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Od redakcji
kiwanie istoty religijności chińskiej” poświęcony jest twórczości o. Romana, skoncentrowanej na chińskiej religijności
i myśli filozoficznej. Artykuł o. Piotra Adamka „Wspomnienie: Roman Malek, SVD (1951–2019)” zawiera krótką
biografię i naukowy dorobek o. Romana wraz z obszerną
bibliografią. Tekst o. Jacka Gniadka „O. Roman Malek SVD
i początki Sinicum” to barwny opis działalności o. Romana w kontekście tworzenia stowarzyszenia poświęconego
pomocy chińskiemu Kościołowi, wspomagania w rozwoju
naukowym chińskich kleryków i sióstr zakonnych oraz nieustannego poszukiwania coraz efektywniejszych sposobów
wspierania katolików w Państwie Środka.
Maria Magdalena Sztuka, Fot. Patryk Olczyk

Drodzy Czytelnicy,
Numer, który oddajemy w Wasze ręce, jest wyjątkowy.
Został bowiem w całości poświęcony założycielowi naszego czasopisma – śp. o. Romanowi Malkowi SVD w pierwszą rocznicę jego odejścia do Domu Ojca.
Ojciec Roman był wybitną osobowością. Według słów
o. Zbigniewa Wesołowskiego był on „człowiekiem Zgromadzenia Słowa Bożego – werbistą, który zadomowił się
w trzech kulturach: polskiej, gdzie się urodził i wychował,
niemieckiej, gdzie pracował, oraz w chińskiej, którą studiował” wytrwale i głęboko przez całe swoje dorosłe życie.
Poświęcił się chińskiemu Kościołowi, wspierał chińskich
katolików, wciąż szukał sposobów, jak im pomóc, zapraszał ich na studia do Europy, a swoją pasję przekazywał
dalej – poprzez inicjatywy, spotkania, publikacje i szeroko
zakrojoną działalność na wielu płaszczyznach. Był człowiekiem wielkiego formatu i warto zachować o nim pamięć. Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie „Chin Dzisiaj”
pomoże naszym Czytelnikom zapoznać się z Jego osobą
i twórczością, a niektórym przypomni tę wybitną postać.
W tym numerze zamieściliśmy tylko jeden artykuł autorstwa o. Romana. Poruszana w nim tematyka koronuje jego
wkład do badań nad historią chrześcijaństwa w Chinach:
„Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. Przegląd problematyki i impresje ikonograficzne”. Poza tym opublikowaliśmy
wspomnienia jego współbraci i współpracowników. Tekst
autorstwa o. Zbigniewa Wesołowskiego „Polski werbista
i wybitny sinolog Roman Malek SVD (1951–2019). Ogólna
charakterystyka działalności i twórczości oraz jego poszu-

Wszystkie te teksty uzupełniają się wzajemnie, tworzą i
ukazują obraz człowieka pełnego pasji i wiedzy, ukazując
szerokie horyzonty badawcze naszego założyciela, a także
kontekst powstania czasopisma, które staramy się nadal
godnie tworzyć. Mamy nadzieję, że dzieło o. Romana będzie nadal kwitło, a pasja, którą się dzielił i miłość, jaką
darzył chiński Kościół, będą nadal inspirowały Państwa
do interesowania się katolikami z Chin i do podejmowania
modlitwy za nich.
Poza artykułem o. Romana i tekstami poświęconymi
jego osobie, zamieszczamy również, tradycyjnie, informacje o wydarzeniach dotyczących religii i społeczeństwa
w Chinach, statystyki za rok 2019 i artykuł dr. Marka Tylkowskiego, historyka i religioznawcy, badacza chińskiej
myśli politycznej i Kościoła, poświęcony przedłużeniu tajnego porozumienia pomiędzy Watykanem a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, będącego jednym z istotnych
wydarzeń 2020 roku.
Życzymy Państwu miłej i ubogacającej lektury.
Na Nowy Rok 2021 oraz Nowy Chiński Rok Bawołu
(Niu nian 牛年, który rozpoczyna się 12 lutego 2021 roku,)
życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego!

Maria Magdalena Sztuka
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Religie,
chrześcijaństwo
i Kościół w Chinach
4.07.2020 - 30.12.2020 r.

Katolicyzm
4 lipca 2020 r. Sześciu młodych mężczyzn
z chińskiej prowincji jezuickiej zostało
wyświęconych na kapłanów i diakonów
podczas czterech oddzielnych
uroczystości w Rzymie, Hongkongu,
Ottawie i Tajpej. D Xu SJ został wyświęcony
na diakona w Rzymie 27 czerwca przez
kardynała Michaela Czernego SJ podczas
Mszy św. w kościele Gesú z udziałem prawie
150 osób. Podczas homilii kard. Czerny
przypomniał wszystkim kandydatom,
że do wyboru drogi pod górę, „nowej”,
a nie z górki, „bezpiecznej”, zachęca ich
cały Kościół, rodzina i przyjaciele. Tego
samego dnia w Hongkongu Philip Shi SJ
został wyświęcony na diakona w kaplicy św.
Ignacego przez kard. Johna Tong Hona,
emerytowanego biskupa Hongkongu. Nowy
diakon, rozważając swoje święcenia, podzielił
się wspomnieniem z dzieciństwa, w którym
władze miejskie Szanghaju wymagały od
rodzin deklarowania swojej religii. To
stawiało rodziny katolickie przed dylematem:
czy podjąć ryzyko i zadeklarować swoją
wiarę, czy też „zaprzeć się” Chrystusa. To
właśnie jezuita był tą osobą, która pomogła
im w podjęciu decyzji. Diakon Philip ma
nadzieję, że coraz więcej młodych mężczyzn
będzie dołączać do Towarzystwa Jezusowego.
Dwa dni później, 7000 mil dalej, 29 czerwca
Lodewicus Barnard SJ został wyświęcony
na kapłana w katedrze Notre Dame
w Ottawie, w Kanadzie, przez arcybiskupa
Terrence’a Prendergasta SJ. Rodzina,
przyjaciele i jezuici uczestniczyli wirtualnie
przez transmisje na żywo. W swojej homilii
abp Prendergast mówił o pragnieniu ks.
Lodewicusa, by służyć Chińczykom i uczyć
się od nich. Następnego dnia nowy ksiądz
odprawił swoją pierwszą Mszę św. Tymczasem
w Azji Joseph Jia SJ, Gu Min De SJ i Mu Ya
Hong, klerycy z archidiecezji Taipei, zostali
wyświęceni na diakonów, podczas gdy Joseph
Dang Do Nhan SJ został wyświęcony na
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kapłana przez wielebnego Johna Hung
Shan- Chuana, SVD, arcybiskupa Tajpej.
Uroczysta ceremonia, która odbyła się
4 lipca w kościele Świętej Rodziny w Tajpej
na Tajwanie, rozpoczęła się o godzinie 14:00
wielką procesją wjazdową złożoną z około 60
księży i przebiegła z zachowaniem środków
bezpieczeństwa związanych z epidemią
COVID-19. Podczas święceń abp Hung
podziękował Bogu za wybranie tych czterech
mężczyzn do służby Jego ludowi.
JCAP – Jesuit Conference of Asia Pacific

Źródło: Foter.com, domena publiczna

20 lipca 2020 r. Chińscy katolicy nadal są
prześladowani pomimo przełomowego
porozumienia podpisanego przez
Watykan i Pekin w 2018 r. Kiedy Watykan
i Pekin zerwały stosunki dyplomatyczne
w 1951 r., Rzym postrzegał komunizm
jako „wroga wiary”, a Kościół katolicki
został usunięty z Chin. W jego miejsce
Pekin utworzył własną autonomiczną
organizację katolicką – niezależną od Stolicy
Apostolskiej. Przez dziesięciolecia biskupi
wyświęceni przez papieża tracili z nim
łączność, dołączając do sankcjonowanego
przez państwo Patriotycznego Stowarzyszenia
Katolików Chińskich. Z drugiej strony
biskupi, którzy zdecydowali się pozostać
wierni papieżowi, byli często prześladowani,
szantażowani, a nawet więzieni. Przykład
stanowi historia Jamesa Su Zhimina 苏志
民, którego nie widziano od 17 lat. Niemniej
jednak Su nadal jest wymieniany przez Stolicę
Apostolską jako biskup Baoding w chińskiej
prowincji Hebei. W latach 1956–1997 Su
był aresztowany co najmniej osiem razy,
spędził ponad 30 lat w zakładach karnych za
odmowę zdrady papieża w zamian za uznanie
przez rząd Chin. Ostatni raz był widziany
w 2003 r. w szpitalu. Od tego czasu nikt nie
miał o nim żadnych wiadomości, a władze
milczą na jego temat. Kiedy Pekin i Watykan

podpisały dwa lata temu porozumienie
w sprawie rozwiązania trwającego od
dziesięcioleci problemu wyświęcania
biskupów w Chinach kontynentalnych,
pojawiła się nadzieja, że chiński rząd podzieli
się informacjami o tak zwanych podziemnych
biskupach, takich jak Su. Wydaje się jednak, że
porozumienie, które wygaśnie we wrześniu,
w niewielkim stopniu przyczyniło się do
zbliżenia Stolicy Apostolskiej i Chin, czy też
zwiększenia swobody katolików w Chinach.
Dokładne szczegóły porozumienia są tajne,
ale zasadniczo dotyczyło ono nominacji
biskupów w Chinach kontynentalnych,
a papież oczekiwał, że będzie miał prawo
weta wobec kandydatów. Jednak od czasu
podpisania umowy nie wybrano żadnych
nowych biskupów. Papież Franciszek spotkał
się z krytyką za jego niekonfrontacyjne
podejście do Chin i brak lobbowania
w skutecznej obronie interesów podziemnego
duchowieństwa. Osoby praktykujące religię
w Chinach wskazywały też na zaostrzenie
restrykcji w ostatnich latach, ponieważ
władze wprowadziły politykę „sinizacji”
religii, podkreślając lojalność wobec państwa
i partii komunistycznej. W ramach represji
demontowano ikony religijne, symbole,
takie jak krzyże, i burzono świątynie.
Kontynuowana jest polityka zakłócania
islamskich praktyk religijnych w Sinciangu
i tłumienia poparcia dla Dalajlamy w Tybecie.
Osobom poniżej 18. roku życia zakazano
wstępu do miejsc kultu religijnego, a sprzedaż
publikacji religijnych, w tym badań
naukowych, stała się przedmiotem ścisłej
kontroli. Dlatego też wielu katolików pomimo
odwilży stosunków między Watykanem
a Pekinem w ostatnich latach nadal odmawia
wstąpienia do Kościoła usankcjonowanego
przez państwo.
South China Morning Post

Źródło: Foter.com
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21 lipca 2020 r. „Chrystus żyje i chce, abyś
żył” było hasłem przewodnim spotkania Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
(WMM), które odbyło się w Kaohsiung
na Tajwanie w dniach od 16 do 19 lipca.

Podczas tego spotkania młodzi katolicy
doświadczyli intensywnej formacji wiary,
modlitwy i serii zajęć grupowych na rzecz
pogłębienia i odnowy życia duchowego. Jak
powiedział opiekun młodzieży, ks. Rindo Karippai, misjonarz wincentyński na Tajwanie:
„spotkanie było procesem katechumenatu,
który miał pomóc młodym ludziom wzrastać
w wierze. Zainspirowani Słowem Bożym,
młodzi ludzie są zmotywowani do ciągłego
nawracania się i życia w przywiązaniu do
Chrystusa”. Ruch WMM narodził się we
Francji w 1835 r. i uzyskał papieską aprobatę
w 1847 r., docierając do różnych części świata.
Powstał w charyzmatycznej wspólnocie
związanej ze św. Wincentym a Paulo, a jego
historia związana jest z ewolucją Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Zgromadzenia Księży
Misjonarzy. Dziś ruch młodzieżowy jest
obecny w 40 krajach i liczy ponad 200 000
członków. Członkowie ruchu kontemplują
w osobie Maryi pragnienie młodych ludzi
do posiadania cnót kultywowanych przez
stowarzyszenie: przejrzystości, współpracy
w poszukiwaniu woli Bożej i wrażliwość na
potrzeby ubogich. Konsekracja maryjna proponowana młodym wzmacnia konsekrację
chrzcielną i drogę wzrostu wiary zgodnie
z hasłem: „Przez Maryję do Jezusa”.

wentem seminarium Sheshan w Szanghaju
i służy diecezji Ningbo od chwili święceń
kapłańskich w 1990 r. Biskup Jin należał
do usankcjonowanego przez rząd Kościoła
otwartego, ale jego poprzednik, biskup
Mathew Hu Xiande, biskup z nadania
Watykanu, wyświęcił go potajemnie na biskupa koadiutora w 2012 r. Kiedy Hu zmarł
w 2017 r., biskup Jin przejął diecezję, chociaż
nie otrzymał publicznych święceń. W 2014 r.
został mianowany zastępcą dyrektora Komisji
ds. Kościoła w prowincji Zhejiang, a trzy
lata później dyrektorem PSKC w Ningbo.
Najnowszy ingres czyni biskupa Jina głową
diecezji Ningbo, zatwierdzoną przez państwo
chińskie i Watykan. Od czasu podpisania porozumienia oficjalnie wyświęcono
biskupów należących do trzech kategorii:
tajnych biskupów, wyświęconych na biskupów Kościoła otwartego za zgodą władzy;
nieoficjalnych księży, którzy przystąpili do
otwartego Kościoła, a później zostali potajemnie wyświęceni za zgodą Watykanu; księży
Kościoła otwartego, którzy zostali potajemnie
wyświęceni na biskupów z mandatem Watykanu. Przypadek biskupa Jina jest przykładem
tej ostatniej. Był już księdzem i biskupem otwartego Kościoła, kierując diecezją bez publicznych święceń. Wszystkie trzy kategorie mają
coś wspólnego: wszyscy zostali potajemnie
mianowani i wyświęceni z nadania Watykanu
przed zawarciem porozumienia.
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naszym interesem jest maksymalna normalizacja życia, tak aby Kościół mógł wieść
normalne życie” – powiedział. Dalej wyjaśnił,
że „normalne życie” oznacza kontakt Kościoła
w Chinach z Kościołami w innych częściach
świata oraz Stolicą Apostolską i papieżem,
a w następstwie jedność w chińskim Kościele.
Pewien katolicki ksiądz w Chinach wyraził
opinię, że kardynał Parolin pomylił się,
a porozumienie nie przyniosło „nic dobrego” Kościołowi w Chinach. Według niego
od wejścia w życie umowy Chiny zaczęły
zmuszać księży Kościoła podziemnego do
wstępowania do Kościoła państwowego,
zwłaszcza w diecezjach, w których biskupów
podziemnych przyjmowano do Kościołów
państwowych. Od czasu porozumienia Watykan zniósł ekskomunikę siedmiu żyjących
biskupów i jednego zmarłego, którzy zostali
mianowani bez mandatu papieskiego. Z kolei
Chiny wprowadziły sześciu tajnych biskupów
do kontrolowanego przez państwo Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich.
South China Morning Post

UCA News

Agenzia Fides

Kard. Pietro Parolin, licencja: CC BY-SA 2.0
Źródło: Wikipedia.org
Źródło: Foter.com, domena publiczna
Źródło: Foter.com / CC BY Siegfriedchao

15 września 2020 r. Kardynał Pietro Parolin,

18 sierpnia 2020 r. Chiński Kościół
oficjalny wyświęcił Jin Yangke 金仰科 na
biskupa. Objętą ścisłą kontrolą ceremonię
poprowadził biskup Joseph Ma Yinglin 马英
林 z Kunming, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Kościoła Katolickiego w Chinach
(KEKKC) i wiceprzewodniczący Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich
(PSKC). Uważa się, że wyświęcenie 62-letniego biskupa Jina jest wynikiem negocjacji
trwających od czasu podpisania porozumienia Watykan–Chiny we wrześniu 2018 r.
Urodzony w 1958 r. biskup Jin jest absol-

który odegrał kluczową rolę w zawarciu
porozumienia podpisanego we wrześniu
2018 r., 14 września przekazał mediom,
że Watykan

ma nadzieję na przedłużenie
umowy, gdy wygaśnie ona w przyszłym
miesiącu. Kardynał wyraził nadzieję, że

Chiny będą zainteresowane kontynuacją
porozumienia. Parolin, krytykowany za
forsowanie porozumienia bez odpowiednich konsultacji z przywódcami chińskiego
Kościoła, powiedział, że umowa ma przynieść
korzyści Kościołowi w Chinach. „Jak
mówiliśmy wiele razy i powtarzamy teraz,
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15 września 2020 r. Podczas gdy Watykan
dąży do przedłużenia porozumienia
z Chinami w kwestii nominacji biskupów,
rząd komunistyczny podwoił wysiłki
zmierzające do zmuszenia utajonych
księży, aby dołączyli do sankcjonowanego przez państwo Kościoła oficjalnego.

Umowa wstępna podpisana we wrześniu
2018 r. wygasa dopiero w październiku, lecz
miejscowi katolicy twierdzą, że w ostatnich
miesiącach urzędnicy zintensyfikowali represje wobec Kościoła podziemnego. W prowincji
Jiangxi, w południowo-wschodnich Chinach,
kilku tajnych księży otrzymało zakaz celebrowania liturgii ze względu na to, że nie są uznawani przez państwo. Przepisy dotyczące spraw
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wyznaniowych wydane przez komunistyczny
reżim w Chinach w 2004 r. i nowelizowane
w 2017 r. zabraniają osobom bez oficjalnego
pozwolenia angażowania się w działalność
religijną. Nowe przepisy nie uznają nieoficjalnego Kościoła i jego duchownych, którzy
mogą pełnić posługę jedynie po zarejestrowaniu się w urzędzie i przystąpieniu do
Kościoła państwowego. Represje nasiliły się
po wrześniu 2018 r., kiedy Watykan i Chiny
podpisały porozumienie, którego szczegóły
nie zostały upublicznione. Niektórzy kapłani
podziemnego Kościoła kontynuują swoją
posługę potajemnie, a parafianie uczestniczą
w potajemnych nabożeństwach liturgicznych. Jednak obecna sytuacja nieoficjalnego
Kościoła pogarsza się, zwłaszcza że jest on
również podzielony. Jedna gałąź skłania
się ku nauce zmarłego biskupa Thomasa
Zeng Jingmu 曾景牧, a druga składa się ze
zwolenników obecnego biskupa Johannesa
Peng Weizhao 彭衛照. Watykan mianował
biskupa Penga w 2012 r., a w 2014 r. przyjął
on potajemnie święcenia biskupie. Zastąpił
biskupa Zenga, który w 2012 r. przeszedł
na emeryturę. Sytuację komplikuje również
posunięcie rządu z 1985 r., które połączyło
otwarte wspólnoty kościelne w pięciu diecezjach w prowincji Jiangxi w jedną diecezję
Jiangxi. Dla Watykanu porozumienie mogło
być wyrazem pragnienia papieża Franciszka,
aby polepszyć stosunki z Chinami, w których
jednak toczy się zaciekła kampania na rzecz
przekonania katolików, że Watykan zdradził
podziemny Kościół, akceptując Kościół
państwowy.

6

w tej parafii było 12 księży i 13
 700 wiernych. W tamtym okresie do Chin przybył
pierwszy nuncjusz papieski w Chinach,
Celso Costantini. Złamał opór francuskiego
Patronatus missionum i zaczął promować
sinizację katolicyzmu. Na polecenie Costantiniego papież Pius XI osobiście wyświęcił
28 października 1926 r. sześciu chińskich
biskupów w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W 1939 r. Tien został otrzymał sakrę
biskupią Yanggu od papieża Piusa XII w Bazylice św. Piotra, a w grudniu 1940 r. założył
zakon Sióstr Matki Bożej Chińskiej w okręgu
Chaocheng w diecezji Yanggu. W 1942 r.
został mianowany biskupem diecezji Qingdao
w prowincji Shandong, zaś w Wigilię 1945 r.
papież uczynił Tien pierwszym kardynałem
Dalekiego Wschodu. 11 kwietnia następnego
roku został mianowany arcybiskupem
Pekinu. 4 grudnia 1959 r. papież mianował
Tien arcybiskupem diecezji Tajpej. 1 marca
1960 r. kardynał Tien przybył na Tajwan
i objął powierzoną diecezję. 11 października
1962 r. rozpoczął się Sobór Watykański II,
na którym przewodził zespołowi biskupów
chińskich. 24 lipca 1967 r. w szpitalu Sióstr
Matki Bożej w Chinach zmarł Tien Ken-Sin,
pierwszy chiński kardynał, który całe swoje
życie poświęcił sinizacji katolicyzmu.

społeczną Kościoła, aby mogli przyjąć
wyważone podejście i obrać właściwy kierunek działania, angażując się w działalność
społeczną. Kapłani jednakże nie powinni
wywierać wpływu na tych obszarach”.
Zauważył, że podczas gdy Sobór Watykański II
wzywał duszpasterzy, aby zachęcali świeckich do
aktywnego udziału w Kościele i społeczeństwie,
„ten sam sobór również podkreśla, że świeccy
powinni być posłuszni i należycie szanować
swoich pasterzy”. Kardynał Tong odniósł
się także do obaw związanych z ustawą
o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu. Powiedział, że Kościół katolicki popiera
demokrację, zaś katolicy oraz ogół mieszkańców
mają prawo oczekiwać, że władze lokalne będą
wspierać ich dążenia do sprawiedliwości. Zarazem wezwał katolików żyjących w niepewności
co do praworządności i reform politycznych
oraz pełnych obaw związanych z pandemią COVID-19 do „pokładania niezachwianej nadziei
w Jezusie Chrystusie”.
UCA News

China Christian Daily

UCA News

17 września 2020 r. Katolicyzm został wprowadzony do Chin już w czasach dynastii
Yuan, ale przez wieki chińskie diecezje
były zdominowane przez przybyszów
z Zachodu. Dopiero w połowie XX w. został

mianowany pierwszy chiński kardynał,
Thomas Tien Ken-sin (Tian Gengxin 田
耕莘). Urodził się w 1890 r. w mieście
Zhangqiu, w okręgu Yanggu, w prowincji
Shandong. W młodym wieku stracił ojca,
który przyjął chrzest przed śmiercią. W 1901
r. jedenastoletni Tien został ochrzczony
w klasztorze Yanzhou. 9 czerwca 1918 r.
otrzymał święcenia kapłańskie w kościele
Ducha Świętego – katedrze Yanzhou. Wkrótce Thomas Tien Ken-Sin rozpoczął pracę
misjonarską. W 1929 r. wstąpił do Towarzystwa Słowa Bożego, w którym pozostał
przez całe życie. W 1934 r. Został mianowany
przez Stolicę Apostolską przełożonym parafii
Yanggu w prowincji Shandong. W tym czasie

Źródło: Footer.com / CC BY 2.0,
akashunnikrishnan
Kardynał John Tong Hon. Źródło:wikipedia.
org, licencja: CC BY-SA 3.0

24 września 2020 r. Kardynał John Tong
Hon 湯漢 wystosował 21 września list
do wiernych, opublikowany na łamach
czasopisma „Sunday Examiner”, gazecie diecezji Hongkongu. Wzywa w nim

społeczność katolicką do zachowania jedności
ponad podziałami politycznymi, powołując
się na nauczanie Soboru Watykańskiego II.
Wcześniej, we wrześniu, kardynał ostrzegł
księży, aby unikali wypowiedzi, które mogą
podżegać do nienawiści i powodować niepokoje społeczne. W swoim liście pasterskim
powiedział, że „kapłani powinni oświecać
wiernych i formować ich sumienia nauką

29 września 2020 r. Kardynał John Tong Hon
z Hongkongu wezwał lokalną wspólnotę
katolicką do kierowania się nauczaniem
Kościoła w czasie niepokojów społecznych
w minionym roku. „Społeczeństwo ma pełne

prawo oczekiwać, że samorząd lokalny
niezwłocznie podejmie działania w celu
zaspokojenia ich potrzeby sprawiedliwości,
demokracji i lepszej jakości życia”, napisał
w liście duszpasterskim. Zarazem przyznał, że
do lokalnej

wspólnoty katolickiej wkradły się
podziały. Kardynał zwrócił uwagę, że wierni
mogą mieć różne poglądy, lecz nie mogą
wprowadzać rozłamu w Kościele. Tong
zauważył, że jedną z konsekwencji
społecznych zawirowań w Hongkongu jest
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„nienawiść” niektórych grup społecznych
wobec tych, którzy nie podzielają ich
poglądów lub nie popierają ich działań w
zakresie reform społeczno- politycznych.

1 października 2020 r. Watykan stara się
przedłużyć kontrowersyjne porozumienie
z Pekinem w sprawie nominacji biskupich,
które „przyniosło pozytywne, choć ograniczone” rezultaty w ciągu dwóch lat od
jego podpisania. Stolica Apostolska po raz

Źródło: Foter.com / CC BY Studio Incendo

Kardynał powiedział, że w obecnym czasie
„należy podkreślić, że Kościół popiera «demokratyczny» system sprawowania władzy”.
Stwierdził, że: „w naszych wysiłkach na rzecz
reform społeczno-politycznych dobrobytu
społeczeństwa powinniśmy kierować się
społeczną nauką Kościoła. Przede wszystkim
musimy wcielić w życie to, czego Jezus naucza
w Błogosławieństwach i w Kazaniu na Górze”, a kapłani „powinni oświecać wiernych
i formować sumienia nauczaniem Kościoła,
aby mogli przyjąć wyważoną postawę i obrać
właściwy kierunek działania, angażując się
w działalność społeczną”, ale „nie powinni
wywierać wpływu w tych dziedzinach”.
Kardynał podkreślił również, że katolicy,
którzy napastliwie kwestionują lub krytykują
Kościół, dają zły przykład i powodują rozłam.
Stwierdził też, że „zawirowania społeczne
w zeszłym roku i obecna pandemia wywarły
ogromny wpływ na Hongkong i przewidujemy nowe wyzwania dla naszej misji
ewangelizacyjnej w nadchodzących latach”.
Podsumował, mówiąc, że Bóg jest „kluczem
ludzkiego losu, potrzeby silniejszego poczucia
solidarności między członkami rodziny
ludzkiej oraz znaczenia utrzymania jedności
Kościoła”, przy jednoczesnym dopuszczeniu
różnorodności „w życiu Kościoła”.
Vatican News

Źródło: Foter.com, domena publiczna

pierwszy publicznie broni swojego stanowiska w sprawie umowy, w związku
z rosnącą presją – w tym ze strony niektórych
kardynałów – aby wycofała się z umowy
z powodu krytyki nieprzestrzegania praw
człowieka w Chinach. Porozumienie ma
zostać renegocjowane przed wygaśnięciem
w przyszłym miesiącu, choć Pekin nie
powiedział jeszcze, czy zgodzi się na jego
przedłużenie. We wtorek w artykule
redakcyjnym „Vatican News” sekretarz
stanu kardynał Pietro Parolin powiedział, że
umowa jest „warta kontynuowania” na warunkach tymczasowych, aby „zweryfikować
jej przydatność dla Kościoła w Chinach”.
Artykuł został opublikowany przed przybyciem sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo
do Rzymu w środę. Pompeo zaplanował spotkanie z papieżem Franciszkiem, ale zostało
ono odwołane – podobno dlatego, że Stolica
Apostolska obawiała się, że może to zostać
odebrane jako wyraz poparcia dla kampanii
reelekcyjnej prezydenta Donalda Trumpa.
Pompeo jest głośnym krytykiem represyjnej
polityki Pekinu wobec religii i wezwał papieża
do dodania „odwagi” Chinom. W artykule
redakcyjnym Stolica Apostolska wyjaśnia, że
porozumienie dotyczy wyłącznie mianowania biskupów w Chinach i nie obejmuje
stosunków dyplomatycznych z Pekinem,
statusu prawnego chińskiego Kościoła katolickiego ani relacji między duchowieństwem
a władzami tego kraju. Szczegóły umowy
– podpisanej po ponad trzech dekadach
negocjacji – nigdy nie zostały upublicznione,
ale była to pierwsza wskazówka, że Pekin
jest gotowy podzielić się z papieżem władzą
w zakresie kontroli nad Kościołem katolickim
w Chinach. Oczekiwano, że rozstrzygnięcie
kwestii nominacji pomoże naprawić rozłam
z lat czterdziestych XX w., kiedy Pekin
zdelegalizował Kościół, a później utworzył
autonomiczny Kościół katolicki, niezależny
od Rzymu. Schizma dotyka bezpośrednio
około 12 milionów katolików w Chinach,
którzy są podzieleni między tak zwany
podziemny Kościół, który pozostaje wierny
papieżowi, a państwowy Kościół kontrolowany przez Patriotyczne Stowarzyszenie
Katolików Chińskich. Pomimo porozumienia katolicy w Chinach nadal spotykają się
z prześladowaniami, aresztowano kolejnych
biskupów podziemia, nieletnim zakazuje się
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uczęszczania na nabożeństwa, a symbole religijne nad kościołami i meczetami są niszczone.
South China Morning Post

Źródło: Foter.com

3 października 2020 r. Podczas konferencji
„Inne Chiny: czas kryzysu, czas na zmiany”,
upamiętniającej 150. rocznicę obecności
Papieskiego Instytutu ds. Misji Zagranicznych w Chinach, sekretarz stanu Watykanu podkreślił „kościelną i duszpasterską”
wartość porozumienia chińskowatykańskiego, które dotyczy wyłącznie
biskupich nominacji i jest „punktem
wyjścia” do zmierzenia się z „wieloma
innymi problemami” Kościoła w Chinach.
Watykan szuka dialogu z Chinami tak samo,
jak misjonarze Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych (PIME) robili w Chinach przez
ostatnie 150 lat – powiedział kard. Pietro
Parolin w swoim przemówieniu. Na początku
swojej prezentacji przypomniał, że umowa
Stolicy Apostolskiej podpisana dwa lata temu
z Chińską Republiką Ludową ma „starodawne korzenie”, które sięgają Matteo Ricciego.
„To kontynuacja podróży, która rozpoczęła
się dawno temu”, którą „Włosi” potrafili
„upowszechnić”, podchodząc z szacunkiem
i miłością do innych kultur. Opisując różne
etapy, składające się na półtora wieku historii
i przyglądając się wkładowi ks. Piera Ghedda,
Angela Lazzarotta, Giancarla Politia i innych,
kardynał mówił o ewangelizacyjnym postanowieniu misjonarzy PIME z końca XIX w.
i ich próbie zdystansowania się względem
mocarstw zachodnich, które zdominowały
życie społeczeństwa chińskiego z powodów
politycznych. Kardynał nakreślił następnie
problemy, które pojawiły się wraz z przejęciem
władzy przez komunistów w 1949 r., takie
jak wybór biskupów przez władze, potępienie
komunizmu przez Piusa XII oraz wypędzenie
zagranicznych misjonarzy, postrzeganych
jako „narzędzie imperialistycznej agresji”.
Kościół chiński, oddany w ręce miejscowego
duchowieństwa i biskupów, szukał sposobów
rozwoju w nowej sytuacji, współpracując
z władzami, które nie doprowadziły „ani

do
schizmy, ani do apostazji”. Kardynał obszernie
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cytował Piusa XII, który podkreślał wielki
szacunek Kościoła dla Chin, zaznaczając, że
nie chce on być w „służbie żadnej władzy” i że
katolicy „są na pierwszym miejscu w kwestii
miłości do ojczyzny”. Zwrócił uwagę, że te
słowa są bardzo podobne do wielu apeli Jana
Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka
o byciu „dobrymi katolikami” i „dobrymi
obywatelami”. Chociaż „niektórzy pasterze
pod presją szczególnych okoliczności zgodzili
się na święcenia biskupie bez mandatu papieskiego”, na ich późniejszą prośbę „papież,
biorąc pod uwagę szczerość ich uczuć
i złożoność sytuacji, [...], przyznał im pełne
i zasadne prawo sprawowania jurysdykcji
biskupiej”. W rzeczywistości dopiero na
mocy porozumienia chińsko-watykańskiego
przywrócono pełną komunię wszystkich
biskupów chińskich z papieżem.

Źródło: Foter.com / CC BY Taiwan Presidential Office

Mówiąc o teraźniejszości, kard. Parolin podkreślił pilną potrzebę „dialogu
między Kościołem katolickim a władzami
chińskimi”. Próbował rozwiać „nieporozumienia” dotyczące pewnych interpretacji dokumentu. „Porozumienie z 22 września 2018
r. Dotyczy wyłącznie nominacji biskupich.
Zdaję sobie sprawę, że istnieje wiele innych
problemów życia Kościoła katolickiego
w Chinach. Nie udało się ich jednak wszystkich wspólnie rozwiązać i wiemy, że droga
do pełnej normalizacji będzie jeszcze długa,
jak przepowiedział Benedykt XVI w 2007
roku”. Zauważył, że „jeszcze dwa lata temu”
„istniała realna możliwość nowych bezprawnych wyświęceń i jeszcze kilka lat temu nowi
chińscy biskupi byli bezprawnie wyświęcani”.
Teraz ten problem został rozwiązany. Po
stwierdzeniu, że Porozumienie może sprzyjać
– zgodnie z życzeniem papieża Franciszka –
wewnętrznemu pojednaniu Kościoła, kard.
Parolin podkreślił inny cel, a mianowicie
„utrwalenie międzynarodowego pokoju
w czasie, w którym doświadczamy tak wielu
globalnych napięć”.
AsiaNews
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naszego Instytutu”.

