego, czego nauczają zagraniczni profesorowie; 
nie śledź ich wykładów. Zgodnie z zasadami Kościoła 
należy analizować wykłady dawane w seminarium, 
aby stwierdzić, czy ich treść jest zgodna z nauczaniem 
Kościoła. I tylko wtedy pozwala się je wygłaszać. Ale ja 
powiedziałem im, że zostały zatwierdzone; wszyscy, któ-
rych zapraszaliśmy dostali wcześniej pozwolenie, zatem 
nie było potrzeby sprawdzania ich. Nikt nie będzie sie-
dział na wykładach i się w nie wsłuchiwał, żeby zapobiec 
nieporozumieniom. Musimy zaufać zaproszonym przez 
nas zagranicznym profesorom. Jeżeli uczą swobodnie, 
z serca, umocnią chiński Kościół. Nie powinniśmy wtrą-
cać się ani im przeszkadzać, i tak tu teraz jest, czyż nie? 

Kiedy pojechałem z wykładami do Niemiec, nie mogłem 
mówić tego, co mi się podobało. Rektor seminarium słu-
chał najpierw tego, o czym chciałem mówić i dopiero za 
jego zgodą mogłem rozpocząć wykład. Powiedziałem im, 
że nie mamy tego typu reguł, jesteśmy otwarci. Powinni-
śmy im ufać, poza tym poznanie różnych punktów wi-
dzenia w kwestiach teologicznych jest koniecznością. Na 
przykład Hans Küng, on także raz przyjechał i wykładał. 
A zatem jesteśmy bardzo otwarci i tolerancyjni. To jest 
wolność! Władze i urzędnicy, pracownicy Państwowego 
Biura ds. Religii nie pojawili się ani razu posłuchać tego, 
czego się uczy u nas na zajęciach. Obce media twierdzą, 
że Chiny są zniewolone, czyż moglibyśmy być bardziej 
wolni?! Wykładowcy przyjeżdżają do Chin; amerykańscy 
profesorowie przylatują głosić wykłady bez jakichkol-
wiek ograniczeń. Gdyby polecieli do Niemiec, zostaliby 
przepytani, zanim mogliby cokolwiek wykładać. Wol-
ność?! To nie jest wolność. Teraz, po 10 latach, ściany 
zaczynają się kruszyć, pękać i pojawiają się problemy. 
Potrzebny jest remont i będziemy musieli wydać sporo 
pieniędzy. Urzędnik Liu [nie przytoczono jego pełnego 
imienia] z Państwowego Biura ds. Religii powiedział 
do mnie: „Takie wielkie Pan to wybudował, ryzykant 
z pana. Budynkom grozi zawalenie. Wybudował je pan 
niezgodnie z prawem, to przestępstwo!” 

Weimar:  Ale co Państwowe Biuro ds. Religii sądziło 
o tym szczegółowym planie budowy w takim stylu archi-
tektonicznym? 

Liu: Bardzo mnie zachęcali. Powiedzieli mi, że włożyłem 
dużo wysiłku umysłowego w sytuację Kościoła i przy-
niosłem krajowi chlubę. Ponieważ mówiłem bardzo 
szczerze, że kiedy w przyszłości biskupi z całego świata 
zbiorą się, biskupi zagraniczni mogliby spytać: „Bisku-
pie, czy Ekscelencja zrobił studia podyplomowe? Nie. 
A magisterskie? Nie. Ma Ekscelencja tytuł naukowy? 
Nie. Gdzie Ekscelencja studiował? W seminarium 
w Shijiazhuang 石家庄. A Ekscelencja? W Geliagou 圪
僚沟 w Szantungu, czyli u nas [?]. A  Ekscelencja? (...)” 
[podaje domniemane nazwy różnych seminariów]. Kiedy 
uczestniczę w spotkaniu Konferencji Episkopatu, widzę, 
że chińscy biskupi mają bardzo różne wykształcenie. 
Sądzę zatem, że potrzebujemy swoich własnych dokto-
rów i teologów. Wielu chińskich inżynierów wyjeżdża, 
aby kształcić się za granicą. To słuszne. Przedstawiciele 
Kościoła katolickiego także powinni otrzymać dobre 
wykształcenie, aby przynieść chlubę swemu państwu. 
Z początku dostaliśmy tylko 37 milionów RMB, ale 
kiedy rozmawiałem z kimś stojącym wyżej w hierar-
chii politycznej niż Państwowe Biuro ds. Religii, dali16 
nam następne 37 milionów RMB, dzięki czemu dziś 
mamy to, co mamy. W ten sposób także Bóg poprzez 
ludzi mających władzę w Chinach, którym [On] dał tę 

16 Nie wiadomo dokładnie, kim są ,,oni”.
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[...] utrwalili prawidłowe struktury hierarchiczne 
w  rodzinach; pomogli zbudować silne społeczności zbu-
dowane na rolnictwie; a  tym samym umocnili porządek 
społeczny pod panowaniem cesarskim19.

W  indywidualnych przypadkach może mieć to raczej 
arbitralny charakter, ponieważ „[…] ortodoksja jest tym, 
co cesarz i  państwo uważają za właściwe”20. W  Zhongguo 
minjian zongjiaoshi 中国民间宗教史 [Historii chińskiej 
religii ludowej] Ma Xisha i Han Bingfang21 czytamy: „Róż-
nica między religią powszechną a ortodoksyjną ma głównie 
charakter polityczny, a nie religijny. Rząd zadecydował poli-
tycznie w kwestiach religijnych”.

Duch apostolski 

Projekt dachu kościoła jest bardzo podobny do dachu 
Tiantan, który wiąże się z kultem Nieba. Jednak dach po-
dzielony na trzy części symbolizuje również Trójcę Świę-
tą, a  dwanaście f ilarów dwunastu apostołów, wyjaśnił 
Liu Bainian. Dwunastu apostołów znajduje się również 
w witrażach okien kościoła seminaryjnego. Ta forma zo-
stała przekazana przez apostołów. Jest to cytat z  Credo, 
wyznania Kościoła katolickiego, a  dla Liu to wyznanie 
jest oczywiście podzielane przez chiński Kościół katolicki.

Wezwanie kościoła seminaryjnego

Kolejną z postaw jest duch Maryi. Kościół seminaryjny 
w centrum kampusu [mapa: A] jest pod wezwaniem Zwia-
stowania Maryi Pannie. Liu Bainian powiedział, że cho-
dziło mu o ducha Maryi, aby „w pełni słuchać Boga i po-
święcić się Mu”. Wszyscy seminarzyści powinni posiadać 
tego ducha, kiedy wchodzą do seminarium i wchodzą do 
tego kościoła. Największe okno w kościele seminaryjnym 
jest skierowane w stronę wejścia do kościoła, w ścianie za 
ołtarzem. Ukazuje scenę głoszenia orędzia – Bóg wybrał 
Maryję – poprzez wysłanie anioła do Maryi. Zarówno ten, 
jak i pozostałe z 24 witraży wykonane są w stylu chińskiej 
sztuki wycinania papieru. Wchodzą tu w grę dwa założe-
nia: 1. jest to tradycyjne chińskie rękodzieło, które repre-
zentuje Chiny, oraz 2. w  Chinach możliwe jest również 
posłużenie się techniką cięcia papieru.

 

19 R. Madsen, “Church State Relations in China – Consequences for the 
Catholic Church”, w: “Religion & Christianity in Today’s China”, nr 3–4, 
2015, s. 65.

20 K. Liu, Orthodoxy in Late Imperial China, Studies on China, Berkeley–
Oxford, 1990, s. 2.

21 Ma Xisha 马西沙, Han Qianfang 韩秉方, Zhongguo minjian zongjiao shi 
中国民间宗教史, Shanghai 1992, s. 3.

dzony do realiów teologicznych, byliby w stanie tego ducha 
zakorzenić. Starzy chińscy profesorowie nie mieliby takiej 
możliwości, ponieważ ich teologia jest jeszcze „przedsoboro-
wa”. Według Liu Bainiana nie ma dla nich miejsca w Państwo-
wym Seminarium.

Ten „duch” prowadzi do następującego sposobu poj-
mowania: esencji chińskiej religijności. Liu, poszukując 
„dóbr własnej kultury”, wdrożył koncepcję, która według 
niego stanowi coś, co rozumieją wszyscy Chińczycy: Tian 
yuan di fang 天圆地方: ,,Niebo jest okrągłe, a  ziemia 
kwadratowa”. Zhou Shachen (1984) pisał w swoim prze-
wodniku po Pekinie „Beijing – Old and New” (Pekin stary 
i nowy), że okrąg obrazuje kształt Nieba. Okrąg jest tutaj 
rozumiany jako symbol nieskończoności i  doskonałości, 
nieposiadający rogów; miejsce zamieszkania boskości. 
Kwadratowy kształt oznacza ziemię; siedlisko ludzi. Jest 
to koncepcja, która została wyraźnie podkreślona w Tian-
tan, Świątyni Niebios w  Pekinie. W  tej właśnie Świąty-
ni Niebios chiński cesarz co roku składał ofiary , modlił 
się o  dobre żniwa i  prosił o  tianming, czyli niebiański 
przywilej i obowiązek sprawowania władzy cesarskiej, bo 
władca musiał mieć poparcie Niebios (Tian天), by rzą-
dzić18. To miejsce symbolizuje zjednoczenie chińskiego 
systemu sprawowania władzy z systemem religijnym. Cel 
stanowi zachowanie ładu kosmicznego. Rząd szanuje ten 
porządek, a  zarazem działa w  charakterze jego jedynego 
usankcjonowanego obrońcy; pośrednika między niebem 
a ziemią. Rząd dba o zachowanie tego porządku i modli 
się o dobro państwa i jego ludności.

To miejsce „kultu Nieba” służy także utrzymaniu 
władzy politycznej i  porządku społecznego. W  swojej 
koncepcji Kościoła katolickiego w  Chinach Liu Bainian 
zaakceptował tę zasadę chińskiego sprawowania rządów, 
która idzie w  parze z  odpowiedzialnością suwerena za 
utrzymanie porządku w  państwie. Oznacza to, że wła-
dza polityczna decyduje o  tym, która religia lub jej for-
macja religijna przekracza granicę ortodoksji, stając się 
heterodoksją, a  tym samym nie ma miejsca w  chińskim 
społeczeństwie, ponieważ zagraża porządkowi społecz-
nemu. Ortodoksja – w  przeciwieństwo do heterodoksji 
– oznacza tutaj formę religii, która służy utrzymaniu ładu 
i  pomyślnemu rozwojowi społeczeństwa. Jakikolwiek 
sprzeciw religii wobec obecnego systemu politycznego nie 
będzie tolerowany. Cesarze Chin mieli z racji posiadania 
tianming, mandatu niebios, wyłączną misję zachowania 
kosmicznego porządku. Kult lub obrzęd, który pomaga 
zachować porządek, jest uznawany za ortodoksyjny. Tak 
było w przypadku, gdy:

18  O Tiantan 天坛,, zob. J. Bredon, Peking – A Historical and Intimate De-
scription of Its Chief Places of Interest, Shanghai 1931 i L. C. Arlington, 
W. Lewisohn, In Search of Old Peking, Hongkong – Oxford  1987.

zachowania chińskiego stylu? Chińscy wierzący wydają 
się preferować styl zachodni. Czy rząd mówi im, jaki 
powinien być styl w Chinach?

Liu: To nie moja sprawa! Powinni szanować swój Kościół 
i swojego biskupa. O ile nie niszczą chińskiej architektu-
ry – jeśli tego nie robią, wszystko jest w porządku. […]

Kościoły katolickie w stylu gotyckim lub romańskim są 
charakterystyczne dla krajów na Zachodzie. Każdy kraj 
ma swoje własne wizerunki Matki Boskiej. Matka Boska 
Chin… Już dwadzieścia lat temu umieściłem jej zsinizowa-
ny wizerunek z Tajwanu na okładce naszego katolickiego 
dziennika. Opublikowaliśmy go, czego rezultatem były 
telefony: „Co wy robicie? To nie jest katolickie! Dlaczego 
Matka Boska tak wygląda?” Nie potrafili tego wówczas 
zaakceptować. Prawdopodobnie ze względu na tak długo 
utrzymujący się wpływ Zachodu nie byli skorzy do zmian. 
Prawie nie chodzę do Nantang 南堂 (Kościoła Południo-
wego w Pekinie). Pierwsza niedzielna Msza św. o godz. 
6.00 jest po łacinie. Starzy ludzie są do tego przyzwyczaje-
ni. Myślą, że tak było wcześniej, że to właśnie jest Kościół 
katolicki. „Bóg wie, co chcę powiedzieć, kiedy recytuję 
teksty, których nie rozumiem”. Recytują i odmawiają 
różaniec podczas Mszy. Nie wiedzą, co robią.

Ewertz: W Europie było kiedyś podobnie.

Liu: Tak, tak samo! W Chinach promowaliśmy mszę po 
chińsku. Jesteśmy z tego powodu podzieleni. Zaczęło 
się to dopiero w 1984… nie, 1993 lub 1994. Dlaczego 
tak się stało? Sposób myślenia jest nadal bardzo kon-
serwatywny i elitystyczny w Chinach. Wymyśliliśmy 
sposób na przeprowadzenie zmian. Księża podróżowali 
do obcych krajów, wyjechali na Tajwan, aby odwiedzić 
krewnych, a następnie wrócili na kontynent. Ci kapłani 
odprawiali później msze po chińsku ku dezaprobacie 
parafian. Powiedziałem im, żeby się tym nie przejmowali 
i że powoli wszyscy się do tego przyzwyczają. Tak więc 
Chiny (Chińczycy) wprowadziły to bardzo późno. [...] 
Ale starzy ludzie taką mają mentalność. Wciąż chcą mieć 
msze łacińskie!

 
Państwowe Seminarium Kościoła Katolickiego 
w Chinach

Sposób, w  jaki Liu mówił o  tym projekcie, wyraźnie 
uwidacznia, że został on dokładnie zaplanowany w zgodzie 
z  jego pomysłami, nadziejami i  marzeniami dotyczącymi 
przyszłości Kościoła katolickiego w Chinach.

Aby Kościół katolicki miał przyszłość w  Chinach i  ak-
tywnie ewangelizował, musiałby rozwinąć własną myśl 
teologiczną. Liu powiedział, że tylko w  ten sposób można 
osiągnąć inkulturację Ewangelii w Chinach. To uczyniłoby 

uczelnię niezbędną. Uczelnia ta mogłaby dokonać tego, co, 
jak to ujął Liu, jest „konieczne” do wprowadzenia „ducha 
Soboru Watykańskiego II” w Chinach, co łączyłoby się z si-
nizacją Kościoła katolickiego w Chinach.

Zanim budowa mogła się rozpocząć w połowie lat 90., Liu 
najpierw skonsultował się z biskupem Zong Huaide, ówcze-
snym przewodniczącym Konferencji Biskupów [oficjalnego] 
Kościoła katolickiego w Chinach. Potrzebował także zgody 
i wsparcia finansowego ze strony Państwowego Biura ds. Re-
ligii. „Początkowo otrzymaliśmy tylko 37 milionów RMB, 
ale ponieważ rozmawiałem z  osobą mającą wysoką pozycję 
w hierarchii politycznej, ponad administracją państwową do 
spraw religii, dostaliśmy jeszcze kolejne 37 milionów RMB 
[…]”. Po pierwsze, pokazuje to dobre stosunki Liu Bainiana 
z chińską hierarchią kościelną i wyższymi kręgami politycz-
nymi Pekinu. Po drugie, możemy stwierdzić, że projekt, jak 
można się było domyślić, został zatwierdzony przez Kościół 
i władze polityczne w Chinach. Odzwierciedla to konsensus 
oficjalnej hierarchii katolickiej i rządu ChRL w sprawie tego, 
jaki powinien być Kościół i jego przyszłość w Chinach.

Kampus 

Budowa Państwowego Seminarium rozpoczęła się w po-
łowie lat 90. i minęło prawie dziesięć lat, zanim ją ukończo-
no. Sam Liu wyjaśnił, dlaczego trwało to tak długo, niż na 
początku zakładano. Głównym powodem było to, że dopiero 
po dziesięciu latach wystarczająca liczba wykładowców po-
wróciłaby do seminarium, jako że zostali wysłani za grani-
cę, aby studiować „nową” teologię. Kampus znajduje się na 
gruntach rolnych, które zostały częściowo przekazane przez 
rząd poprzez wywłaszczenie. Ten teren w dystrykcie Daxing 
mierzy 73 mu – zajmuje powierzchnię 4,87 hektara.

Architektura 

Dla Liu Bainiana najważniejszą podstawą jest „duch Sobo-
ru Watykańskiego II”, którego główną ideą jest głęboki szacu-
nek dla lokalnych Kościołów oraz kultur. W rozdziale 2 arty-
kułu 3, nr 15 Ad Gentes, dokumentu Soboru Watykańskiego 
II, czytamy: „To zgromadzenie wiernych, zasobne w  dobra 
kultury własnego narodu, powinno być głęboko zakorzenione 
w ludziach”. W konsekwencji ów szacunek dla innych kultur 
niesie zachętę do inkulturacji, umieszczenia Kościoła w kon-
tekście lokalnym. Dla Liu chiński Kościół katolicki, w świetle 
tych idei soborowych, musi rozwinąć w sobie unikalnego chiń-
skiego ducha i właściwy chiński styl, ponieważ nie zostało to 
jeszcze zrealizowane po Soborze Watykańskim II w Chinach.

Tylko nowi profesorowie, którzy studiowali w  krajach, 
w których duch Soboru Watykańskiego II został już wprowa-
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nia miejsca, w  którym, w  granicach przyzwolenia władz, 
mogłaby odbyć się bezpłatna wymiana akademicka między 
„Wschodem” a „Zachodem” Kościoła katolickiego. Miał na-
dzieję, że ponownie powstanie uniwersytet katolicki, na któ-
rym studenci będą mogli zdobywać wykształcenie wykracza-
jące poza teologię i filologię, a katolicyzm będzie wywierać 
wpływ na społeczeństwo poprzez absolwentów niebędących 
klerykami.

Wnioski

Liu Bainian prezentuje się jako pobożny katolik o  głę-
bokiej, chrześcijańskiej wierze, opartej raczej na wczesnych 
fundamentach chrześcijaństwa niż zachodniej tradycji ka-
tolickiej. Z drugiej strony jest chińskim patriotą, który nie 
sprzeciwia się rządowi i  chce „przynieść chlubę krajowi”23. 
Zaakceptował światopogląd, w którym obecny system poli-
tyczny przyjmuje się jako fakt: komuniści zarządzają także 
sferą religijną. Bliski jest nawet twierdzeniu, że   rząd jest wy-
konawcą planu Bożego. Na kanwie tych dwóch sfer poglą-
dowych Liu Bainiana wpadł na pomysł stworzenia Kościoła 
chińskiego opartego na fundamentach wczesnego Kościoła, 
który w duchu Soboru Watykańskiego II wypełnia swoją mi-
sję w Chinach i promuje porządek oraz zaangażowanie spo-
łeczne zgodnie z wymogami rządu ChRL. Priorytetem jest 
tutaj realizacja ducha Soboru Watykańskiego II w Chinach 
przez chińskich katolików na sposób chiński. Jeśli Kościół 
chce ewangelizować Chiny, założenia muszą być zrozumiałe 
dla ludzi w nich żyjących, co wskazuje na rozumienie, że in-
kulturacja katolicyzmu w różnych kulturach jest „duchem” 
Soboru. Pogląd ten popiera dokument Vaticanum II Ad 
Gentes. Liu twierdzi: „dla przyszłości, rozwoju i wzrostu zna-
czenia Kościoła chińskiego konieczne jest to seminarium”. 
Seminarium to jest miejscem, w którym przyszła hierarchia 
katolicka będzie kształtowana zgodnie z wyżej wymieniony-
mi paradygmatami. Kościół nie powinien być obcym ciałem 
w  chińskim społeczeństwie, czymś weń wepchniętym, ale 
czymś, co Chińczycy mogą nazwać swoim duchowym do-
mem. 