Źródło: Foter.com / CC BY Bradley N. Weber

3 października 2020 r. Porozumienie
chińsko-watykańskie, podpisane dwa
lata temu, które wygasło w poprzednim miesiącu, jest obecnie obiektem
powszechnego zainteresowania. W mediach roi się od wypowiedzi kardynałów,
prałatów, sinologów, polityków lewicy
i prawicy, jednak brakuje wśród nich
Chińczyków. Nawet na szczeblu dyplomatycznym Chiny za pośrednictwem swojego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych są raczej
dyskretne i enigmatyczne. AsiaNews zwróciły
się niedawno do biskupów, księży i wiernych

świeckich w Chinach z prośbą o informacje
na temat tego, jak zmieniło się funkcjonowanie wspólnot i wyznawanie wiary od czasu
podpisania słynnego porozumienia. Zestawienie świadectw pokazuje, że w przeciwieństwie
do kilku lokalnych sinologów chińscy katolicy
nie są entuzjastycznie nastawieni do umowy,
chociaż dostrzegają pewne korzyści, zwłaszcza
w zatrzymaniu fali nominacji nieuprawnionych biskupów. Jak zawsze, mówi papież
Franciszek, aby budować, trzeba zaczynać
od granic. Te historie z pogranicza wolności
są istotną wskazówką, aby nie opierać się na
ideologii, ale zamiast tego mocno osadzić się
w rzeczywistości.
AsiaNews

6 października 2020 r. Przełożony generalny Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych (PIME) Ferruccio Brambillasca
wygłosił przemówienie na konferencji
„Inne Chiny: czas kryzysu, czas na
zmiany”. Konferencja, która odbyła się
w sobotę 3 października w auli PIME
w Mediolanie, była ostatnim etapem
kampanii mającej na celu zbliżenie się do tego
wielkiego kraju, przezwyciężenie „uprzedzeń
i lęków ”. Ksiądz Brambillasca podkreślał
zaangażowanie misjonarzy, cierpliwość,
otwartość i determinację w pokonywaniu
licznych wyzwań, przytaczając przykłady
z historii Instytutu, a także ze swojego
doświadczenia. Zakończył przemówienie,
mówiąc, że „misja w Chinach pozostaje
w centrum naszej historii i przyszłości

Mediolan, Casa Galimberti. Źródło: Foter.
com / CC BY corno.fulgur75

Przemawiał również watykański sekretarz
stanu kard. Pietro Parolin, chwaląc przyjacielski zapał i otwartość na dialog misjonarzy
PIME wobec Chińczyków. Takie podejście
zaproponował także Stolicy Apostolskiej,
która niedawno starała się odnowić tymczasowe porozumienie chińsko-watykańskie
w sprawie nominacji biskupich. Inni goście
zwrócili uwagę na różne aspekty chińskiej
kultury. Filippo Fasulo z Włoskiego Instytutu Studiów Politycznych (ISPI) i Fundacji
Włochy–Chiny skupił się na „repozycjonowaniu Chin na arenie światowej po sytuacji
kryzysowej związanej z koronawirusem”.
Lisa Jucca, felietonistka Reutera, mówiła
o „polityce gospodarczej Chin i «problemie»
Hongkongu”, zwracając uwagę na ewolucję
byłej kolonii brytyjskiej z „bramy do Chin”
w „narzędzie eksportu kapitału”. Profesor
ekonomii Lala Hu z Università Cattolica
w Mediolanie przedstawiła swoją pracę na
temat Włoskich „nowych Chińczyków”,
młodzieży między dwoma światami,
skupiającej się na społecznościach chińskich
we Włoszech i różnych falach migracji.
Kończąc konferencję, ks. Gianni Criveller
(PIME) przedstawił ogólny zarys historii misji
PIME w Chinach i Hongkongu, podkreślając
nie tylko ich rolę ewangelizacyjną, ale także
pozytywny wkład, jaki wnoszą do humanitarnego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju
Chin.
Asia News

Godło ChRL. Źródło: Foter.com / CC BY-SA
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9 października 2020 r. Z okazji święta
narodowego Republiki Chińskiej dnia 10
października ambasada Tajwanu przy
Stolicy Apostolskiej zazwyczaj zaprasza
przyjaciół i oficjeli na spotkanie. W tym

roku, w odpowiedzi na encyklikę papieża
Franciszka Fratelli tutti, zaszły radykalne zmiany podczas obchodów 109-lecia Republiki.
To coroczne wydarzenie zorganizowano przy
współpracy jałmużnika Jego Świątobliwości
kard. Konrada Krajewskiego. Rzymski
Caritas i Fundacja Buddyjska Tzu Chi zostały
zaproszone na lunch w stylu tajwańskim
z udziałem bezdomnych i opuszczonych,
którzy „zepchnięci są na peryferie i mają
stać się cieniem”, jak często mówi papież.
Ambasada przekazała śpiwory „wyprodukowane na Tajwanie” bezdomnym oraz dla
Caritas, a Fundacja Tzu Chi rozprowadzała
puszki z tuńczykiem i ekologiczne koce
wykonane w 100% z plastikowych butelek
pochodzących z recyklingu. Ambasador
Matthew S.M. Lee mówił: „To był zaszczyt
podzielić się duchem Święta Narodowego
z naszymi zmagającymi się braćmi i siostrami,
a także wartościami integracji, gościnności
i przyjaźni wyznawanymi przez Tajwan.
Ambasada pragnęła wcielić w życie zachętę
Papieża zawartą w Fratelli tutti w sprawach
braterstwa oraz promować współpracę
i wymianę międzyreligijną w celu niesienia
pomocy humanitarnej tam, gdzie jest ona
najbardziej potrzebna”. W obu przypadkach
ambasador chciał osobiście podawać ciepłe
posiłki biednym i bezdomnym mieszkańcom
miasta. W odpowiedzi na apel o solidarność
wystosowany przez Ojca Świętego w czasie
wybuchu pandemii COVID-19 we Włoszech
ambasada dostarcza do różnych watykańskich
instytucji, zakonów i szpitali katolickich
sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej
wyprodukowane na Tajwanie.
AsiaNews

22 października 2020 r. Wiadomość o odnowieniu tymczasowego porozumienia
między Chinami a Stolicą Apostolską,
„o wielkiej wartości eklezjalnej i duszpasterskiej”, została ogłoszona przez Biuro
Prasowego Stolicy Apostolskiej. Artykuł
w „L’Osservatore Romano” informuje,
że „głównym celem tymczasowego porozumienia w sprawie nominacji biskupich
w Chinach jest wsparcie i promowanie
głoszenia Ewangelii na tych ziemiach
i przywrócenie całkowitej i jawnej jedności
Kościoła”. „Dzisiaj, po raz pierwszy od wielu
dziesięcioleci, wszyscy biskupi w Chinach
pozostają w komunii z Biskupem Rzymu
i dzięki realizacji porozumienia nie będzie
już więcej bezprawnych święceń kapłańskich.
Należy jednak zauważyć, że porozumienie nie
odnosiło się do wszystkich otwartych kwestii
(...)”. „Postanowienie Porozumienia stanowi
zatem punkt wyjścia w długiej podróży
Stolicy Apostolskiej i Chińskiej Republiki
Ludowej, ale jest także, a przede wszystkim,
punktem wyjścia do szerszych i dalekowzrocznych porozumień”. „Ta dialogiczna
postawa, karmiona szacunkiem i przyjaźnią,
jest bardzo pożądana i promowana przez Ojca
Świętego. Papież Franciszek doskonale zdaje
sobie sprawę z ran zadanych jedności Kościoła
w przeszłości i po latach długich negocjacji,
zapoczątkowanych i prowadzonych przez jego
poprzedników oraz w niewątpliwej ciągłości
myśli z nimi, przywrócił pełną komunię
z biskupami chińskimi wyświęconymi bez
mandatu papieskiego i wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie nominacji
biskupich, którego projekt został zatwierdzony przez papieża Benedykta XVI”. „Słusznie,
że zwracamy uwagę – napisano na końcu
artykułu – na przypadki wielkiego cierpienia. Stolica Apostolska jest tego głęboko
świadoma, bierze to pod uwagę i nie omieszka zwrócić na to uwagę rządu chińskiego, aby
zachęcić do bardziej owocnego korzystania
z wolności religijnej”.
AsiaNews

Źródło: Foter.com / CC BY-SA diocrio

Tainan. Źródło: Foter.com / CC BY-ND
ggewen
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16 listopada 2020 r. John Lee Juo-wang 李
若望 został nowym biskupem Tainan,
jednej z 7 diecezji Tajwanu. 54-letni prałat

zastąpił biskupa Bosco Lin Chi-nana林吉
男. Diecezja Tainan jest zamieszkana przez
około 7500 wiernych. John Lee Juo-wang
urodził się 2 listopada 1966 r. Jako dziecko
został adoptowany przez katolicką rodzinę,
która wychowała go w wierze. Po nauce
w szkole salezjańskiej i seminarium w Tainan
otrzymał święcenia kapłańskie w 1993 r.
Pomimo wielu obowiązków związanych
z posługą duszpasterską uzyskał również
licencjat z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum. Od 2019 r.
sprawował funkcję wikariusza diecezji. Bardzo
zaangażowany w duszpasterstwo młodzieżowe
i powołaniowe, często powtarza: „Mam
nadzieję, że ludzie na podstawie mojego życia
zrozumieją, że to
 Bóg kieruje naszym życiem”.
AsiaNews

Miasto Qingdao. Źróło: Foter.com / CC BY
kanegen

23 listopada 2020 r. Thomas Chen Tianhao 陳天浩 został nowym biskupem
Qingdao (Shandong). Jego ingres miał
miejsce dziś rano w katedrze miejskiej
pod wezwaniem św. Michała. Ze względu

na ograniczenia spowodowane pandemią
obchody nie były otwarte dla wszystkich.
Ceremonii przewodniczył Fang Xingyao 房
兴耀 z Linyi, prezes Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Pozostałymi
biskupami koncelebrującymi byli: Yang
Yongqiang z Zhoucun, wiceprzewodniczący
Rady Biskupów Chińskich i Zhang Xianwang z Jinan, wiceprzewodniczący „liang
hui”, „podwójnej organizacji”, w skład której
wchodzą Rada Biskupów i Stowarzyszenie
Patriotyczne. Niektórzy wierni uważają, że
obecność wysokich rangą hierarchów była
spowodowana sprawowaniem przez nowo
wyświęconego funkcji prezesa Stowarzyszenia
Patriotycznego w Qingdao, a od 2010 r. także
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członka Stałego Komitetu Stowarzyszenia Patriotycznego. Zdaniem niektórych ekspertów
byłyby to pierwsze święcenia biskupie, które
miały nastąpić na warunkach umowy tymczasowej między Chinami a Stolicą Apostolską.
Jednak nie zmieniła się formuła konsekracji,
w której mówi się o powołaniu przez Sobór
Biskupi, natomiast nie wspomina o papieżu
i Stolicy Apostolskiej. Biskup Chen Tianhao
urodził się w Pingdu (Shandong) w 1962 r.
Studiował w seminarium Ducha Świętego
w Shandong, a w grudniu 1989 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Według oficjalnych danych został biskupem Qingdao 19 listopada
2019 r. Jest następcą ks. Giuseppe Li Mingshu 李明述, który zmarł w czerwcu 2018 r.
Nowy biskup ma opinię lojalnego urzędnika
państwowego.
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chrześcijanie dzielą z niechrześcijanami. Eklektyczne dekoracje cieszą i zastanawiają tych,
którzy je kontemplują. Wraz z nimi i dzięki
nim chrześcijańskie sanktuaria pozostają
polimorficzne i otwarte na różnorodne gusta.
W wielu kręgach, zarówno katolickich, jak
i protestanckich, raczej nieokreślony materializm jest łatwo przedstawiany jako zło. Jednak
taki pogląd niesie ryzyko patrzenia z góry na
rzeczywisty świat, który Bóg stworzył. Dekoracje bożonarodzeniowe swą wyrazistością
i różnorodnością odsłaniają wcielenie Chrystusa we współczesnych Chinach.
UCA News

z Changzhi i biskup Ma Cunguo z Shuozhou.
W uroczystości wzięło udział około 63 księży
oraz 200 seminarzystów, zakonnic i katolików
z całej diecezji. Urodzony w 1966 r. w Hongdongu biskup Liu ukończył Katolickie Seminarium Teologiczno-Filozoficzne Shaanxi
w Xian w 1991 r., po czym przyjął święcenia
kapłańskie. W 2010 r. został mianowany
wikariuszem generalnym diecezji Lifen oraz
zastępcą dyrektora miejscowego Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich.
Biskup Liu jest następcą biskupa Josepha Sun
Yuanmo 孙远谟, który zmarł w 2006 r. po
długiej chorobie.
UCA News

AsiaNews

Shandong, Qufu. Źródło: Foter.com,
domena publiczna

Protestantyzm
Świąteczny dzień w Houhai. Źródło: Foter.
com / CC BY-SA storyvillegirl

14 grudnia 2020 r. Po raz kolejny chińscy
chrześcijanie i niechrześcijanie udekorowali swoje ulice, sklepy i kościoły dekoracjami bożonarodzeniowymi pomimo
wysiłków chińskich władz, aby ograniczyć
popularność tego rzekomo zachodniego
święta. W Chinach Boże Narodzenie jest
zarazem symbolem pokoju, radości i miłości,
jak konsumpcjonizmu, nowoczesności
i Zachodu, a jego spopularyzowane formy
wymykają się spod kontroli urzędników.
Podczas gdy wielu chińskich chrześcijan
twierdzi, że Boże Narodzenie dotyczy narodzin Jezusa Chrystusa, a kościoły katolickie
zawsze wystawiają szopkę, we wszystkich
chińskich świątyniach jest wiele figurek
mikołajów oraz sporo migoczących drzewek
i motywów skaczących jeleni. Sama obecność
świątecznych dekoracji przypomina, że Boże
Narodzenie to bogate, namacalne zjawisko kulturowe, a w XXI w. stało się częścią
chińskiej tradycji poprzez zestawienie specyficznych kolorów, zapachów i dźwięków.
Świeckie dekoracje w kościołach są elementami współczesnej kultury, którą chińscy

20 lipca 2020 r. Kiedy w 1949 r. powstała
Źródło: Foter.com / CC BY-SA gruntzooki

23 grudnia 2020 r. Peter Liu Genzhu 劉根柱
został wyświęcony na biskupa Hongdongu (Linfen) 22 grudnia, w prowincji Shanxi.

Ceremonia nastąpiła zaledwie miesiąc po
tym, jak biskup Thomas Chen Tianhao
z Qingdao w Shandong został wyświęcony 23
listopada jako pierwszy od czasu przedłużenia
tymczasowego porozumienia. Watykan i Chiny podpisały porozumienie w sprawie nominacji biskupich we wrześniu 2018 r. i podjęły
decyzję o kontynuacji w roku bieżącym.
Szczegóły umowy wciąż nie zostały opublikowane. Kandydaci przeszli przez proces elekcji
na obszarze lokalnego Kościoła, który został
uznany przez władze chińskie oraz zatwierdzony przez papieża Franciszka. Zgodnie
z umową wstępną wynik wyborów przekazywany jest Stolicy Apostolskiej i tam, dopiero
po przeprowadzeniu postępowania, może być
zaakceptowany przez papieża. Konsekracji
54-letniego biskupa Liu przewodniczył biskup Paul Meng Ningyou z Taiyuan, zastępca
dyrektora prowincjonalnej KPCh. Do
innych koncelebransów należeli biskup Wu
Junwei z Yuncheng, biskup Ding Lingbin

Chińska Republika Ludowa, szacunkowa
liczba protestantów w Chinach wynosiła
około 700 000. Pod koniec rewolucji
kulturalnej w 1976 r. niektórzy myśleli, że
Kościół całkowicie się wyludnił z powodu prześladowań. Od momentu otwarcia

Chin na świat po dojściu do władzy Deng
Xiaopinga, oprócz imponującego rozwoju
gospodarczego i postępującej sekularyzacji
społeczeństwa, wzrost liczby chrześcijan
w Chinach został dostrzeżony nie tylko przez
tych, którzy są zaniepokojeni rozwojem
duchowości w Chinach, lecz także w kręgach
politycznych i akademickich. Ze względu na
dominację ideologii komunistycznej, uczeni
badający rozwój współczesnego chińskiego
chrześcijaństwa mieli trudności z wyjściem
poza ograniczone i niekompletne statystyki
i szacunki. Stworzyło to wyzwania w zrozumieniu faktycznego stanu chrześcijaństwa
we współczesnych Chinach. Chociaż rozwój
Kościoła nie był równomierny, a polityka
partii rządzącej w kwestii religii wahała się,
chrześcijaństwo doświadczyło fazy szybkiego wzrostu, który przekroczył oczekiwania
badaczy na całym świecie.
China Source Blog
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roku przedstawiciele Kościoła wyrazili także
dezaprobatę wobec protestujących, którzy
uciekali się do przemocy.
South China Morning Post

Buddyzm

訊息

Komunistycznej Partii Chin w Tybecie,
Zhang Qingli, nazwał go „wilkiem w mnisich
szatach”. Władze w Pekinie skrytykowały
przyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla i wielokrotnie powtarzały, że po jego śmierci
zamierzają wybrać kolejnego Dalajlamę.
Informacja o ewentualnej wizycie nadeszła
w sytuacji rosnących podejrzeń Chin wobec
prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, że będzie
dążyła do formalnej niepodległości wyspy.

Hong Kong. Źródło: Foter.com / CC BY
travelourplanet.com

18 października 2020 r. Biskup z Hongkongu, który potępił postępowanie zarówno
urzędników, jak i protestujących podczas
zeszłorocznych niepokojów społecznych,
został wybrany na kolejnego przywódcę
zgromadzenia anglikańskiego liczącego 30
000 osób. Wielebny Andrew Chan Au-ming
陳謳明 zastąpi odchodzącego na emeryturę
biskupa Paula Kwonga na stanowisku
arcybiskupa na początku przyszłego roku.
W 1987 r. Chan uzyskał tytuł licencjata
z filozofii na brytyjskim Uniwersytecie
Newcastle Upon Tyne, po czym w 1991
r. podjął studia teologiczne w Salisbury
and Wells Theological College. W 2004 r.
uzyskał tytuł magistra teologii pastoralnej na
Heythrop College, University of London.
Chan, który jest żonaty i ma syna, przyjął
święcenia diakonatu w październiku 1991 r.,
a posługę rozpoczął we wrześniu następnego
roku. W maju 2005 r. został mianowany
dziekanem katedry św. Jana w Hongkongu,
a następnie kanonikiem. W 2011 r. Chan
został wybrany na biskupa anglikańskiego
Kościoła w Hongkongu (Xianggang Sheng
Kung Hui 香港聖公會), a w marcu 2012
objął oficjalnie spawowanie urządu biskupiego. Jest powszechnie uważany za kaznodzieję
o łagodnym usposobieniu, który nie demonstruje swoich sympatii politycznych. Otrzymał
nominację na urząd arcybiskupa na specjalnym spotkaniu VIII Synodu Generalnego
kosztem biskupa diecezjalnego wschodniego
Kowloon, wielebnego Timothy’ego Kwoka
Chi-pei, i biskupa koadiutora diecezji Hongkong, Matthiasa Dera. W czerwcu ubiegłego
roku, na początku antyrządowych protestów
w Hongkongu, Chan, Kwong i Kwok napisali list pasterski do wspólnoty anglikańskiej,
w którym zarzucali administracji miejskiej
upór w odmowie wysłuchania opinii publicznej na temat ustawy o ekstradycji. Po szturmie na Radę Legislacyjną 1 lipca ubiegłego

Dalajlama. Źródło: Foter.com / CC BY-SA
magilla 03

5 lipca 2020 r. W dniu swoich
osiemdziesiątych szóstych urodzin,
w wiadomości przesłanej za
pośrednictwem łącza wideo, Dalajlama
ogłosił chęć odwiedzenia Tajwanu. „Gdy

zmieni się scenariusz polityczny, być może
będę mógł ponownie odwiedzić was na
Tajwanie. Mam taką nadzieję. Cokolwiek się
stanie, pozostanę z wami w duchu” –
zapowiedział w swoim przesłaniu. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Tajwanu Joanne Ou 6 lipca potwierdziła
gotowość do ponownego ugoszczenia
duchowego przywódcy buddyzmu
tybetańskiego. Dalajlama po raz pierwszy
odwiedził Tajwan w 1997 r., a następne
podróże odbył w 2001 i 2009 r. Rosnąca
presja ze strony Chin uniemożliwiła kolejne
wizyty, zwłaszcza od czasu, gdy prezydent Xi
Jinping przejął władzę nad krajem. W 1950 r.
Chiny zaanektowały Tybet, a dziewięć lat
później Dalajlama został zesłany do Indii po
nieudanej rebelii przeciwko chińskim
rządom. Od tamtej pory stoi na czele
tybetańskiego rządu na uchodźstwie
z siedzibą w Himachal Pradesh. Ten laureat
Pokojowej Nagrody Nobla opowiada się za
niezależnością Tybetu. Chiny utrzymują
ścisłą kontrolę nad Tybetem, zakazując
działalności politycznej i wyrażania
tożsamości kulturowej i religijnej. Osoby,
które sprzeciwiają się takim środkom,
podlegają karze więzienia, torturom
i pozasądowym zabójstwom. Chiny oskarżają
Dalajlamę o bycie „separatystą”, a prezes
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Flaga Tybetu na maratonie. Źródło: Foter.
com / CC BY DrabikPany

Chociaż Tajwan ogłasza się niezależnym
państwem, Chiny utrzymują, że jest on częścią
ich terytorium. Kraj ten utrzymuje formalne
stosunki dyplomatyczne tylko z 14 ze 193
państw członkowskich ONZ, w tym ze Stolicą
Apostolską. Stosunki dyplomatyczne między
Tajpejem a Pekinem pogorszyły się, gdy
Tajwan zaoferował azyl uchodźcom z Hongkongu po przyjęciu przez Chiny 30 czerwca
ustawy o bezpieczeństwie narodowym.
UCA News

Islam i Ujgurzy
8 sierpnia 2020 r. 76 przywódców religijnych z całego świata wydało oświadczenie
wzywające do podjęcia działań w celu
powstrzymania okrucieństw wobec
Ujgurów i innych muzułmanów w Chinach,
które określili jako „jedną z najbardziej
bulwersujących tragedii ludzkich od czasu
Holokaustu”. Kardynał Birmy Charles

Maung Bo, przewodniczący Federacji
Konferencji Episkopatów Azji, i indonezyjski
kard. Ignatius Suharyo byli jednymi
z najważniejszych osobistości wzywających do
zbadania poważnych naruszeń praw człowieka
wobec Ujgurów. Inni sygnatariusze to były
arcybiskup Canterbury, Rowan Williams,
siedmiu biskupów anglikańskich; koptyjskoprawosławny arcybiskup Londynu arcybiskup Angaelos; były mistrz zakonu dominikanów ojciec Timothy Radcliffe; niektórzy
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z rabinów Wielkiej Brytanii; muzułmańscy
przywódcy religijni, w tym główny
przewodniczący Islamskiego Centrum
w Birmie Al-Haj U Aye Lwin; przedstawiciel
Dalajlamy w Europie, członek Konferencji
Biskupów Katolickich Anglii biskup Declan
Lang z Clifton, oraz poszczególni księża
katoliccy.
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listu przewodniczącej Rady Deputowanych
Żydów Brytyjskich, Marie van der Zyl, do
ambasadora Chin w Londynie Liu Xiaominga刘晓明, oraz wiadomości od byłego naczelnego rabina Lorda Sacksa, którzy porównali
Holokaust ze zbrodniami popełnionymi na
Ujgurach. Dwaj główni światowi przywódcy
wiary nadal nie przemówili: papież Franciszek i arcybiskup Canterbury Justin Welby.
Teraz, gdy tak wielu ich własnych duchownych zabiera głos, świat będzie oczekiwał od
nich odpowiedzi.
UCA News

Arcybiskup Canterbury Rowan Williams.
Źródło: wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 2.0

Ujgurowie od wielu lat spotykają się z represjami, lecz w ostatnim czasie prześladowania
nasiliły się, co sugeruje, że reżim Komunistycznej Partii Chin dąży do wykorzenienia
ich kulturowej i religijnej tożsamości. Co
najmniej milion Ujgurów jest osadzonych
w obozach jenieckich, gdzie są poddawani
systematycznym i surowym torturom, przemocy seksualnej i niewolniczej pracy. Poza
obozami chiński reżim ustanowił nadzór
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
technologii rozpoznawania twarzy, kamer
na każdym budynku i chińskich agentów,
którzy mieszkają z rodzinami ujgurskimi
i monitorują ich 24 godziny na dobę. W ostatnich miesiącach pojawiły się kolejne dowody na zmuszanie Ujgurów do niewolniczej
pracy i przymusową sterylizację ujgurskich
kobiet. Zakłóca się przede wszystkim praktyki
religijne, niszczy meczety i muzułmańskie
cmentarze. Mężczyźni z pewną długością brody lub kobiety noszące chusty mogą trafić do
obozu. Praktyki religijne, takie jak post w czasie ramadanu lub modlitwa, są karane, a Ujgurów zmuszano do jedzenia wieprzowiny
i picia alkoholu. Chińskie media państwowe
oświadczyły, że celem tej rozprawy z Ujgurami jest „przerwanie ich rodowodu, zerwanie
ich korzeni, zerwanie ich koneksji i zatarcie
ich pochodzenia”. Oświadczenie 76 przywódców religijnych nie jest pierwszą wypowiedzią
przywódców religijnych, ale następstwem

Amerykańska flaga. Źrodło: Foter.com,
domena publiczna

9 lipca 2020 r. Stany Zjednoczone nałożyły
sankcje na chińskich urzędników za
masowe łamanie praw człowieka wobec
między mniejszości ujgurskiej oraz innych
muzułmanów. Wśród nich znalazł się Chen

Quanguo 陈全国 – członek 25-osobowego
Biura Politycznego rządzącego Chinami i sekretarz partii w regionie Sinciang. Inni ukarani urzędnicy to Zhu Hailun 朱海仑, były
zastępca sekretarza partii w regionie, Wang
Mingshan, dyrektor Biura Bezpieczeństwa
Publicznego w Sinciangu, oraz Huo Liujun,
były partyjny sekretarz Biura. W ostatnich
miesiącach urzędnicy administracji Donalda
Trumpa krytykowali Pekin za reakcję na
pandemię koronawirusa, a także za wysiłki
na rzecz stłumienia ruchów prodemokratycznych w Hongkongu oraz masowe aresztowania Ujgurów i innych mniejszości etnicznych.
Sankcje na chińskich urzędników zostały
nałożone na mocy globalnej ustawy Magnitsky Human Rights Accountability Act, która
została uchwalona w 2016 r. i daje Stanom
Zjednoczonym możliwość nakładania
kar za nieprzestrzeganie praw człowieka
na zagranicznych urzędników. Pierwsze
rozmowy z administracją Trumpa o ukaraniu
wyższych urzędników i firm chińskich miały
miejsce w 2018 r., ale dyskusje te przeciągały
się, ponieważ doradcy handlowi próbowali
wynegocjować zakończenie wojny handlowej z Pekinem. W październiku 2019 r.
administracja Trumpa nałożyła ograniczenia
wizowe na kilku chińskich urzędników oraz

kontrolę importu na niektóre organizacje
w zachodnim regionie Sinciang. Chociaż były
to pierwsze kary nałożone przez jakikolwiek
rząd w związku z rozległymi naruszeniami
praw człowieka w tym kraju, były one dość
łagodne. Ostatnie postanowienia są skierowane przeciwko grupie urzędników, którzy odegrali główną rolę w zamknięciu setek tysięcy –
według niektórych szacunków ponad miliona
– członków muzułmańskich mniejszości
etnicznych w obozach indoktrynacyjnych.
Chińscy urzędnicy wielokrotnie bronili
obozów, które mają na celu przełamanie
przywiązania więźniów do islamu, powstrzymanie wszelkich „separatystycznych”
tendencji i uczynienie z tych ludzi wiernych
zwolenników partii komunistycznej. Opisywali obozy jako humanitarne ośrodki szkolenia zawodowego, które pomogły ukrócić
ekstremistyczną przemoc w Sinciangu.
Świadectwa byłych więźniów i oficjalne dokumenty odkryte przez badaczy i dziennikarzy
przedstawiają inny obraz obozów, w tym
trudne warunki, pracę przymusową i siłowe
rozdzielanie rodzin. Dla wielu organizacji
walczących o sprawiedliwość dla społeczności
ujgurskiej czwartkowe działania administracji
Trumpa były długo oczekiwanym przełomem.
„Globalna reakcja była oczekiwana od bardzo
dawna – powiedział Omer Kanat, dyrektor
wykonawczy Uyghur Human Rights Project.
– To początek końca bezkarności chińskiego
rządu”.
The New York Times

Mekka. Źrodło: Foter.com, domena publiczna

15 października 2020 r. Chiny wprowadziły
nowe zasady zakazujące nieautoryzowanych pielgrzymek do Mekki. W przepisach ogłoszonych w kwestii pielgrzymek
muzułmanów, znanych jako hadż, Urząd
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do spraw Wyznań orzekł, że wszystkie takie
wyjazdy do Arabii Saudyjskiej muszą być
organizowane przez Chińskie Stowarzyszenie
Islamskie, organizację kontrolowaną przez
organ partii o zasięgu międzynarodowym
– Departament Pracy Frontu Zjednoczonego. Tekst ustawy głosi, że „Stowarzyszenie
powinno kształcić uczestników pielgrzymki
w zakresie patriotycznych i bezpiecznych zachowań, wzmacniać kontrolę nad
uczestnikami oraz zapobiegać infiltracji
myśli i zachowań z pogranicza ekstremizmu
religijnego, które zagrażają bezpieczeństwu
narodowemu”. Pekin spotkał się z ostrą
międzynarodową krytyką za tłumienie
działalności religijnej w zachodnim regionie
Sinciang. Organizacje zajmujące się prawami człowieka szacują, że ponad milion
mówiących po turecku Ujgurów i innych
mniejszości muzułmańskich przetrzymuje się
w obozach dla internowanych. Z kolei Pekin
twierdzi, że obozy te są ośrodkami kształcenia
zawodowego do walki z ekstremizmem.
Nury Turkel, ujgursko-amerykański
obrońca praw człowieka, stwierdził, że
zakaz „nielegalnych pielgrzymek” do Mekki
jest zgodny z polityką religijną realizowaną
od 2005 r., ale nowe przepisy dodatkowo
precyzują, że zgodę otrzymają tylko pielgrzymi „patriotyczni”, „przestrzegający prawa”,
„zachowujący się dobrze” i będący w stanie
samodzielnie sfinansować wyjazd. Hadż jest
religijnym obowiązkiem, który muzułmanie
muszą wypełnić raz w życiu. Jest to jeden
z pięciu filarów islamu, obok wyznania
wiary, modlitwy, miłosierdzia i postu.
Centralnie organizowana pielgrzymka dla
chińskich muzułmanów funkcjonuje od
1985 r. Prywatne wycieczki były możliwe,
ale trudne do zorganizowania bez odpowiednich dokumentów, ponieważ rząd saudyjski
także zakazuje „nielegalnych pielgrzymek”.
Turkel powiedział, że chińskie władze nękały,
a nawet torturowały muzułmanów, którzy
pielgrzymowali niezależnie. Wskazał również
na fakt, że Ujgurowie stanowili niewielki
odsetek uczestników oficjalnych pielgrzymek
z powodu ograniczeń, problemów z paszportami i wymogu, aby pielgrzymi Ujgurowie
mieli co najmniej 60 lat. Shih Chien-yu,
wykładowca stosunków międzynarodowych
na Narodowym Uniwersytecie Tsing Hua
na Tajwanie, twierdził, że nowe zasady są
kolejną próbą kontroli Pekinu w kwestiach
religijnych i ma ona związek z obawami
dotyczącymi wpływu islamskich nauk i praktyk na chińskich muzułmanów, na jaki mogą
być narażeni podczas podróży.
South China Morning Post

訊息

wania”, teorię popieraną przez konserwatystów, według której ulgi podatkowe i inne
przywileje dla wielkich przedsiębiorstw i bogaczy ostatecznie przynoszą korzyść reszcie
społeczeństwa poprzez inwestycje i tworzenie
miejsc pracy.
South China Morning Post
Reuters
Papież Franciszek. Źródło: Foter.com / CC
BY-SA Ross Dunn

24 listopada 2020 r. W nowej książce
papież Franciszek po raz pierwszy nazywa
zamieszkałych w Chinach w regionie
Sinciang ujgurskich muzułmanów ludem
„prześladowanym”, do czego od lat
wzywają go obrońcy praw człowieka.