Według jego argumentacji sinizacja następuje w  konse-
kwencji Soboru Watykańskiego II. W katolickim rozumieniu 
Watykan ma globalną władzę we wszystkich sprawach w Ko-
ściele powszechnym, ale Liu wykorzystuje Sobór Watykański 
II jako środek, aby dać chińskiemu Kościołowi katolickiemu 
prawie pełną niezależność administracji i w zarządzaniu Ko-
ściołem w  Chinach. Połączenie z  Kościołem powszechnym 
ma tutaj charakter wyłącznie duchowy. Uznaje on tylko ele-
menty zaczerpnięte z  wczesnego chrześcijaństwa. W  ogóle 
nie wspomina o długim okresie historii Kościoła od zakoń-
czenia prześladowań chrześcijan w  Cesarstwie Rzymskim 
do Soboru Watykańskiego II, kiedy to Kościół katolicki był 
również mocno zaangażowany w  sprawy władzy świeckiej 

23 Por. „Wywiad”.

ży wyłącznie do polityków i rządu powołanego we właściwy 
sposób. Liu Bainian głęboko wierzy w  obecność Boskiego 
planu w świecie takim, jaki jest dzisiaj. To przekonanie cza-
sami wydaje się niemal fatalistyczne.

Świadomość powołania

Wybór Tiantan jako wzoru projektu kościoła seminaryj-
nego, emaliowana płaskorzeźba na fasadzie, atrybuty Wa-
tykanu, wszystko to wskazuje na katolicką ufność w swoje 
siły, która odważnie przedstawia się na zewnątrz. Jest to 
wyjątkowy budynek i  często przechodnie fotografują go 
od bramy wjazdowej [mapa: J]. Projekt kampusu pokazuje 
odwagę wynikającą z bycia częścią chińskiego społeczeństwa, 
która jest silnie umocowana w chińskim stylu katolicyzmu. 
Emaliowane tajemnice różańcowe są umieszczone pod naj-
wyższym dachem, aby były dobrze widoczne. 

Emaliowane sceny z tajemnic różańca na fasadzie kościoła semina-
ryjnego.Fot. Gregor Weimar SVD

Ta wyżej wspomniana samoświadomość obejmuje tak-
że świadomość misyjną. Perspektywa zwrócona jest na 
zewnątrz. Sceny te mają przekazywać przechodniom treści 
o  charakterze wiary katolickiej. Na samym przedzie widzi-
my scenę Bożego Narodzenia, Zesłanie Ducha Świętego oraz 
Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni w Jerozolimie. Sce-
na Bożego Narodzenia jest prawdopodobnie najbardziej zna-
ną sceną z chrześcijańskich historii i tym samym zostało jej 
przypisane miejsce honorowe. Do tej postawy misjonarskiej 
bezpośrednio odwołuje się Liu Bainian, gdy mówi o pierw-
szym chińskim misjonarzu, Jakubie Zhou Wenmo. Misjo-
narz wysłany w 1795 roku przez biskupa Pekinu Alexandre 
de Gouvea do prześladowanej małej wspólnoty katolickiej 
w  Seulu, po zaledwie sześciu latach ciężkiej pracy został 
aresztowany i wkrótce potem stracony, jak opisuje Moffett22.

Frustracja Liu Bainiana

Pod koniec wywiadu dała się odczuć frustracja Liu wzglę-
dem obecnej sytuacji Kościoła i  jego członków. Zgodnie 
z  jego założeniem seminarium miało posłużyć do stworze-

22 Por. S. H. Moffett, A History of Christianity in Asia 1, New York 2006, s. 
312f.

Krypta

W  podziemiach kościoła seminaryjnego Liu umieścił 
kryptę. Ta krypta odwołuje się do czasów wczesnego Kościo-
ła, kiedy prześladowani chrześcijanie musieli gromadzić się 
w  rzymskich katakumbach. Jak powiedział Liu, prześlado-
wany Kościół napotykał wiele przeszkód, ale zdołał zacho-
wać swoją wiarę. Kościół będzie ciągle doświadczał trudności 
w Chinach i ważne jest, aby nie rozpaczać, ale mocno trwać 
w wierze. Krypta powinna być miejscem, w którym można 
wspominać te wczesne doświadczenia prześladowań i prób 
wiary, gdzie można ćwiczyć się w prostocie, powiedział Liu. 
Ta prostota znalazła swój wyraz w  tym, że sanktuarium 
i  miejsca siedzące są wykonane jedynie z  kamienia, co ma 
przypominać ubogie katakumby w Rzymie.

Scena „Zwiastowania Maryi” w chińskim stylu wycinania z papieru 
w oknie kościoła seminaryjnego.Fot. Gregor Weimar SVD

Władza Watykanu

Kiedy Liu Bainian mówi, że to seminarium ma być „ser-
cem Kościoła katolickiego w  Chinach”, obejmuje kwestię 
sprawowania władzy i jurysdykcji odnośnie do tego, co dzieje 
się w Kościele w Chinach. Jest to zauważalne w dwóch ele-
mentach architektonicznych. Pierwszy to styl kolumnady 
otaczającej kościół seminaryjny. W Rzymie znajdują się ko-
lumnady o szerokości czterech kolumn otaczające plac Świę-
tego Piotra. Liu interpretuje, że cztery filary przedstawiają 
globalny zakres jurysdykcji Watykanu. Natomiast w Pekinie 
kolumnady [mapa: B] mają tylko dwie kolumny szerokości. 
Ma to symbolizować mniejszy zakres odpowiedzialności. Ale 
wyraźnie pokazuje również, że Kościół w Chinach jest od-
powiedzialny za zabezpieczenie interesów katolików w Chi-
nach. Drugim elementem jest styl drzwi przy wejściu do 
kościoła. Zostały zaprojektowane na podobieństwo Drzwi 
Świętych w  Bazylice Świętego Piotra. To drzwi z  miedzia-
nymi wyobrażeniami scen biblijnych. W kościele seminaryj-
nym znajdują się trzy z  szesnastu scen przedstawionych na 
miedzianych płaskorzeźbach Drzwi Świętych. Na górze po 

lewej stronie: wygnanie Adama i Ewy z raju; w lewym dol-
nym rogu ˗ chrzest Jezusa w Jordanie przez Jana Chrzciciela. 
Z prawej strony na górze ˗ Zwiastowanie Najświętszej Maryi 
Pannie. Motyw w prawym dolnym rogu nie jest umieszczony 
na Drzwiach Świętych w Rzymie i ukazuje scenę, w której 
Jezus poucza uczniów. 

Miedziane przedstawienia scen biblijnych przy wejściu do kościoła 
seminaryjnego. Fot. Gregor Weimar SVD

Duch Jezusa Chrystusa
W  holu auli św. Piotra [mapa: C4] znajduje się dużych 

rozmiarów mozaika ścienna przedstawiająca „karmienie 
pięciu tysięcy” przez Jezusa pięcioma bochenkami i dwiema 
rybami. Liu Bainian zwraca uwagę, że powinno to przypo-
minać oglądającym, że nie tylko teologia i kształtowanie abs-
trakcyjnych pojęć ma znaczenie, ale równie ważny jest aspekt 
charytatywno-praktyczny: rzeczywista troska o  potrzeby 
wierzących, a także zaangażowanie społeczne na rzecz nieposia-
dającej silnej pozycji społecznej niekatolickiej ludności Chin. 

„Władza pochodzi od Boga”

Liu podaje przykład rzymskiego cesarza Konstantyna 
I (272–337), który zwołał Sobór Nicejski w 325 roku. Uważa 
to za przykład działania Boga przez ludzi, którzy nie zostali 
ochrzczeni. Liu mówi, że cała władza polityczna, zarówno 
w  Kościele, jak i  poza nim pochodzi od Boga. Konstan-
tyn nie poddał się kontroli Kościoła, ale pozostawał wolny 
w swoich działaniach politycznych i wpływał na sprawy Ko-
ścioła. Liu uważa, że   było to uzasadnione. W jego uwagach 
znajdujemy akceptację podziału świata na dwie sfery. Kościół 
dba o sprawy duchowe, społeczne i moralne, a polityka nale-
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ści państwa i  rządzących nad religiami w  Chinach. Religie 
muszą służyć dobru państwa. Inaczej zostaną uznane za he-
terodoksyjne i  zakazane. W ramach tych kryteriów chiński 
Kościół katolicki ma rozwinąć własne chińskie myślenie teo-
logiczne i własną kulturę, całkowicie zgodną z polityką par-
tii. Liu ma nadzieję na poprawę sytuacji Kościoła, ale musi 
on praktykować cnotę wytrwałości, tak jak prześladowani 
chrześcijanie w  rzymskich katakumbach. Oczekiwania Liu 
Bainiana co do potencjału seminarium były ogromne. Ale 
rzeczywiste osiągnięcia są raczej mierne i ta sytuacja, wydaje 
się, rozwiała złudzenia Liu Bainiana. Wspominając o przykła-
dzie Konstantyna, który wyzwolił się z politycznego wpływu 
hierarchii katolickiej na jego politykę i został ochrzczony na 
łożu śmierci, być może żywi nikłą nadzieję, że coś podobnego 
może się wydarzyć w pewnym momencie z rządem chińskim.
Tłumaczyła Helena Zaleska
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jako siła polityczna. Ogranicza Kościół do fundamentów 
chrześcijańskich: apostołów i Credo, proroków Starego Te-
stamentu, ewangelistów, Pawła Apostoła, pogan, Piotra – 
opiekuna Kościoła, oraz posłuszeństwa i oddania Maryi woli 
Bożej i  oczywiście Ewangelii. Kościół zostaje zredukowany 
do sfery duchowej, religijnej i charytatywnej.

Zhuo Xinping 卓新平 [dyrektor Instytutu Religii Świata 
Chińskiej Akademii Nauk Społecznych] wyjaśnił to chińskie 
podejście do religii, mówiąc, że kwestie religijne w Chinach 
należy rozpatrywać na trzech różnych poziomach: ducho-
wości, kultury i  społeczeństwa24. Pierwszy poziom, ducho-
wość, cieszy się względną swobodą w  Chinach, gdy treść 
duchowa jest zsinizowana. „Sinizacja” oznacza tu jednak 
„utrzymywanie politycznego status quo Chin”. Na poziomie 
kulturowym Chiny mogą kształtować religię, ale nie mogą 
jej zniszczyć, ponieważ, jak mówi Zhuo, jest ona częścią ludz-
kiej kultury. Według Richarda Madsena rząd chiński najwy-
raźniej to zaakceptował, odchodząc od zdecydowanego we-
zwania klasycznej marksistowsko-leninowskiej ideologii do 
prób całkowitego wyeliminowania religii ze społeczeństwa25. 
Jednak religia ma także aspekt społeczny, który wymaga ade-
kwatnych działań. Rząd chiński jest zainteresowany chary-
tatywną pomocą religii w kwestiach społecznych, ale wie, że 
musi kontrolować sposób jej realizacji. Rząd jest świadom, że 
zaangażowanie społeczne może prowadzić do zaangażowa-
nia politycznego. Dlatego rząd chiński wyklucza wywieranie 
wpływu z  zewnątrz na przedsięwzięcia i  organizację pięciu 
uznanych w Chinach religii i wzywa do patriotycznego wy-
chowania wiernych przez kaznodziejów i duchowieństwo26. 
Liu Bainian wyraził bardzo podobny pogląd w swoim wkła-
dzie do teologicznych Analektów27. Powiedział, że „katolicy 
są zawsze obywatelami i wierzącymi” i jestem przekonany, że 
celowo użył tej kolejności. Wierni to obywatele, którym nie 
wolno sprzeciwiać się rządowi. Dlatego Liu Bainian wyraża 
oburzenie z powodu nielegalnej działalności koreańskich mi-
sjonarzy protestanckich.

Według niego władza rządu pochodzi również od Boga 
i jest elementem Bożego planu dla Jego Kościoła w Chinach. 
Fakt, że Liu Bainian wybrał Tiantan, Świątynię Niebios 
w  Pekinie, jako wzór dla swojego projektu seminarium, 
mówi wiele. Stanowi to bardzo wyraźny symbol wyższo-

24 Zhuo Xinping, “Religious Policy and the Concept of Religion in China”, 
w: M. Deeg, B. Scheid (red.),  Religion in China: Major Concepts and Mi-
nority Positions, Wiedeń 2015. Zhuo Xinping jest dyrektorem Instytutu 
Religii Świata w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie.

25 R. Madsen, “Church State Relations in China...”, s. 63.
26 Wang Zuo’an, Women yuanyi kandao de jidujiao 我们愿意看到的基督

教, Jidujiao Zhongguohua yanjiu 基督教中国化研究, nr 1, 2013, s. 4.
27 Liu Bainian 刘柏年, Xiaofa Baolu zongtu, jiaqiang shenxue yanjiu, 
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W 1942 r. ukończył Gimnazjum Polskie i uzyskał świadec-
two maturalne. Dzięki stypendium ufundowanemu przez 
dyrektora cukrowni w Harbinie dwa lata później rozpoczął 
studia na wydziale elektromechnicznym na Uniwersytecie 
Północnomandżurskim. Niestety uczelnia niedługo później 
przestała istnieć, ponieważ w sierpniu 1945 r. wkroczyła do 
miasta Armia Czerwona. Powstała zatem Politechnika Har-
bińska, podporządkowana władzom wojskowym.

W drugiej połowie 1948 roku władze w Warszawie pod-
jęły decyzję o repatriacji Polaków z Mandżurii. W tym celu 
przyjechał do Harbinu specjalny delegat z Polski – koman-
dor Kłosowski. Ponieważ Edward Kajdański chciał ukończyć 
ostatni rok studiów na Politechnice Harbińskiej, nie było go 
wśród około 800 osób, które w 1949 r. wyjechały w dwóch 
transportach do Polski. Później, z  powodu wybuchu woj-
ny koreańskiej 25 czerwca 1950, roku zapadła ponownie 
decyzja o  repatriacji. Tym razem wraz z  rodziną wypłynęli 
z chińskiego portu Qinghuangdao w lutym 1951 r. na statku 
„Mikołaj Rej”, który był ostatnim, jaki zdążył bez przeszkód 
przepłynąć przez Cieśninę Tajwańską do Gdyni.

Dzięki posiadaniu dokumentu o  ukończeniu politech-
niki harbińskiej szybko znalazł pracę w  Polsce. Jako zawo-
dowy inżynier został zatrudniony na stanowisku głównego 
mechanika w  Browarze Gdańskim. Przepracował tam 
przez kilka miesięcy. Następnie służbowo skierowano go do 
Głównego Instytutu Przemysłu Rolnvego i  Spożywczego, 
ponieważ napisał artykuł o  możliwościach wykorzystania 
soi w  celach spożywczych w  Chinach do gazety „Przemysł 
Rolny i Spożywczy”. W roku 1953 przyjął kolejną propozy-
cję służbowego przeniesienia do Zakładów Przemysłu Cu-
kierniczego „Bałtyk”, gdzie najpierw dorabiał na pół etatu, 
a  potem przez pięć kolejnych lat pracował na stanowisku 
naczelnego inżyniera.

W 1958 r. z powodu choroby żony i córki zrezygnował 
z  pracy w  przemyśle. Mając dobrą znajomość języków ob-
cych, w tym języka chińskiego, został następnie przyjęty na 
stanowisko instruktora do obsługi chińskich załóg w Przed-
siębiorstwie Handlu Zagranicznego „Baltona” w  Gdyni. 
Podczas pracy jego znajomość angielskiego oraz wiedza 
z  zakresu korespondencji handlowej znalazły uznanie kie-
rownictwa Chipolbroku i  z  racji tej otrzymał ofertę pracy 
w  firmie w  jej centrali w  Szanghaju. Jednak Departament 
Kadr Ministerstwa Handlu Zagranicznego nie pozwolił na 
to, ponieważ wśród ministerialnych urzędników brakowało 
również osób ze znajomością chińskiego. Wobec tego został 
ostatecznie przeniesiony do Biura Radcy Handlowego przy 
Ambasadzie w Pekinie, gdzie pracował w latach 1963-1967. 
Cztery lata później objął stanowisko I sekretarza Ambasady 
PRL w Pekinie. W tym czasie wydał swoje pierwsze książki: 
Chińska Republika Ludowa - zarys rozwoju gospodarczego 
1949–1969 (1971) i Chiny a Świat zewnętrzny - zarys roz-

Edward Kajdański i jego przygoda 
z Chinami

Yiyu Chen

10 września 2020 r. zmarł Edward Kajdański. Po raz 
pierwszy usłyszałam o nim od lektorki podczas studiów po-
lonistycznych i wtedy od razu zafascynowała mnie jego nie-
typowa przygoda z Chinami – nawet pisałam o niej później 
w mojej pracy licencjackiej. Był osobą, która poświęciła wiele 
lat swego życia popularyzowaniu historii i kultury Chin oraz 
uratowaniu od zapomnienia dorobku naukowego Michała 
Boyma – polskiego misjonarza, ostatniego wysłannika dyna-
stii Ming. Ze względu na jego ścisłą więź z Państwem Środka 
oraz ważną rolę w  budowaniu relacji między tymi dwoma 
państwami konieczne jest przybliżanie jego życiorysu i  do-
konań większemu gronu Polaków i Chińczyków.

Edward Kajdański urodził się 26 listopada 1925 roku 
w Harbinie w Mandżurii na terytorium północno-wschod-
nich Chin. Jego ojciec był Polakiem, natomiast matka po-
chodziła ze znanej w  Rosji włoskiej rodziny Franchetti, 
dlatego już we wczesnym dzieciństwie dobrze znał dwa ję-
zyki – polski i rosyjski. Później, po przeniesieniu się do innej 
dzielnicy – Majiakou, w  której mieszkali także Chińczycy, 
musiał jeszcze nauczyć się porozumiewać z nimi po chińsku.

W  roku 1931 rozpoczęła inwazja wojsk japońskich. 
Z  tego powodu Kajdańscy wyjechali do odległego o  30 
km od Harbinu Aszyche. Edward Kajdański uczył się tam 
w  domu, najpierw z  matką, a  następnie pod kierunkiem 
nauczycielki Izabelli Wojtylak. Aby uzyskać promocję 
do klasy czwartej, musiał jednak uczęszczać przez rok do 
trzeciej klasy w  Szkole Początkowej im. dra Łazowskiego 
w Harbinie. Szkoła mieściła się w gmachu stowarzyszenia 
„Gospoda Polska”. Była to wówczas najważniejsza polska 
placówka kulturalna w Harbinie. Po roku został uczniem 
klasy czwartej, która znajdowała się w gmachu Gimnazjum 
Polskiego im. Henryka Sienkiewicza. I  tam miał okazję 
systematycznie uczyć się języka chińskiego, angielskiego, 
japońskiego, a także łacińskiego.