„Często myślę o prześladowanych ludach:
Rohingja, nieszczęsnych Ujgurach, Jazydach”
– napisał w obszernej pracy Powróćmy do
marzeń. Droga ku lepszej przyszłości, napisanej we współpracy z jego anglojęzycznym
biografem Austenem Ivereighem, która
do sprzedaży trafi 1 grudnia. Komentarze
zostały zamieszczone w części, w której
papież mówi również o prześladowanych
chrześcijanach w krajach islamskich. Przywódcy religijni, organizacje i rządy światowe
wcześniej orzekły, że zbrodnie przeciwko Ujgurom są ludobójstwem. W zeszłym miesiącu
podczas konferencji w Watykanie sekretarz
stanu USA Mike Pompeo ostro skrytykował
Chiny za politykę wobec Ujgurów. Pekin
odrzucił zarzuty jako próbę zdyskredytowania Chin. Wielu komentatorów zauważyło, że
Watykan niechętnie wypowiadał się wcześniej
na temat tych prześladowań ze względu na
zamiar przedłużenia kontrowersyjnego porozumienia z Pekinem w sprawie nominacji
biskupich, od którego odstąpienia wezwał
Watykan Pompeo. Zostało ono odnowione
we wrześniu. W książce Franciszek wspomina
też o zmianach gospodarczych, społecznych
i politycznych, które, jak twierdzi, są potrzebne, aby zmierzyć się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Pisze, że ludzie, którzy
postrzegają noszenie masek jako opresję,
są „ofiarami tylko we własnej wyobraźni”
i chwali tych, którzy protestowali w związku
ze śmiercią Georgea Floyda za jedność
w „słusznym gniewie”. Franciszek wyraził
zdecydowane poparcie dla bezwarunkowego
dochodu podstawowego, kontrowersyjnego
programu promowanego przez niektórych
ekonomistów i socjologów, w ramach którego
rządy dają każdemu obywatelowi stałą kwotę
pieniężną bez żadnych kryteriów. Franciszek
ponownie skrytykował „ekonomię skapy-
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25 listopada 2020 r. We wtorek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło
krytykę papieża Franciszka dotyczącą
sytuacji ujgurskich muzułmanów w Chinach jako bezpodstawną. W nowej książce

Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej
przyszłości papież Franciszek powiedział:
„Często myślę o prześladowanych ludach:
Rohingja, nieszczęsnych Ujgurach, Jazydach”.
Chociaż papież już wcześniej wypowiadał
się o Rohindżach, którzy uciekli z Mjanmy
i mordowaniu Jazydów przez Państwo Islamskie na terenie Iraku, tutaj po raz pierwszy
wspomniał o Ujgurach. Rzecznik MSZ Zhao
Lijian 赵立坚 ogłosił, że przedstawiciele
wszystkich grup etnicznych w Sinciangu
cieszą się pełną ochroną ich prawa do życia,
prawa do rozwoju i wolności religijnej. „Rząd
chiński zawsze jednakowo chronił prawa
mniejszości etnicznych” – powiedział na
konferencji prasowej. „Komentarze papieża
Franciszka są bezpodstawne” – dodał.
NBC News Reuters

Kamera uliczna do monitoringu. Źródło:
Foter.com, domena publiczna

10 grudnia 2020 r. Według nowego raportu
organizacji pozarządowej Human Rights
Watch (HRW) członkowie mniejszości
ujgurskiej w Chinach stali się obiektem
prewencyjnego systemu policyjnego w zakresie szeregu różnych czynności prawnych. Opublikowany w środę raport zawiera
nowe szczegóły dotyczące działania Integrated
Joint Operations Platform (IJOP), narzędzia
big data, które ma za zadanie monitorować
potencjalne zagrożenia w zachodnim regionie Sinciang. Według raportu urzędnicy
wykorzystali pozornie nieszkodliwe szczegóły,
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w tym „urodzeni po roku 1980”, „rozległe
powiązania społeczne” lub „niewłaściwe
zachowania [seksualne]” jako powody
aresztowań. Raport opiera się na liście ponad
2000 Ujgurów przetrzymywanych w latach
2016–2018 w prefekturze Aksu. Z raportu
wynika, że około 10% więźniów zostało zatrzymanych za „terroryzm” i „ekstremizm”, ale
większość osób została umieszczona na liście
za zgodne z prawem pokojowe działania.
Inne przestępstwa obejmują studiowanie
Koranu bez zezwolenia, posiadanie większej
liczby dzieci niż sankcjonuje ustawa rządowa
oraz używanie oprogramowania, takiego
jak wirtualne sieci prywatne (VPN) i Skype.
Według raportu w jednym przypadku utrata
dokumentu tożsamości używanego następnie
przez kogoś innego była powodem zatrzymania. Pracownicy HRW bezskutecznie
próbowali się skontaktować z twórcami platformy China Electronics Technology Group
Corporation (CETC) oraz z przedstawicielami władz Sinciangu.
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przetrzymywani w obozach dla internowanych. Pekin wielokrotnie odrzucał zarzuty
łamania praw człowieka, nazywając te miejsca
przetrzymywania obozami edukacyjnymi,
przeznaczonymi do szkolenia zawodowego
i przeciwdziałania ekstremizmowi. Oprócz
firm państwowych, takich jak CETC i inne
organy rządowe, oskarżono o inwigilację
Ujgurów również prywatne chińskie firmy
technologiczne. W październiku ubiegłego
roku Stany Zjednoczone umieściły na czarnej
liście wiele chińskich firm zajmujących
się sztuczną inteligencją i producentów
sprzętu do monitoringu, których uważa
się za zaangażowanych w „nadzór technologiczny wymierzony przeciw Ujgurom,
Kazachom i innym członkom mniejszości
muzułmańskich” w Sinciangu. Jedną z nich
jest firma telekomunikacyjna Huawei Technologies. Teraz organizacja badawcza IPVM
podała informację, że Huawei przetestował
oprogramowanie rozpoznawania twarzy,
które potrafi zawiadomić policję, gdy jego
system kamer zidentyfikuje Ujgura.

migracyjnej. Jednak nie w takim rozumieniu,
jakiego można by się spodziewać po partii
o takiej tradycji ideologicznej: w istocie PR
chce ograniczyć liczbę imigrantów w Singapurze. Państwo-miasto zatrudnia prawie
półtora miliona pracowników migrujących,
a wyniki pozytywne na COVID-19 wyniosły
już w kwietniu 25 000. Rozwiązania zaproponowane przez PR nie da się zastosować
w kraju, który swój dobrobyt zawdzięcza
pracy imigrantów. Wśród rzeczonych obcokrajowców jest wielu katolików (przybyłych
z Filipin i innych krajów azjatyckich), których
Kościół katolicki w Singapurze otacza
opieką duszpasterską. Niektórzy z nich są
zaangażowani w akcje kościelne, takie jak
„Pary dla Chrystusa” w Singapurze lub
w inicjatywę „Obfite i lepsze życie za granicą”,
której celem jest umożliwienie obcokrajowcom dostatniego i szczęśliwego życia, pomimo
oddalenia od ich ojczyzny.
Agenzia Fides

South China Morning Post

Polityka

Źródło: Foter.com / CC BY Go-tea 郭天

HRW zajmowało się już wcześniej IJOP.
W 2019 r. organizacja pozarządowa
opublikowała obszerną analizę, która
wykazała, że system został zaprojektowany
w celu sygnalizowania zachowań uważanych
za podejrzane, w tym zgodnych z prawem,
takich jak wyjazd za granicę lub „z entuzjazmem” zbieranie pieniędzy na lokalny meczet.
Urzędnicy mogą również używać aplikacji do
rejestrowania wielu rodzajów danych osobistych, tj. pochodzenie etniczne, przekonania
religijne, wzrost i grupa krwi. Najnowszy
raport szczegółowo opisuje, jak ofiary zostały
zidentyfikowane przez IJOP. HRW twierdzi,
że rezultaty badań są sprzeczne z twierdzeniami chińskich władz, jakoby technologia miała
„precyzyjnie celować” w przestępców. IJOP
jest częścią szerszego, napędzanego technologicznie dążenia do intensyfikacji monitorowania niespokojnego regionu Sinciang.
Ujgurowie i członkowie innych, w większości
muzułmańskich, mniejszości są powszechnie

10 lipca 2020 r. Odbyły się wybory parlamentarne w Singapurze. Zwycięstwo
obecnego premiera Lee Hsien Loonga 李顯
龍 i jego Partii Akcji Ludowej (PAL) było
przewidywalne, choć w ostatnich wyborach
partie opozycyjne zyskały na znaczeniu. To
nie wystarczyło, by zagrozić wieloletniej
hegemonii PAL, w rzeczywistości zarządzanej
przez rodzinę Lee Kuan Yew – ojca premiera.
Jedynym okresem, kiedy władza w mieściepaństwie nie spoczywała w rękach członka
klanu Lee, był okres rządów Goh Chok
Tonga od listopada 1990 do sierpnia 2004 r..
Potem przyszła kolej na Lee Hsien Loonga.
Jego wielkie polityczne osiągnięcia nie budzą
wątpliwości. Wśród obserwatorów z zewnątrz
„dynastyczne” rządy w Singapurze zawsze
budziły zastrzeżenia z racji braku pluralizmu
i autorytarnego podejścia władzy. Zdaniem
analityków korzystny moment dla opozycji
jeszcze nie nadszedł, a wręcz wydaje się, że
COVID-19 pomógł rządowi, który poradził
sobie w walce z pandemią. Opozycji nie udało
się zatem stworzyć koalicji, która mogłaby
rzucić wyzwanie PAL. Największa partia
opozycyjna – „Partia Robotnicza” (PR)
o socjaldemokratycznych korzeniach, będzie
starała się obronić swoje 9 mandatów parlamentarnych (wobec 82 PAL), skupiając się na
młodzieży, dobrobycie społecznym i polityce

Lee Hsien Loong. Źródło: Foter.com / CC BY
Palacio do Planalto

Źrodło: Foter.com / CC BY Studio Incendo

11 i 12 lipca 2020 r. Ponad 610 000
mieszkańców Hongkongu oddało swoje
głosy w prawyborach na kandydatów
obozów demokratycznych. Mieli oni

rywalizować we wrześniowych wyborach
z kandydatami popierającymi Pekin. Plebiscyt został powszechnie uznany za objaw
utrzymującego się sprzeciwu wobec nowej
ustawy o bezpieczeństwie narodowym wprowadzonej przez Pekin na początku miesiąca.
Benny Tai, jeden z organizatorów, określił
ogromną frekwencję „cudem dokonanym
przez mieszkańców Hongkongu”. Aby
ostudzić entuzjazm wyborców, prochińska
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administracja Hongkongu wydała ostrzeżenie
przed prawyborami, które odbyły się w ponad 250 lokalach wyborczych obsadzonych
przez tysiące ochotników. Podczas gdy Pekin
opierał się ruchowi prodemokratycznemu,
aktywiści starali się, by we wrześniu zapewnić
sobie większość parlamentarną, która funkcjonuje w ramach polityki „jeden kraj, dwa
systemy”. Przywódcy kościelni stwierdzili, że
ogromna frekwencja wyborcza jest obrazem
gniewu mieszkańców w związku z obecną
sytuacją społeczną w Hongkongu. Wstępne
wyniki pokazały, że grupa młodych demokratów uzyskała lwią część głosów. Ostateczne wyniki zostały ogłoszone 14 lipca.

ków z nieznanego źródła zakażenia wskazuje na istnienie ciągłe, utajonej transmisji
w społeczności” – stwierdziła administracja
w oświadczeniu przedstawiającym nowe
środki zaradcze. Od końca stycznia centrum
finansowe zgłaszało ponad 1500 przypadków
i osiem zgonów. Rząd zaplanował ograniczenie napływu podróżnych z miejsc wysokiego
ryzyka, w tym również tych z negatywnym
wynikiem testu przed rozpoczęciem
podróży. Szefowa administracji Carrie Lam
powiedziała, że nowe środki mają na celu
ochronę zdrowia publicznego oraz ostrzegła
przed przedłużającym się utrzymaniem
pandemii.

UCA News

UCA News

15 lipca 2020 r. Diecezja Hongkongu po raz
drugi zawiesiła wszystkie publiczne Msze
św. do 28 lipca w związku z gwałtownym
wzrostem liczby przypadków COVID-19
w czasie trzeciej fali zakażeń. Kard. John

Tong, administrator apostolski Hongkongu, zwrócił się do wiernych o uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. online za
pośrednictwem diecezjalnej strony internetowej (ww.catholic.org.hk) oraz poprosił
parafie o pozostawienie kościołów otwartych
dla modlących się. Wierni zobowiązani byli
nosić maseczki, dezynfekować ręce, mierzyć
temperaturę ciała i przestrzegać dystansu
społecznego. Kardynał poprosił również o zawieszenie udzielania niektórych sakramentów
oraz polecił wiernym organizowanie ślubów
i pogrzebów z uczestnictwem mniej niż 20
uczestników. Rząd Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkongu od północy
14 lipca wprowadził nowe, surowe środki
zachowania dystansu społecznego. Spotkania
grupowe zostały ograniczone do czterech
osób z wcześniejszych pięćdziesięciu. Hongkong 14 lipca zgłosił 48 nowych przypadków koronawirusa, w tym 40 przypadków
zakażeń lokalnych. Ich wysokość pozostała
zasadniczo taka sama od czasu ostatniego wzrostu liczby zachorowań. Władze ostrzegały
przed ryzykiem wybuchu epidemii na dużą
skalę. Zajęcia szkolne zostały zawieszone
od 10 lipca, a letnie wakacje przyspieszone
w obawie przed nową falą infekcji. Nowe
ograniczenia objęły obowiązkowe maski na
twarz dla osób korzystających z komunikacji
miejskiej i możliwość zamawiania jedzenia
w restauracjach jedynie na wynos. Dla osób
naruszających prawo wprowadzono grzywnę
w wysokości 5000 dolarów hongkońskich
(645 dolarów amerykańskich). Siłownie
i centra rozrywki pozostały zamknięte.
„Niedawne pojawienie się lokalnych przypad-
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Celli, potwierdził, że Stolica Apostolska „chce
kontynuować ten krok, chce iść naprzód”.
Chiny konsekwentnie zaprzeczały wszystkim
oskarżeniom o dokonywane włamania, ale
dochodzenia prowadzone przez ekspertów ds.
danych i dziennikarzy wciąż dostarczają na to
dowodów. To pierwszy raz, kiedy Watykan
został zidentyfikowany jako cel chińskich
hakerów. „Podejrzewane wtargnięcie do
Watykanu dałoby RedDelcie wgląd w stanowisko negocjacyjne Stolicy Apostolskiej przed
odnowieniem umowy we wrześniu 2020 r.” –
czytamy w raporcie. Ukierunkowanie na misję
studyjną w Hongkongu i jej katolicką diecezję
może również „stanowić cenne źródło informacji do monitorowania stosunków diecezji
z Watykanem oraz jej stanowiska w sprawie
ruchu prodemokratycznego w Hongkongu
(...) ”.
UCA News

Źródło: Foter.com / CC BY Robert Couse-Baker

29 lipca 2020 r. Chiny już od maja były
oskarżane o próby włamywania się do
komputerów Watykanu, diecezji Hongkongu i innych organizacji katolickich. Ha-

kerstwo wydaje się być próbą uzyskania przewagi w nadciągających rozmowach między
Watykanem a Chinami w kwestii nowego porozumienia w sprawie mianowania biskupów.
Amerykańska grupa monitorująca dane Recorded Future i jej Insikt Group wykorzystały
zaawansowane narzędzia do analizy danych,
aby wykryć cyberszpiegostwo. „Od początku
maja 2020 roku Watykan i katolicka diecezja
Hongkongu znalazły się wśród organizacji
związanych z Kościołem katolickim, będących
celem RedDelta, grupy opłacanej przez
państwo chińskie, obserwowaną przez Insikt
Group” – czytamy w raporcie Recorded
Future. Przełomowe tymczasowe porozumienie Watykan-Chiny zostało podpisane we
wrześniu 2018 r. jako zwieńczenie wysiłków
papieża Franciszka i jego poprzedników, św.
Jana Pawła II i Benedykta XVI, mających
na celu normalizację mianowania biskupów
i doprowadzenie całego Kościoła w Chinach
do jedności z Rzymem. Rozmowy w sprawie
nowej umowy zostały opóźnione przez
pandemię koronawirusa. W niedawnym
wywiadzie dla włoskiej telewizji główny
negocjator Watykanu, abp Claudio Maria
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„Haker”. Źródło: Foter.com / CC BY

29 lipca 2020 r. Prywatna firma
amerykańska, Recorded Future, wykryła
operację szpiegowską przeciwko serwerom pocztowym Sekretariatu Stanu
Watykanu, diecezji Hongkongu i misji
studyjnej Stolicy Apostolskiej w Hongkongu. Za włamanie odpowiada RedDelta,

podmiot powiązany z rządem Chin. Wykrycie
włamania ma miejsce w okresie wielkich napięć
między Chinami a Stanami Zjednoczonymi,
kiedy Stany Zjednoczone oskarżały Chiny
o naruszanie wolności religijnej chrześcijan, Ujgurów, Tybetańczyków itp. Serwer pocztowy
Papieskiego Instytut ds. Misji Zagranicznych
(PIME) nie działał tygodniami. W przypadku
serwera pocztowego PIME atak najwyraźniej
miał miejsce w czerwcu. Sekretarz generalny
PIME, ks. Marco Villa, informował wszystkich
jej członków o problemach i kwestiach, które
od tygodni miały wpływ na serwery pocztowe.
Witryna AsiaNews, która ma własny specjalny
serwer, nie została dotknięta tym problemem,
ale jej webmasterzy zauważyli w ciągu ostatnich
kilku tygodni kilka anonimowych ataków,
które zakończyły się niepowodzeniem. Dzięki
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wykorzystaniu maili z Sekretariatu Stanu
hakerom udało się umieścić złośliwe oprogramowanie, które pozwoliło im włamać się
do komputerów. Amerykańska firma uważa,
że ataki

są próbą szpiegowania Watykanu
przed ewentualnym spotkaniem między
Stolicą Apostolską a delegacjami chińskimi
w celu omówienia odnowienia wstępnego porozumienia w sprawie mianowania biskupów,
podpisanego dwa lata temu i wygasającego we
wrześniu przyszłego roku. Jak dotąd Watykan
nie skomentował tej sytuacji. Incydent ten
wskazuje jednak na to, że chińska strona nie
jest wiarygodna.
AsiaNews

10 sierpnia 2020 r. Katolickie władze
oświatowe w Hongkongu wezwały szkoły
do przestrzegania zarządzonych nacjonalistycznych ćwiczeń, wprowadzonych
w następstwie nowych, surowych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa
narodowego. Świadczy to o rosnącej
niepewności w Kościele co do planów Chin
dotyczących diecezji, a podejmowanych na
najwyższym szczeblu. Decyzja postrzegana
jest jako próba wyprzedzenia dalszych
kroków Komunistycznej Partii Chin (KPCh)
poprzez zasygnalizowania aprobaty, podczas
gdy w rzeczywistości nie oznacza to żadnych
rzeczywistych zmian poza zaakceptowaniem
nowych zasad. Przywództwo KPCh
w Hongkongu jest teraz uznawane przez
tamtejszy Kościół.
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zane pastorowi Peterowi Choy Wai-manowi,
który sprzyja Chinom. Pomimo prognoz
ogłoszenie nowego biskupa jak dotąd jeszcze
nie nastąpiło. Istnieje wiele możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy, a jedną z nich może
być położenie diecezji Hongkongu i Makau
w stosunku do Chin w kontekście trwających
dyskusji między Pekinem a Watykanem na
temat nowego porozumienia w sprawie
mianowania biskupów. Hongkong jest
formalnie diecezją sufragańską w archidiecezji Kanton na kontynencie – przynajmniej
według oficjalnej mapy diecezjalnej Watykanu, niezmiennej od czasu decyzji Mao
Zedonga o wydaleniu Kościoła z ChRL.
Jednak w rzeczywistości diecezja Hongkongu
to jedyna diecezja w obszarze Chin kontynentalnych, która bezpośrednio komunikuje
się z Watykanem. [Po nagłej śmierci biskupa
Michaela Yeung Ming-cheunga 楊鳴章 3
stycznia 2019, Kardynał Tong został mianowany administratorem apostolskim i pełnił
obowiązki głowy diecezji do czasu mianowania nowego biskupa przez Kurię Rzymską.]
Istnieją podejrzenia, że Pekin zwrócił się
do Watykanu z prośbą, aby nie ogłaszał
nominacji nowego biskupa bez porozumienia
obu stron. Status Kościoła w mieście stał
się bardziej problematyczny po uchwaleniu
nowych przepisów. Ustawa o bezpieczeństwie
narodowym daje Pekinowi realną podstawę
prawną, by zmusić do posłuszeństwa Kościół
i jego zdeklarowanych przywódców, na czele
z kardynałem Josephem Zenem, biskupem
Ha i Komisją Sprawiedliwości i Pokoju
Diecezji w Hongkongu. Wprowadzenie
państwowych organizacji religijnych byłoby
korzystniejsze niż prześladowanie duchownych, zarówno dla Pekinu, jak i Watykanu,
który dąży do normalizacji relacji z Chinami
kosztem milczenia na temat prześladowań
i naruszania praw człowieka.
UCA News

Herb biskupi Josehpa Ha.
Źródło: wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Niepotwierdzone wiadomości wskazują na
to, że biskup pomocniczy Joseph Ha Chishing 夏志誠, krytyk Pekinu, działacz na
rzecz wolności i zwolennik zeszłorocznych
protestów ulicznych, nie zastąpi zmarłego
Michaela Yeunga Ming-cheunga, biskupa
Hongkongu. Stanowisko ma zostać przeka-

Kajdanki. Źódło: Foter.com / CC BY

10 sierpnia 2020 r. Jeden z czołowych
filantropów katolickich Hongkongu,
potentat medialny Jimmy Lai Cheeying 黎智英, został aresztowany wraz
z członkami rodziny i kierownictwem
firmy, na mocy nowego, brutalnego
prawa bezpieczeństwa narodowego.
Około 200 policjantów wtargnęło do biura
Apple Daily i założyło kajdanki Lai na mocy
przepisów o „zmowie zagranicznej”. Został
również oskarżony o oszustwo. Lai, lat 72,
przekazał miliony dolarów na cele katolickie
i jest największym sponsorem finansowym
emerytowanego kardynała Josepha Zen,
zagorzałego krytyka Pekinu. Nowe prawo
podniosło komentarze, które można
uznać za wywrotowe, separatystyczne lub
ogólnie krytyczne wobec rządu, do rangi
przestępstwa. Pekin „odroczył” również wybory do quasi- demokratycznej Rady Legislacyjnej miasta, powołując się na zagrożenie
dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa, mimo że Korea Południowa i Singapur
pomyślnie przeprowadziły w tym roku
bezpieczne sondaże. W ostatnich latach
Lai był ofiarą brutalnych ataków ze strony
chuliganów sponsorowanych przez Pekin.
W lutym został aresztowany wraz z innymi
zwolennikami demokracji w związku
z pokojowym protestem w sierpniu 2019 r.
Później zarzuty zostały wycofane. Obserwatorzy stwierdzili, że aresztowanie Lai
to jasny sygnał od Pekinu, że nikt nie jest
bezpieczny przed represjami ze strony
chińskich władz.
UCA News

28 sierpnia 2020 r. Pekin chce, aby Watykan
wycofał uznanie niepodległości Republiki
Chińskiej. W miarę postępów negocjacji
między Watykanem a Pekinem w sprawie
nowego porozumienia dotyczącego
nominacji biskupów lub przedłużenia
istniejącego porozumienia podpisanego
we wrześniu 2018 r. Watykan stoi przed
coraz bardziej trudnym wyborem. Jest
obecnie jednym z zaledwie kilkunastu krajów,
które oficjalnie uznają Tajwan (jego oficjalna
nazwa to Republika Chińska). Historyczne
powody tej decyzji są oczywiste: przedstawiciele Stolicy Apostolskiej zostali wyrzuceni
z ChRL w 1951 r. przez jawnie ateistyczną
Komunistyczną Partię Chin (KPCh) i jej
ówczesnego przewodniczącego Mao Zedonga 毛泽东. Dopiero po upływie trzech
dekad pozwolono zorganizowanej religii
na rozpoczęcie odbudowy swoich struktur.
Obecnie dziesiątki milionów chrześcijan
praktykuje w Chinach. Ale pomimo rozkwitu
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chrześcijaństwa i odbudowy Kościoła katolickiego zarówno przez kierowane przez KPCh
Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików
Chińskich, jak i tak zwany podziemny lub
nieoficjalny Kościół, lojalny wobec Rzymu,
Watykanowi nie udało się zbudować oficjalnych stosunków z Pekinem. Dwa lata temu
nastąpiła zmiana. Podpisano porozumienie
w celu normalizacji procedur powoływania
biskupów, aby zapobiec sytuacji, w której
prałaci byliby mianowani przez Pekin bez
zgody papieża. Wstępne porozumienie było
uznawane za początek pogłębionych relacji.

Stadion olimpijski „Ptasie gniazdo” w Pekinie. Źródło: Foter.com, domena publiczna

W ostatnich dziesięcioleciach Pekin
prowadził kampanię, posługując się głównie
korzyściami ekonomicznymi i ukrytymi
groźbami, aby zjednać sobie coraz bardziej malejącą liczbę krajów uznających
Republikę Chińską (Tajwan). Trudno byłoby
przypuszczać, że Pekin zrobiłby wyjątek dla
Watykanu. Jednak wpływy Stolicy Apostolskiej i fakt, że reprezentuje ona ponad miliard
katolików na całym świecie, oznacza, że
Chiny będą dążyły do uzyskania jej poparcia.
Wydaje się, że obie strony chcą zbliżyć się do
siebie, ale obecnie nie mają sposobności. Na
dzień dzisiejszy nawet rozważanie zmiany
stosunku dyplomatycznego wobec Tajwanu
byłoby niebezpieczne dla Watykanu. Papież
Franciszek był już krytykowany w Kościele
za milczenie na temat łamania praw
człowieka w Chinach. Nawet odświeżenie
umowy z 2018 r. wydaje się kontrowersyjne
w związku z ujawnieniem ludobójstwa dokonanego przez Pekin na Ujgurach w Sinciangu,
sytuacją w Hongkongu i prześladowaniem
katolików, innych chrześcijan i muzułmanów.
UCA News

Źródło: Foter.com / CC BY Dai Luo

Wkrótce w Chinach wejdzie w życie nowy
zestaw przepisów, który zakazuje zagranicznym nauczycielom nawracania bez
pozwolenia i każe unikać „praktyk kultu
zła” (eufemizm na określenie religii zakazanych przez rząd). Ograniczenia są szeroko
zakrojone – wszystko, co zostanie uznane za
zagrażające suwerenności Chin, naruszające
kodeks karny lub utrudniające wdrażanie
polityki edukacyjnej, może skutkować
anulowaniem lub odmową wydania wizy
nauczycielom. Instytucje edukacyjne będą
musiały zadbać o to, aby zagraniczni nauczyciele posiadali ważne zezwolenia na pracę
i pobyt, co najmniej dwuletnie doświadczenie
w nauczaniu oraz tytuł licencjata i kwalifikacje do nauczania języków. Będą również
musieli ukończyć 20 godzin politycznej
indoktrynacji obejmującej historię Chin, prawo, etykę zawodową i politykę edukacyjną.
Władze zaproponowały również krajowy
system punktacji, aby oceniać zagranicznych
nauczycieli za to, co robią i mówią – w klasie
i poza nią. Departament bezpieczeństwa publicznego w prowincji Hainan posunął się tak
daleko, że zaoferował nagrody w wysokości
do 100 000 juanów (14 600 USD) za donosy
prowadzące do aresztowania cudzoziemców
„zaangażowanych w działalność religijną
bez pozwolenia”. Władze w Chinach od
2014 r. zaostrzają nadzór nad zagranicznymi
nauczycielami. Początkowo skupiano się
na zapobieganiu wstępu pedofili do szkół.
W ubiegłym roku władze rozpoczęły także
kontrolę zezwoleń na pracę nauczycieli zagranicznych. Kontrola ma także wymiar polityczny. W 2015 r. Chiny wprowadziły przepisy
dotyczące bezpieczeństwa narodowego,
które mają chronić ustrój polityczny kraju,
suwerenność, jedność narodu, integralność
terytorialną, dobrobyt obywateli oraz
„zrównoważony i zdrowy rozwój” gospodarki
i społeczeństwa. Mniej więcej w tym samym
czasie rząd nakazał szkołom i uniwersytetom
ograniczenie wykorzystania zagranicznych
podręczników, aby zapobiec infiltracji zachodnich idei i wartości. Od tego czasu kam-
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pania ideologiczna została zintensyfikowana
w celu wyeliminowania obcych wpływów religijnych w szkolnictwie w ramach narodowego
planu „zsinizowania” religii, czyli poddania
jej ideologicznej kontroli Partii Komunistycznej. Nauki religijne muszą być patriotyczne, a duchowni mianowani przez władze.
Przeprowadzono również kampanie mające
na celu usunięcie symboli religijnych i ograniczenie działalności charytatywnej grup
religijnych. Zagraniczni nauczyciele znacząco
przyczynili się do odrodzenia chrześcijaństwa
w Chinach. Jednak w 2018 r. weszły w życie
zmiany w przepisach dotyczących religii,
które zabraniają cudzoziemcom angażowania
się w działalność religijną bez pozwolenia.
W ciągu ostatnich 18–24 miesięcy z kraju
wyjechało wielu zagranicznych misjonarzy.
Mogło to wynikać z wielu czynników: od
ostrzejszych ograniczeń nałożonych na nauczycieli z zagranicy, po trudniejsze środowisko
biznesowe oraz powody rodzinne i osobiste.
Wielu z nich nie mogło wrócić do Chin
z powodu COVID-19. Tym z misjonarzy,
którzy pozostali w Chinach, nie wolno działać
na szeroką skalę.
South China Morning Post

Zhao Lijian. Źródło: wikipedia.org, China
News Service, Licencja: CC BY 3.0

11 września 2020 r. Podczas konferencji
prasowej rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian wyraził uznanie dla „udanej” realizacji
porozumienia chińsko-watykańskiego
i obiecał „poprawę wzajemnych stosunków”, ale nie podjął żadnych konkretnych zobowiązań. Pomimo pozytywnego

wydźwięku wypowiedzi nie jest to jednoznaczne i wiążące „tak” dla umowy, do której
wygaśnięcia pozostało mniej niż dwa tygod-
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nie. W ostatnich miesiącach różne osobistości
niezwiązane bezpośrednio z Watykańskim
Sekretariatem Stanu wyraziły gotowość
Stolicy Apostolskiej do przedłużenia porozumienia, ale jak dotąd władze w Pekinie
milczały na ten temat. Niektórzy chińscy
blogerzy katoliccy podkreślają, że słowa
Zhao Lijiana o „pomyślnym wdrożeniu”
porozumienia były nazbyt optymistyczne:
w rzeczywistości w Chinach dochodziło do 
zamknięcia kościołów, demontowania krzyży,
wydaleń księży, likwidowania nieoficjalnych wspólnot, zakazu katechezy nieletnich
poniżej 18. roku życia bez reakcji ze strony
Watykanu. Jeśli chodzi o pięciu uznanych
biskupów, cytowanych jako „pozytywny
owoc porozumienia”, niektórzy eksperci
wyrazili nieufność w stosunku do niewiadomego nastawienia tego „owocu”. Blogerzy
zwrócili również uwagę na fakt, że ponieważ
Chiny są obecnie obiektem krytyki ze strony
USA, Unii Europejskiej, Australii i krajów
Azji Południowo-Wschodniej, chcą odnieść
przynajmniej jedno zwycięstwo dyplomatyczne, jakim byłoby utrzymanie stosunków
z Watykanem. Przewidują, że odnowienie
umowy przez Chiny jest przesądzone.
Jednakże w Komitecie Centralnym Partii
istnieje margines związany ze Zjednoczonym
Frontem, absolutnie przeciwny wszelkim
porozumieniom z Watykanem, które z czasem mogą doprowadzić do żądania gwarancji
wolności religijnej. Warto podkreślić, że Zhao
Lijian podczas konferencji prasowej odniósł
się do obchodów 75. rocznicy powstania
ONZ. Stwierdził, że Chiny

wraz z innymi
państwami „muszą bronić celów i zasad Karty
Narodów Zjednoczonych, bronić systemu
międzynarodowego skoncentrowanego
w ONZ i porządku, którego podstawą jest
prawo międzynarodowe”. Karta Narodów Zjednoczonych gwarantuje między
innymi wolność wyznania i autonomię
wspólnot religijnych wobec państwa, czemu
przeciwdziałają Chiny.
AsiaNews

Mike Pompeo. Źródło: wikipedia.org, domena publiczna
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22 września 2020 r. Na 10 dni przed wizytą
w Rzymie sekretarz stanu USA Mike
Pompeo napisał na Twitterze, że Watykan
„naraża na szwank swój status autorytetu
moralnego”, rozważając przedłużenie
porozumienia z Chinami z 2018 r. w sprawie nominacji biskupów. Tweet Pompeo

z 19 września zawierał link do artykułu,
który napisał dla magazynu „First Things”,
z prośbą do Watykanu o wykorzystanie swojego „moralnego świadectwa i autorytetu do
wspierania wierzących w Chinach”. Watykan
nie ustosunkował się publicznie do zarzutów
Pompeo. Jeden z watykańskich urzędników,
pragnący zachować anonimowość,
powiedział, że: „To porozumienie jest
owocem 30 lat pracy; nie zamierzamy go
tak po prostu podrzeć”. Nazywając artykuł
i tweet Pompeo „dyplomacją megafonową”,
stwierdził, że nie było to nietypowe dla
administracji Trumpa. Jednocześnie dodał,
że Watykan nie wierzy, że to „tylko retoryka”, powołując się na doniesienia Pompeo
o przymusowej sterylizacji muzułmanów
w Sinciangu, regionie, o którym Watykan nie
ma bezpośrednich informacji ze względu na
małą liczbę katolików. Wielu obserwatorów
z włoskiej prasy nazwało tweet i artykuł Pompeo raczej stronniczą polityką niż dyplomacją.
Arcybiskup Mark Coleridge z Brisbane
w Australii powiedział, że komentarze Pompeo były „próbą wciągnięcia Stolicy Apostolskiej w wątpliwy program krajowy/wyborczy
rozgrywającą się na arenie międzynarodowej”.
Maria Antonietta Calabro, włoska dziennikarka „HuffPost”, stwierdziła, że w swoim
starciu o reelekcję Trump „obrał za cel
katolicką bazę wyborczą”, zwłaszcza że część
amerykańskich katolików, jak napisała,
otwarcie krytykuje papieża Franciszka.
Jednakże motywem przewodnim artykułu
Pompeo w „First Things” było ciągłe łamanie
praw człowieka, a zwłaszcza wolności
religijnej w Chinach. Watykan, który przez
dziesięciolecia wielokrotnie próbował
rozpocząć oficjalny dialog z Chinami, nigdy
nie twierdził, że w kraju tym nie dochodzi
do ich łamania. We wstępie do książki z 2019
r. na temat porozumienia kardynał Parolin
zacytował list emerytowanego papieża Benedykta XVI z 2007 r. do chińskich katolików:
„Rozwiązaniem istniejących problemów nie
może być ciągły konflikt z prawowitą władzą
świecką; jednocześnie podporządkowanie się
tej władzy jest niedopuszczalne, gdy nadmiernie ingeruje w sprawy dotyczące wiary i funkcjonowania Kościoła”. Watykan zainicjował
„historyczny proces, który może nie przynieść
natychmiastowego rezultatu”, ale wie, że

„ostateczne rozwiązanie tak złożonych problemów wymaga czasu i zaufania” – napisał
kardynał.
UCA News

Taiwańska ulica. Źródło: Foter.com, CC BY
Joe Le Merou

23 września 2020 r. Chiny twierdzą, że
Tajwan jest częścią ich terytorium, ale
pozytywnie oceniają rozwój stosunków
chińsko-watykańskich. Są gotowe do

odnowienia porozumienia z Watykanem
w sprawie nominacji biskupów. „Dzięki
wspólnym wysiłkom obu stron porozumienie zostało wdrożone sprawnie, a kwestia
katolicka w Chinach obrała zdrowy kierunek”
– powiedział Wang Wenbin 汪文斌, rzecznik
chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na konferencji prasowej w Pekinie
w dniu drugiej rocznicy podpisania porozumienia przypadającej 22 września. Powtórzył
również, że Tajwan jest częścią Chin i nie
powinien być uważany za niezależny kraj. Stosunki Watykanu z Chinami skomplikowały
się po tym, jak Stolica Apostolska jako
jedyne państwo europejskie nawiązała stosunki z Republiką Chińską w 1942 r. Stolica
Apostolska uznała Republikę Chińską za
część Chin w 1942 r. i wyznaczyła w 1946 r.
arcybiskupa Antonio Riberi na jej przedstawiciela. Kiedy w 1949 r. rząd Republiki
Chińskiej przeniósł się do Tajpej na Tajwanie,
misja Stolicy Apostolskiej pozostała na kontynencie, dążąc do kontynuowania stosunków
z reżimem komunistycznym Chińskiej
Republiki Ludowej. Jednak w następstwie
wydarzeń politycznych arcybiskup Riberi
został wydalony w 1951 r. W następnym roku
Stolica Apostolska zerwała stosunki z Pekinem i ponownie nawiązała relacje z rządem
na Tajwanie, uznając go za właściwe Chiny.
W 1971 r. Tajwan przestał być członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chociaż
Stolica Apostolska nadal uznaje Tajwan, nie
mianowała jednak nuncjusza w tym kraju.
Na czele misji stoi tylko chargé d’affaires, ale
Tajpej ma swoją ambasadę w Rzymie. Obserwatorzy twierdzą, że ocieplenie stosunków
watykańsko-chińskich może doprowadzić
do ponownego przeniesienia przez Watykan
swojej ambasady do Pekinu, co skutkowałoby
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wycofaniem przez Watykan uznania
niezależności Tajwanu. Tajwan wyklucza taką
możliwość, mówiąc, że porozumienie dotyczy
religii i nie pociąga za sobą konsekwencji
dyplomatycznych. Watykan nadal bagatelizuje aspekt dyplomatyczny umowy, twierdząc,
że zależy mu jedynie na normalizacji życia
Kościoła w państwie komunistycznym.
UCA News

Watykan wyraźnie milczy w kwestii Tajwanu.
Eksperci twierdzą, że Stolica Apostolska działa,
zgodnie z polityką Pekinu, na rzecz jednego
zjednoczonego Kościoła katolickiego w Chinach. Watykan zamierza zrezygnować z ciężko
wypracowanego przełomu w stosunkach
z Pekinem, chociaż przedstawiciele Kościoła
przyznają, że porozumienie nie położyło kresu
prześladowaniom religijnym w Chinach.
UCA News

Siedziba europejska ONZ w Szwajcarii.
Źródło: Foter.com / CC BY-SA
25 września 2020 r. Waszyngton twierdzi,
że Stolica Apostolska naraża na szwank
swój status autorytetu moralnego
poprzez porozumienie z Pekinem.