Podczas nauki bardzo interesował się historią Dalekiego 
Wschodu, a to dlatego, że jego nauczyciel historii – Kazimierz 
Grochowski – organizował wiele wycieczek po zabytkach 
z czasów dynastii Liao i  Jin. Dzięki tym zainteresowaniom 
Edward Kajdański w  wieku 14 lat opublikował w  gaze-
cie szkolnej swój pierwszy artykuł na temat historii Chin. 
W  czasach gimnazjalnych pracował również jako ochotnik 
w  muzeum harbińskim. Okres szkolny i  zapoczątkowane 
wówczas zainteresowania znalazły odbicie w dorosłym życiu 
Edwarda Kajdańskiego.
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1926 roku, kiedy to został ostatecznie rozebrany, a na  jego 
miejscu pozostawiono jedynie niewielki domek Świętego31.

Jednak już wcześniej kościół ten nie wystarczał rosnącej 
liczbie wiernych i  na najwyższym w  mieście wzniesieniu, 
które później stało się placem Katedralnym (plac Sobor-
naja, obecnie nazywany placem Hongbo 红博 w  dzielnicy 
Nangang), rozpoczęto budowę nowego. Duża drewniana 
cerkiew mogła pomieścić do 500 wiernych (i uważana była 
za największą drewnianą budowlę Azji Wschodniej). Także 
ta świątynia była poświęcona Świętemu Mikołajowi Cudo-
twórcy i w roku 1922 została podniesiona do godności kate-
dry w nowo powstałej diecezji w Harbinie.

Przez wiele lat uważano ją za ważne centrum modlitwy 
i spotkań w mieście i nazywano „Perłą Harbinu”32. Podczas 
rewolucji kulturalnej 23 sierpnia 1966 roku kościół ten zo-
stał zniszczony. W  2009 roku znajdującą się na obrzeżach 
miasta cerkiew Świętego Mikołaja z  inicjatywy rosyjskiej 
przebudowano według starych planów i udostępniono jako 
atrakcję turystyczną. Nie wolno w  niej jednak odprawiać 
żadnych nabożeństw liturgicznych.

Widok wnętrza kościoła św. Mikołaja, fotografia archiwalna, źródło: 
www.orthodox.cn

W  pierwszych latach po powstaniu miasta Harbin wy-
budowano tam kilka świątyń prawosławnych. Najsłynniej-
szą z  nich jest prawdopodobnie cerkiew św. Zofii; została 
zbudowana w  1907 roku na nabrzeżu przy dawnej ulicy 
Wodoprowadnej (obecnie ulica Toulong 透笼 w  dzielnicy 
Daoli).  Początkowo drewniana, świątynia ta została w  la-

31 Dionisij Pozdnjaev, Pravoslavie v Kitaje, Moskwa 1998, s. 39; drevo-info.
ru/articles/10726.html [dostęp: 2.01.2020].

32 V.G. Dacyshen, Istorija Rossijskoj Dukhovnoj Missii v Kitaje, Hong-kong 
2010, s. 315–316; Sviato Nikolajevskij Sobor v Harbinie,  http://www.
orthodox.cn/localchurch/harbin/nikolai_en.htm [dostęp: 2.01.2020].

W drodze od wspaniałego wczo-
raj do pełnego nadziei jutra. Ko-
ściół prawosławny w Chinach 

Piotr Adamek SVD

Po trzech latach renowacji w kwietniu 2018 roku w Har-
binie w  północno-wschodnich Chinach został na nowo 
otwarty  prawosławny kościół pod wezwaniem Matki Bożej 
Ochraniającej (Pokrow) –  Chram Pokrowa Preswiatoj Bo-
gorodzicy.

W uroczystości otwarcia wzięło udział około stu prawo-
sławnych.  Uroczystości liturgiczne, czytania, komunia świę-
ta i  modlitwy odprawiane przez ks. Aleksandra Yu trwały 
ponad cztery godziny28.

Ten 120-letni kościół, ze wspólnotą liczącą około stu 
osób, jako jedyny w całych Chinach z chińskim prawosław-
nym księdzem i regularnymi nabożeństwami jest dziś tylko 
odbiciem dawnej wspaniałej obecności prawosławia w Har-
binie, lecz jest też iskierką nadziei na nowe jutro29.

Moskwa Wschodu

Od samego początku Rosjanie, rosyjska kultura i prawo-
sławie kształtowały wizerunek Harbinu, dlatego nazywano 
go „Moskwą Wschodu”. Harbin został założony przez Ro-
sjan w 1898 roku jako stacja Kolei Transmandżurskiej, gdy 
Rosja posiadała znaczące wpływy w  północnych Chinach. 
Pierwszymi mieszkańcami miasta byli pracownicy kolei ro-
syjskich i chińskich. Już w pierwszych dwu dekadach istnie-
nia liczba Rosjan była tu znaczna – w 1913 roku Rosjanie 
stanowili około 50% ludności miasta, której liczba wzrosła 
wtedy aż do 100 tys30.

Od samego początku Kościół prawosławny był obecny 
w Harbinie.  Już w roku  założenia osady w jednym z bara-
ków utworzono pierwszą cerkiew prawosławną pod wezwa-
niem św. Mikołaja. Budynek ten, nazwany później starym 
kościołem harbińskim, służył wiernym prawosławnym aż do 

28 Por. Shan Jie, Harbin Orthodox Church Reopens, „Global Times”, 11. 
04.2018]

29  O sytuacji Kościoła prawosławnego w Chinach zob. Piotr Adamek, Wie-
derbelebt oder noch am Leben?, „China heute” 2008, nr 1–2, s. 42–44.

30 A. Morozov, Ruskij hleb w kitajskom Harbinie, „Eho planety” 2006, nr 
42, s. 30.

w Harbinie, a następnie w czasie pracy zawodowej, jak i po 
przejściu na emeryturę całkowicie oddał się badaniom nad 
Państwem Środka oraz życiem Michała Boyma. Dzięki nie-
mu wydanych zostało ponad 30 wartościowych tytułów 
naukowych, związanych tematycznie z Chinami i Polakami 
działającymi w Chinach. Był zatem niezwykle istotną posta-
cią w historii budowania relacji polsko-chińskich i należy mu 
się wielki szacunek oraz pamięć obywateli obu państw. Toteż 
w  tym celu napisałam ten artykuł i  jednocześnie wyrażam 
ogromną nadzieję, że nazwisko Kajdańskiego stanie się znane 
nie tylko w Polsce i w Chinach, lecz także na całym świecie, 
a badania poświęcone wzajemnemu poznawaniu kultur będą 
nadal pogłębiane i poszerzane.
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Aidehua Kayidansiji 爱德华·卡伊丹斯基，przeł. Zhan Zhenhui张振辉
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ji zaixian zhuangao 国际在线专稿, 2014 年12月30日 (30.12.2014).

Yang Chen 杨晨， “Bu Mige zhongyi shougao zai faxian” yi shu zai Bolan 
chuban [N] 《卜弥格中医手稿再发现》一书在波兰出版[N]，Guoji 
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Zhang Zhenhui 张振辉，Zhongguo renmin de zhongshi pengyou – Aide-
hua Kayidansiji [N], 中国人民的忠实朋友——爱德华·卡伊丹斯基
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Zhang Zhenhui 张振辉，Yu Bolan dangdai zhuming hanxue jia Aidehua 
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woju stosunków handlowych (1979), w których przedstawio-
ny został rozwój gospodarki w Chinach od czasu powstania 
Chińskiej Republiki Ludowej do wybuchu rewolucji kultu-
ralnej.

W 1979 r. został powołany na stanowisko konsula PRL 
w Kantonie na kolejne cztery lata. Zajmował się wtedy głów-
nie zbieraniem informacji gospodarczych i przekazywaniem 
ich polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Nato-
miast resztę czasu wykorzystywał na badanie nad życiem 
i  dokonaniami Michała Boyma, zwanego polskim Marco 
Polo. Zwiedził miejsca, w których był Michał Boym i zdobył 
przydatne materiały z bibliotek oraz archiwów. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w  Polsce musiał 
jednak przejść na wcześniejszą emeryturę. Wrócił tam więc 
i pozostał w Gdańsku na stałe. Zamiast cieszenia się życiem 
emeryty, pracował jednak w  Radzie Naukowej Centrum 
Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, a  jed-
nocześnie pisał coraz więcej książek. Sam mówił, że był to dla 
niego najlepszy okres w życiu. 

Opublikował w  tym czasie ponad dwadzieścia dobrych 
książek, m.in. Perłowy trójkąt (1987), w którym skoncentro-
wał się na ówczesnej sytuacji na południu Chin, szczególnie 
powstaniu specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen, Zhuhai 
oraz Shantou w  ramach polityki reformy i  otwarcia; Mi-
chał Boym. Ostatni wysłannik dynastii Ming (1988) oraz 
Michał Boym: Ambasador Państwa Środka (1999), które 
szerzyły wiedzę o Michale Boymie, pierwszym europejskim 
sinologu; Korytarz. Burzliwe dzieje Kolei Wschodniochiń-
siej – 1989-1998 (2000), w której skupił uwagę na historii 
budowy Kolei Wschodniochińskiej; Długi cień Wielkiego 
Muru. Jak Polacy odkrywali Chiny (2006), gdzie opisał 
historię osiemnastu Polaków w Państwie Środka od wieku 
XIII do drugiej wojny światowej; Jedwab. Szlakami dżonek 
i  karawan (2007), w  której można przeczytać o  tym, jak 
funkcjonował system wymiany handlowej oraz kulturowej 
na Szlaku Jedwabnym, łączącym Chiny z Zachodem; a także 
Dzieła wybrane Michała Boyma (2013), pierwsze na świe-
cie wydanie obejmujące niemal wszystkie dzieła tego jezuity 
oraz przekłady jego  wcześniej niepublikowanych rękopisów, 
rozproszonych po archiwach i bibliotekach na całym świecie, 
przetłumaczonych z łaciny na język chiński.

Praca badawcza Kajdańskiego wypełniła wiele luk w dzie-
dzinie sinologii, wnosząc ogromną wartość naukową. Za jego 
wybitne zasługi dla relacji polsko-chińskich, w szczególności 
w  dziedzinie wzajemnego poznania kultur i  badania kon-
taktów historycznych we wrześniu 2015 r. Minister Spraw 
Zagranicznych RP przyznał Edwardowi Kajdańskiemu od-
znakę honorową „Bene Merito”.

Widać, że całe życie Edwarda Kajdańskiego było połą-
czone z  Chinami. Najpierw spędził dzieciństwo i  młodość 
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tach 1923–1932 przebudowana jako budowla z  kamienia. 
Kościół słynął przede wszystkim z  doskonałego chóru i  ze 
swoich dzieł charytatywnych. Zamknięty przez komunistów 
w 1958 roku i zburzony w 1966 roku, służył potem jeszcze, 
z zamurowanymi oknami, jako skład węgla.  Dopiero w la-
tach 1997–1998 państwo chińskie „odkryło” katedrę św. 
Zofii, odrestaurowało ją i  objęło ochroną konserwatorską. 
Jednak jako atrakcja turystyczna miasta i  muzeum historii 
Harbinu nie może być wykorzystywana dla celów religijnych. 

Staroharbiński kościół św. Mikołaja, fotografia archiwalna, źródło: 
www.orthodox.cn

Podobne działania dotknęły inne kościoły w  Harbinie 
zbudowane na początku XX wieku:  mały kościółek Dormitia 
w kształcie łodzi z 1908 roku, umiejscowiony na dużym  cmen-
tarzu, gdzie pochowano dziesiątki tysięcy Rosjan, oraz znajdu-
jąca się również przy ulicy Oficerskiej (dzisiejsza ulica Jihong 
霁虹),  zbudowana w 1907 roku cerkiew Iwerska poświęcona 
Matce Bożej, która zasłynęła swymi mozaikami, a także tym, 
że służyła jako dom opieki dla dzieci. Kościół Dormitio prze-
trwał rewolucję kulturalną i jest obecnie wykorzystywany jako 
muzeum motyli33, a na otaczającym go cmentarzu znajduje się 
Park Rozrywki Harbin. Cerkiew Iwerska została w 1966 roku 
przekształcona w warsztat krawiecki i obóz pracy, natomiast 
wszystkie ikony zostały spalone. Ewentualny remont budyn-
ku jest obecnie rozważany przez państwo34.

33 Hramy Kitajskoj Avtonomnoj Pravoslavnoj Cerkvi, www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/41612.htm [dostęp: 2.01.2020].

34 Harbinskij Iverskij Hram, https://drevo-info.ru/articles/10729.html; 
Holy Iveron Icon of the Theotokos Church of Harbin, www.orthodox.cn/
localchurch/harbin/iveron_en.htm [dostęp: 2.01.2020].

Katedra św. Zofii, fotografia archiwalna, źródło: www.orthodox.cn 

Miasto kościołów  

Prawdziwy rozkwit przeżywał Harbin po roku 1917, kiedy 
to 200 000 Rosjan uciekając przed komunistyczną rewolucją 
październikową, znalazło tu swój drugi dom i zaczęło kształ-
tować życie miasta. Oprócz licznych instytucji politycznych, 
gospodarczych i kulturalnych powstało tu też wiele instytucji 
kościelnych. W latach 1920–1930 w Harbinie wybudowano 
aż trzydzieści prawosławnych kościołów i klasztorów.  Na wy-
spie Krestovski w 1922 roku o. Juwenali Kilin (1875–1958) 
wybudował męski klasztor (później przeniesiono go do dziel-
nicy Mojiagou)35. Obok klasztoru poświęconego Matce Bożej 
Kazańskiej powstała drukarnia, w której drukowano wiele pu-
blikacji prawosławnych, a także wydawano czasopismo „Hleb 
Nebesnyj” (Chleb niebiański), który był naczelnym organem 
prasowym diecezji harbińskiej36.

35 D. Pozdnjaev, Pravoslavie..., s. 59–60.
36 Nikolaj Paderin, Cerkovnaja żyzń Harbina, w: Russkij Harbin, Moskwa 

1998, s. 30.

Klasztor Kazański, fotografia archiwalna, źródło: www.orthodox.cn 

Obok klasztoru otwarto szpital dla ubogich i  aptekę.  
W  1924 roku s. Rufina Kokorewa (przeorysza w  latach 
1924–1937) otworzyła klasztor poświęcony Matce Bożej 
Władimirskiej.  Siostry prowadziły sierociniec – dom dziec-
ka dla dziewcząt.  Klasztor działał do roku 1965, kiedy to 
ostatnia siostra, Ariadna Miczurina (przeorysza od 1937 
roku), przeniosła się do USA37. 

Kościół Zwiastowania NMP, fotografia archiwalna,  
Źródło: www.orthodox.cn 

Kościół św. Aleksego, fotografia archiwalna, źródło: www.orthodox.cn 

37 Harbinskij Vladimirskij Monastyr, drevo-info.ru/articles/10724.html 
[dostęp: 2.01.2020].

Cerkiew Iwerska, fotografia archiwalna, www.orthodox.cn

Cerkiew Dormitio, fotografia archiwalna, źródło: www.orthodox.cn
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Proroka Eliasza na nabrzeżu, kościół św. Jana Apostoła 
przy rosyjskiej szkole dla sierot, kościół św. Jana Chrzciciela 
w koszarach, kościół św. Mikołaja w więzieniu, kościół św. 
Jana i  Pawła na Rachalowce i  wiele innych. Jednak żaden 
z nich nie przetrwał rewolucji kulturalnej i nie widział od-
rodzenia się społeczności prawosławnej w Harbinie. Z wy-
jątkiem jednego: harbińskiego kościoła Opieki Matki Bożej 
(Pokrow).

Ukraińska Cerkiew Pokrowa

Jedyna czynna cerkiew w  dzisiejszym Harbinie – Cer-
kiew Opieki Matki Boskiej (Cerkiew Pokrowa) – została 
zbudowana w 1930 roku przy ul. Nowotorgovaj (dziś Don-
g-da zhijie 东大直街) w  stylu neobizantyjskim. Powstała 
na starym cmentarzu według projektu Juliusza Żdanowa. 
Odwiedzana była głównie przez prawosławnych Ukraiń-
ców, którzy od 1922 roku mieli tu własną parafię. Dlatego 
też nazywano ją „ukraińską”. 

Cerkiew Opieki Matki Boskiej (Pokrow), źródło: www.orthodox.cn

Do proboszczów, którzy tu pracowali, należeli ks. Miko-
łaj Trufanow (proboszcz do 1942 roku) i ks. Ioann Bryński 
(1952–1955).  W okresie rewolucji kulturalnej (1966-1976) 
kościół ten został zamknięty.  Po otwarciu Chin i po renowacji 
pierwszą prawosławną liturgię sprawował tu 14 październi-
ka 1984 roku ks. Grzegorz Zhu Shipu 朱世樸 (1925–2000). 
Przez ostatnie dziesięciolecia był to do niedawna jedyny 

prawosławny ksiądz w Chińskiej Republice Ludowej, który 
był oficjalnie zarejestrowany i mógł odprawiać nabożeństwa. 
Razem z  prawosławną wspólnotą celebrował on, mimo 
choroby, regularne nabożeństwa aż od roku 1986, czyli aż 
do swojej śmierci w dniu 21 września 2000 roku41.  Kiedy 
po roku 2000 w kościele pokrowskim nie było już ani kapła-
na, ani nie odprawiano liturgii, wierni nadal gromadzili się 
w nim w każdą niedzielę i przez całe lata prosili władze chiń-
skie o  pozwolenie na możliwość wznowienia nabożeństw.  
Od 2010 roku niektórzy rosyjscy kapłani od czasu do czasu 
mogli odprawiać liturgię w Harbinie. Na przykład w 2010 
roku liturgię Wielkiej Nocy celebrował rosyjski ksiądz Ste-
fan Igumnow, a 14 maja 2013 roku odprawił nabożeństwo 
patriarcha Cyryl, który był z wizytą w Chinach42. 

W  2015 roku Pokrowska cerkiew została zamknięta na 
trzy lata z  powodu remontu.  Jednak wierni prawosławni 
nadal spotykali się na modlitwie wraz z  pobliską katolicką 
wspólnotą  Matki Bożej z Lourdes. Z tej okazji w kościele ka-
tolickim odprawiano też liturgię prawosławną, a w okresie 
Wielkanocy w 2016 roku obie wspólnoty świętowały razem. 