Tysiące konserwatywnych katolików w USA,
niezadowolonych z polityki papieża Franciszka, niepokoi się umową z Chinami. Istnieje
możliwość, że Trump może dążyć do zdobycia
ich głosów w wyborach prezydenckich. Chiny
uważają Tajwan za swoje terytorium i aby
je anektować, gotowe są użyć siły. Z kolei
administracja Donalda Trumpa zacieśniła
sojusz z Tajwanem tuż przed listopadowymi
wyborami prezydenckimi w USA. Jednym
z urzędników wysokiej rangi, którzy odwiedzą
Tajwan, ma być podsekretarz ds. gospodarki
Keith Krach, który podczas swojej wizyty
ma podpisać kontrakt na broń o wartości 7
miliardów dolarów. Tymczasem urzędnicy
w Rzymie i Pekinie pracują nad przedłużeniem
porozumienia z 2018 r. dotyczącego nominacji biskupich. Umowa ma zostać podpisana
w przyszłym miesiącu. Chiny zgodziły się na
przedłużenie porozumienia po spotkaniu się
z falą krytyki za łamanie praw człowieka wobec
Tybetańczyków i ujgurskich muzułmanów
w prowincji Sinciang i wprowadzenie ustawy
o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych stwierdził w zeszłym tygodniu,
że tymczasowe porozumienie z Watykanem
zostało „pomyślnie wdrożone”, a „wzajemne
zaufanie i konsensus” między obiema stronami
wzrosły. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz
stanu Watykanu, przyznał, że celem papieża
Franciszka jest „normalizacja życia Kościoła
w Chinach”. Kardynał stwierdził jednak,
że wyniki „nie były jak dotąd szczególnie
zadowalające”. Od czasu zawarcia umowy

Kard. Pietro Parolin. Źrodło: wikipedia.org
licencja: CC BY-SA 3.0, autor: Pufui PcPifpef

17 września 2020 r. Watykański sekretarz
stanu kard. Pietro Parolin potwierdził
14 września, że zamiarem

Stolicy Apostolskiej jest odnowienie dwuletniego
porozumienia z rządem chińskim w sprawie nominacji katolickich biskupów.

Parolin rozmawiał z dziennikarzami podczas
uroczystości upamiętniającej nieżyjącego już
kardynała Achille Silvestrini, architekta strategii Watykanu w sprawie dialogu z komunistycznymi władzami Europy Wschodniej.
Porozumienie Watykan–Chiny z września
2018 r. można uznać za najważniejszy sukces
dyplomatyczny pontyfikatu papieża Franciszka i działań Parolina jako sekretarza stanu.
Dwustronne uzgodnienia w sprawie jego
odnowienia; ich konsekwencje i zainteresowanie, jakie budzą, wyróżniają je spośród
innych tajny rozmów dyplomatycznych
z udziałem Stolicy Apostolskiej. Jednym
z najwybitniejszych krytyków porozumienia jest George Weigel, który 31 sierpnia
napisał artykuł dla „The Washington Post”.
Wychodzi on z założenia, że historyczny
precedens porozumienia Watykan–Chiny okazał się porażką. Weigel regularnie
podejmuje ten temat. Stał się on również
powszechnie dyskutowany w konserwatywnych, katolickich kręgach intelektualnych
w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio także
w Europie Wschodniej. Warto wspomnieć
jednak o przypadkach udanej komunikacji
władz komunistycznych z Kościołem, któe
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miały miejsce m.in. w Polsce. Do jej efektów
należy zezwolenie władz komunistycznych
na udział polskich kardynałów w konklawe
w 1978 r. Podczas drugiego z nich wybrano
kardynała Karola Wojtyłę na papieża. Porozumienia helsińskie z 1975 r. były kolejnym
ważnym osiągnięciem watykańskiej Ostpolitik. Pomogły w zapewnieniu solidnych
podstaw prawnych dla służby dyplomatycznej
Stolicy Apostolskiej. Okazały się też przydatne
w sprawie ochrony form sprzeciwu w Europie Wschodniej i położyły podwaliny pod
konsekwentną działalność dyplomatyczną
pontyfikatu Jana Pawła II. Polityki Franciszka i Parolina wobec Chin nie należy więc
porównywać z dyplomatycznymi relacjami
Watykanu z krajami komunistycznymi XX
wieku. Celem polityki wschodniej Watykanu
było przetrwanie Kościoła katolickiego w Europie, historycznej kolebce chrześcijaństwa,
podczas gdy porozumienie Watykan–Chiny
rozgrywa się na nowym terytorium, gdzie
chrześcijaństwo stanowi mniejszość. Bardziej
trafnym porównaniem niż do Polski po
II wojnie światowej jest na przykład pozycja Kościoła katolickiego w Indiach czy
Indonezji dzisiaj, lub w Chinach wieku XVII
i XVIII. Chiny Xi Jinpinga nie opierają się
na oficjalnej ateistycznej ideologii powojennych wschodnioeuropejskich reżimów
komunistycznych. Religia może się rozwijać,
ale tylko wtedy, gdy nie rzuca wyzwania
polityce i jej nie pomaga. Weigel napisał
również, że „jedyną władzą, jaką posiada
Watykan w globalnej polityce XXI wieku, jest
autorytet moralny, który towarzyszy otwartej
obronie praw człowieka dla wszystkich”. To
tylko częściowo prawda. W tym miesiącu
przypada 150. rocznica września 1870:
deklaracji prymatu papieskiego i nieomylności
podczas Soboru Watykańskiego I i upadku
Państwa Kościelnego [zlikwidowane w 1870
roku po 1114 latach istnienia zakańczając
proces jednoczenia Włoch] oraz zawieszenia
obrad soboru, kiedy wojska włoskie zdobyły
Rzym [nigdy nie wznowiono obrad]. Z tych
wydarzeń wynika, że papieska dyplomacja musi bardziej polegać na sprawowaniu
papieskiego autorytetu moralnego niż na
zwykłych namacalnych instrumentach
władzy państwowej, niemniej skomplikowana
sytuacja związana z obecną niestabilnością
porządku międzynarodowego i jej skutków
dla globalnych religii uwidacznia wyjątkowość
Stolicy Apostolskiej na arenie dyplomacji. Papiestwo różni się od innych Kościołów także
tym, że niektóre środki będące w dyspozycji
władzy państwowej, są kluczowym aspektem
działalności Stolicy Apostolskiej. Jak napisał
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ekspert od Chin Michel Chambon w lutym
2018 r., należy wziąć pod uwagę długofalowe
ramy historyczne międzynarodowej
działalności Stolicy Apostolskiej i duszpasterski cel jej działalności dyplomatycznej. To, co
Stolica Apostolska i papiestwo mogą zrobić,
jest ograniczone, a odpowiedzialne działanie
oznacza, że nie ma łatwych ani prostych
rozwiązań.
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nigdy zatem nie była jedynie dyplomacja,
a zwłaszcza nie polityka – powiedział –
jedynie duszpasterstwo”. Ma ono umożliwić
mianowanie biskupów będących w pełnej
komunii z następcą Piotra, jednocześnie uznawanych przez władze Chińskiej Republiki
Ludowej.
UCA News

National Catholic Reporter

nia Chin w zakresie praw człowieka i wolności
religijnej. W zeszłym miesiącu papież Franciszek odwołał spotkanie z sekretarzem stanu
USA Mikiem Pompeo, po tym, jak wezwał
Watykan do zajęcia ostrzejszego stanowiska w sprawie Chin. Stolica Apostolska ma
nadzieję, że umowa zostanie przedłużona,
aby umożliwić kontynuację dialogu między
obydwiema stronami, ale niepokoi ją brak
zaangażowania ze strony Pekinu. Tymczasem
wierni nadal są aresztowani i prześladowani.
Augustine Cui Tai, nieoficjalny biskup Xuanhua w prowincji Hebei, został zatrzymany
w zeszłym miesiącu, a jego obecne miejsce
pobytu jest nieznane, natomiast na biskupa
Szanghaju Thaddeus Ma Daqin nałożono
częściowy areszt domowy w seminarium
w Sheshan.
South China Morning Post

Mike Pompeo. Źródło: Foter.com / CC BY
IAEA Imagebank

Watykan, Bazylika św. Piotra, Źródło: Foter.
com, domena publiczna

30 września 2020 r. Watykan złożył
chińskiemu rządowi propozycję
przedłużenia porozumienia dotyczącego
nominacji biskupich z 2018 r. –
poinformowały Media Watykańskie.

Umowa, której szczegół y nigdy nie zostały
podane do wiadomości publicznej, wygaśnie
22 października. „Do października powinna
pojawić się decyzja w sprawie propozycji Watykanu, aby przedłużyć tymczasowe porozumienie ad eksperymentum” – napisał Andrea
Tornielli, dyrektor redakcji watykańskiej
Dykasterii ds. Komunikacji, dodając, że
pandemia COVID-19 i związane z nią
ograniczenia spowolniły negocjacje, których
„rezultaty były pozytywne, choć skromne
i dają nadzieję na decyzję o podpisaniu umowy na czas określony”. Artykuł Torniellego
został opublikowany 29 września, na dzień
przed planowanym przybyciem sekretarza
stanu USA Mikea Pompeo do Rzymu.
Przestrzegając przed odnowieniem umowy,
Pompeo w artykule dla czasopisma „First
Things” wezwał Watykan do skorzystania ze
swojego „moralnego świadectwa i autorytetu
do wspierania wiernych w Chinach”. Napisał
również publicznie na Twitterze, że w przypadku przedłużenia porozumienia „Watykan
narazi swój autorytet moralny na szwank”,
co jeden z watykańskich urzędników uznał za
„dyplomację megafonową”. Tornielli dodał,
że „celem tymczasowego porozumienia

12 października 2020 r. Porozumienie
z 2018 r. między Chinami a Watykanem w sprawie mianowania biskupów
wygaśnie w tym miesiącu i chociaż papież
Franciszek jest za odnowieniem umowy,
Pekin nie ujawnił publicznie swoich
zamiarów. Porozumienie miało na celu
zakończenie schizmy wśród 12 milionów
chińskich katolików, którzy są dość równo
podzieleni między tak zwany podziemny
Kościół, który pozostaje lojalny wobec
Watykanu, i tych, którzy uczęszczają do
kościołów sankcjonowanych przez państwo.
Zasygnalizowało przełom, ponieważ było
pierwszą oznaką gotowości państwa komunistycznego do podzielenia się z papieżem
władzą nad chińskimi katolikami. Dwuletnia prowizoryczna umowa podpisana we
wrześniu 2018 r. zwieńczyła szeroko zakrojone negocjacji między Watykanem a Pekinem.
Papież Franciszek poszedł na kompromis,
prosząc dwóch biskupów zatwierdzonych
przez Watykan, aby przed podpisaniem porozumienia ustąpili miejsca dwóm wcześniej
ekskomunikowanym biskupom. Wielu biskupów i kardynałów publicznie skrytykowało
Rzym za zdradę interesów podziemnego
Kościoła. Członkowie tajnej wspólnoty odsiadywali kary więzienia za pozostanie lojalnymi
wobec Watykanu, a krytycy, tacy jak kardynał
Joseph Zen Ze-kiun 陳日君 z Hongkongu,
oskarżyli papieża o „sprzedanie ich”. Stolica
Apostolska broni swojej polityki, twierdząc,
że jest konieczna dla poprawy respektowania
wolności religijnej. Waszyngton był jednym
z najbardziej zagorzałych przeciwników odnowienia umowy, powołując się na wykrocze-

Chengde. Źródło: Foter.com / CC BY

20 października 2020 r. Porozumienie tymczasowe w sprawie nominacji biskupich
w Chinach, podpisane 22 września 2018
r. między Stolicą Apostolską a Chińską
Republiką Ludową, zostanie prawdopodobnie przedłużone. W ciągu ostatnich

kilku miesięcy chińskie wspólnoty kościelne
debatowały i spekulowały, czy porozumienie
powinno zostać odnowione. Na tygodnie
przed tym faktem watykański sekretarz
stanu, kard. Pietro Parolin, wyraził zamiar
przedłużenia umowy „jako tymczasowej, aby
dodatkowo zweryfikować jej przydatność
dla Kościoła w Chinach”. Porozumienie
wzbudziło wśród chińskich katolików chaos
i ograniczenie zaufania z powodu dwóch
kwestii: pozornej obojętności Watykanu
wobec głosów sprzeciwu oraz zachowania jego
treści w tajemnicy. Chociaż w ciągu dwóch
lat swego funkcjonowania wniosło ono
niewiele, należy przyznać, że jest to pierwsze
tego rodzaju porozumienie między Watykanem a rządem chińskim, a zbudowanie
wzajemnego zaufania może wymagać więcej
czasu. Jednakże pojawiają się głosy, że Kościół
powinien również zaangażować się w dialog
z krytykami porozumienia wewnątrz wspólnoty eklezjalnej. Wiara w zmartwychwstałego
Chrystusa jest fundamentem Kościoła. Dzieje
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Apostolskie i inne zapiski wczesnego Kościoła
mówią o wspólnocie, która przetrwała wieki
prześladowań ze strony Żydów, a także
Cesarstwa Rzymskiego. Czy sama wiara może
złagodzić ucisk i udręki, którym poddawani
są biskupi, kapłani i wierni? Być może są
przerażeni jak Piotr i jego przyjaciele w Getsemani, bezradni i bezbronni. A przecież Jezus
mówi: „Czy nie wiecie, że mógłbym wzywać
mego Ojca, a on przyśle mi od razu więcej niż
dwanaście legionów aniołów?” (Mt 26,53).
Sunday Examiner

z Pekinem, zerwanych siedemdziesiąt lat
temu. Jednak kard. Parolin odrzuca takie
spekulacje. Twierdzi, że celem Watykanu
nie jest podejmowanie kwestii politycznych,
zaś głównym przedmiotem porozumienia są
potrzeby duszpasterskie chińskich katolików.
Potwierdził też, że treść umowy pozostanie
tajna. Jest to jednak „tajemnica względna”,
ponieważ „większość treści jest już znana”
– powiedział. Watykańscy urzędnicy „są
zadowoleni” z wyników porozumienia na
przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dodał,
że porozumienie nie wymaga od Watykanu milczenia w sprawie bieżących kwestii
dotyczących praw człowieka w Sinciangu
i Hongkongu.
UCA News

Źródło: Foter.com, domena publiczna

22 października 2020 r. Watykan odnowił
tajne porozumienie z Chinami w sprawie nominacji biskupów na kolejne dwa
lata w celu zjednoczenia podzielonego
Kościoła katolickiego w Chinach. Porozumienie ma za zadanie przede wszystkim
ukrócenie bezpośredniego mianowania
biskupów katolickich przez komunistyczny
rząd Chin bez zezwolenia papieża. Szczegóły
umowy pozostają tajne, ale Stolica Apostolska twierdzi, że porozumienie ma na
celu upoważnić papieża do decydowania
o nominacji chińskich biskupów. Społeczność
katolicka w Chinach pozostaje podzielona na
dwie grupy – oficjalny Kościół regulowany
przez państwo oraz Kościół nieoficjalny, który odmawia podporządkowania się państwu.
Watykan spotkał się z krytyką konserwatywnych środowisk katolickich w Chinach,
które uważają, że dał się przekupić komunistycznym władzom, a porozumienie pomogło
chińskiemu rządowi w dalszym represjonowaniu podziemnego Kościoła. Kardynał Parolin, który forsował układ, zaprzeczył takim
zarzutom, przemawiając 21 października
na Papieskim Uniwersytecie Antonianum.
„Mamy nadzieję, że dzięki temu porozumieniu Kościół w Chinach może na nowo
odkryć swoją jedność, a dzięki tej jedności
może stać się narzędziem szerzenia Ewangelii w chińskim społeczeństwie i działać
na rzecz autentycznego rozwoju wszystkich
obywateli tego kraju” – powiedział. Wielu
uważa, że porozumienie może zaowocować
nawiązaniem stosunków dyplomatycznych

Joseph Zen Ze-kiun. Źródło: wikipedia.org,
autor: Jindřich Nosek (NoJin), licencja: CC
BY-SA 4.0

14 listopada 2020 r. Emerytowany biskup
Hongkongu, kardynał Joseph Zen Ze-kiun,
skrytykował decyzję Watykanu związaną
z odmową audiencji u papieża Franciszka sekretarzowi stanu USA Mike’owi
Pompeo podczas jego podróży do Stolicy
Apostolskiej w zeszłym miesiącu. Watykan

ogłosił – na kilka tygodni przed wyborami
w USA, mającymi się odbyć 3 listopada – że
nie będzie organizował spotkań z politykami
w czasie kampanii wyborczej. Zen, który
również został zlekceważony przez papieża
Franciszka podczas jego ostatniej podróży do
Rzymu, określił decyzję na takich podstawach „śmieszną”. Stwierdził, że wysiłki
Watykanu, zmierzające do zachowania
neutralnego wizerunku, sprawiają wrażenie
wymierzonych „przeciwko Trumpowi”
i zasugerował, że papież udzieliłby audiencji urzędnikowi z kampanii prezydenckiej
przeciwnika Trumpa, Joe Bidena. Chociaż
wizyty w Rzymie Zen i Pompeo zbiegły się
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w czasie, emerytowany biskup zaprzeczył,
aby mieli się tam spotkać. Jednak Pompeo
i on – jawny krytyk autorytarnych rządów
Chin – już wcześniej rozmawiali za pomocą
Skype’a między innymi o sytuacji w Hongkongu. Przed swoją podróżą Pompeo napisał
we wrześniu w amerykańskim czasopiśmie
ekumenicznym „First Things”, że Watykan
powinien przyjąć zdecydowaną postawę
odnośnie do porozumienia z Pekinem w sprawie nominacji biskupów katolickich w Chinach i przeciwstawić się chińskiemu rządowi
w kwestii łamania praw człowieka. Porozumienie zostało odnowione w zeszłym miesiącu.
Zen wyraził przypuszczenie, że Watykan mógł
odmówić spotkania z Pompeo z obawy przed
rozwiązaniem umowy, na temat której negocjacje jeszcze trwały. Francesco Sisci, badacz
z Uniwersytetu Renmin oraz wieloletni obserwator relacji Chin i Watykanu, powiedział,
że Watykan dołożył wszelkich starań, aby
trzymać się z daleka od wyborów w USA,
wskazując na odmowę przez papieża spotkania z kandydatem na prezydenta Berniem
Sandersem cztery lata temu, chociaż Sanders
zdołał krótko uścisnąć dłoń z papieżem.
„Mam jednak wrażenie, że Stolica Apostolska
sprzeciwiła się temu, w jaki sposób Pompeo
zdecydował się interweniować, jakby gdyby
chciał doprowadzić do rozłamu w Kościele
katolickim Ameryki” – powiedział Sisci. Sisci
utrzymywał jednak, że sprzeciw Pompeo
wobec stosunków Watykanu z Pekinem
jest „całkowicie uzasadniony”. Ian Johnson, autor książki The Souls of China: The
Return of Religion after Mao, zgodził się, że
publiczna krytyka Watykanu przez Pompeo
mogła go kosztować audiencję. Dodał, że
papież prawdopodobnie chciał uniknąć
„stronniczości” w zaostrzającej się debacie
na temat stosunków Kościoła katolickiego
z Chinami. Kardynał Zen z Hongkongu
w wyborach prezydenckich w USA sprzyjał
Trumpowi, postrzegając go jako twardszego
w relacjach z Pekinem. Trump okazał się
popularny wśród wielu działaczy prodemokratycznych w Hongkongu, którzy podziwiali
jego ostrą antychińską retorykę. Niedawne
badania przeprowadzone przez brytyjską
agencję YouGov wykazały, że Hongkong
zanotował drugi najwyższy poziom poparcia dla Trumpa wśród ośmiu krajów
i regionów Azji i Pacyfiku, po Tajwanie.
„Trump nie robi tego wszystkiego z miłości
do Chińczyków – powiedział Zen. – Robi
to z miłości do Ameryki”. Prezydent USA
spotkał się z papieżem w 2017 r. na 30-minutowym spotkaniu, podczas którego podobno
otrzymał kopię papieskiej encykliki Laudato
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Si’,, co zostało odebrane jako demonstrację
o charakterze politycznym. Trump, sceptyk
zmian klimatycznych, później wycofał Stany
Zjednoczone z porozumienia klimatycznego
z Paryża. Papież zatelefonował do prezydenta
elekta Bidena w czwartek, aby pogratulować
mu zwycięstwa w wyborach. Biden, katolik,
którego można by uznać za naturalnego
sojusznika papieża, miał omawiać zmiany
klimatyczne, imigrację i uchodźców, czyli
wszystkie kwestie, za które papież wcześniej
krytykował Trumpa. Biden wymienił również
papieża w przemówieniu w przeddzień
wyborów. „Wielokrotnie w całej naszej
historii widzieliśmy szarlatanów, oszustów,
dwulicowych populistów, którzy starali
się odwoływać do naszych lęków, sprzyjać
naszym najgorszym popędom i rozdzierać
najstarsze rany dla swojego własnego interesu
politycznego – powiedział Biden. – Papież
Franciszek ostrzega nas przed tym dwulicowym populizmem”.
South China Morning Post
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14 listopada 2020 r. Stolica Apostolska
jest na ostatnim etapie wyboru kolejnego biskupa Hongkongu, którego długo
opóźniana nominacja może stanowić
kolejną sporną kwestię w relacjach Pekinu ze Stolicą Apostolską po niedawnym
przedłużeniu porozumienia w sprawie biskupów kontynentalnych. Nie wiadomo, co

spowodowało opóźnienie, ale Stolica Apostolska przeprowadziła w sierpniu drugą
konsultację z katolikami z Hongkongu,
a papież Franciszek ma teraz do rozważenia
trzech kandydatów. Ponad 400 000 katolików w Hongkongu nie ma stałego przywódcy od czasu śmierci biskupa Michaela
Yeunga Ming-cheunga w styczniu 2019 r.
Watykan odroczył emeryturę byłego biskupa Johna Tong Hona, aby sprawował urząd
do momentu nominacji nowego biskupa.
Po upływie dwóch lat 81-letni kardynał
nadal pełni tę rolę i nie wiadomo, kiedy
papież Franciszek ogłosi swój wybór. De-
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cyzja papieska może odzwierciedlać zasięg
wpływu Pekinu i sytuację religii w Hongkongu od czasu wprowadzenia kontrowersyjnego prawa bezpieczeństwa narodowego
w czerwcu, zgodnie z którym „zmowa
z obcymi siłami” jest przestępstwem.
Biskup Hongkongu jest postrzegany jako
jeden z kluczowych w Kościele chińskim,
ale znalezienie kandydata, który mógłby
zjednoczyć coraz bardziej spolaryzowaną
społeczność katolicką miasta, byłoby
wyzwaniem. Lawrence Reardon, profesor
nadzwyczajny specjalizujący się w chińskiej
polityce i sprawach katolickich na Uniwersytecie New Hampshire, powiedział,
że papież Franciszek będzie zaniepokojony
„jakimkolwiek dalszym poluzowaniem
kontroli Watykanu nad kościołem w Hongkongu”. Stwierdził, że stanowisko biskupa
Hongkongu ma szczególną rangę w Chinach, ponieważ w przeszłości stanowił
most między Watykanem a oficjalnym
Kościołem w Chinach kontynentalnych
i był łącznikiem z Kościołem katolickim
na Tajwanie. Anthony Lam Sui-ki, ekspert
ds. katolickich z Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Shue
Yan w Hongkongu, powiedział, że nie
ma wątpliwości, że Pekin będzie chciał
wpłynąć na proces nominacji. Według
niego podziały polityczne w Kościele będą
największym wyzwaniem dla każdego, kto
zostanie ostatecznie mianowany biskupem. Milczenie Franciszka w tej sprawie
wzbudziło obawy w mieście. Emerytowany
biskup Hongkongu kardynał Joseph Zen
Ze-kiun wystosował we wrześniu osobisty
apel do papieża, wzywając go do przyspieszenia nominacji i pozostawienia polityki
Pekinu poza procesem decyzyjnym.

Kard. Józef Zen Źródło: Foter.com / CC BY-ND

W międzyczasie Watykan znajduje się
pod rosnącą presją, w tym ze strony
amerykańskiego sekretarza stanu Mikea Pompeo, a nawet niektórych kardynałów, którzy

wypowiedzieli się przeciwko łamaniu praw
człowieka i wolności religijnej w Chinach.
Wezwania te przybrały na sile w październiku,
w okresie poprzedzającym odnowienie przez
Stolicę Apostolską i Pekin porozumienia
z 2018 r. w sprawie nominacji biskupich.
W Hongkongu społeczność katolicka jest
głęboko podzielona politycznie, a niektórzy
członkowie Kościoła odegrali znaczącą rolę
w ruchu prodemokratycznym. Uważa się,
że papież wyznaczył Tonga, aby zapobiegał
wewnętrznym konfliktom w diecezji,
ponieważ jest neutralny politycznie i konsekwentny. Byli biskupi Hongkongu Zen i Tong
są jedynymi żyjącymi kardynałami w Chinach. Kardynałowie pełnią rolę doradczą
wobec papieża, a osoby poniżej 8. roku życia
mogą głosować na nowego papieża podczas
konklawe. Nieżyjący już biskup tajwański
Paul Shan Kuo-hsi był ostatnim kardynałem
mianowanym na Tajwanie w 1998 r., a zmarły
biskup Szanghaju Ignatius Gong Pinmei był
ostatnim kardynałem w Chinach kontynentalnych. Został potajemnie mianowany przez
papieża Jana Pawła II w 1979 r. i spędził 30
lat w więzieniu za sprzeciwianie się wysiłkom
Pekinu zmierzającym do kontrolowania
Kościoła.
South China Morning Post

16 listopada 2020 r. Wielu obserwatorów
wyraziło swoje obawy wobec niedawno
odnowionego tymczasowego porozumienia chińsko-watykańskiego w sprawie
nominacji biskupich. Mimo że Stolica
Apostolska wielokrotnie podkreślała
korzyści płynące z umowy, niektórzy z komentatorów uważają, że daje ona władzom
możliwość zaostrzenia kontroli wobec
duchowieństwa. Sporo krytyki odnosi się
do niewielkiej liczby nowo mianowanych
biskupów. W oczach większości obserwatorów, jeśli porozumienie nie pozwala
na nominacje nowych biskupów, pomaga
jedynie urzędnikom państwowym nasilić antyreligijne represje. To uzasadnienie należy
zakwestionować. Prawdą jest, że około 40
diecezji biskupich pozostaje bez pasterza.
Jednakże, ze względów historycznych,
Stolica Apostolska nadal posługuje się mapą
chińskich struktur kościelnych sprzed 1949
r. W mniemaniu Rzymu kraj jest podzielony na 143 jurysdykcje. W ciągu ostatnich
dziesięcioleci Patriotyczne Stowarzyszenie Chińskich Katolików jednostronnie
zniosło lub połączyło ponad 40 jurysdykcji
kościelnych, czyli według Pekinu w Chinach
istnieją tylko 104 diecezje katolickie. Oznacza to, że Pekin i Rzym nie mają wspólnej
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wizji chińskiego katolicyzmu, a zatem
dokładna liczba potrzebnych biskupów jest
niejasna.