Nowa nadzieja 

27 września 2014 roku w  Sankt Petersburgu po raz 
pierwszy od 50 lat za zgodą chińskiego rządu Aleksandr Yu 
Shi 遇石 (ur. w  1973) został wyświęcony na diakona, a  4 
października 2015 roku otrzymał święcenia kapłańskie43. 
W  trakcie kolejnych trzech latach mógł on jedynie rzadko 
przebywać w  Harbinie, ponieważ musiał ukończyć studia 
w Sankt Petersburgu. Jednak ponowne otwarcie wyremon-
towanej z pomocą państwa Pokrowskiej cerkwi w kwietniu 
2018 roku oznaczało już nie tylko przeprowadzkę do nowo 
wyremontowanego budynku, lecz także początek stałej 
obecności kapłana w Harbinie. Z uwagi na fakt, że w  tym 
roku (tj. w  2018) za zgodą władz chińskich wyświęcono 
jeszcze dwóch innych Chińczyków – Dymitra Zhanga na ka-
płana oraz Pawła Suna na diakona – a obecnie także 18 chiń-
skich kandydatów do kapłaństwa studiuje w Rosji teologię44, 
w społeczności prawosławnej zaczyna budzić się nadzieja, że 
wspaniałe „wczoraj” Kościoła prawosławnego w  Harbinie 
nie zostanie zapomniane „jutro”.

Tłumaczyła Krystyna Sztuka

41 Alexander Lomanov, Chinese Orthodox Church, w: R.G. Tiedemann 
(red.), Handbook of Christianity in China, Vol. 2: 1800 to the Present, 
Leiden–Boston 2010, s. 826–836, tu: s. 832.

42 Zob. Piotr Adamek, Historisch und hoffnungsvoll: Besuch des orthodoxen 
Patriarchen Kirill in China, „China heute” 2013, nr 2, s. 73–75, tu: s. 74.

43 W grudniu 2014 roku otrzymał w Hongkongu święcenia diakonatu i ka-
płaństwa inny Chińczyk  o. Anatolij Kung. Odnośnie do tych święceń zob. 
Piotr Adamek, Orthodoxe Priesterausbildung für China: erste Weihen,  
„China heute” 2014, nr 4, s. 208–210.

44 Tamże. Z podziękowaniami dla o. Dionizego Pozdnjaeva za aktualizację 
informacji.

Sylwetki chińskich myślicieli (17): 
Han Fei 韓非 (ok. 280–233 przed 
Chr.)

Zbigniew Wesołowski SVD

Podobizna Han Fei 韓非, źródło: www.theeast.org  

Han Fei 韓非 (ok. 280–233 przed Chr., znany również jako 
Han Feizi – Mistrz Han Fei 韓非子) był wielkim chińskim 
myślicielem szkoły legistycznej w okresie Walczących Królestw 
(475–221 przed Chr.). W przeciwieństwie do innych słynnych 
ówczesnych filozofów, Han Fei, urodzony w państwie Han 韓, 
był członkiem rządzącej arystokracji. Dlatego też jego dzieło 
Hanfeizi niektórzy uczeni intepretowali jako skierowane do 
jego kuzyna – króla Hana. Sima Qian 司馬遷 pisał w Shiji 史
記 „Zapiski historyka”, że Han Fei studiował wraz z przyszłym 
kanclerzem państwa Qin 秦 Li Si 李斯 (ok. 280–208 przed 
Chr.) u „nieortodoksyjnego” (bo głosił, iż natura ludzka jest zła) 
konfucjańskiego filozofa Xunzi 荀子 (316–237 przed Chr.).

Biografia Han Fei, przedstawiona przez Sima Qian, jest 
w  ogólnych zarysach następująca: Han Fei był księciem Han 
i opowiadał się za nauką o ming 名 (imię, nazwa) i shi 實 (odpo-
wiadająca imieniu, nazwie rzeczywistość/faktyczność)45 oraz za 
nauką o fa 法 (skuteczne prawa) i shu 術 (sztuka prowadzenia 

45 Ming –shi名實: Nazwa i (jej odpowiadający) odpowiedni obiekt są klu-
czową parą konceptualną w tradycyjnej chińskiej filozofii. Nazwa (ming) 
oznacza desygnację i pojęcie, zaś odpowiednia faktyczność (shi) to, co się 
znajduje za desygnacją i pojęciem. Zależność między nazwą a odpowiednim 
obiektem jest w przybliżeniu równoważna relacji między pojęciem a obiek-
tywną rzeczywistością. W filozofii chińskiej kwestia nazwy i odpowiadają-
cego jej obiektu zawiera następujące cztery główne aspekty. Po pierwsze to, 
na czym opiera się „nazwa”; po drugie, zasada tworzenia nazw; po trzecie, 
kategoryzacja nazw i po czwarte, rodzaj związku między nazwami a odpo-
wiednimi obiektami. W odniesieniu do związku między nazwami a rzeczy-
wistością można dalej zadać pytanie, czy nazwa jest pierwsza niż obiekt. 
Jeśli tak, oznaczałoby to, że nazwa określa obiekt; jeśli nie, to odwrotnie. 
Także istnieje pytanie, czy nazwy dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość, 
tzn., czy nazwy i obiekty mogą ze sobą korespondować. 

Kościół prawosławny w  Harbinie zajmował się w  tych 
latach również kształceniem ludności rosyjskojęzycznej, 
otwierając w 1934 roku Instytut św. Władimira, gdzie zosta-
ły utworzone trzy wydziały (teologii, technologii i orientali-
styki z  ekonomią). Harbiński biskup Mieletij Zaborowskij 
(1869–1946) był również rektorem Instytutu.  

W Instytucie, zorganizowanym według modelu uniwer-
sytetów rosyjskich, nauczano również języka chińskiego, 
a  Wydział Sinologiczny pod kierunkiem prof. I.A. Timbo 
przetłumaczył na język chiński liczne teksty liturgiczne. 
W związku z Instytutem powstało również seminarium du-
chowne kształcące księży. Kiedy wojska radzieckie najechały 
miasto w 1945 roku, Instytut został zamknięty38.

Jednak to właśnie przede wszystkim liczne kościoły 
kształtowały religijny krajobraz Harbinu. Wśród dwu-
dziestu sześciu harbińskich kościołów z  tego okresu nale-
ży wymienić kościół Zwiastowania przy ulicy Policejskiej 
nad brzegiem rzeki Sungari, powstał obok Metochionu 
Pekińskiej Misji Duchowej. Ten duży kościół, zbudowa-
ny w stylu bizantyjskim w latach 1929–1941, był chętnie 
odwiedzany przez wiernych, zwłaszcza w dniu Objawienia 
Pańskiego (Epifanii), kiedy większość wyznawców Harbina 
obchodziła Liturgię Chrztu Chrystusa nad rzeką Sungari. 
Podczas rewolucji kulturalnej zamordowano chińskiego 
księdza – o. Vasilija, a kościół zamieniono w szkołę cyrko-
wą. W 1970 roku został wysadzony w powietrze, a w tym 
miejscu stoi obecnie blok mieszkalny39.

Zachował się jednak zbudowany w 1935 roku i poświę-
cony św. Aleksemu kościół w  Mojia-gou. Obok świątyni 
wybudowano pomieszczenie, w którym setki biednych lu-
dzi otrzymywało darmowe jedzenie i  picie. W  1945 roku 
rosyjski ksiądz został pojmany i  uwięziony przez wojska 
radzieckie, a w 1957 roku kościół zamknięto na stałe i prze-
kształcono w stołówkę. 

W 1970 roku ostatni chiński proboszcz, o. Stefan Min 
(Wu Zhiquan 吴志全, 1925–1970), był poddawany tor-
turom – publiczne bicie i  poniżanie, a  następnie został 
rozstrzelany.  W 1980 roku kościół odrestaurowano i  jest 
obecnie wykorzystywany przez katolicką społeczność Har-
binu40.

Na uwagę zasługują również takie świątynie, jak: ko-
ściół prawosławny na Zielonym Bazarze ze szkołą i  przy-
chodnią, kościół św. Borysa w dzielnicy Chenghe, kościół 

38 Harbinskij bogoslovskij Institut, drevo-info.ru/articles/19023.html [do-
stęp: 2.01.2020].

39 Por. Kratkaja istorija russkoj pravoslavnoj missii v Kitae, Pekin 1916, 
s. 219; Nikolaj Paderin, Tserkovnaja żyzń Harbina, w: Russkij Harbin, 
Moskwa 1998, s. 28.

40 St. Alexis (Aleksejev) Church of Harbin, www.orthodox.cn/ localchurch/
harbin/harbinalexis_en.htm [dostęp: 2.01.2020].
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Notatki historyczne� 50歷史
skutecznej administracji), które Sima Qian raczej błędnie rozu-
miał jako zakorzenione w filozofii Huang–Lao 黃老46. 

Han Fei urodził się jako jąkała i  nie był w  stanie dobrze 
się wysławiać, ale za to umiał formułować swoje myśli w pi-
śmie. Widząc, jak państwo Han powoli chyli się ku upadkowi, 
często protestował u króla Han, składając swoje zastrzeżenia 
i propozycje na piśmie. Władca jednak nigdy nie zgodził się na 
przyjęcie go do grona swoich doradców. Han Fei był sfrustro-
wany faktem, że rządzący nie dążył do udoskonalenia i uprosz-
czenia systemu prawnego państwa, kontrolowania swoich 
poddanych, wzmocnienia państwowej obrony i zatrudniania 
mądrych doradców, którzy pomogliby umocnić kraj. Król 
Qin, przyszły Pierwszy Cesarz Chin – Qin Shi Huangdi 秦始
皇帝 (259–210 przed Chr.), za namową Li Si, uwięził Han Fei 
pod zarzutem nielojalności, skutkiem czego filozof popełnił 
samobójstwo, wypijając truciznę. 