Źródło: Foter.com

Mimo to znaczna część stanowisk biskupich
pozostaje nieobsadzona. Na przykładzie
z jednej ze wschodnich prowincji tego kraju
można pokusić się o wyodrębnienie czynników, które na to wpływają. W omawianej
prowincji działają cztery diecezje zatwierdzone przez władze. Trzy z nich są małe, ale
żyje w nich duża liczba wiernych, zaś ostatnia
obejmuje rozległy i górzysty obszar – prawie połowę całej prowincji – zamieszkały
przez małe i rozproszone wspólnoty
chrześcijańskie. Ta rozszerzona diecezja jest
połączeniem dwóch prefektur apostolskich
oraz kilku parafii i nie została zatwierdzona
przez Rzym. W okresie maoizmu i później
miejscowi katolicy byli objęci opieką duchownych z pobliskich diecezji. Po dziś dzień
diecezja ta nigdy nie miała swojego biskupa.
Przed porozumieniem jedna mała diecezja tej
prowincji miała jednego oficjalnego biskupa,
a jej sytuacja kościelna była stosunkowo
dobra. Jednak inna diecezja była mocno
podzielona między zdecydowaną większość
podziemnych katolików i mniejszość oficjalnych. Chociaż obydwa obozy miały własnego
biskupa, biskup zatwierdzony przez państwo
został ekskomunikowany przez Rzym, a tymczasowe porozumienie z 2018 r. ponownie
włączyło go we wspólnotę Kościoła. Poproszono też biskupa podziemnego, by został jego
pomocnikiem. Jednak napięcia pozostawały
nadal silne. Tuż przed odnowieniem porozumienia chińsko-watykańskiego w zeszłym
miesiącu były biskup podziemia ostatecznie
zrezygnował ze swojego urzędu. W jeszcze
innej diecezji tej prowincji sytuacja nie jest
lepsza. Przed zawarciem porozumienia mała
społeczność objęta sankcjami państwowymi
nie miała biskupa, a podziemni katolicy byli
podzieleni na dwa walczące ze sobą obozy.
Po wewnętrznym pojednaniu tych wspólnot,
a przed odnowieniem porozumienia chińskowatykańskiego, starszy biskup został ostatecznie uznany przez rząd za oficjalnego biskupa
diecezji. Podsumowując, prowincja ma

obecnie trzech biskupów – dwóch o niestabilnej pozycji i jedną (lub dwie) pustą siedzibę
biskupią, w zależności od mapy podziału
administracyjnego. Tam, gdzie nastąpiły ostatnie zmiany, społeczności lokalne potrzebują
czasu, aby naprawdę dojść do porozumienia
i znaleźć sposób na współpracę. Nie może
tego narzucić Rzym ani Pekin, jednak
wpłynie to na nowe nominacje w całym kraju. Odnowiona umowa chińsko-watykańska
dotyczy wzmocnienia wspólnej płaszczyzny
porozumienia dla władz i różnych frakcji
chińskiego katolicyzmu. Z pewnością jest to
powolny proces, jeśli spojrzymy wyłącznie
z perspektywy nowo mianowanych biskupów. Ale fakt, że wszyscy biskupi są teraz
w komunii z Rzymem, jest pierwszym
krokiem do uzdrowienia. W przeciwieństwie
do reszty świata, gdzie społecznościom lokalnym może służyć zarówno duchowieństwo,
jak i katolicy świeccy chiński Kościół jest
jednowymiarowy. Ze względu na zakaz władz
nie prowadzą działalności zakony transregionalne i międzynarodowe. Istnieją podziemne
sieci narodowych zakonów religijnych, ale
ich wpływ jest ograniczony. Brak zakonów,
zwłaszcza męskich, jest niepokojący w kraju,
gdzie Kościół ma charakter administracji
terytorialnej.
UCA News
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17 listopada 2020 r. 22 października Stolica
Apostolska i Chiny ogłosiły przedłużenie
tymczasowego porozumienie w sprawie
nominacji biskupich na okres kolejnych
dwóch lat. Pod koniec okresu trwania tego

porozumienia ad eksperymentum –
wyrażenia używanego przez Watykan – porozumienie stanie się ostateczne lub trzeba
będzie szukać innych rozwiązań. Papież
Franciszek, zwolennik kultury dialogu, dał
zielone światło dla przedłużenia umowy
pomimo nacisków z zewnątrz ze strony
różnych opcji politycznych, w tym Stanów
Zjednoczonych, oraz presji wewnątrz
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Kościoła, w tym kardynałów, takich jak
Joseph Zen z Hongkongu i Gerhard Müller,
były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Pewne
źródła twierdzą, że Franciszek zdaje sobie
sprawę z krytyki postawy Stolicy Apostolskiej
względem Chin oraz z okresowych represji
wobec religii i łamania praw człowieka, ale jest
przekonany, że droga do zmian prowadzi
przez dialog i budowanie wzajemnego
zaufania z chińskimi przywódcami, a nie przez
konfrontację. Tekst umowy pozostaje tajny za
obopólną zgodą, ale, jak zauważył kard. Pietro
Parolin, sekretarz stanu, wiele z jego treści jest
znanych. Dodał też, że Benedykt XVI
zaaprobował projekt porozumienia, kiedy był
papieżem. W artykule opublikowanym
w „L’Osservatore Romano” w dniu, w
którym ogłoszono przedłużenie, stwierdził, że
„głównym celem” porozumienia „jest
podtrzymywanie i promowanie głoszenia
Ewangelii w tym kraju, przywracanie pełnej
i widzialnej jedności Kościoła”.
Przemawiając w Mediolanie w 150. rocznicę
przybycia pierwszych włoskich misjonarzy
Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych
(PIME.) do Chin, kardynał Parolin zauważył,
że zaistniało „nieporozumienie”, „ponieważ
umowie przypisywano związek z obcą agendą
lub niepowiązanymi wydarzeniami z życia
Kościoła katolickiego w Chinach, a nawet
z kwestiami politycznymi, które nie mają nic
wspólnego z faktycznym porozumieniem”.
Przypomniał swoim słuchaczom, że porozumienie to przede wszystkim „punkt wyjścia”
dla Kościoła w Chinach i stosunków
chińsko-watykańskich Z punktu widzenia
Watykanu najważniejszym osiągnięciem było
zaakceptowanie przez Pekin faktu, że biskup
Rzymu ma ostatnie słowo w kwestii wyboru
biskupów w Chinach. Ze swojej strony Pekin
skłonił Watykan do przyzwolenia na proces
„demokratycznych wyborów” kandydatów,
czego nie przewiduje prawo kanoniczne. Dla
Franciszka to ustępstwo było do przyjęcia,
biorąc pod uwagę jego wiedzę o przypadkach
mianowania biskupów Ameryki Łacińskiej
przez monarchów hiszpańskich i portugalskich. Jednak od czasu podpisania porozumienia w Chinach mianowano tylko dwóch
biskupów, a ich nominacje zostały już
wcześniej uzgodnione przez obie strony.
Mówi się, że wkrótce zostaną ogłoszone inne
nominacje, ale opóźnienia w kwestiach
nominacji sprawiają, że niektóre serwery
podają w wątpliwość skłonność Pekinu do
realizacji podjętych zobowiązań, nawet przy
uwzględnieniu sytuacji związanej z Covid-19.
Ponieważ w Chinach jest teraz ponad 40
diecezji, które potrzebują nowych biskupów,
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Watykan będzie dążył do ich wyboru i
nominacji oraz zatwierdzenia przez papieża
jeszcze przed październikiem 2022 r., kiedy
zakończy się okres próbny. Byłby to rezultat
realnego wdrożenia tymczasowego porozumienia i demonstracja dobrej woli Pekinu.
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Gianni Criveller z PIME, misjonarz
i naukowiec, który przez 25 lat nauczał
w Chinach, zanim objął obecne stanowisko dziekana studiów w seminarium
PIME w Monzie, w północnych Włoszech,
napisał w czasopiśmie „Mondo e Missione”:
„Niedawno przedłużone porozumienie
między Stolicą Apostolską a Chinami nie
jest [porozumieniem pokojowym] między
obydwiema stronami: nie oznacza końca
problemów katolików w Chinach ani nie
sankcjonuje wolności religijnej w Chinach. To kompromis, przez wielu mocno
krytykowany, a przez innych przyjęty
z nadmiernym entuzjazmem. Nie jest to
sytuacja korzystna dla wszystkich. Uważam,
że Watykan zapłacił wyższą cenę niż Pekin.
Jest to porozumienie, którego być może
Stolica Apostolska nie mogła odrzucić, nie
przyczyniając się do pogorszenia sytuacji
katolików w Chinach”. Wspierając decyzję
Watykanu i podkreślając, że „chińscy
katolicy szanują i kochają papieża i lojalnie
akceptują porozumienie, nawet jeśli im
się to nie podoba”, zasugerował, że częścią
„wysokiej ceny” zapłaconej przez Stolicę
Apostolską jest „osłabienie proroczej roli
Kościoła”, ponieważ nie wypowiada się
publicznie o cierpieniach różnych wspólnot
religijnych w Chinach, w tym buddystów
w Tybecie i muzułmanów w Sinciangu,
a także o łamaniu praw człowieka w Hongkongu i wśród Mongołów na północy Chin.
Uważa, że Chiny zyskały międzynarodowy
prestiż ze względu na stosunki z Watykanem, i twierdzi, że Stolica Apostolska
powinna teraz dążyć do uzyskania konkretnych rezultatów. Obecnie w Chinach
kontynentalnych jest około 100 biskupów
katolickich; wielu jest w podeszłym wieku,
ale wszyscy są teraz zjednoczeni z papieżem
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dzięki umowie. Około 30 z nich należy
do podziemnego Kościoła i odmawia
wstąpienia do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Ich sytuacja stała
się trudniejsza od czasu zawarcia porozumienia, ponieważ wbrew oczekiwaniom Rzymu
władze chińskie wykorzystały je do wywierania presji na nieoficjalnych duchownych,
aby podporządkowali się obecnej polityce
religijnej. Watykan w fazie przedłużenia
będzie dążył do pozytywnego rozwiązania
ich sytuacji, które nie wymagałoby od nich
przystąpienia do Stowarzyszenia Patriotycznego. Przed podpisaniem porozumienia z 2018 r. papież Franciszek okazał
wielkoduszność, uznając pod naciskiem Pekinu siedmiu bezprawnie wyświęconych biskupów. Jest wiele innych nierozwiązanych
kwestii, w których Watykan będzie chciał
osiągnąć kompromis z chińskimi władzami
we właściwym czasie, między innymi zaprzestania poddawania duchownych indoktrynacji politycznej. Jednym z najbardziej
niepokojących zjawisk jest wprowadzenie
w 2018 r. przepisów, które uniemożliwiają
rodzicom nauczanie nieletnich religii,
zabieranie ich do kościoła lub uczestnictwo
dzieci w zajęciach katechetycznych. Nie
można również pominąć nierozwiązanych
kwestii dotyczących miejsca pobytu dwóch
biskupów i tego, czy nadal żyją. Istnieje
także konieczność rozwiązania sytuacji
biskupa Szanghaju Thaddeusa Ma Daquina,
który został aresztowany w dniu święceń biskupich 7 lipca 2012 r. i został pozbawiony
wolności oraz prawa do posługi. Kardynał
Parolin powiedział, że „zdaje sobie sprawę
z istnienia różnych problemów dotyczących
życia Kościoła katolickiego w Chinach”,
ale podkreślił, iż „nie jest możliwe wspólne
stawienie czoła wszystkim problemom”.
Niemniej jednak należy się spodziewać, że
Watykan będzie starał się rozwiązać niektóre
z tych problemów w ciągu najbliższych
dwóch lat. Przed podpisaniem umowy tymczasowej Chiny odmówiły wypowiedzi na te
tematy, mówiąc, że są one przedmiotem do
dalszej dyskusji.
America Magazine
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8 grudnia 2020 r. People Power Under
Attack 2019 przy międzynarodowej
organizacji badawczej CIVICUS Monitor
stwierdziła, że w
 krajach, w których
w ciągu ostatniego roku ograniczane
były swobody obywatelskie, mieszka
dwa razy więcej osób niż w poprzednich
latach. Około 40% światowej populacji żyło
w 2019 r. w krajach objętych represjami,
w porównaniu z 19% w 2018 r., a około
3% światowej populacji żyje obecnie
w państwach, w których ich podstawowe
prawa są ogólnie chronione i szanowane,
podał raport opublikowany 8 grudnia,
dwa dni przed Międzynarodowym Dniem
Praw Człowieka. Atak na społeczeństwo
obywatelskie i podstawowe swobody
utrzymał się w regionie Azji i Pacyfiku na
przestrzeni 2019 r. Najważniejsze naruszenia to cenzura, restrykcyjne prawa,
zniesławienie karalne, nękanie i aresztowania demonstrantów. „Z naszych badań
wynika, że w regionie nadal występuje
regres obywatelskiej przestrzeni dla aktywizmu”– powiedział Josef Benedict, badacz
CIVICUS. W raporcie wyrażono szczególne
obawy dotyczące łamania podstawowych
praw obywatelskich w dwóch krajach
azjatyckich: Indiach i Brunei. Cenzura
jest najczęstszym naruszeniem przestrzeni
obywatelskiej w Azji, występującym w 20
krajach. Chiny pozostają na czele stawki,
ponieważ nadal rozszerzają swój reżim
cenzury, zagłuszając głosy krytyki w prasie
i na portalach społecznościowych. Rząd
zablokował krajowe relacje z antyrządowych
protestów w Hongkongu i w związku z 30.
rocznicą masakry na placu Tiananmen,
a także posługiwał się dużą grupą trolli
internetowych, którzy zakłócali przekaz
w mediach społecznościowych i kontrolowali dyskurs publiczny. Inne kraje regionu,
w tym Bangladesz, Tajlandia i Pakistan,
także wykorzystywały cenzurę. Co najmniej 18 krajów azjatyckich zastosowało
restrykcyjne przepisy, aby stłumić prawa
demokratyczne i polityczne, a niektóre
z nich przyjęły autorytarną taktykę Chin
w kwestii utrzymania władzy i kontrolowania wolności słowa. W regionie tym
powszechnie stosuje się przepisy dotyczące
zniesławienia w celu represjonowania
działaczy i członków opozycji. Takie przepisy zastosowano w Bangladeszu i Malezji.
Pod ścisłym nadzorem znajdują się również
wietnamscy aktywiści. W Kambodży
członkowie opozycyjnej Kambodżańskiej
Narodowej Partii Ratunkowej są rutynowo zastraszani lub atakowani. CIVICUS
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Monitor odnotował niepokojące przypadki
nękania i ataków na demonstrujących
w Hongkongu. Przestrzeń obywatelska gwałtownie się tam kurczy, odkąd
w czerwcu 2019 r. rozpoczęły się masowe
protesty przeciwko proponowanej ustawie
o ekstradycji. Organy bezpieczeństwa użyły
nadmiernej i śmiercionośnej siły względem
demonstrantów i stosowały tortury wobec
aresztowanych działaczy.
UCA News

Źródłlo: Foter.com / CC BY-SA clasesdeperiodismo

15 grudnia 2020 r. Według nowej
analizy Komitetu Ochrony Dziennikarzy (CPJ), organu stojącego na straży
wolności prasy, Chiny już drugi rok
z rzędu przodują w światowym rankingu
państw przetrzymujących dziennikarzy
w więzieniach. Notuje się co najmniej 47

osadzonych dziennikarzy od 1 grudnia,
zarówno tych skazanych w tym roku,
jak odsiadujących dłuższe wyroki. „Prawie połowa uwięzionych w tym roku to
Ujgurowie mieszkający w autonomicznym
regionie Sinciang-Ujgur”, powiedział
Steven Butler z CPJ, który gromadzi
roczne dane na podstawie publicznych
rejestrów, doniesień medialnych i pism
adresowanych do lokalnych urzędników,
prokuratorów i więzień. Obecna rekordowa liczba 274 dziennikarzy skazanych za
wykonywanie zawodu na całym świecie
przyćmiła poprzedni rekord 272 z 2016 r.
Badacze przypisali to częściowo dążeniami
autorytarnych rządów, w tym chińskiego,
do utrudniania publikacji krytycznych
sprawozdań związanych z pandemią.
Według CJP 1 grudnia z tego powodu
w areszcie przebywało trzech dziennikarzy,
w tym Zhang Zhan, była prawniczka
aresztowana w maju pod niejasnym zarzutem „warcholstwa” w jej transmisjach na
żywo o wybuchu koronawirusa w Wuhan.
Oprócz pandemii wymienia się również
pogorszenie stosunków między Pekinem

a innymi głównymi mocarstwami, jako
czynnik przyczyniający się do pogorszenia
sytuacji dziennikarzy w Chinach, szczególnie tych pracujących dla zagranicznych
serwisów informacyjnych. Chiński rząd
od dawna nakłada surowe ograniczenia
na wolność słowa i możliwość publikowania przez media artykułów, które
kwestionują linię usankcjonowaną przez
Partię Komunistyczną – sytuacja, która
zdaniem krytyków pogorszyła się pod
przywództwem prezydenta Xi Jinpinga.
Chiny zajmują obecnie 177 miejsce na
180 krajów w rankingu wolności prasy
w zestawieniu Reporterzy bez Granic 2020,
wyprzedzając jedynie Erytreę, Turkmenistan i Koreę Północną. W imię zapewnienia
„wzajemności” relacji z Chinami administracja Trumpa ograniczyła możliwość
zatrudnienia w chińskich mediach
działających na terenie USA, zmniejszyła
liczbę przyznawanych wiz dla chińskich
dziennikarzy i wyodrębniła szereg serwisów
informacyjnych jako zagraniczne elementy
aparatu chińskiego rządu. Z drugiej strony
Pekin wydalił z kraju amerykańskich
dziennikarzy i zaostrzył przepisy dotyczące
amerykańskich serwisów na swoim terenie. W tym miesiącu chiński ambasador
w USA, Cui Tiankai 崔天凯, powiedział,
że jego rząd rozważy złagodzenie
ograniczeń dla prasy zagranicznej, jeśli rząd
USA zgodzi się „odwrócić kurs”. Steven
Butler z CPJ stwierdził, że postępowanie
administracji Trumpa „przynosi efekt
przeciwny do zamierzonego”.
South China Morning Post

Zimowe igrzyska olimpijskie, hokej na
lodzie kobiet. Źródło: Foter.com / CC BY
Robert Scoble

22 grudnia 2020 r. Nasilone represje rządu
chińskiego od Sinciangu po Hongkong
zagrażają organizacji Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w 2022 r., poinformowała
organizacja Human Rights Watch w liście
do przewodniczącego Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasa
Bacha. Zimowe Igrzyska Olimpijskie
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w Pekinie mają rozpocząć się 4 lutego 2022 r.
Human Rights Watch wyszczególnił obawy
związane z łamaniem praw człowieka w
kontekście organizacji igrzysk w Chinach.
Dotyczą naruszenia wolności mediów i Internetu, więzienia ponad miliona ujgurskich
muzułmanów w obozach „edukacji politycznej” w Sinciangu, braku przejrzystości
w kwestii pochodzenia siły roboczej oraz
zaostrzającej się cenzury w Hongkongu.
Human Rights Watch sporządził dokładną
dokumentację dowodzącą, że sytuacja znacznie się pogorszyła od igrzysk olimpijskich
w Pekinie w 2008 r. „Nasilające się represje
rządu chińskiego podważają podstawowe prawa, które są niezbędne do organizacji igrzysk
olimpijskich – powiedział Minky Worden,
dyrektor globalnych inicjatyw w Human
Rights Watch. – MKOl musi wyjaśnić, w jaki
sposób zapewniona zostanie ochrona praw
człowieka”. Takie działanie byłoby zgodne z
krokami określonymi w Wytycznych ONZ
dotyczących biznesu i praw człowieka („Zasady przewodnie”) oraz z trwającymi pracami
MKOl nad budowaniem strategicznych ram
praw człowieka. Już wcześniej, w grudniu
2020 r., Międzynarodowy Komitet Olimpijski
opublikował swój raport ekspercki „Zalecenia
dotyczące strategii praw człowieka MKOl”.
„MKOl milczy na temat represji chińskiego
rządu w związku z letnimi igrzyskami
olimpijskimi 2008” – powiedziała Sophie
Richardson, dyrektorka ds. Chin w Human
Rights Watch. Organizacja letnich igrzysk
olimpijskich w Chinach w 2008 r. związana
była z licznymi przypadkami naruszania praw
człowieka, m.in. przymusowymi eksmisjami i
uciszaniem działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Nikomu nie udało się uzyskać
pozwolenia na protest w strefach, które rząd
zgodził się przeznaczyć na igrzyska, a jedna
osoba, która próbowała je otrzymać, została
uwięziona za próbę uzyskania pozwolenia.
10 lipca 2019 r., dwa miesiące po wyjściu z
więzienia, Ji Sizun zmarł w areszcie w szpitalu
w prowincji Fujian w wyniku odniesionych
obrażeń. Chiński rząd pod przywództwem
prezydenta Xi Jinpinga znacznie zaostrzył
nadzór społeczny i umocnił zwierzchnictwo
Komunistycznej Partii Chin. Ich działania
prowadzą do ograniczenia wolności religijnej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i
kontroli Internetu, mediów i uniwersytetów.
Odpowiadają za uwięzienie wielu działaczy i
dziennikarzy pod bezpodstawnymi zarzutami oraz za prześladowanie ujgurskich
muzułmanów w Sinciangu wraz z innymi
mniejszościami etnicznymi, a także za drastyczne ograniczenie swobód w Hongkongu.
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Chiński rząd dodatkowo zmniejszył dostęp
do większości wirtualnych sieci prywatnych
(VPN), z których wielu dziennikarzy i innych
osób w Chinach korzysta w celu obejścia
krajowej cenzury internetowej, znanej jako
Projekt Złota Tarcza. Jak stwierdził Human
Rights Watch, zatrzymanie w grudniu dziennikarki agencji prasowej Bloomberg Haze
Fan w Pekinie i wydawcy Jimmy’ego Lai w
Hongkongu pokazują, że chińskie władze nie
przestrzegają wymogów wolności mediów i
praw człowieka, które są kluczowe dla organizacji igrzysk. Chińskie władze wykorzystały
igrzyska w 2008 r. do uzasadnienia rozbudowy krajowego aparatu bezpieczeństwa oraz
inwestycji i promocji technologii nadzoru.
Human Rights Watch

Źródło: Foter.com / CC BY cattan2011

28 grudnia 2020 r. Zhang Zhan 张展,
37-letni była prawniczka i dziennikarka, którą aresztowano w maju
podczas nagrywania relacji z Wuhan,
została skazana na cztery lata
więzienia. Zhang została aresztowana

za „prowokowanie kłotni i nieszczęść” –
oskarżenie to jest powszechnie stosowane
wobec dysydentów, aktywistów i dziennikarzy. W zeszłym miesiącu została
także oskarżona o rozpowszechnianie
fałszywych informacji za pośrednictwem
mediów internetowych, takich jak WeChat, Twitter i YouTube. Zhang leżała
związana 24 godziny na dobę i karmiona
sondą po rozpoczęciu strajku głodowego,
powiedział jej adwokat Zhang Keke. Na
blogu napisał, że jego klientka schudła od
15 kg do 20 kg, a jej włosy zostały krótko
obcięte. Zhang pojawiła się w sądzie na
wózku inwalidzkim, a jej matka wybuchła
płaczem, gdy ogłoszono werdykt. W dniu
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skazania zaprzeczyła zarzutom i zapewniła,
że wszystkie

jej raporty dotyczące reakcji na epidemię opierały się na relacjach
z pierwszej ręki od mieszkańców. Jej
reportaże wideo były często krytyczne
wobec cenzury. W innych oskarżyła władze
o łamanie podstawowych praw człowieka
i wezwała do uwolnienia kolegów po fachu,
którzy zostali aresztowani za doniesienia
z Wuhan. Należą do nich: Fang Bin 方斌,
Chen Mei 陈玫, Cai Wei 蔡伟 i Chen Qiushi 陈秋实. W poniedziałek rozpoczął się
także proces dziesiątki mieszkańców Hongkongu, którzy w sierpniu zostali zatrzymani po rzekomej próbie ucieczki łodzią na
Tajwan. Grupa jest oskarżona o organizowanie lub udział w nielegalnym przekroczeniu granicy. Dwóch pozostałych członków
tej grupy jest nieletnich i będą sądzeni
w innym terminie. Rodziny powiedziały, że
poinformowano ich o rozprawie dopiero w piątek, za późno, aby udać się do
Shenzhen i zakończyć obowiązkową dla
wszystkich kwarantannę na czas. Proces nie
jest transmitowany, a media nie są w stanie
dostać się do sali sądowej. Urzędnicy
sądowi ogłosili, że proces był otwarty dla
publiczności, ale wszystkie miejsca zostały
już zarezerwowane. Przed rozprawą Departament Stanu USA zażądał dla wszystkich
uwolnienia. Notorycznie nieprzejrzysty
system wymiaru sprawiedliwości w Chinach daje około 99% wyroków skazujących,
a oskarżonym często odmawia się pełnej
pomocy prawnej. Procesy sądowe dwunastki z Hongkongu i Zhang toczyły się
bez uprzedzenia, w okresie wzmożonej
aktywności chińskich władz, które już
w przeszłości wykorzystywały okres
świąteczny, aby przeprowadzać posiedzenia
i dokonywać aresztowań. Tylko w grudniu władze aresztowały dziennikarkę
Bloomberga Haze Fan (Fan Ruoyi 范若
伊), działacza na rzecz praw człowieka Ou
Biaofena 欧标芬 i reportera Du Bina 杜
斌. Podobno odroczyły też proces australijskiego pisarza Yanga Hengjuna 杨恒
均, oskarżonego o szpiegostwo i rzekomo
torturowanego podczas jego dwuletniego przebywania w areszcie. Dodatkowo,
w niedzielę sąd odmówił apelacji od
czteroletniego wyroku złożonej przez Yu
Wenshenga 余文生, prawnika zajmującego
się prawami człowieka. „Masowe aresztowania osób, które przekazują informacje,
dodatkowo utrudniają przepływ informacji o sytuacji w Chinach – powiedział
Yaqiu Wang (Wang Yaqiu 王亚秋), badacz
Human Rights Watch. – Rządy na całym

świecie powinny naciskać na Pekin, aby
natychmiast uwolnił bezprawnie przetrzymywanych dziennikarzy i aktywistów”.
The Guardian
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Statystyka religii i Kościołów
w Chińskiej Republice Ludowej za
rok 2019*1
Katharina Wenzel-Teuber

文件
文件
zentowane w listopadzie 2017 roku6; tutaj przytoczone zostały na podstawie numeru 1 (2019) czasopisma „Kaifang
shidai” 开放时代 (Open Times) w Kantonie. Wszyscy trzej
badacze są pracownikami Wydziału Socjologii Uniwersytetu
Pekińskiego.
1.1. Pytania dotyczące religii

1. Nowości zaczerpnięte z China Family
Panel Studies – „Ilu protestantów jest
tak naprawdę w Chinach?”
W opublikowanym w roku 2019 artykule, bazującym na
badaniach China Family Panel Studies (CFPS: Zhongguo jiating zhuizong diaocha 中国家庭追踪调查), które przeprowadzono w latach 2012, 2014 i 2016, autorzy szacują liczbę
protestantów w Chinach na około 40 milionów2. Analiza ta
w znacznym stopniu przyczyniła się zapewne do skorygowania i zwiększenia szacunkowej liczby Protestantów na rok
2018, opublikowanej przez Radę Państwa w odniesieniu do
wolności religijnej. Na łamach „China heute” wspominaliśmy już dwukrotnie o China Family Panel Studies. Jest to
próba ustalenia średniej krajowej dotyczącej zadowolenia społecznego w relacji do sytuacji gospodarczej oraz innych wymiarów życia społecznego. Projekt ten finasowany jest przez
rząd chiński za pośrednictwem Uniwersytetu Pekińskiego.
Działający na tej uczelni Instytut Nauk Społecznych od roku
2010 przeprowadza w regularnych odstępach sondaże wśród
rodzin oraz pojedynczych osób w 25 lub 31 prowincjach,
miastach oraz regionach autonomicznych, z wyjątkiem prowincji Sinkiang, Tybetu, Qinghai, Mongolii Wewnętrznej,
Ningxia oraz Hainan. W sondażu bierze udział z reguły 16
000 gospodarstw domowych3. Hongkong, Makau i Tajwan
nie są w tym sondażu uwzględniane. Już sondaże z lat 2012
oraz 2014 zawierały pytania dotyczące religii4. Także w sondażu z roku 2016 były zawarte pytania dotyczące religii. Bazując na wynikach obu wcześniejszych sondaży z roku 2012
i 2014, naukowcy Lu Yunfeng, Wu Yue oraz Zhang Chunni
usiłują znaleźć odpowiedź na skomplikowane pytanie: „ilu
protestantów jest tak naprawdę w Chinach?”5. Wyniki ich
badań zostały po raz pierwszy, według nich samych, zapre*

Statystyka ukazała się w „China heute“ 39 (2020), nr 1 (205).

2 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 175.
3 Zob. autoprezentację na stronie projektu: www.isss.pku.edu.cn/cfps/en/
about/introduction/index.htm (w języku angielskim) i www.isss.pku.edu.
cn/cfps/index.htm (jęz. chiński) i Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni
2019, s.167–168.

W sondażu z roku 2012 pierwsze pytanie modułu dotyczącego religii brzmiało: „Jakiego jest pan/pani wyznania
(dosłownie do jakiej religii pan/pani należy)?”. Możliwe odpowiedzi to: 1. Buddyzm; 2. Daoizm; 3. Islam; 4. Protestantyzm; 5. Katolicyzm; 6. Żadna religia; 7. Inne religie (proszę
podać nazwę). W roku 2014 pytanie zawarte w sondażu
brzmiało: „W co pan/pani wierzy?”. Możliwe odpowiedzi
to: 1. Budda, Bodhisattwa; 2 . Bóstwa daoistyczne oraz nieśmiertelni; 3. Allach; 4. Bóg katolików; 5. Bóg protestantów
[protestanci i katolicy używają w języku chińskim różnych
pojęć na określenie Boga7]; 6. Zmarli przodkowie; 7. W nic
z wymienionych powyżej8. Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź. Jak wyjaśniają Lu i Zhang, w roku 2014 pytano nie
jak w 2012 roku o przynależność do konkretnej religii, ponieważ taka identyfikacja nie jest u Chińczyków systematycznie
ukształtowana, ale w centrum pytania postawiono bóstwa,
aby ustalić procent osób w ogóle wierzących9. W trzecim sondażu z roku 2016 powrócono do sformułowania: „do jakiej
religii pan/pani należy?”. Poza tym pytano o częstotliwość
praktyk religijnych, nabożeństw i modlitw w przypadku protestantów, katolików i muzułmanów, a także składania ofiar
z kadzidła i czci oddawanej Buddzie w przypadku innych
religii. Pytanie to zadano także tym, którzy nie zdeklarowali
swojej przynależności do jakiejkolwiek religii. Ponieważ sondażami objęte były za każdym razem te same gospodarstwa
domowe i osoby prywatne, możliwe było stwierdzenie, jaka
jest reakcja na zmiany w sformułowaniu pytań10.
1.2. Jawni, ukryci, potencjalni i praktykujący wierni
Aby ustalić realną liczbę protestantów w Chinach, badacze Lu, Wu i Zhang dokonali podziału na cztery grupy:
„jawni protestanci” (gongkai de jidutu 公开的基督徒, open
Protestants) i „ukryci protestanci” (yinzang de jidutu 阴藏
的基督徒, hidden Protestants) oraz „protestanci potencjalni
6 Tamże, s. 175.
7 Katolicy używają tianzhu 天主, a protestanci – shangdi 上帝albo też shen
神. Przyp. red.
8 Tamże, s. 168.

4 Zob. omówienie wyników w: Wenzel-Teuber 2015, s. 22–27, i tejże 2017,
s. 24–25.

9 Lu Yunfeng – Zhang Chunni 2016, s. 38 i 46; zob. Wenzel-Teuber 2017,
s. 24–25.

5 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019.

10 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 168.
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/ nominalni” (mingyi de jidutu 名义的基督徒, nominal
Protestants) i „praktykujący [dosłownie: pobożni] protestanci” (qiancheng de jidutu 虔诚的基督徒, committed
Protestants). Autorzy stosują konsekwentnie ten podział
wprawdzie tylko w stosunku do protestantów, których zbadanie leży w centrum ich zainteresowania, ale przy okazji
podają też liczby dotyczące innych religii.
1.2.1. Jawni protestanci i wierni innych religii
Do tej kategorii zaliczają autorzy tych ankietowanych,
którzy przyznali otwarcie w sondażach swoją przynależność do protestantyzmu (lub do jakiejś innej religii) lub
wierzą w Boga protestantów (lub bóstwa innych religii).
Autorzy przyjęli, że liczba protestantów w sondażu z roku
2016 stanowiła 28 290 000. Jest to 2,06% ludności w przeliczeniu na liczbę całej populacji z 2015 roku i biorąc pod
uwagę, że ten procent jest wśród nieletnich taki sam jak
wśród dorosłych11.
Tabela 1: Przynależność religijna wśród dorosłych Chińczyków (%)
2012

2014

2016

Buddyzm

6,93

15,82

8,96

Daoizm

0,33

0,74

0,45

Islam

0,38

0,38

0,50

Protestantyzm

1,78

2,05

2,06

Katolicyzm

0,35

0,32

0,46

inne

0,10

kult przodków
kilka religii

–
–

5,85

–

0,35
–

0,74

0,05

żadna religia

90,13

74,10

87,17

razem

100,00

100,00

100,00

Liczba ankietowanych

30 859

29572

30550

Uwaga: Dane za 2012, 2014 i 2016 r. pochodzą z rządowego badania
CFPS, zostały statystycznie zweryfikowane.
Źródło: Lu Yunfeng, Wu Yue, Zhang Chunni, 2019, s. 170, tabela 1.

Nadmienić należy, że Lu Yunfeng stwierdził w 2014 roku,
że liczba buddystów oraz wyznawców islamu jest prawdopodobnie zaniżona, ponieważ takie prowincje i regiony jak Sinkiang, Tybet, Qinghai, Mongolia Wewnętrzna oraz Ningxia
nie były objęte sondażem, a zamieszkuje je największa liczba
wyznawców buddyzmu i islamu12. Fakt, że w tych regionach
mieszka zazwyczaj mniej chrześcijan niż w innych częściach
kraju, może natomiast zwiększyć odsetek chrześcijan w danych ustalonych przez CFPS13.

11 Tamże, s. 170. Według mikrospisu w 2015 r. całkowita populacja ChRL
wynosiła około 1 373,49 mln; zob. tamże, s. 178, przypis 23.
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1.2.2. „Ukryci” protestanci – z uwzględnieniem
danych dotyczących innych religii
Aby ustalić liczbę protestantów, którzy nie chcą przyznać
się otwarcie w sondażach do wyznawania tej religii (szczególnie członków tak zwanych Kościołów domowych) uczeni
postanowili posłużyć się dwiema następującymi metodami.
Pierwsza metoda to pytanie o częstotliwość praktyk religijnych. W sondażu z roku 2016 ankietowani pytani byli
o ich praktyki religijne – także ci, którzy nie zdeklarowali
przynależności do jakiejkolwiek religii. Podstawą do przyjęcia tej metody było założenie, że „protestanci przynajmniej
raz w tygodniu biorą udział w nabożeństwach”. Jeżeli więc
ktoś deklarował się w sondażu jako osoba nienależąca do żadnej religii, a jednocześnie przyznawał się do chodzenia na nabożeństwa przynajmniej dwa do trzech razy w miesiącu, badacze kwalifikowali go jako „ukrytego protestanta”. 87,17%
ankietowanych odpowiedziało, iż nie należą do żadnej religii,
0,41% z nich przyznało jednak, że przynajmniej dwa razy
w miesiącu lub częściej biorą udział w nabożeństwach. Fakt
ten był dla Lu, Wu oraz Zhanga podstawą do wyliczenia, że
0,36% pytanych to ukryci protestanci14.
Druga metoda to zmiana w sformułowaniu pytania
w sondażach z roku 2014 i roku 2016. Lu, Wu i Zhang założyli, że niektórzy protestanci nie chcą przyznać się oficjalnie
do swojej przynależności religijnej, ale nie będą wypierać się
wiary w Boga. W wyniku porównania wyłonili oni te osoby,
które zadeklarowały w roku 2016, iż nie należą do żadnej
religii, jednak w roku 2014 przyznali się do wiary w Boga
protestantów. W tej grupie – 0,49% ankietowanych – przypuszcza się również istnienie „ukrytych protestantów”15.
Podobnymi metodami starano się także ustalić „ukrytych
wyznawców” innych religii. Spośród tych, którzy deklarowali brak przynależności do jakiejkolwiek religii w roku 2016,
w roku 2014 przyznało się 7,21% do wiary w Buddę lub Bodhisattwy, 0,48% do wiary w bogów daoistycznych i w nieśmiertelnych, 0,03% do wiary w Allaha oraz 0,08% do wiary
w katolickiego Boga16.
Aby ustalić liczbę „ukrytych protestantów” badacze dodali obie wartości (0,36% i 0,49%) co dało im sumę 0,85%
wszystkich ankietowanych w roku 2016. Porównując to
z całkowitą liczbą ludności Chin otrzymali oni szacunkową
liczbę 11,67 milionów „ukrytych protestantów” w Chinach17.
14 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 171–172. Jednak autorzy
uznali, że wśród zidentyfikowanych w ten sposób „ukrytych protestantów”
mogli być również katolicy, prawosławni czy mormoni (tamże).
15 Tamże, s. 172.

12 Lu Yunfeng 2014, s. 12–14; por. Wenzel-Teuber 2015, s. 23.

16 Tamże.

13 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 176.

17 Tamże.
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Tabela 2. Zmiana odpowiedzi badanych uczestników CFPS w 2014
i 2016 r. (%)
2014

2016

Buddyzm

Daoizm

Islam

Protestantyzm

Katolicyzm

N/0

N

T

T

79,96

86,69

87,14

86,68

87,09

4,54

0,07

0,28

1,21

0,18

T
N/0

N

7,21

0,48

0,03

0,49

0,08

T

4,48

0,42

0,22

0,86

0,28

T

R

3,82

12,34

12,33

10,76

12,37

Uwaga: N(ie) oznacza brak przekonań religijnych, T(ak) oznacza wiarę
w określoną religię (CFPS 2016) lub Boga czczonego w ramach odpowiedniej religii (CFPS 2014), 0 oznacza brak wskazania, R oznacza inną religię
od tej, którą zadeklarowano w 2014 r. Dane pochodzą z ogólnokrajowej
próby CFPS, której podstawą jest cała próba z 2016 r. i są już ważone.
Źródło: Lu Yunfeng – Wu Yue — Zhang Chunni 2019, s. 173, tabela 3.
Tabela 3. Odpowiedzi badanych uczestników z CFPS 2016 na pytanie o ich
wiarę w trzech rundach ankiety (%)
Co najmniej raz
wyraził swoje przekonanie

We wszystkich trzech ankietach wyraził to samo przekonanie bez zmian

Buddyzm

17,7

1,89

Daoizm

1,27

0,02

Islam

0,55

0,23

Protestantyzm

2,89

0,92

Katolicyzm

0,69

0,15

Uwaga: za podstawę przyjęto ogólnokrajową próbę CFPS 2016, dane są
już ważone.
Źródło: Lu Yunfeng - Wu Yue - Zhang Chunni 2019, s. 173, tabela 4.