W swojej legistycznej myśli Han Fei położył nacisk na kon-
cepcję fa 法 (skuteczne prawa i zarządzenia administracyjne), 
którą spotkał u Shang Yanga. Powoływał się także na shu 術 
(technika administracyjna) Shen Buhaia oraz ideę Shen Dao 
shi 勢 (pozycja i okoliczności), podkreślając, że władca będzie 
w stanie osiągnąć silną kontrolę nad państwem, jeśli zastosuje 
te trzy metody. Sam szczególnie podkreślał znaczenie sprawo-
wania władzy poprzez koncepcję xing–ming 刑名w połącze-
niu z  systemem „dwóch uchwytów” (shang–fa 賞罰: kara 
i nagroda) i wuwei 無為 (niedziałanie).

Legizm w Chinach był również znany jako szkoła „form 
i  nazw” (xing–ming) 刑名. Nazwy (ming) reprezentowały 
zindywidualizowane upoważnienia (pełnomocnictwa, man-
dat) w ramach działalności rządu. Biurokraci wykorzystali je 
do scentralizowania kontroli poprzez obowiązek pisemnych 
raportów. Oprócz fizycznych „form” wykonywania zadań 
w czasie sprawowania obowiązków (xing 刑 [kara] = 形: for-
ma) stosowano nazwy w  celu ciągłego poprawiania opisów 
zadań i  wyszczególnienia obowiązków. Prawnicy narzucili 
interpretację, że rzeczywiste „formy”, które później rozumia-
no coraz konkretniej jako kary, powinny odpowiadać nazwie 
i odwrotnie (xun ming ze shi 循名責實: rozstrzygnij, czy rze-
czywistość jest pozorna, czy realna).

Zasada „dwóch uchwytów” (shang–fa) jako zasada 
nagrody i  kary miała być kluczem do utrzymania władzy 
w  państwie. Legiści dążyli do wzmocnienia państwa po-

46 Huang –Lao „Żółty [Cesarz] oraz Stary [Mistrz=Laozi] to najbardziej 
wpływowa chińska szkoła myśli z początków II w. przed Chr., przypa-
dająca na pierwsze lata panowania dynastii Han i wywodząca się z szer-
szego zainteresowania aspektami systemu polityczno-filozoficznego, 
a szukająca rozwiązań dla wzmocnienia obowiązującego tzn. porządku 
feudalnego.  Nie została w sposób systematyczny wyjaśniona przez 
historyka Sima Qian w jego Shiji; interpretuje się ogólnie ten kierunek 
myśli jako szkołę synkretyczną, rozwijającą się w kierunku nurtowi 
religijnemu, który dał później początek religijnemu daoizmowi (w II w. 
po Chr.). 

Edward Kajdański. Fot. Artur Andrzej, źródło: Wikipedia  

10 września 2020 r. zmarł�Edward�Kajdański�–�urodzo-
ny�w Harbinie�w 1925�roku�bardzo�wszechstronny�czło-
wiek:�inżynier,�dyplomata�(konsul�w Kantonie�w Chi-
nach),� pisarz,� malarz,� niestrudzony� badacz,� znawca�
Chin�i pasjonat�kultury�Dalekiego�Wschodu;�był�także�
wiceprzewodniczącym� Rady� Programowej� Centrum�
Studiów� Azji� Wschodniej� Uniwersytetu� Gdańskiego. 
Autor wielu powieści, publikacji, tłumaczeń. 

Od 1951 roku mieszkał w Gdańsku. W 2015 roku został 
odznaczony odznaką Honorową „Bene Merito”.

W książce „Jak odkrywałem Michała Boyma – polskiego 
Marco Polo” przybliżył Polsce i światu postać i osiągnięcia 
polskiego jezuity, misjonarza, jednego z  ważniejszych eu-
ropejczyków w  historii Państwa Środka, gdzie nazywany 
jest polskim Marco Polo. Został pochowany 16 września na 
cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. 

przez przekształcenie go w  scentralizowany system władzy, 
w którym pozycja władcy powinna być nienaruszalna. Han 
Fei chciał to osiągnąć za pomocą prostego i jasnego systemu 
norm, opartego przede wszystkim na wzajemnym nadzorze 
i odstraszaniu poprzez surowe kary. Tylko na drugim miejscu 
stosowane były nagrody za odpowiednie dobre zachowanie. 
Termin wuwei (często określany również jako wei wuwei 為
無為: „działać, nie działając”), pochodzi z daoizmu i po raz 
pierwszy został wspomniany w Daodejing. Wuwei jest defi-
niowane jako „brak działania” / „niedziałanie” w znaczeniu 
„powstrzymywania się od działania przeciwko naturze”.

Teorie legistyczne Han Fei są zawarte w księdze Hanfeizi, 
która obecnie składa się z 55 rozdziałów.  W rzeczywistości 
treść wielu rozdziałów zdaje się być starsza, co świadczyło-
by, iż Han Fei jest raczej kompilatorem tego dzieła niż jego 
autentycznym autorem. Rozdziały, które prawdopodobnie 
sam napisał, to według niektórych uczonych: rozdz. 11: 
Gufen 孤憤 (Samotne oburzenie), rozdz. 12: Shuonan 說難 
(Trudności napotykane w perswazji), rozdz. 22–23 Shuolin 
1–2  說林上下 (Zebrane perswazje 1–2),  rozdz. 30: Neichu 
shuo shang: qi shu 內儲說上七術 (Wewnętrzny zbiór wy-
powiedzi), rozdz. 31: Neichu shuo xia: liu wei 內儲說下六
微 (Zewnętrzny zbiór wypowiedzi: sześć szczegółów), rozdz. 
32–33:  Waishu shuozuo 1–2 外儲說左上下 (Zewnętrzny 
zbiór wypowiedzi – lewy 1–2), rozdz. 34–35: Waichu shu-
oyou 1–2  外儲說右上下 (Zewnętrzny zbiór wypowiedzi – 
prawy 1–2), oraz rozdz. 49: Wu du 五蠹 (Pięć szkodników). 

Pierwsze zdania Hanfeizi, które pochodzą z  memoriału 
Han Fei przedstawionego  królowi Qin podczas jego pierw-
szej audiencji u władcy w 233 r. przed Chr., brzmią nastę-
pująco:

Twój sługa słyszał: „Kto nie wie, ale mówi, nie jest mą-
dry. Kto wie, ale nie mówi, nie jest lojalny. Każdy minister, 
jeśli nie jest lojalny, musi zostać skazany na śmierć. Jeśli to, co 
mówi, nie jest prawdą, musi on być także skazany na śmierć”. 
Jednak twój sługa błaga, aby mówić wszystko to, co usłyszał, 
i błaga Twoją Wysokość, aby skazał go za jakiekolwiek prze-
stępstwo47. 

Han Fei rozumiał historię w taki sposób, że liczył się z jej 
zmianami. Podczas gdy Konfucjusz  (551–479 przed Chr.) 
próbował przywrócić porządek społeczny w  oparciu o  do-
mniemaną, złotą przeszłość zrealizowaną przez „bohaterów 
kulturowych”, legiści podkreślali, że każdy wiek ma swoje 
odmienne warunki społeczne, polityczne i  ekonomiczne, 
a zatem nowoczesnym państwem i społeczeństwem nie moż-
na zarządzać środkami pochodzącymi tylko z przeszłości.

47 《初見秦》1: 臣聞˗「不知而言˗不智˗知而不言˗不忠。」為人臣
不忠˗當死˗言而不當˗亦當死。雖然˗臣願悉言所聞˗唯大王裁其罪 
(Chinese Text Project: „Hanfeizi”, https://ctext.org/hanfeizi/chu-jian-qin 
[dostęp: 5.04.2020].

Mówił o sobie: 

Urodziłem się i wychowałem w innym kręgu kulturo-
wym. Jest zrozumiałe, że miałem czas, aby nasiąknąć 
tam wszystkim, co obce, czyli azjatyckie. Z  wyglądu 
jestem Europejczykiem, siwiejącym blondynem o jasnej 
skórze, któremu czasami zadawane jest pytanie: „Dla-
czego nie ma Pan skośnych oczu?”. No, nie mam. Ale 
zdaję sobie sprawę z tego, że jest wewnątrz mnie całkiem 
sporo z Azjaty. Nie tylko Chińczyka, ale i Mandżura, 
Mongoła czy Japończyka. Takie pojęcia, jak: ojczyzna, 
honor, lojalność, harmonia, duch (chin. shendao, jap. 
shinto), moralność (jap. bushido), poczucie obowiązku 
i inne, oparte głównie na konfucjanizmie i buddyzmie, 
mają w Azji inny wydźwięk i znaczenie, niż w Europie.

Wśród tubylców mojej Mandżurii, potomków koczow-
ników, przenoszących się raz po raz ze swoimi stadami 
koni, owiec czy reniferów w poszukiwaniu pastwisk, jest 
nawet takie określenie ojczyzny jako „miejsca, w którym 
pierwsza kropla czyjejś krwi wsiąkła do ziemi”. Pierw-
sza kropla mojej wsiąkła tam w Harbinie, w dalekiej 
Mandżurii i nic na to nie poradzę.

Fragment wywiadu z Edwardem Kajdańskim.  
Źródło: Wydawnictwoliterackie.pl.

Ks. Jan Shi podczas odprawiania Mszy Świętej.  
Fot. Jacek Gniadek SVD. 

Msze św. w języku chińskim odbywają się w każdą pierw-
szą niedzielę miesiąca o godzinie 16:00 w Kościele św. Jadwi-
gi przy ul. Modlińskiej 4 w  Warszawie. Od godziny 15:30 
istnieje możliwość spowiedzi św. w  języku chińskim. Msze 
św. odprawia ks. Jan Shi Xiaowang, który studiuje w Polsce 
na zaproszenie Stowarzyszenia Sinicum.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Sinicum:
http://www.sinicum.pl/index.php/msze-sw-w-jezyku-chin-
skim.
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