1.2.3. „Potencjalni” protestanci i wierni innych
religii
Jako „potencjalnych protestantów” Lu, Wu i Zhang zdefiniowali tych ankietowanych, którzy przynajmniej w jednym z trzech sondaży przyznali się do przynależności do
religii protestanckiej albo do wiary w Boga protestantów18.
2,89% ankietowanych przyznało się przynajmniej w jednym
z sondaży do protestantyzmu, co według obliczeń Lu, Wu
i Zhanga daje szacunkową liczbę około 39,69 milionów „potencjalnych protestantów” w Chinach19.
1.2.4. „Praktykujący protestanci” i fenomen „wiary
bez praktyki” we wszystkich pięciu religiach
Jako kryterium „praktykującego protestanta” badacze
przyjęli praktyki religijne. Tych spośród „potencjalnych protestantów”, którzy przyznali się do praktyk religijnych dwa
lub trzy razy w miesiącu [udział w nabożeństwach], uznali
zatem za „praktykujących protestantów”, a stanowiło to
1,54% wszystkich ankietowanych, co w przełożeniu na całą
populację odpowiada 21,15 milionom ludzi20.
18 Tamże, s. 173.
19 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 173.
20 Tamże, s. 174.
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Jak podają Lu, Wu i Zhang, zjawisko „wiary bez praktyki” spotykane jest we wszystkich religiach. W sondażu z roku
2016 ujawnił się duży procent tych, którzy opowiadali się za
przynależnością do jakiejś religii, ale nie brali udziału w żadnych praktykach. Fenomen ten najbardziej da się zauważyć
w katolicyzmie: 45,1% osób deklarujących się jako katolicy
przyznało, iż nigdy nie brało udziału w praktykach religijnych. Na drugim miejscu znajduje się islam 43,3%, protestantyzm 34%, buddyzm 27,3% i daoizm 23,3%, których
podany procent wyznawców zdeklarował, iż nigdy nie brali
udziału w praktykach religijnych. Autorzy sondażu są zdania, że wśród tej grupy ludzi identyfikacja z religią dokonuje
się poprzez rodzinę (rodziców), natomiast sami pytani nie
mają z nią ściślejszego kontaktu. Jednak wiara rodziców nie
była przedmiotem sondażu21.
1.3. Zatem ilu jest tak naprawdę protestantów?
Aby dać odpowiedź na to pytanie, autorzy dokonali zestawienia w następującej tabeli:
Tabela 4. Szacunki dotyczące liczby protestantów w Chinach
Metoda
oszacowania

procent (%)

Liczba
(w milionach)

oszacowanie 1

jawni protestanci

2.06

28,29

oszacowanie 2

ukryci protestanci

0,85

11,67

oszacowanie 3

potencjalni protestanci

2,89

39,69

oszacowanie 4

praktykujący protestanci

1,54

21,15

oszacowanie 5

jawni + ukryci protestanci

2,91

39,97

Źródło: Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni, 2019, s. 174, tabela 5.

Oszacowanie 1 – „jawni protestanci”: są to ci, którzy
w sondażu z 2016 roku gotowi byli oficjalnie zdeklarować
swoją przynależność do protestantyzmu. Według autorów
mogą to być zarówno członkowie tzw. Kościołów „trzech
samodzielności”, jak również członkowie Kościołów domowych22 . Badacze zwracają również uwagę na to, że także
liczba badanych w innych sondażach, przyznających się oficjalnie do protestantyzmu, oscyluje wokół 2%23.
21 Tamże, s. 173–174. To założenie wydaje się wiarygodne, ponieważ wielu
katolików pochodzi z rodzin katolickich od pokoleń i wśród muzułmanów
tożsamość religijna jest również bardzo silnie powiązana z pochodzeniem
etniczno-rodzinnym, podczas gdy – ze względu na szybki rozwój wspólnot
w ostatnich dziesięcioleciach – wielu protestantów stanowi pierwsze lub
drugie pokolenie wyznawców.
22 Tamże, s. 174.
23 Tamże, s. 170. Autorzy powołują się m.in. na temat chińskiego ogólnego
badania społecznego (Chinese General Social Survey [CGSS], Zhongguo
zonghe shehui diaocha 中国综合社会调查) (ostatnio w 2015 r.: 2,13%);
World Value Service (WVS, Shijie jiazhiguan diaocha世界价值观调查)
(ostatnio w 2012 r.: 2,61%) oraz badanie gospodarstw domowych przeprowadzone w latach 2008/2009 i opublikowane w 2010 r. przez Chińską
Akademię Nauk Społecznych (the Chinese Academy of Social Sciences:
CASS) (1,8%); por. tamże, s. 171, grafika 1, legenda. W tym miejscu
podają również szacunki Pew Forum on Religion & Public Life (PFRPL,
Washington DC) (2011: 4,3%). W przypadku badania gospodarstw
domowych CASS por. Malek 2011, s. 27f., 36f. i Wenzel-Teuber 2012, s.
27, 29. Raport o chrześcijaństwie PFRPL z 2011 r. por. Wenzel-Teuber
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Oszacowanie 2 – „ukryci protestanci”: to ci, którzy
w sondażu z roku 2016 podali, że nie przynależą do żadnej
religii a jednocześnie biorą regularny udział w praktykach religijnych. Natomiast w sondażu z roku 2014 zadeklarowali,
że wierzą w Boga protestantów. Autorzy przypuszczają, iż
chodzi tutaj o członków Kościołów domowych24.
Oszacowanie 3 – „potencjalni protestanci”: to ankietowani z roku 2016, którzy przynajmniej w jednej serii pytań
odpowiedzieli pozytywnie na pytanie o przynależność do
protestantyzmu.
Oszacowanie 4 – „praktykujący protestanci”: to ci, którzy w sondażu z 2016 roku zdeklarowali, iż są protestantami
i regularnie praktykują.
Oszacowanie 5 – to suma „jawnych” i „ukrytych” protestantów.
Daje ona 2,91% wszystkich pytanych, a więc około 39,97 miliona.
Oszacowanie 3 i oszacowanie 5 są prawie identyczne. Na
ich podstawie można stwierdzić, jakkolwiek bez całkowitej
pewności, że w roku 2016 było w Chinach 40 milionów protestantów25.
1.4. „Spór o liczby”, intencja oraz recepcja badań
Lu Yunfeng, Wu Yue oraz Zhang Chunni wspominają na
początku ich artykułu o „sporze o liczby”, mającym miejsce
od dawna i dotyczącym liczby protestantów w Chinach oraz
o próbie naukowego i racjonalnego zbadania tego problemu.
Zwracają przy tym uwagę na następujące liczby: według oficjalnych danych rządowych w roku 1949 było w Chinach
700 000 protestantów (stanowiło to 0,17% całej ludności).
Według „Dokumentu nr 19” wydanego przez Komitet Centralny Partii Komunistycznej w roku 1982 było 3 miliony
protestantów i 3 miliony katolików.
W 1997 roku według publikacji Rady Państwa Chiny liczyły 10 milionów protestantów, a na rządowej stronie internetowej w roku 2005 jest mowa o 16 milionach. W publikacji na temat wolności religijnej z roku 2018 liczba ta wynosi
38 milionów protestantów. Tym oficjalnym liczbom odpowiadają zagraniczne szacunki, które mówią na przykład o 80
milionach protestantów, jak np. w książce Dawida Aikmansa Jesus in Beijing. How Christianity is Transforming China
and Changing the Global Balance of Power (Waszyngton
2003), albo też o 83,5 miliona protestantów według szacunku [ewangelickiej organizacji protestanckiej] Asia Harvest
z roku 2010. Autorzy artykułu poddają w wątpliwość –
krążące za granicą pogłoski – jakoby Ye Xiaowen, ówczesny
dyrektor Biura do Spraw Religijnych, miał podczas dwóch
2013, s. 25–26; oszacował, że w Chinach kontynentalnych jest 4,3% (58,04
miliona) protestantów i 0,7% (9 milionów) katolików.
24 Zob. s. 174.
25 Zob. s. 175.
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posiedzeń Instytutu Religii przy Chińskiej Akademii Nauk
Społecznych powiedzieć, że w Chinach jest 130 milionów
chrześcijan26.
Powodem tych olbrzymich rozbieżności są, jak sądzą
autorzy, „różne źródła szacowania”. Statystyki rządowe
opierają się na liczbach podawanych przez Kościoły zorganizowane w myśl zasady „trzech samodzielności”, natomiast
szacunki zagraniczne starają się uwzględnić także niezależne
Kościoły domowe i w ten sposób podawane przez nie liczby
są zawsze wyższe. Także konflikt interesów odgrywa tutaj
niemałą rolę: urzędy nadzorujące aktywności religijne, podają zaniżone liczby, aby nie okazało się, że ich kontrola nie
przynosi żadnych efektów. Zagraniczne organizacje misyjne
wręcz przeciwnie, chcą wykazać się dobrymi wynikami ich
pracy oraz sukcesem w ewangelizacji Chin. Podawane przez
nie wysokie liczby wiernych budzą czujność czynników oficjalnych w stosunku do wzrostu protestantyzmu. Autorzy
odwołują się w tym miejscu do teorii, jakoby nadmierny
wzrost protestantyzmu na terenach wiejskich doprowadził
do zakłócenia „ekologii religijnej” (zongjiao shengtai 宗
教生态)w Chinach. Teoria ta traktuje protestantyzm jako
„zagrożenie” i jest w Chinach, jak twierdzą autorzy, szeroko
rozpowszechniona27.
Wyniki badań Lu Yunfenga, Wu Yue i Zhang Chunni na
podstawie danych sondażowych cieszą się całkowitym uznaniem. Po raz pierwszy autorzy zaprezentowali je na posiedzeniu w roku 2017. W marcu 2018 roku Lu Yunfeng przedstawił te wyniki badań na konferencji „Chrześcijaństwo
w Chinach. Dotarcie, akceptacja i inkulturacja” zorganizowanej przez Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie,
na której to, według sprawozdania z konferencji, podał liczbę
38 milionów protestantów28, a także przytoczył te dane na
zorganizowanym przez CASS „Forum badania chrześcijaństwa 2018”29.
26 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 165–166. Rzekome
oświadczenie Ye Xiaowena zostało po raz pierwszy opublikowane w 2008
r. Przez X. [Boba] Fu w dokumencie „Prześladowania protestantów w Chinach, gdy zbliżają się igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 r.”, China Aid
Association, 2008. Krąży od dziesięciu lat i jest często cytowany, ale brakuje
dowodów na to, że Ye rzeczywiście to powiedział. Również autorzy nie
twierdzą, że to zrobił. Tamże, s. 166, przypis 12. [Tekst Boba Fu pod tym
tytułem można znaleźć tutaj: https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/hearings/2008/CECC%20Hearing%20Testimony%20-%20Xiqiu%20Bob%20Fu%20-%206.18.08.pdf. Twierdzi się,
że Ye Xiaowen mówił o 130 milionach chrześcijan, w tym o 20 milionach
katolików].
27 Tamże, s. 166–167. W tej części autorzy cytują eseje różnych naukowców.
Twórcą teorii ekologii religijnej jest Mou Zhongjian, profesor religioznawstwa na chińskim Uniwersytecie Minzu. Mou wzywa do promowania
tradycyjnych wierzeń ludowych i sinizacji chrześcijaństwa jako środka
przeciw utracie równowagi ekologicznej religii. Twierdzi: „Zachodnie siły
wroga próbują schrystianizować Chiny, naszym środkiem zaradczym jest
sinizacja chrześcijaństwa”. Zob. Mou Zhongjian 2012, szczególnie s. 8–10.
Zob. także Mohseni Kabir Bäckström 2019.
28 Zobacz raport z konferencji Moniki Romano w „La Gregoriana” 23
(2018), nr 53, s. 24–26.
29 „Kan Baoping mushi: Buyao jujiao yu neidi jidutu shuliang zhenglun, yao
jieli jianzao jiankang jiaohui” 2018.
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W księdze wolności religijnej opublikowanej przez Radę
Państwa 3 kwietnia 2018 roku pod tytułem China’s Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief
wymieniona jest również liczba 38 milionów protestantów
w Chinach – co oznacza podwojenie dotychczasowej oficjalnej liczby30. Nasuwa się przypuszczenie, że liczba ta została przejęta z sondaży, a sami ich autorzy Lu, Wu i Zhang je
potwierdzają31. Jak podaje The China Christian Daily inni
uczestnicy wspomnianego powyżej „Forum” mówili raczej
o zmniejszaniu się liczby protestantów w Chinach. Na przykład jeden z pastorów pracujących w prowincji Shandong
twierdzi, że liczba protestantów w tej prowincji, przynajmniej
w Kościołach należących do Patriotycznego Ruchu Potrójnej
Autonomii, raczej zmniejsza się aniżeli wzrasta. Powodem
zawyżonych szacunków są według niego: podwójne liczenie
protestantów migrujących ze wsi do miast, niewykreślanie
zmarłych z list członków, ochrzczeni, ale niepraktykujący
wierni oraz celowe zawyżanie liczb.
Według „The China Christian Daily” liczby uzyskane
w sondażach wywołały wśród chińskich protestantów debatę
o tym, czy nie są one aby manipulowane przez rząd. Niektórzy
jednak uważają, że warto się nad nimi zastanowić32.
1.5. Własne obserwacje
Lu Yunfeng, Wu Yue i Zhang Chunni powołują się w artykule kilkakrotnie na dane dotyczące innych religii z przeprowadzonego przez nich sondażu, nie przekładają jednak tych
danych na ogół społeczeństwa. Poniżej zostanie podjęta próba
ustalenia relacji ankietowanych, którzy zdeklarowali się jako
protestanci w stosunku do całego społeczeństwa oraz zastosowania tej relacji także do innych religii33 w celu uświadomienia
sobie, jakie mogłoby to mieć dla nich znaczenie i czy rzeczywiście są one wiarygodne. Obliczenia te są prowizoryczne i nie
mają podstaw naukowych.
„Jawna” przynależność religijna (por. tabela 1)
„Jawni protestanci”: 2,06% w sondażu z 2016 roku; to odpowiada 28,29 milionom wiernych;
„jawni” buddyści: 8,96%, odpowiada to 123,05 milionom
wiernych;
30 Ostatnio – według szacunków państwowych – w Chinach żyło 23,05 mln
protestantów. Wynika to z sondażu gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2010 roku przez Chińską Akademię Nauk Społecznych
w latach 2008–2009. Zobacz także Wenzel-Teuber 2018, s. 38.
31 Piszą: „Jeśli powie się, że istnieje związek między naszymi badaniami a Białą Księgą, to z porządku chronologicznego wynika, że to wyniki naszych
badań mogły mieć wpływ na Księgę, a nie odwrotnie”. Lu Yunfeng – Wu
Yue – Zhang Chunni 2019, s. 175–176.
32 Zhang, Cindy – Ruth Wang 2019.
33 Te same wyniki uzyskuje się, jeśli odsetki wyznawców religii określone
w badaniu CFPS zostają zastosowane bezpośrednio do całkowitej populacji
z mikrospisu z 2015 roku wykorzystanego przez naukowców w ich badaniu, która wynosiła około 1373,49 mln osób; zob. Uwagi 9.
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„jawni” daoiści: 0,45%, odpowiada to 6,18 milionom wiernych;
„jawni” muzułmanie: 0,5% odpowiada to 6,87 milionom wiernych;
„jawni” katolicy: 0,46% odpowiada to 6,32 milionom wiernych.
„Potencjalna” przynależność religijna (por. tabela 3)
„nominalni protestanci”: 2,89% w sondażu z roku 2016
odpowiada to 39,69 milionom wiernych;
analogicznie do tego:
„nominalni” buddyści: 17,7% odpowiada to 243,08 milionom wiernych;
„nominalni” daoiści: 1,27% odpowiada to 17,44 milionom
wiernych;
„nominalni” muzułmanie: 0,55% odpowiada to 7,55 milionom wiernych;
„nominalni”
katolicy;
0,69%
odpowiada to 9,48 milionom wiernych.
Jak można zauważyć, liczba protestantów opublikowana
w księdze o wolności religijnej, odpowiada liczbie „nominalnych protestantów” w sondażu przeprowadzonym przez Lu,
Wu i Zhanga, albo może nawet została przez nich powtórzona.
Co do innych religii, nie ma podobnej relacji. Już sama liczba
buddystów przekracza wielokrotnie liczbę 200 milionów podaną w księdze o wolności religijnej, a dotyczącą wiernych wszystkich religii. Obliczona liczba 7,55 miliona „potencjalnych” muzułmanów w Chinach wydaje się o wiele za mała (w relacji do
liczby mieszkańców i przy uwzględnieniu tego, że ludność 10
mniejszości narodowych jest muzułmańska). Dużą rolę odegrał
tutaj zapewne fakt, że prowincje i regiony zamieszkałe przez muzułmanów, takie jak Sinkiang, Ningxia i Qinghai, nie były objęte sondażem. Jeżeli chodzi o katolicyzm, to liczba 6 milionów
opublikowana w księdze wolności religijnej odpowiada liczbie
sondażowej 6,32 miliona „jawnych” katolików. W przeciwieństwie do tego liczba „nominalnych” katolików 9,48 miliona
pokrywa się z szacunkową liczbą katolików podaną przez Holy
Spirit Study Centre w diecezji Hongkong dla ogółu katolickich
wiernych (zarówno z oficjalnego, jak i z podziemnego Kościoła). Pytanie, dlaczego Lu, Wu i Zhang nie porównali liczby
wiernych innych religii z liczbą ogółu mieszkańców, pozostaje
bez odpowiedzi. Można przypuszczać, że ich zainteresowanie
skupia się wyłącznie na protestantyzmie lub nie przykładają
wagi do liczb dotyczących innych religii. Być może, że rezultaty
przyszłych sondaży będą bardziej przejrzyste. Jedna zmiana została już teraz zapowiedziana przez Lu, Wu i Zhanga: w sondażu
z roku 2018 użyto znowu pytania (z roku 2014) „w co pan/pani
wierzy?”. Jednak w roku 2014 ankietowani mogli odpowiedzieć
w dwojaki sposób, mianowicie: „Bóg protestantów” albo „Bóg
katolików”. Natomiast w sondażu z roku 2018 wszyscy chińscy
chrześcijanie mogli użyć tylko jednej odpowiedzi Yesu Jidu 耶
稣基督 (Jezus Chrystus)34. Już teraz można być ciekawym wyników tego badania.
34 Lu Yunfeng – Wu Yue – Zhang Chunni 2019, s. 177.
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2. Buddyzm, daoizm i chińska religijność
ludowa
„Buddyści i daoiści są Chinach szczególnie liczni, trudno
jest jednak ustalić liczbę wiernych, ponieważ nie ma jasnych
kryteriów przynależności do tych religii. Istnieje też wiele
różnych
form religijności ludowej powiązanych najczęściej z lokalną kulturą, tradycją i obyczajami” – takie stwierdzenie znajduje się w księdze wolności religijnej (Rada Państwa 2018).
Sondaże religijne pozwalają dowiedzieć się nieco więcej na
ten temat. Obok sondażu opisanego powyżej, wspomniany będzie tutaj także sondaż Chinese Spiritual Life Survey
(CSLS) z roku 200735, w którym podano następujące liczby:
185 milionów Chińczyków uważa się za buddystów, jest
to około 18% mieszkańców Chin powyżej 16 roku
życia;
17,3 miliona znalazło trzykrotne ukojenie (w Buddzie,
Dharmie i Saghi), opowiada się więc za buddyzmem;
12 milionów dorosłych uważa się jednoznacznie za daoistów;
173 miliony brało udział w praktykach daoistycznych,
które jednak jest trudno odróżnić od religijności ludowej.
2.1. Buddyzm
34100 zarejestrowanych oficjalnie buddyjskich miejsc
kultu36, z tego:
28 538 buddyzm chiński
3857 buddyzm tybetański
1705 buddyzm therawada
222 000 uznanych oficjalnie i zarejestrowanych duchownych buddyjskich, z tego:
72 000 buddyzm chiński
148 000 buddyzm tybetański
2000 buddyzm therawada
41 akademie buddyjskie.

35 W okresie od maja do lipca 2007 r. przeprowadzono próbę na 7021
osób w wieku od 16 do 75 lat w 56 wybranych miejscowościach o różnej
wielkości o ich religijną autoidentyfikację dla CSLS. W lipcu 2010 r. Yang
Fenggang z Centrum Religii i Towarzystwa Chińskiego na Uniwersytecie
Purdue (West Lafayette, USA) przedstawił wyniki badania w Pekinie.
Liczby zostały tu przytoczone za: Wenzel-Teuber 2012, s. 26 –30.
36 Baza danych Narodowego Biura ds. Religii (NBRA), Podstawowe dane
o miejscach kultu religijnego, www.sara.gov.cn/zjhdcsjbxx/index.jhtml
[dostęp: 30 marca 2020]. Liczby pozostają niezmienione w porównaniu
z wykazem z 27 lutego 2018 r. (Wenzel-Teuber 2018, s. 36). Oznacza
to, że baza danych nie była aktualizowana w ciągu ostatnich dwóch lat.
Szczegółowe dane z 17 marca 2016 r., uwzględniające również podział na
prowincje, można znaleźć w Wenzel-Teuber 2016, s. 28, tabela 1.

Podpis: Świątynia Xiahaimiao w dzielnicy Hongkou w Szanghaju. Jest ona
zarejestrowana jako świątynia buddyjska, ale znajduje się tam także posąg
bogini Mazu,
patronki marynarzy, przypisywanej wierzeniom ludowym.
Zdjęcie: Archiwum China-Zentrum.

2.2. Daoizm
8349 zarejestrowanych oficjalnie daoistycznych miejsc
kultu, z tego:
4011 w tradycji Quanzhen全真37
4338 w tradycji Zhengyi正一38
około 40 000 daoistycznych duchownych
10 akademii daoistycznych.
3. Islam
10 spośród wielu mniejszości etnicznych w ChRL wyznają islam. Populacja tych mniejszości etnicznych oraz przynależność do islamu jest w statystykach chińskiej zawsze taka
sama. Według spisu ludności w roku 2010 liczebność tych
grup etnicznych wynosi 23 miliony osób, czyli 1,74% wszystkich mieszkańców39, w następujących liczbach:
Tabela 5. Populacja muzułmanów według grup etnicznych
Grupa etniczna

Liczba osób (2010)

% ogółu muzułmanów

Hui

10586000

45,74

Uigurowie

10069000

43,51

Kazachowie

1462600

6,32

Dongxiang

621500

2,69

37 Daoizm Quanzhen (Doskonała Rzeczywistość) to szkoła, która praktykuje celibat i życie klasztorne. Założycielem tej szkoły był Wang Zhe王嚞
(1112–1170), zwany także Wang Chongyang王重陽 [przyp. red.].
38 „Droga Ortodoksyjnej Jedności” jest chińskim ruchem daoistycznym,
który pojawił się podczas dynastii Tang jako transformacja wcześniejszego
ruchu Tianshi Dao天師道 (Droga Niebiańskich Mistrzów) [przyp. red.].
39 Liu Xiaochun 2014, s. 70–71. W 2014 r. Liu Xiaochun opublikował
analizę struktury populacji członków grupy etnicznej uznawanej za muzułmańską na podstawie danych z ostatniego, VI Narodowego Spisu Ludności
w Chinach w 2010 r. Została ona przedstawiona w: Wenzel-Teuber 2016, s.
30–32.
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5.1. Ogólne dane

Kirgizi

186700

poniżej 1%

Salarzy

130 600

poniżej 1%

Wierni

Tadżykowie

51 100

poniżej 1%

Uzbecy

10600

poniżej 1%

Bao’an

20000

poniżej 1%

Około 10 milionów – całkowita liczba katolików, tzn.
zarówno z oficjalnego, jak i z podziemnego Kościoła
(według szacunków HSSC);

Tatarzy

3556

poniżej 1%

Dane: spis powszechny 2010.
Tabela opracowana na podstawie Liu Xiaochun 2014, s. 71.

Według białej księgi (Rada Państwa 2018) istnieje „dziesięć mniejszości etnicznych, z których większość stanowią
wyznawcy islamu, [...] łącznie ponad 20 milionów osób”.
Ponadto podano w niej, że islam ma w Chińskiej Republice
Ludowej:
35 000 miejsc kultu (meczetów)
57 000 duchownych
10 instytucji kształcenia religijnego (instytutów koranicznych).

4. Protestantyzm
Poniższe dane zaczerpnięte są z oficjalnych przedstawicielstw protestanckich, takich, jak Chińska Rada
Chrześcijańska i Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii,
przedstawione przez nie na X Zgromadzeniu Narodowym
w listopadzie 2018 roku.
38 milionów wiernych
60 000 kościołów
14 000 duchownych (pastorów i pastorek, docentów i docentek), a także 22 000 kaznodziejów i kaznodziejek
57 000 osób sprawujących urzędy parafialne
22 seminaria teologiczne.
Istnieją duże rozbieżności w szacowanej liczbie duchownych i sprawujących urzędy parafialne.

5. Kościół katolicki
Podane poniżej liczby dotyczące Kościoła katolickiego
w Chinach kontynentalnych pochodzą z Holy Spirit Study
Centre (HSSC) w Hongkongu40, które specjalizuje się w studiach na temat Kościoła katolickiego w tym kraju. Pod uwagę brane były także dane oficjalnych katolickich gremiów ze
sprawozdania przedstawionego na IX Zgromadzeniu Narodowym w 2016 roku. Innymi źródłami są: katolickie czasopismo „Xinde” z Shijiazhuang 石家庄 (prowincja Hebei),
strona internetowa tego czasopisma www.chinacatholic.org
oraz Faith Institute for Cultural Studies (FICS).

40 Chciałbym podziękować Centrum Studiów nad Duchem Świętym za
udostępnienie poniższych danych, dotyczących Kościoła katolickiego
w Chinach kontynentalnych (stan na koniec 2019 r.).
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ponad 6 milionów – według oficjalnych katolickich gremiów;
6 milionów – według oficjalnych źródeł państwowych;
40 000–50 000 chrztów osób dorosłych41 (bez chrztów
dzieci).
Diecezje

146 (115 diecezji i 31 innych regionów administracyjnych)
96 według szacunków oficjalnego Kościoła
98 według danych państwowych.
Biskupi

100 (z tego 78 aktywnych)
69 biskupi Kościoła oficjalnego (z tego 62 aktywnych)
31 biskupi podziemni (z tego 16 aktywnych).
Rok wcześniej HSSC podał następującą liczbę biskupów:
64 w Kościele oficjalnym i 36 przynależących do Kościoła
podziemnego. Od 8 września 2018 roku (oficjalna publikacja
22 września) wszyscy chińscy biskupi są uznani przez papieża. Około 40 diecezji jest pozbawionych biskupa.
Księża

4950 – liczba księży niezarejestrowanych oficjalnie jest
nieznana.
Seminaria i seminarzyści

6 wyższych seminariów z 370 seminarzystami
6 seminariów podziemnych z około 100 seminarzystami.
Spośród działających pierwotnie 10 seminariów duchownych Kościoła oficjalnego, istnieje obecnie tylko 6, nawet
jeżeli strona rządowa mówi o 9. Poza tym są one pod ścisłą
kontrolą.
Siostry zakonne

4 630 ogółem, z tego:
3 270 w Kościele oficjalnym, w 87 zgromadzeniach
zakonnych
1 360 u podziemiu, w 40 zgromadzeniach zakonnych.
Kościoły

Ponad 6 000 kościołów i miejsc modlitwy.

41 HSSC stwierdza również, że liczba zgonów nie jest wliczona; innymi
słowy, liczba chrztów nie oznacza, że Kościół powiększa się o tę samą liczbę
wierzących.

文件

Dokumentacja

5.2. Chrzty
Po raz pierwszy od dziesięciu lat FICS nie opublikował
w roku 2020 statystyki chrztów za rok 2019. Od roku 2008
jest publikowana statystyka chrztów w okresie wielkanocnym w diecezjach Chin kontynentalnych. Od 2017 roku jest
publikowana statystyka chrztów z całego roku. Ostatnia dostępna statystyka wymienia 48 365 chrztów w 2018 roku 42.
Według diecezji Hongkong w statystyce obejmującej
okres do 31 sierpnia 2019 roku, liczba chrztów wyniosła 5
686, z tego: 795 było dzieci poniżej pierwszego roku życia,
1 791 to dzieci pomiędzy pierwszym i siódmym rokiem życia, a 3 100 to dzieci powyżej siódmego roku życia. Liczba
katolików w diecezji szacowana jest na 403 000, dodatkowo
uwzględnić trzeba około 183 000 Filipińczyków wyznających katolicyzm oraz 34 000 innych obcokrajowców-katolików mieszkających w Hongkongu43.
Święcenia kapłańskie
W roku 2019 w Chinach kontynentalnych przyjęło święcenia kapłańskie 48 diakonów. Była to najmniejsza liczba
wyświęconych od wielu lat. Wyraźnie zauważalny jest spadek
powołań w Chinach. W 2018 roku wyświęcono na kapłanów 75 diakonów, w 2017 roku było ich 97, w 2016 roku
– 61, w 2015 roku – 59, w 2014 roku – 78, w 2013 roku
– 66, a 2012 roku przyjęło święcenia kapłańskie 78 diakonów. Liczba ta nie obejmuje święceń kapłańskich w Kościele
podziemnym.

34
8 spośród 48 kapłanów przyjęło święcenia kapłańskie
nie od biskupa swojej diecezji, ale od zaproszonego na tę
uroczystość ordynariusza innej diecezji. Fakt ten unaocznia jeden z istniejących problemów: wiele diecezji albo
nie ma w ogóle biskupa, albo ma biskupa w podziemiu,
który nie może udzielać święceń kapłańskich.

5.3. Biskupi z Chin kontynentalnych zmarli w 2019
roku:
Jin Daoyuan 靳道远, Andrzej (1929–2019), Changzhi
(Shanxi)
Li Side 李思德, Stefan (1926–2019), Tianjin.
Sakry biskupie w Chinach kontynentalnych w 2019
roku:
Yao Shun 姚顺, Antoni (ur. w grudniu 1965), biskup
w Jining (Mongolia Wewnętrzna), 26 sierpnia
Xu Hongwei 胥红伟, Stefan (ur. 16.01.1975), biskup
pomocniczy w Hanzhong (Shaanxi), 28 sierpnia [ordynariusz od 18.01.2020].
Obydwie sakry biskupie odbyły się za zgodą papieża oraz
państwa.

Podpis: Powyżej: nowy ksiądz Wang Zhibin w Bameng z rodzicami
i młodszą siostrą. Poniżej: w Nankinie matka Wang Juna ubiera syna
w ornat. Po lewej ojciec. Zdjęcia: xdo.

42 Zob. Wenzel-Teuber 2019, s. 35.
43 Statystyka diecezji Hongkong 2019-8-31, https://catholic.org.hk/en/ 香港
教區教務統計-2

Podpis: Biskup Stephen Xu Hongwei, jeden z dwóch biskupów
wyświęconych w 2019 r. Zdjęcie: xdo.
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Chińska Republika Ludowa: Mapa prowincji, metropolii i okręgów autonomicznych
Prowincje, metropolie i regiony autonomiczne
w Chinach (skróty):
AH - Anhui, BJ - Pekin, CQ - Czungcing, FJ - Fujan, GD - Guandong,
GS - Gansu, GX - Kuangsi, GZ - Kuejczou, Hain - Hainan, HB - Hubei,
Heb - Hebei, Hen - Henan, HL - Heilonhjiang, HN - Hunan, JL - Jilin, JS
- Jiangsu, JX - Jianxi, LN - Liaoning, NM - Mongolia Wewnętrzna, NX Ningxia, QH - Qinghai, SC – Syczuan, SD - Szantung, SH - Szanghaj,
SN - Shaanxi, SX - Shanxi, TJ - Tiencin, XI - Sinciang, XZ - Tybet, YN
- Yunnan, ZI - Zhejiang.

Tabela 6. Święcenia kapłańskie w Kościele katolickim w Chinach kontynentalnych w 2019 r.
Diecezje

Liczba
święconych

Data święceń

Biskup udzielający
święceń

Nazwiska wyświęconych

BJ

Pekin

4

24.08.2019 r.

Li Shan

Chen Julong 陈聚龙, Jia Nannan 贾男男, Pan Haijing 潘海静, Yan Xian’en 闫献恩

FJ

Minbei

1

28.10.2019 r.

Zhan Silu (Mindong)

Zhang Qingsheng 张清生

Mindong

1

28.10.2019 r.

Zhan Silu

Chen Ming陈铭

Tianshui

1

15.12.2019 r.

Han Jide (Pingliang)

Li Jiangang 李建刚

Kanton

3

30.11.2019 r.

Gan Junqiu

Huang Xiaokun 黄晓昆, Huo Tesi 霍特思, Zhang Shuanma 张拴(栓)马

Meizhou

1

24.05.2019 r.

Liao hongqing

Zheng Yongfeng 郑永烽

GX

Kuangsi

2

3.05.2019 r.

Tan Yanquan

Yang Yi 杨艺, Zheng Lüe 郑略 (obaj z grupy etnicznej Zhuang)

GZ

Guiyang

3

24.11.2019 r.

Xiao Zejiang

Liu Xueyang 刘学洋, Zhang Zihao 张梓浩, Zhao Jie 赵杰

Cangzhou

5

25.01.2019 r.

Li Lianggui

Dong Lichun 董立春, Jin Baode 金宝德, Wang Shengli 王胜利, Yang Wei 杨微(威), Yu Hailong
于 海龙

Handan

1

22.02.2019 r.

Sun Jigen

Zhang Chongshui i 张 宠帅

Handan

5

31.05.2019 r.

Sun Jigen

Feng Gangyi 冯刚毅, Wang Yongle 王永乐, Wu Chong’ai 武宠爱, Zhang Chao 张超, Zhang
Lifeng 张利锋

Hengshui

3

25.03.2019 r.

Feng Xinmao

Duan Xiangyang 段向阳, Liu Xiangkuo 刘向阔, Wen Shengxing 温圣行

Xingtai

2

18.10.2019 r.

Ma Yinglin (Kunming)

Li Chunyu 李春雨, Xie Zhongchao 谢忠朝

Zhaoxian

2

22.08.2019 r.

Feng Xinmao (Hengshui)

Han Yanguang 韩彦光, Min Bohao 闵博豪

Bameng

1

31.05.2019 r.

Du Jiang

Wang Zhibin 王治斌

Xuzhou

1

12.12.2019 r.

Wang Renlei

Ou Zhengfang 欧正方, Zhu Zhengdao 朱正道

JL

Jilin

2

22.02.2019 r.

Pei Junmin (Shenyang)

Feng Zhao 冯昭, Meng Xiaoliang 孟晓亮

JS

Nankin

1

11.05.2019 r.

Lu Xinping

Wang Jun 王俊

GS

SC

SN

Leshan

1

30.09.2019 r.

Lei Shiyin

Lei Ke 雷科

Yibin

1

30.11.2019 r.

Luo Xuegang

Shi Wenlong 师文龙

Sanyuan

2

25.04.2019 r.

Han Yingjin

Li Yunfeng 李云峰, Lin Pingjun 林平军

Sanyuan

2

3.12.2019 r.

HanYingjin

Ma Bo 马博, Zong Xuefan 宗学凡

SX

Jinzhong

1

22.10.2019 r.

brak danych

Chen Jianwei 陈建伟

ZJ

Hangzhou

1

5.12.2019 r.

Cao Xiangde

Chang Zhenguo 苌振国
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Diecezja została tu wymieniona tylko wtedy, gdy konsekrator nie był ordynariuszem danej diecezji, ale został zaproszony z innej diecezji do udzielenia
święceń.
Źródła (2019): chinacatholic.cn 27.05; 8.10, 22.10; 14.12; chinacatholic.org 26.04; 1.06.; 26.08.; 2.12, 8.12, 18.12; kknews.cc 22.02; xiaozhushou.org 26.11;
2.12.; xinde.org 25.1; 7.05, 14.05; 3.06; 2.11; 4.12; http://blog.sina.com.cn/s/blog_500cf6040102y8yn.html [dostęp: 1.04.2020].
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Częściowe oficjalne uznanie niektórych biskupów
podziemnych przez państwo w 2019 roku:
Bp Piotr Jin Lugang 靳禄岗 z Nanyang (Henan),
wyświęcony na biskupa pomocniczego w 2007 roku,
mianowany przez papieża ordynariuszem w roku
2010, 30 stycznia 2019 objął rządy diecezji.
Bp Piotr Zhuang Jianjian 庄建坚 z Shantou (Kanton),
wyświęcony na biskupa Shantou w 2006 roku, 22
stycznia 2019 roku przeszedł na emeryturę. 12 grudnia 2018 roku papież Franciszek uznał nielegalnego
z kościelnego punktu widzenia bp. Huang Bingzhanga黄炳章 jako biskupa ordynariusza diecezji Shantou.
W obu przypadkach władze chińskie nie zaaprobowały
wyżej wymienionych biskupów w przewidzianej dla nich
przez papieża funkcji jako ordynariuszy diecezji, ale tylko
w funkcjach podrzędnych, jako biskupa pomocniczego lub
jako biskupa emeryta. W trzecim zaistniałym przypadku
podziemny biskup z Mindong (Fujian), Guo Xijin郭希锦,
był gotów najpierw na prośbę papieża przyjąć stanowisko
biskupa pomocniczego, aby zostać uznanym przez władze.
Jednak z powodu nacisków wywieranych przez władze na
księży z jego diecezji wycofał on w 2019 roku swoje podanie
o oficjalne uznanie. Na koniec 2019 roku było jeszcze w Chinach, według HSSC, 31 uznanych przez papieża biskupów
w podziemiu (z tego 16 aktywnych), którzy nie byli oficjalnie
uznani przez władze.
Tłumaczył Sławomir Rakus SVD
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Przedłużenie tajnego porozumienia pomiędzy Watykanem a rządem Chińskiej Republiki Ludowej
dr Marek Tylkowski
Relacje między Stolicą Apostolską a rządem Chińskiej
Republiki Ludowej były i są skomplikowane. Wynika to nie
tylko z różnic w kwestiach światopoglądowych, ale także
i z faktu, że Watykan jest jedynym państwem europejskim,
który za legalny rząd całych Chin uznaje rząd Republiki
Chińskiej na Tajwanie. Ponadto, Chińska Republika Ludowa nie toleruje żadnych organizacji religijnych, których centra znajdują się poza jej terytorium, co kłóci się z wymogiem
podporządkowania się katolików władzy papieskiej. Dlatego
też jedną z najważniejszych kwestii spornych między nią
a Watykanem pozostaje administracyjna kontrola nad hierarchią kościelną w Kościele katolickim w Chinach.
Od samego początku swego istnienia rząd Chińskiej Republiki Ludowej dążył do rozciągnięcia swej kontroli nad
wszystkimi organizacjami religijnymi. Do jej utrzymywania
nad Kościołem katolickim służyło utworzenie w 1957 r.
nadzorowanego przez rząd Patriotycznego Stowarzyszenia
Katolików Chińskich, które formalnie deklaruje swoją niezależność administracyjną od papieża. Związani z nim biskupi dokonywali wielokrotnie święceń biskupich kandydatów
wskazanych przez władze państwowe bez zgody papieża, tym
samym zaciągając na siebie i wyświęconych w ten sposób duchownych karę ekskomuniki z mocy samego prawa. Duża
część katolików chińskich nie akceptowała tego stanu rzeczy
i utworzyła tzw. Kościół podziemny, który działa obok instytucji i organizacji katolickich kontrolowanych przez rząd
chiński, zwanych dalej Kościołem oficjalnym.
Kolejni papieże podejmowali wiele prób, aby unormować sytuację Kościoła w Chinach. Ostatnią z nich był „List
do katolików chińskich” napisany przez papieża Benedykta
XVI w 2007 r. W liście tym apelował on o pojednanie między wszystkimi katolikami chińskimi niezależnie od tego, czy
należą do wspólnoty uznającej kontrolę ze strony państwa,
czy też nie. Podkreślał także, że związek z papieżem należy
do istoty tożsamości katolickiej. Jednocześnie twierdził, iż
nawet nielegalnie wyświęceni biskupi chińscy mogą udzielać
ważnych sakramentów i święceń. Ponadto cofnął przywileje
Kościoła podziemnego, pozwalające mu na potajemne do-
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konywanie ordynacji biskupich44. Był to niewątpliwie gest
pojednawczy w stronę rządu chińskiego, ponieważ de facto
skazywał Kościół podziemny na wymarcie w wyniku braku
nowych biskupów i, co za tym idzie, nowych wyświęconych
przez nich kapłanów. Mimo pojednawczej postawy, którą
cechował się Benedykt XVI, za jego pontyfikatu nie doszło
do oficjalnego porozumienia między Stolicą Apostolską
a rządem chińskim. Nastąpiło ono dopiero za czasów papieża Franciszka 22 września 2018 r. Już wtedy wzbudzało ono
kontrowersje. Dlatego też 26 września 2018 r. Watykan wydał dokument „Przesłanie papieża Franciszka do chińskich
katolików i do Kościoła powszechnego”. Papież wyjaśniał
w nim, że „Stolica Apostolska pragnęła jedynie realizować
cele duchowe i duszpasterskie właściwe Kościołowi, czyli
wspieranie i ułatwianie głoszenia Ewangelii, oraz osiągnięcie i zachowanie pełnej i widzialnej jedności wspólnoty katolickiej w Chinach”. Żeby do tego doszło, „konieczne było
zajęcie się przede wszystkim kwestią nominacji biskupich”,
ponieważ „rany i podziały” w Kościele chińskim „koncentrowały się zwłaszcza wokół postaci biskupa, jako strażnika
autentyczności wiary i gwaranta komunii kościelnej”.

Papież Franciszek. Źródło: Foter.com / CC BY-SA Korea.net

44 Zob.:Benedykt XVI, List do katolików chińskich, http://www.vatican.
va/content/benedict-xvi/en/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_
let_20070527_china.html [dostęp: 14.02.2021].
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Innymi słowy, papież przyznawał, że choć ingerencja
władz chińskich w obsadzanie stanowisk biskupich „wychodziła poza uzasadnione kompetencje państwa”, to jednak postanowił „udzielić zgody na pojednanie pozostałym siedmiu
biskupom oficjalnym, wyświęconym bez mandatu papieskiego” i znieść względem nich wszelkie sankcje kanoniczne. Według niego, zawarte dzięki temu Porozumienie Tymczasowe
przyczyni się do powstania kolejnego etapu rozwoju Kościoła katolickiego w Chinach, dzięki temu, że wprowadza „po
raz pierwszy stabilne elementy współpracy między władzami
państwowymi a Stolicą Apostolską, z nadzieją na zapewnienie wspólnocie katolickiej dobrych pasterzy”. Ponadto,
papież Franciszek uczynił ukłon w stronę chińskiego rządu,
apelując do katolików chińskich, aby byli „dobrymi obywatelam w pełni kochającymi swoją ojczyznę”, którzy „w miarę
swoich możliwości służą z zaangażowaniem i uczciwością
krajowi”. Napisał też, że porozumienie z rządem chińskim
jest dobre, gdyż służy zrozumieniu i współpracy. Jednocześnie apelował do urzędników chińskich i zwierzchników
wspólnot kościelnych o „szczery dialog i słuchanie drugiej
strony bez uprzedzeń, pozwalający przezwyciężyć wzajemne
postawy wrogości”, aby podczas współpracy między nimi
„zapewnić prowadzenie działalności duszpasterskiej w sposób uporządkowany, w harmonii pomiędzy słusznymi oczekiwaniami wiernych a decyzjami, które należą do władz45”.
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wać w administracji państwowej, jeśli sumienie im na to pozwala i wymaga tego dobro Kościoła. Jednocześnie ci, którzy
uważają, że uczynić tego nie mogą, powinni z miłosierdziem
podchodzić do tych, którzy to uczynili46.
Wyżej wymienione posunięcia znalazły swoich krytyków.
Wśród nich postacią obdarzoną największym autorytetem
jest hongkoński kardynał Józef Zen. Według niego ceną podpisanego porozumienia między Watykanem a rządem Chińskiej Republiki Ludowej było milczenie Kościoła w kwestii
represji wobec członków Kościoła podziemnego, burzenia
kościołów i usuwania krzyży z przestrzeni publicznej w ramach polityki sinizacji religii oraz nadużywania władzy i łamania praw człowieka w Xinjiangu i Hongkongu. Uważał
on, że taka postawa na dłuższą metę sprawi, iż Kościół katolicki w Chinach straci „godność i wiarygodność47”.
Mimo wspomnianych wyżej kontrowersji porozumienie
między Watykanem a rządem Chińskiej Republiki Ludowej zostało przedłużone 22 października 2020 r. Ponownie
nie podano do wiadomości publicznej jego treści. Jednakże
pewne światło rzuca na nią przemówienie watykańskiego
sekretarza stanu, kardynała Parolina, który w przemówieniu z okazji 150. rocznicy przybycia do Chin członków
Pontyfikalnego Instytutu Misji Zagranicznych stwierdził,
że papieże, począwszy od Pawła VI aż do tej pory, w kontaktach z Chinami borykali się z nieporozumieniami, które
nikomu nie służyły. Natomiast obecnie, jak można wnioskować z poczynionej przez niego uwagi, relacje chińsko-watykańskie zmierzają w stronę większego wzajemnego
zrozumienia zainteresowanych stron, które jest korzystne
dla wszystkich. Dodał też, że porozumienie odnośnie wyboru biskupów w Chinach, jeszcze w trakcie przygotowań,
zostało aprobowane także przez papieża Benedykta XVI.
Podkreślił, że ma ono „prowizoryczny” charakter i że dzięki
niemu nie dochodzi już do nielegalnych ordynacji biskupów,
co wcześniej w relacjach watykańsko-chińskich nastręczało
wiele problemów. Według niego sprawa ta stanowi jedyną
kwestię ustaloną w tajnym porozumieniu pomiędzy Stolicą
Apostolską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, zaś jego
implementacja przyczyni się do tego, że katolicy w Chinach
będą się cieszyć większą swobodą i autonomią. Jednocześnie
twierdził, że stanowi ono jedynie pierwszy krok na długiej
drodze dialogu z władzami chińskimi, którą przewidywał już
papież Benedykt XVI48 .

Bazylika św. Piotra, Watykan. Źródło: Foter.com, domena publiczna.

Kolejnym krokiem pojednawczym ze strony Stolicy Apostolskiej była oficjalna instrukcja pastoralna z czerwca 2019
r., dotycząca rejestracji duchowieństwa w państwie chińskim. Zgodnie z nią duchowni katoliccy mogą się zarejestro45 Papież Franciszek, Przesłanie do katolików chińskich i do Kościoła Powszechnego, „L’osservatore Romano” wyd. pol. 2018, nr 10, s. 10 – 14.

46 Summary of Bulletin, Holly See Press Office, Pastoral Guidelines of
the Holy See Concerning the Civil Registration of Clergy in China,
28.06.2019. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/
pubblico/2019/06/28/190628c.html [dostęp: 21. 06. 2020].
47 Strony Katolickiej Agencji Informacyjnej: https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-zen-church-is-losing-credibility-to-evangelize-china-32444 [dostęp: 22.10.2020].
48 Vatican News 3 X 2020, https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/
news/2020-10/parolin-the-agreement-with-china-sought-by-all-recent-popes.
html [dostęp: 12.02.2021].
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Innymi słowy, zgodnie z podaną wyżej interpretacją, porozumienie chińsko-watykańskie gwarantuje, że nie będzie
dochodziło do kolejnych święceń biskupów w Chinach bez
zgody papieża. Sprawi to, że sytuacja w Kościele na terytorium chińskim, z punktu widzenia prawa kanonicznego,
powróci do normalności pod względem relacji episkopatu
z Watykanem. Natomiast ten ostatni, mimo deklarowania
przez władze chińskie nieakceptowania wpływu zagranicznych ośrodków religijnych na to, co się dzieje w państwie
chińskim, zyska wpływ na nominacje biskupie.

Katedra św. Michała w Qingdao. Źródło: Foter.com / CC BY-SA kafka4prez

Powyższy tok interpretacji potwierdza ordynacja Tomasza Chen Tianhao na biskupa Qingdao, która odbyła się
23 listopada 2020 r. Były to pierwsze święcenia biskupie,
jakie nastąpiły po odnowieniu porozumienia chińsko-watykańskiego. Brali w nich udział: biskup John Fang Xingyao
– aktualny przewodniczący Patriotycznego Stowarzyszenia
Katolików Chińskich, biskup Joseph Yang Yongqiang of
Zhoucun – wiceprzewodniczący uznawanej przez władze
chińskie Konferencji Episkopatu Chin, i arcybiskup Joseph
Zhang Xianwang– wiceprzewodniczący Dwóch Konferencji
(Konferencji Episkopatu i Patriotycznego Stowarzyszenia
Katolików Chińskich). Zgodnie z informacjami podanymi
przez „Union of Catholic Asia News” i „Global Times”,
Chen Tianhao cieszy się poparciem zarówno rządu chińskiego, jak i Stolicy Apostolskiej49.
Z drugiej jednak strony nie milkną głosy krytyków przedłużenia porozumienia Stolicy Apostolskiej z rządem chińskim. Ciągle ich najważniejszym rzecznikiem jest kardynał
Józef Zen. Kilka dni po wspomnianym wyżej wystąpieniu
kardynała Parolina opublikował komentarz na jego temat
na swoim blogu internetowym. Stwierdził w nim stanowczo , że kardynał Parolin jest kłamcą. Zdaniem hongkoń49 Zob.: Union of Catholic Asia News, https://www.ucanews.com/news/
bishop-ordained-in-china-in-communion-with-pope-says-vatican/90455
[dostęp: 12.02.2021].Por.: Global Times, https://www.globaltimes.cn/
content/1207872.shtml [dostęp: 12.02.2021].
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skiego kardynała Benedykt XVI bynajmniej nie aprobował
podpisanego porozumienia z Chinami, l wręcz przeciwnie.
Jeszcze w czasie, gdy kardynał Parolin służył u jego boku
i pracował jako podsekretarz stanu do spraw relacji z państwami, negocjując z władzami chińskimi, nie trzymał się
instrukcji, co Benedykt XVI miał przyznać w prywatnej
rozmowie z kardynałem Zen. Według tego ostatniego
obecny papież emeryt zrezygnował z dalszych negocjacji
z władzami chińskimi w 2010 r. Odnowił je dopiero papież
Franciszek, jednak i on dostał się pod wpływ kardynała
Parolina, teraz już pełniącego funkcję sekretarza stanu50.
Jak twierdzi kardynał Józef Zen, to kardynał Parolin jest
główną osobą odpowiedzialną za sformułowanie i podpisanie porozumienia z chińskim rządem. O szczegółach nie
może nic powiedzieć, ponieważ ono jest tajne. Wszelako
uczynił kilka uwag odnośnie do jego domniemanych skutków. Po pierwsze, poddał w wątpliwość fakt przyznania
przez rząd chiński papieżowi władzy w zakresie mianowania
kolejnych biskupów. Stwierdził, że jeśli na przykład papież
ma tylko prawo weta, to przecież nie może używać go w nieskończoność i w końcu będzie musiał zgodzić się na mianowanie kandydata nie po swojej myśli. Taki kandydat, według
niego, może być niewartym swojego stanowiska. Poza tym,
dodał, biskupi dobierani przez rząd mogą być bardziej wierni rządowi niż Stolicy Apostolskiej i traktować swoją posługę
tylko jako rodzaj kariery, a nie powołania. Stwierdził też, że
rządowi chińskiemu nie można ufać bardziej niż nazistom,
a biskupi, którzy zostali przywróceni do jedności z papieżem,
wcale nie okazali żadnej skruchy ani nie zadeklarowali, że
od tej pory będą bardziej wierni papieżowi niż urzędnikom
chińskim. Jego zdaniem w obecnej sytuacji największymi
przegranymi są katolicy Kościoła podziemnego. Będą tracili
swych biskupów i kapłanów, których nie będzie miał kto zastąpić, gdyż zaprzestano ordynacji bez zgody państwa. Zresztą, według niego, teraz w Chinach cierpią wszyscy wierni,
niezależnie od tego, czy przynależą do wspólnoty uznawanej
przez państwo, czy też nie. Są bowiem narażeni na represje
pod pretekstem implementowania polityki sinizacji religii
oraz wywiera na nich wpływ ściślejsze niż dotąd przestrzeganie zakazu uczestnictwa w ceremoniach religijnych dzieci
i młodzieży poniżej osiemnastego roku życia. Natomiast Watykan, jak twierdził, przymyka na to wszystko oczy i milczy
także w sprawie łamania przez rząd chiński praw człowieka
w Xinjiangu i Hongkongu51.
Uwagi kardynała Józefa Zen trzeba umieścić w kontekście
specyfiki Chin, aby je dobrze zrozumieć. Jest to potrzebne,
dlatego, ponieważ na skutek ich ogólnego charakteru mogą
rodzić błędne wyobrażenie na temat realiów państwa chińskiego oraz sposobu, w jaki traktowani są w nim katolicy.
50 Blog kardynała Zen: https://oldyosef.hkdavc.com/?p=1587 [dostęp:
12.02.2021].
51 Tamże.
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Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że Chińska
Republika Ludowa, niezależnie od istniejących praw, jest państwem faktycznie zdecentralizowanym, w którym ostatnie słowo odnośnie do implementacji danej polityki często zależy od
decyzji władz lokalnych, których stopień samodzielności bywa
różny, w zależności od ich pozycji w strukturach Komunistycznej Partii Chin52. Dlatego też faktyczna sytuacja zarówno
oficjalnych, jak i nieoficjalnych wspólnot katolickich w różnych regionach Chin jest zróżnicowana, częściowo niezależnie
od polityki prowadzonej na szczeblu międzynarodowym. Jako
przykład można zacytować tu słowa badacza historii Kościoła
katolickiego w Chinach Anthonego Clarka: „Reakcja rządu
na istnienie niezarejestrowanych wspólnot katolickich jest
odmienna. Są miejsca, w których, jeśli tylko zostanie ustanowiona nielegalna (niezarejestrowana) wspólnota katolicka, to
jej budynki zostaną zniszczone przez władze lokalne, a członkowie rozproszeni. Jednak w innych miejscach istnieją duże,
widoczne kościoły niezarejestrowanych katolików, które są ignorowane przez urzędników państwowych i mogą egzystować
bez ingerencji z ich strony53”.
Chociaż słowa owe napisane były w roku 2006, wydaje się
wątpliwe, aby sytuacja w dniu dzisiejszym uległa radykalnej
zmianie. Niezależnie bowiem od zaostrzania kontroli nad
państwem przez prezydenta Xi Jinpinga, zdaje się niemożliwe, aby przez kilka lat był on w stanie zmienić jego kulturę
polityczną w ciągu tak krótkiego czasu.
Z drugiej jednak strony, polityka oficjalna państwa chińskiego wydaje się trudna do pogodzenia z wymogami wiary
katolickiej. Jej aktualnym wyrazem jest dokument zatytułowany Polityka i praktyka zapewniania wolności religijnej w Chinach, wydany przez Biuro Informacyjne Rady
Państwa w 2018 r.54 Zgodnie z nim wszystkie organizacje
religijne powinny zachowywać niezależność od ośrodków
zagranicznych, a w szczególności dotyczy to katolicyzmu
i protestantyzmu. Podkreśla, że ich obowiązkiem jest wspieranie przywódczej roli Partii Komunistycznej, jedności
Chin i panującego porządku społecznego. Poza tym powinny „trzymać się kierunku sinizacji, praktykować centralne
wartości socjalistyczne, promować świetną tradycję narodu
chińskiego i aktywnie poszukiwać idei religijnych pasujących
do sytuacji Chin55”.
52 Specyfikę działania administracji lokalnej w Chinach analizuje między
innymi opracowanie dokonane przez Ośrodek Studiów Wschodnich: Michał Bogusz, Jakub Jakóbowski, Komunistyczna Partia Chin i jej państwo.
Konserwatywny zwrot Xi Jinpinga, Ośrodek Studiów Wschodnich, 18 IX
2019, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2019-09-18/
komunistyczna-partia-chin-i-jej-panstwo [dostęp: 14.02.2021].
53 Anthony E. Clark, China’s Catholics in an Era of Transformation. Observations of an “Outsider”, Palgrave MacMillan, wersja elektroniczna 2020, s.
19.
54 Zhonghua Renmin Gongheguo Guowuyuan Xinwen Bangongshi [Biuro
Informacyjne Rady Państwa], Zhongguo baozhang zongjiao xinyang ziyou
de zhengce he shijian [Polityka i praktyka zapewniania wolności religijnej
w Chinach], Renmin Chubanshe, Beijing 2018.
55 Tamże, s. 14.

Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Witraż, Watykan.
Źródło: Foter.com, domena publiczna.

W podobnym tonie, co wymieniony wyżej dokument, została napisana uchwała Biura do spraw religijnych na temat
administracji religijnej, która wejdzie w życie 1 maja 2021 r.
Podkreśla ona, że każdy pracownik religijny (wliczając w to
każdego księdza i biskupa) musi przede wszystkim „kochać
ojczyznę, ochraniać przywódczą rolę Komunistycznej Partii
Chin i ustrój socjalistyczny, przestrzegać konstytucji, praw,
regulacji prawnych i regulaminów, praktykować centralne
wartości socjalistyczne, wspierać sinizację religii, ochraniać
jedność państwa, jedność narodową, harmonijne relacje między religiami i stabilność społeczną”. Poza tym, cytowana
uchwała wprost określa warunki, jakie musi spełniać kandydat na biskupa Kościoła katolickiego w Chinach. Zaliczają
się do nich pozwolenie ze strony Konferencji Episkopatu
Chin oraz zaświadczenie o „demokratycznym” wyborze dokonanym przez wiernych56 .
Można zadać pytanie, na ile popieranie jawnie propagującej ateizm i zakazującej swoim członkom wyznawania
jakiejkolwiek religii Komunistycznej Partii Chin jest koherentne z byciem wierzącym katolikiem? Czy adoptowanie
katolicyzmu do „wartości socjalistycznych” nie jest w istocie
kierunkiem odwrotnym do ewangelizacji? Inaczej mówiąc,
czy to katolicy mają przyjmować wartości i normy narzucane
przez państwo zamiast kształtować je w duchu nauki Jezusa
56 Prawo o pracownikach religijnych, : http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/09/content_5586371.htm [dostęp 19.02.2021]
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Chrystusa? Powyższe pytania stawiają krytycy porozumienia
Stolicy Apostolskiej z Chińską Republiką Ludową, których
najbardziej znanym rzecznikiem jest wspomniany już wyżej
kardynał Józef Zen.

rezygnację ze stanowiska biskupa58”. Nawet jeśli autorstwo
cytowanego tu tekstu jest fałszywe, wydaje się, że trafnie
oddaje nastrój przynajmniej tej części katolików chińskich,
których rzecznikiem jest kardynał Józef Zen.

Ponadto najnowsze, wchodzące w życie prawo o pracownikach religijnych, w ogóle nie wspomina o roli papieża
w mianowaniu biskupów. Zamiast tego podtrzymuje dotychczasowe praktyki, które były potępione przez Watykan.
Sytuację tę można interpretować w ten sposób, że nawet jeśli
rząd chiński zgodził się uwzględniać opinię papieża w sprawie nominacji biskupich, to uczynił to nieoficjalnie, nie
zmieniając obowiązującego w Chinach prawa. Znaczy to, że
porozumienie jakie zawarł ze Stolicą Apostolską faktycznie
nie posiada żadnego zabezpieczenia prawnego, a brak jego
przestrzegania nie będzie prowadził do żadnych konsekwencji prawnych. Tym samym jego przestrzeganie jest zależne
wyłącznie od przychylności władz chińskich, które mogą
się zeń wycofać w dowolnej chwili. Można domniemywać,
że wiedząc to papież będzie unikał działań i wypowiedzi,
które mogłyby je do tego skłonić, o ile chce trwania podpisanego porozumienia. Kwestionujący je ludzie, mogą w takim
wypadku twierdzić, że jest to za wysoka cena, zwłaszcza, iż
polityka papieża Franciszka wydaje się pozwalać na wszystko
to, z czym walczyli, czyli na ścisłą kontrolę Kościoła katolickiego przez państwo.

Jednak w umowach międzynarodowych to nie uczucia
dotkniętych nimi ludzi są najważniejsze, lecz interesy zawierających je podmiotów ładu międzynarodowego. W tym
wypadku są to rząd Chińskiej Republiki Ludowej oraz rząd
Watykanu. Żeby należycie zrozumieć porozumienie, jakie
zostało zawarte pomiędzy nimi, należy spróbować określić
interesy, które je motywowały.

O dylematach, jakie przeżywają przynajmniej niektórzy
członkowie Kościoła podziemnego w kontekście relacji chińsko-watykańskich, świadczy przypadek biskupa Wincentego
Guo Xijin z diecezji Mindong. Został przez Watykan zmuszony do ustąpienia na rzecz współpracującego z władzami
chińskimi biskupa Vincenzo Zhan Silu i zgodzenia się na
bycie jedynie biskupem pomocniczym u progu podpisania
pierwszego porozumienia między Chinami a Watykanem.
W owym czasie, zdaniem „The New York Times”, liczba
katolików podziemnych w wyżej wymienionej diecezji
wynosiła 70 000, natomiast tych, którzy byli w Kościele
oficjalnym 10 00057. Ostatecznie wspomniany wyżej biskup
4 października 2020 r. ogłosił publicznie swoją rezygnację
z pełnienia funkcji biskupich, stwierdzając, że od tej pory
skupi się głównie na modlitwie. Natomiast w przypisywanym mu liście, którego fragmenty opublikował portal
Union of Catolic Asian News, z ironią stwierdzał, iż „w tak
kolorowym i szczególnym momencie historii potrzebujemy
przystojnych mężczyzn obdarzonych wielkimi talentami,
mądrością, cnotą i edukacją uniwersytecką, aby potrafili nadążyć za czasem, w którym żyjemy, a nawet i go wyprzedzać”.
On zaś jako „głupi z natury, staromodny ignorant i pastuch
urodzony w biednej wiosce zachodniego Tybetu nie posiada
talentu, cnoty, mądrości, zdolności i wiedzy”, toteż składa
57 Ian Johnson, 10 Million Catholics in China Face Storm They Can’t
Control, „The New York Times”, 14.02. 2018, https://www.nytimes.
com/2018/02/14/world/asia/china-catholics-vatican.html [dostęp:
12.02.2021].
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W przypadku rządu chińskiego wydaje się, że jego długofalowym celem jest doprowadzenie do tego, żeby rząd
tajwański przestał być uznawany za rząd całych Chin przez
wszystkie liczące się państwa świata. Obecnie jest on uznawany tylko przez piętnaście państw, z których Państwo
Watykańskie jest najbardziej znaczącym na arenie międzynarodowej. Chociaż oczywistym jest, że nie zmieni ono
swej polityki z dnia na dzień, jednakże unormowanie relacji
z rządem Chińskiej Republiki Ludowej niewątpliwie będzie
krokiem zmierzającym w tym kierunku.
Jeśli natomiast chodzi o interesy bardziej krótkofalowe,
to porozumienie z Watykanem oferuje komunistycznemu
rządowi Chin lepszy wizerunek na arenie międzynarodowej, który został ostatnio nadszarpnięty oskarżeniami o łamanie praw człowieka w Xinjiangu i Hongkongu. Papież
mógłby być słyszalnym głosem protestu i sprzeciwu wobec
tych praktyk, wszelako od czasu podpisania porozumienia
w 2018 r. trudno w jego wystąpieniach doszukać się słowa
na ten temat. W rezultacie jedynym oponentem Chińskiej
Republiki Ludowej na płaszczyźnie ideologicznej pozostają
Stany Zjednoczone, których reputacja także została nadszarpnięta w ciągu ostatnich kilku lat przez różne czynniki.

Chińczycy, uliczni muzycy w Kunmingu. Źródło: Foter.com / CC BY-SA
Rod Waddington

Ponadto, dzięki porozumieniu z Watykanem rząd chiński
może pozbyć się kłopotu z niechcącą mu się podporządkować
wspólnotą katolików należących do Kościoła podziemnego.
Jeśli bowiem postanowienie papieża Benedykta XVI o cof58 https://www.ucanews.com/news/chinese-bishops-resignation-seen-as-result-of-sino-vatican-pact/89786 [dostęp: 14.02.2021].
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nięciu mu przywileju potajemnego wyświęcania biskupów
nie zostanie anulowane, a nic nie wskazuje na to, żeby tak
miało się stać, to wspólnota powyższa w miarę upływu czasu
pozostanie bez pasterzy. Natomiast wszyscy nowo wyświęceni biskupi chińscy będą faktycznie wybierani przez rząd lub
przynajmniej będą powołani przy jego aprobacie, co prawdopodobnie sprawi, że będą bardziej spolegliwi względem jego
żądań niż ci, którzy, z punktu widzenia chińskiego prawa,
zostali biskupami nielegalnie. Tym samym, nawet jeśli jakaś
grupa katolików chińskich dalej będzie chciała pozostawać
w ukryciu i unikać kontroli ze strony władzy, to będzie
pozbawiona własnych biskupów, a co za tym idzie i księży,
których owi biskupi mogliby wyświęcać. Oznaczać będzie
to dla niej faktycznie odcięcie od struktury organizacyjnej
Kościoła katolickiego, co ułatwi przedstawianie jej jako małej i ekstremistycznej sekty chrześcijańskiej, a nie członków
jednej z największych organizacji religijnych świata.
Stolica Apostolska, podpisując porozumienie z Chinami,
ma do zyskania utworzenie stabilnych stosunków z rządem
chińskim, o które starało się już kilku poprzednich papieży.
Relacje takie zabezpieczą przede wszystkim obecność Kościoła katolickiego w Chinach i potencjalnie otworzą drzwi
do legalnego praktykowania wiary katolickiej oraz propagowania Ewangelii. Jednakże, póki co, nic nie wskazuje na
to, żeby to ostatnie miało nastąpić na szerszą skalę. Wszak
ciągle, jeśli małżeństwa katolickie chcą żyć zgodnie ze swoją
wiarą, muszą odrzucać politykę planowania urodzin, która,
choć zliberalizowana, ciągle przecież jeszcze obowiązuje. Już
sam fakt sprzeciwu względem niej jest w Chińskiej Republice Ludowej karalny, a kary mogą się rozciągać od grzywny,
przez utratę pracy, aż po przymusowe dokonanie aborcji59.
Poza tym, prawa chińskie dalej ograniczają dostęp dzieci
i młodzieży do organizacji religijnych oraz możliwość propagowania wiary w Internecie i miejscach publicznych60.
Z powyższych powodów wydaje się, że porozumienie
chińsko-watykańskie nie tyle otwiera drzwi do poszerzenia
wpływów katolicyzmu w społeczeństwie chińskim, ile raczej
przyczynia się do znormalizowania i utrzymania status quo.
Wszelako nawet utrzymanie i znormalizowanie status
quo może być dla Watykanu korzystne. Pozwoli bowiem
uporządkować chaos eklezjalny, jaki panuje w Chinach.
Ponadto podda ostatecznie wszystkich katolików chińskich
pod pewną formę nadzoru ze strony papieża, który będzie
miał wpływ na mianowanie biskupów. Nie bez znaczenia
w tym zakresie będzie też zlikwidowanie struktur Kościoła
podziemnego, które, choćby z racji różnego stopnia swej
tajności, również wymykały się kontroli watykańskiej. Taki
stan rzeczy też potencjalnie mógł prowadzić do wszelkiego
59 Anthony E. Clark, China’s Catholics in an Era of Transformation…, s.
19–20.
60 Zob.: Zhonghua Renmin Gongheguo Guowuyuan Ling Di 686 Hao
[Uchwała Rady Państwa nr 686], http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm [dostęp:19.04.2020].
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rodzaju nadużyć, jakie na dłuższą metę mogły zaszkodzić
rozwojowi katolicyzmu na ziemi chińskiej. Innymi słowy,
można przypuszczać, że zamiast częściowej kontroli nad
wspólnotą katolicką deklarującą wierność Stolicy Świętego
Piotra, Watykan uzyska częściową kontrolę nad wszystkimi
katolikami w Chinach. To zaś, jak będzie potrafił ją wykorzystać, zależeć będzie od zręczności watykańskich dyplomatów.
Prócz tego nie bez znaczenia dla względów pastoralnych
może być fakt, że dzięki unormowaniu sytuacji związanej
z doborem biskupów w Chinach każdy katolik chiński będzie mógł z czystym sumieniem udać się na mszę odprawianą w formalnie nadzorowanym przez państwo kościele. Nie
będzie się bowiem musiał obawiać, że czyniąc to, popiera
schizmę i występuje przeciw papieżowi. Tym samym problemy związane z relacjami chińsko-watykańskimi zostaną
odsunięte od zwykłych wiernych, którzy nie będą musieli
być dalej ofiarami sporów, jakie będą toczyły się pomiędzy
rządem watykańskim a rządem Chińskiej Republiki Ludowej. Nie sprawi to oczywiście, że nauczanie katolickie zawsze
i wszędzie będzie mogło bez przeszkód być głoszone w całej swojej pełni, zwłaszcza w części dotyczącej aborcji i antykoncepcji, niemniej ułatwi jednak praktykowanie wiary
tym, którzy nie chcą mieszać się do polityki. W tym sensie
porozumienie chińsko-watykańskie może nawet ułatwić
poszczególne konwersje na wiarę katolicką, ponieważ potencjalni konwertyci nie będą widzieli w przystępowaniu do niej
niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z przystępowaniem do nielegalnej organizacji religijnej. Z drugiej jednak strony, bacząc
na dotychczasową politykę religijną władz chińskich, należy
przypuszczać, że niezależnie od wszelkich porozumień międzynarodowych wszelkie konwersje w skali masowej spotkają się z ich negatywną reakcją oraz próbami przeciwdziałania.

Plac św. Piotra, Watykan. Źródło: Foter, com, domena publiczna.

Podsumowując, 22 października 2020 r. dokonano przedłużenia tajnego porozumienia między Stolicą Apostolską
a rządem Chińskiej Republiki Ludowej. Owo wydarzenie,
podobnie jak zawarcie porozumienia 22 września 2018 r.,
stało się przyczyną kontrowersji powodowanych w dużej
mierze oceną polityki religijnej rządu chińskiego oraz sytuacji katolików w Chinach. Zwolennikiem obu wymienionych
wyżej porozumień jest na pewno watykański sekretarz stanu
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kardynał Parolin oraz papież Franciszek. Natomiast głównym ich oponentem jest kardynał Józef Zen. Niezależnie od
sporów wokół ich oceny, możliwa jest analiza celów, jakie
Watykan i rząd chiński próbują osiągnąć. Ten ostatni w dalszej perspektywie dąży do izolacji Tajwanu na arenie międzynarodowej, natomiast w bliższej do dbania o swój wizerunek
międzynarodowy oraz likwidacji niepokornego Kościoła
podziemnego. Stolica Apostolska natomiast prawdopodobnie próbuje osiągnąć częściowe podporządkowanie sobie
episkopatu całych Chin oraz wyłączenie świeckich wiernych
z konfliktów na szczeblu międzynarodowym, co pozwoli im
łatwiej praktykować swoją wiarę.
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się chińskiego na Shandong University. Jest nauczycielem
akademickim. Posiada szerokie pole zainteresowań, począwszy od historii, religii, filozofii, aż po antropologię kulturową
i dzieje myśli chińskiej. Dotychczas na polu naukowym zajmował się przede wszystkim myślą chińską pierwszej połowy
XX wieku, antropologią kulturową w kontekście chińskim
oraz recepcją chrześcijaństwa w Chinach i relacjami pomiędzy Watykanem a rządem chińskim.
Kontakt: mtylkowski@swps.edu.pl

Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. Przegląd problematyki i impresje ikonograficzne*61
Roman Malek SVD
1. Wstęp
Mówi się, że w żadnym innym wieku nie napisano tylu
książek o Jezusie jak w XX wieku62. Ale już na początku XXI
wieku opublikowano tak wiele ważnych prac o Jezusie, że
można mówić o swego rodzaju renesansie63 i ponownym odkryciu Jezusa w teologii, literaturze i sztuce współczesnej64.
Wśród niezliczonych publikacji na temat Jezusa znaleźć można również sporo materiałów na temat rozumienia Jezusa
Chrystusa w kulturach pozaeuropejskich, włącznie z azjatyckimi65. Za chińskim teologiem Choan-seng Song (Song
*

61

W „Chinach Dzisiaj” przedruk [za:]: „Nurt SVD”, t. 135, nr 1, 2014, s. 11-39.
Tam natomiast przedruk [za:] T. Szyszka, A. Wąs (red.), Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach świata, Verbinum, Warszawa 2007, s. 113-136.

62 Skróty: CFJC – The Chinese Face of Jesus Christ; NZM – Neue Zeitschrift
für Missionswissenschaft; ZMR – Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft.
Oto wybrane przykłady z literatury obcej z ostatnich dziesięcioleci XX w.: K.J.
Kuschel, Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Ökumenische
Theologie, Bd. 1, Zürich-Köln 1978; W.G. Kümmel, Dreißig Jahre JesusForschung, 1950-1980, Königstein-Bonn 1985; H. Leroy, Jesus. Überlieferung
und Deutung. Erträge der Forschung, Bd. 95, Darmstadt 1999, 3. wyd.;
K.J. Kuschel, Jesus im Spiegel der Weltliteratur. Eine Jahrhundertbilanz in
Texten und Einführungen, Düsseldorf 1999; W. Fenske, Und noch ein Jesus!
Jesusbücher unter die Lupe genommen, Münster 2000; M. Bockmueh (ed.),
The Cambridge Companion to Jesus, Cambridge 2001; T. Koch, Jesus von
Nazareth, der Mensch Gottes, Tübingen 2004. Do ważnych dzieł XX w. zalicza
się również książkę J. Pelikana, Jesus Through the Centuries. His Place in the
History of Culture, New York 1994, tłum. na wiele języków, m.in. chiński:
Lidai Yesu xingxiang jiqi zai wenhua shishang de diwei, Hongkong 1995.
63 Taki podtytuł nosi książka G. Langenhorsta, Jesus ging nach Hollywood,
Düsseldorf 1998.
64 Z nowszych publikacji na temat Jezusa Chrystusa zob. m.in.: Jesus Christ
and the Gentile Mission, „Studia Missionalia” 51 (2002), passim; Jesus, Lord
and Saviour, „Studia Missionalia” 52 (2003), passim; J.D.G. Dunn, Jesus
Remembered. Christianity in the Making, vol. 1, Grand Rapids, MI-Cambridge, UK 2003; L. Houlden, Jesus in History, Thought and Culture. An
Encyclopedia, ABC-CLIO 2003; G.R. Summer, The First and the Last: The
Claim of Jesus Christ and the Claims of Other Religious Traditions, Grand
Rapids 2004; G.A. Barker (ed.), Jesus in the Worlds’s Faiths: Leading Thinkers from Five Religions Reflect on His Meaning, Maryknoll, New York 2005.
65 Na temat azjatyckiego oblicza Jezusa Chrystusa zob. m.in.: U. Kya Than
(ed.), Asians and Blacks: Theological Challenges, Bangkok 1973; D.J. El-
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Quansheng), autorem obszernej trylogii chrystologicznej
poświęconej Jezusowi, można z pewnością powiedzieć, że
światło Jezusa Chrystusa rozpaliło niezliczone światła na całym świecie, stając się źródłem inspiracji, odwagi i nadziei dla
milionów ludzi w ostatnich dwóch tysiącleciach66.
W 1982 roku opublikowano w Paryżu książkę francuskiego sinologa Jacques’a Gernet’a Chine et christianisme. Action
et réaction (wyd. niem. Christus kam bis nach China [Chrystus przyszedł aż do Chin])67, w której autor zadaje pytanie:
W jakim stopniu reakcje Chińczyków na chrześcijaństwo
ukazują różnice między Europą a Chinami, np. w zakresie
koncepcji Boga, człowieka czy świata? Odpowiedzi, które na
to pytanie Gernet wydobył z licznych źródeł chińskich, spowodowały przełom w recepcji chrześcijaństwa w Chinach.
Publikacja Gerneta sprowokowała i zainspirowała początek
badań nad teologią i historią chrześcijaństwa w Chinach,
nad chińskim rozumieniem chrześcijańskiej koncepcji zbawienia i pojmowania Zbawcy, Jezusa Chrystusa, nie z punktu widzenia zachodniej misjologii, lecz na podstawie źródeł
chińskich.
W toku szczegółowych badań okazało się, że w Chinach
istnieje pokaźna literatura teologiczna czy chrystologiczna,
którą stanowią dzieła napisane przez misjonarzy i konwertytów, a także przeciwników chrześcijaństwa68. Stwierdzono
też istnienie bogatego materiału ikonograficznego, który
dotychczas nie został w badaniach należycie uwzględniony.
W tym kontekście, w Instytucie Monumenta Serica powstał
ok. 1997 roku projekt wydania w ramach „Monumenta Serica Monograph Series” pięciu tomów tekstów i ilustracji o Jezusie Chrystusie w Chinach69. W tym kontekście powstała
wood (ed.), What Asian Christians are Thinking, Quezon City 1976; H.
Waldenfels, Modelle christlicher Soteriologie in außereuropäischem Kontext, ZMR 71 (1987) 4, s. 257-278; R.S. Sugirtharajah (ed.), Asian Faces
of Jesus, Maryknoll, NY 1993; V. Küster, Die vielen Gesichter Jesu Christi.
Christologie interkulturell, Neukirchen-Vluyn 1999; wyd. ang.: The Many
Faces of Jesus Christ. Intercultural Christology, Maryknoll, NY 2001; G.
Evers, Heutige Christologien in Asien, NZM 55 (1999), s. 297-311 (z dalszą
literaturą).
66 Jesus, the Crucified People, Minneapolis 1996, s. IX.
67 Christus kam bis nach China. Eine erste Begegnung und ihr Scheitern,
München-Zürich 1984; wyd. ang.: China and the Christian Impact.
A Conflict of Cultures, Cambridge 1986.
68 Na temat badań nad chrześcijaństwem w Chinach w tej nowej perspektywie zob. N. Standaert, New Trends in the Historiography of Christianity
in China, „Catholic Historical Review” 83 (1997), s. 573-613; tenże (ed.),
Handbook of Christianity in China. Volume One: 635-1800, Leiden 2001.
69 Do 2007 r. ukazały się cztery tomy. Zob. R. Malek (ed.), The Chinese Face
of Jesus Christ [skrót: CFJC], vol. 1, Sankt Augustin-Nettetal 2001; vol.
2, tamże 2003, vol. 3a, tamże 2005, vol. 3b, tamże 2007. Projekt ten został
życzliwie przyjęty w środowiskach naukowych na całym świecie, o czym
świadczą liczne recenzje: zob. np. T. Ahrens, „Theologische Literaturzeitung”, 129 (2004) 4, s. 459-462; D.H. Bays, „Journal of Asian Studiem”,
63 (2004) 1, s. 157-158; G. Gispert-Sauch, „Vidyajyoti”, Sept. 2004, s.
710-712; Kung Lap-yan, „Chinese Cross Currents”, 1 (2004) 1, s. 154-157;
T. Light, „International Bulletin of Missionary Research”, 28 (2004) 2, s.
86; D. Lovejoy, „International Bulletin of Missionary Research”, 29 (2005)
2, s. 107-108; tenże, „Missiology”, 32 (2004) 2, s. 253-254; J. Meili, NZM,
60 (2004) 3, s. 209-214; W.K. Müller, Bibliographia Missionaria 2002,
s. 337-339; 2003, s. 367-368; D.E. M[ungello], „Sino-Western Cultural
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też wystawa, którą prezentowano w Europie Zachodniej
(Sankt Augustin, Augsburg, St. Ottilien, Helfta k. Magdeburga, Leuven, Salzburg), a także w Polsce – w Warszawie,
Gnieźnie, Opolu i Lublinie70.
Zaproszony do udziału w projekcie The Chinese Face of
Jesus Christ Jacques Gernet napisał autorowi niniejszych
słów, że podejmując ten chrystologiczny temat dotyka on
właściwie istoty spotkania chrześcijaństwa i kultury chińskiej, czyli ewangelizacji. Przepowiadając Jezusa w kontekście
chińskim, misjonarze najpierw musieli znaleźć odpowiednią
terminologię Boga, Trójcy Świętej (zob. il. 30-3171), stworzenia, wcielenia i innych podstawowych koncepcji i pojęć
chrześcijańskich (np. osoba, materia i duch, ciało i dusza),
bez których nauka chrześcijańska byłaby niezrozumiała. Już
samo znalezienie adekwatnego chińskiego imienia dla Jezusa
Chrystusa było wielkim wyzwaniem dla pierwszych misjonarzy w epoce Tang (zob. niżej).
Chrystologia ogniskuje więc niejako całość problematyki
orędzia chrześcijańskiego w Chinach i problemów związanych z przeniesieniem idei judeo-chrześcijańskich w zupełnie
inną kulturę, posługującą się odmiennymi kategoriami myślowymi. Oczywiście, te chrześcijańskie koncepcje w swoisty
sposób zostały przyjęte i zinterpretowane przez Chińczyków,
zarówno konwertytów, jak i przeciwników chrześcijaństwa.
Yesu shi shenme dongxi? „Cóż to za rzecz, ten Jesus
Chrystus?” – pytali intelektualiści chińscy na początku XX
wieku72 , zawierając w tym pytaniu, wszystkie pytania które
zadawali Chińczycy na temat Jezusa Chrystusa, już od pierwszego spotkania z chrześcijaństwem w epoce Tang (618-907).
Nauka o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu i Zbawicielu dotarła
bowiem do Chin wcześnie, ok. roku 635, kiedy zarówno
większa część Europy, jak i świata jeszcze w ogóle jej nie znała – o czym przypomniał papież Jan Paweł II w orędziu do
narodu chińskiego z 8 grudnia 1999 roku:
„(...) zgodnie z tajemniczymi planami Opatrzności Bożej
Ewangelia zbawienia była głoszona bardzo wcześnie także
w waszym kraju i w istocie, już w V i VI wieku grupy mnichów syryjskich, przemierzywszy Azję Środkową, przyniosły
Relations Journal”, 25 (2003), s. 55-56; P.C. Phan, „Theological Studiem”,
65 (2004) 3, s. 660-662; P. Fuliang Shan, „China Review International”,
12 (2005) 1, s. 180-183; Tang Li, „Journal of Chinese Religions”, 31
(2003), s. 275-276; Wang Lanping, „Journal of the History of Christianity
in China”, 6 (2004/2005), s. 82-92; J.P. Wiest, „International Bulletin of
Missionary Research”, 30 (2006) 2, s. 109; E. Zettl, „China-Report”, 39
(2003), s. 25 oraz „Studio”, 12 (2003), s. 15-16; A. Bujatti, Incarnazione
della sofferenza e della speranza dell’uomo, „L’Osservatore Romano”, 1819 Aprile 2006, s. 3.
70 Informacje prasowe na temat tych wystaw były bardzo liczne; dokumentacja jest przechowywana w Archiwum Instytutu Monumenta Serica
w Sankt Augustin.
71 Zob. Ilustracje [w:] T. Szyszka, A. Wąs (red.), Oblicza Jezusa Chrystusa…,
dz. cyt. [red. „Nurt-u SVD”].
72 Zob. Wang Zhixin, What is Jesus, CFJC 3a, s. 1197-1207.
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Imię Jezusa waszym przodkom. Słynna stela, wzniesiona
w cesarskiej Stolicy Chang’an (Xi’an) w 635 roku, do dzisiaj
jest bardzo wymowną pamiątką tego historycznego momentu, który wyznaczył oficjalne wejście «świetlanej religii» do
Chin. Po kilku wiekach to orędzie ucichło. Jednakże fakt, że
Ewangelia Jezusa była głoszona waszym przodkom w epoce,
kiedy znaczna część Europy i reszty świata jeszcze zupełnie
jej nie znała, musi być dla was powodem wdzięczności Bogu
i głębokiej radości”73.
Od tego też czasu datują się próby przedstawiania oblicza
Jezusa i jego recepcji w kontekście chińskim. Mimo tak długiej historii, „postać Jego twarzy” (por. Łk 9,29) w Chinach
jest dotychczas na Zachodzie i w Polsce mało znana.
W celu właściwego zrozumienia prób przedstawienia
oblicza czy recepcji Jezusa Chrystusa w Chinach, należy najpierw zapoznać się, przynajmniej w zarysie, z historią głoszenia chrześcijaństwa w Chinach, albowiem „przyjście” Jezusa
do Chin, kształtowanie się „postaci Jego twarzy” w kontekście chińskim było uwarunkowane bądź też ograniczone
różnymi czynnikami. Choan-seng Song mówi na przykład
o trudnym „skoku teologicznym z Izraela do Azji” czy do
Chin74. Antagonizm chrześcijańskich i chińskich kategorii myślowych konstatuje wspomniany już sinolog Jacques
Gernet, a o poważnym konflikcie między Chinami a chrześcijaństwem w jego judeo-hellenistycznym wymiarze mówi
działający na Tajwanie teolog, dominikanin Paul Welte75.
2. Historyczne tło głoszenia Jezusa Chrystusa
w Chinach
Chrześcijaństwo podejmowało pięciokrotnie próby zakorzenienia się w Chinach i w każdej epoce przyniosło do Chin
czy też wytworzyło w chińskim kontekście specyficzny obraz
Jezusa i specyficzną chrystologię. Oto historyczne epoki, kiedy to miało miejsce:
Nestorianizm (Kościół Wschodniosyryjski) w dynastii Tang
(618-907) przyniósł chrystologię Kościoła Wschodniosyryjskiego, pozbawionej jednakże znamion herezji czy też
tego, co tak naprawdę nazywamy nestorianizmem.
73 Przesłanie – orędzie papieskie do katolików w Chinach (8.12.1999),
„L’Osservatore Romano”, (wyd. pol.) XXI (2000) 3, s. 11-12. Przedruk
[w:] B. Wodecki SVD (red.), Stolica Apostolska a Chiny współczesne, Pieniężno 2002, s. 232.
74 Von Israel nach Asien – ein theologischer Sprung, „Europäische Theologie
herausgefordert durch die Weltökumene, Studienheft“, 8, Genf 1976, s.
10-29.
75 Zob. P.Welte, Schwerpunkte des theologischen Denkens im Kontext der chinesischen Kultur, ZMR 1981, nr 3, s. 164f; wersja ang.: Basic Problems of
a Chinese Contextual Theology, „Tripod“, 17 (1983), s. 55. Zob. tenże, Does
Jesus Christ Need A Facelift? A Critical Voice to the Project The Chinese Face
of Jesus Christ. Remarks on Some Problems of Inculturation, CFJC, 1, s. 5561.
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Misje franciszkanów i dominikanów w czasach mongolskich, tzn. w dynastii Yuan (1280-1367) przyniosły do
Chin chrystologię średniowiecza.
Misje jezuitów i innych zakonów za panowania dynastii
Ming (1368-1644) i w czasach mandżurskiej dynastii
Qing (1644-1911) wprowadziły do Chin chrystologię
Soboru Trydenckiego.
Nowożytne misje protestanckie i katolickie, działające w okresie zachodniej ekspansji kolonialnej w Azji po latach
1840-1842 przywiozły w XIX i XX wieku chrystologię
protestancką i katolicką, potrydencką.
Współczesność – czyli okres po 1912 roku (powstanie Republiki Chińskiej) i po 1949 (powstanie ChRL), a następnie
po rewolucji kulturalnej (1966-1976) do dzisiaj, kiedy to
istnieją różne konteksty chińskie (ChRL, Tajwan, Hongkong, Makao) – wprowadziła zróżnicowane odmiany
chrystologii.
Pierwsze próby ewangelizacji Chin podjęli mnisi nestoriańscy już w VII wieku w epoce Tang76.
Nestoriańska inskrypcja na kamiennym pomniku z Xi’an
(zob. il. 1) mówi o znacznym rozprzestrzenieniu się tej formy chrześcijaństwa (zwanej jingjiao, czyli „religia światła”)
na terenie ówczesnych Chin, zwłaszcza na tzw. Jedwabnym
szlaku, od 635 roku. W licznych klasztorach dokonywano
wówczas przekładów ksiąg chrześcijańskich na język chiński,
a ich wysoki poziom świadczy o głębokiej inkulturacji chrześcijaństwa77. Jednak już w IX wieku nestorianizm, jako jedna
z tzw. „religii obcych” (podobnie jak manicheizm i buddyzm),
które rozpowszechniły się w Chinach epoki Tang, został zakazany, a klasztory zburzone. Świadkami tej fazy ewangelizacji są
dzisiaj (co zostanie jeszcze ukazane) teksty, pomniki kamienne oraz grobowce ze znakiem krzyża i szczątkami inskrypcji,
które odnajdujemy zarówno na północy (np. w Dunhuang
i w Mongolii Wewnętrznej), jak i na południu Chin (zwłaszcza w Quanzhou). Pewne idee nestoriańskie zadomowiły się
w taoizmie – jedynej rodzimej religii chińskiej.
Przez prawie trzy stulecia nie prowadzono potem działalności misyjnej w Chinach, którą podjęto dopiero w XIII
i XIV wieku w epoce Yuan, kiedy na zlecenie papieża udali
się do Chin dominikanie i franciszkanie, m.in. Giovanni del
Carpini, Wilhem Rubruck, Benedykt Polak, Giovanni de
Montecorvino, Odorico de Pordenone (a wcześniej był tam
prawdopodobnie Marco Polo)78 .
76 Na temat historii tzw. nestorianizmu w Chinach i jego chrystologii zob. R.
Malek (ed.), Jingjiao. The Church of the East in China and Central Asia,
Sankt Augustin-Nettetal 2006.
77 Na temat tego okresu historii misji w Chinach zob. G. Rosenkranz, Die
älteste Christenheit in China in den Quellenzeugnissen der Nestorianer-Texte der Tang-Dynastie, Berlin-Steglitz 1938; P. Yoshirō Saeki, The Nestorian Documents and Relics in China, 2nd ed., Tokyo 1951; P. Pelliot,
L’inscription nestorienne de Si-ngan-fou, Ed. with Supplements by Antonino Forte, Kyoto-Paris 1996.
78 Na temat chrześcijaństwa w epoce Yuan zob. m.in.: Sinica Franciscana, vol.
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W Chinach panowali wówczas Mongołowie. Misja dominikańsko-franciszkańska, która m.in. miała się przyczynić
do ochrony Europy przed islamem (chodziło o stworzenie
tzw. pax mongolica) i nie była skierowana bezpośrednio do
Chińczyków, lecz do mongolskich okupantów, upadła wraz
z końcem obcej mongolskiej dynastii Yuan (1368 rok). Należy jednak pamiętać, że Montecorvino już w 1308 roku został
pierwszym arcybiskupem Khanbaliq, ówczesnej stolicy cesarstwa. Misja ta nie pozostawiła po sobie jednak wielu śladów
w sensie kościelnym i teologicznym, choć niewielka grupa
chrześcijan chińskich powoływała się jeszcze na początku XX
wieku na pochodzenie z tego właśnie okresu. Wiemy dzisiaj,
że w epoce Yuan kwitł również nestorianizm, o czym świadczą
znaleziska w Mongolii Wewnętrznej i w Quanzhou, na południu Chin (zob. il. 5), oraz dzieła historyczne, na przykład
o nestoriańskich członkach dworu cesarskiego.

gelizacji Chin, jednak bez akceptowania jezuickiej metody,
czyli również terminologicznego dostosowania ówczesnej
doktryny chrześcijańskiej do kultury chińskiej. Wyrósł z tego
tzw. spór akomodacyjny, trwający dziesiątki lat, który rozstrzygnięty został w Rzymie negatywnie, czyli niekorzystnie
dla jezuitów w Chinach (bulla Ex illa die, 1715 roku). Gdy na
dodatek zakon jezuitów został poddany kasacji (1773), cesarz
chiński zakazał działalności wszelkich misjonarzy (z wyjątkiem jezuitów pracujących w obserwatorium astronomicznym w Pekinie). Tak więc i ta trzecia próba ewangelizacji,
mimo wielu ewidentnych sukcesów (m.in. zainspirowanie
cesarza do wydania tzw. edyktu tolerancyjnego w 1692 roku
oraz uzyskanie sporej liczby konwertytów), zakończyła się
pozornym fiaskiem – jednak de facto pozostawiła po sobie
skutecznie zbudowane podwaliny współczesnego chrześcijaństwa w Chinach81.

Po prawie 200 latach przerwy, pod koniec XVI wieku,
rozpoczęto, m.in. w związku z odkryciami geograficznymi, trzecią próbę ewangelizacji Chin – przez portugalskie
Makao i pod patronatem Portugalii (z czego powstało tzw.
padroado)79.

Oficjalnie ponowna działalność misyjna stała się możliwa
dopiero pod koniec mandżurskiej epoki Qing, czyli po tzw.
wojnach opiumowych (1840-1842) i „nierównych układach”, wskutek których zezwolono obcym mocarstwom na
działalność handlową w niektórych portach (m.in. Hongkong, Tianjin, Shanghaj, Qingdao), a niektóre z tych miast
portowych stały się wręcz miastami „obcymi”, z obcym
wojskiem i zarządem, kościołami i szkołami. W cieniu działalności tych mocarstw, handlujących m.in. bronią i opium,
przybywali również misjonarze (tym razem także protestanci). Początkowo działali oni tylko w tych otwartych portach,
a później, pod ochroną obcych wojsk i ze specjalnym immunitetem, udawali się do wnętrza kraju, rozbudowując stacje
misyjne, które stawały się „terenem obcym” pod protektoratem obcych mocarstw. Dochodziło tu do ciągłych tzw. „przypadków misyjnych” (jiaoan), czyli konfliktów z władzami
lokalnymi. Wzrastała też niechęć Chińczyków do obcych
i ich religii, określanej teraz często jako yangjiao (religia „barbarzyńców”); i tak np. w roku 1900 doszło do tzw. powstania
bokserów, skierowanego przede wszystkim przeciwko imperializmowi i kolonializmowi obcych mocarstw w Chinach.
W czasie powstania zginęło ponad 30 tysięcy chrześcijan,
mających kontakty z obcymi misjonarzami: katolików, protestantów oraz prawosławnych. Wielu z tych pomordowanych chrześcijan Kościoły katolicki i prawosławny ogłosiły
w 2000 roku błogosławionymi i świętymi męczennikami82 .

Tym razem byli to jezuici, którzy zachęceni przykładem
św. Franciszka Ksawerego – od 1582 roku (lub 1583) z Michele Ruggieri (1543-1607) i Matteo Ricci (1552-1610) na
czele – kładli podwaliny życia chrześcijańskiego w Chinach.
Jezuici zajęli się przede wszystkim studium języka i kultury chińskiej. Tłumaczyli i pisali po chińsku, zachowane
w większości do dzisiaj, książki o tematyce i treści chrześcijańskiej, pielęgnowali kontakty z chińskimi uczonymi, jak
np. Xu Guangqi (1562-1633), Li Zhizao (1565-1630) i Yang
Tingyun (1562-1627); próbowali na wysokim poziomie prowadzić inkulturację religii chrześcijańskiej w Chinach, m.in.
wprowadzając chińską terminologię chrześcijańską. Religię
chrześcijańską jezuici nazwali Tianzhujiao, czyli Religią /
Nauką Pana Niebios lub też Yesujiao, czyli Religą / Nauką
Jezusa. Jezuici, znający doskonale język chiński, dotarli nawet
do „tronu smoka” (Ricci przybył do Pekinu w 1601 roku)80,
czyli na dwór cesarski, i byli dyrektorami obserwatorium
astronomicznego, wprowadzając m.in. reformę kalendarza
i nową, europejską technikę. To oni stworzyli w Chinach nie
tylko podwaliny chrześcijaństwa, lecz także nowoczesności
i nowożytnej nauki. Ich działalność zainspirowała inne zakony (franciszkanów, dominikanów, augustianów) do ewanI, Itinera et Relationes Fratrum Minorum saeculi XIII et XIV, Collegit, ad
fidem codicum redegit ed adnotavit P. Anastasius Van den Wyngaert OFM,
Quaracchi-Firenze 1929; A.C. Moule, Christians in China before the Year
1550, London 1930; A. Jochum, Beim Großkhan der Mongolen. Johannes
von Monte Corvino (1247-1328), Sankt Augustin-Sankt Gabriel 1982; J.
Strzelczyk (red.), Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku, Poznań 1993, z obszerną literaturą (s. 315-333).
79 Na ten temat zob. m.in. R. Malek (Hrsg.), Macau. Herkunft ist Zukunft,
Sankt Augustin-Nettetal 1999.

81 Na temat tego okresu historii misji w Chinach zob. w języku polskim m.in.:
A. Kurek OMI, O. Matteo Ricci – apostoł Chin, „Chrześcijanin w świecie”
122 (1983), s. 78-93; E. Stürmer, Dotrzeć co tronu Smoka. Misjonarze, którzy tworzyli historię: Matteo Ricci (Chiny), tłum. G. Kawecka, Warszawa
1984; G. Andreotti, Jezuita w Chinach. M. Ricci, z Italii do Pekinu, tłum.
E. Kabatc, Kraków 2004.
82 Na ten temat zob. R. Malek SVD, Męczeństwo i polityka: sprzężenie zwrotne, „Tygodnik Powszechny” 40 (2000), s. 7; tenże, O znaki bardziej czytelne.
Konflikt Watykan – Pekin wokół chińskich męczenników, „Tygodnik Powszechny” 42 (2000), s. 7; Eine kontroverse Heiligsprechung mit schwerwiegenden Konsequenzen, „China heute”, 2000, s. 134-137, 140-142.

80 Na ten temat zob. S. Musiał SJ, Niedoszły rabin w Chinach, „Tygodnik Powszechny” (2001) 3, s. 10.
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Ten dość długi, czwarty okres działalności misyjnej zakończył się, jak wiadomo, najpierw upadkiem cesarstwa
chińskiego w 1911 roku i powstaniem Republiki Chińskiej
(1912), trwającej do dzisiaj na Tajwanie, a potem niejako
po raz drugi – powstaniem Chińskiej Republiki Ludowej
(1949)83. Życie kościołów chrześcijańskich w ChRL po 1949
roku to już inny, piąty etap rozwoju, który można podzielić
na dwa okresy: pierwszy – lata 1949-1982, czyli od powstania ChRL poprzez „rewolucję kulturalną” (1966-1976),
śmierć Mao Zedonga (1976), skazanie „bandy czworga”
(1979), aż do 1982 roku z nową konstytucją ChRL i z tzw.
„Dokumentem nr 19” KP Chin o zliberalizowaniu polityki
religijnej w nowej sytuacji oraz z otwarciem się Chin na świat
i modernizację; i drugi – czas po roku 1982 do dzisiaj (czyli
prawie 25 lat), w których także można wydzielić różne fazy
(które tutaj jednak pomijam)84.
3. Oblicza Jezusa Chrystusa w Chinach – impresje
ikonograficzne
Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawiciel, jest oczywiście fundamentem wiary chrześcijańskiej
i przepowiadanie tej fundamentalnej prawdy o zbawieniu
było głównym punktem ewangelizacji we wszystkich okresach
historii misji na terenie Chin. Każda epoka misyjna przyniosła
jednak ze sobą do Chin własne, odmienne, historycznie i kontekstualnie uwarunkowane „oblicza” Jezusa, które w Chinach
były odpowiednio postrzegane i przekazywane dalej.
„Przybycie Jezusa do Chin”, wykształcenie się w kontekście chińskim „postaci jego twarzy” (por. Łk 9,29), było
uwarunkowane, względnie ograniczone, różnymi czynnikami
– zarówno zachodnimi, jak i chińskimi, wewnątrzkościelnymi
oraz pozakościelnymi. Misjonarze usiłowali ukazać wyjątkowość Jezusa Chrystusa w porównaniu np. ze legendarnymi
bohaterami chińskiej starożytności Yao i Shun, czy z wielkim
myślicielem Konfucjuszem (551-479 przed Chr.) albo – w zależności od orientacji – z Buddą czy Laozi. Natomiast chińscy konwertyci tego jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
w którego uwierzyli, próbowali postrzegać na własny (synkretyczny) sposób. Inne spojrzenie mieli oczywiście przeciwnicy
chrześcijaństwa.

主題

zachodnich kultur i epok? Co Chińczycy myśleli o owym
Zbawicielu Jezusie? Jaki obraz nadali Jezusowi: czy było to
oblicze Zbawiciela, w którego uwierzyli, czy też twarz odrzuconego „obcego” i „barbarzyńcy”, „więźnia konfucjanizmu” czy też przeciwnika Konfucjusza, Laozi albo Buddy,
jako buntownika czy rewolucjonistę, jako ideał osobowości,
jako szlachetną konfucjańską postać (junzi)? Jaki wygląd ma
oblicze Jezusa u chińskich konwertytów, a jakie u chińskich,
niechrześcijańskich uczonych, krytykujących chrześcijaństwo? Jakie jest Jego oblicze dzisiaj w prześladowanym Kościele chińskim? Jaki w ogóle wpływ miał Jezus Chrystus na
Chiny?
Teolog Aloysius Pieris rozróżnia różnych „Chrystusów”,
których od epoki Tang próbowano wprowadzić do Azji i do
Chin85. Można więc mówić o Jezusie „wyłącznym” i „agresywnym”, o niezrozumiałym i „obcym” („zachodnim”), o Jezusie, będącym „skandalem Krzyża”, o Jezusie przyjacielu,
bracie i bodhisattwie, czy jako wcieleniu Tao, itd.86. Wszystkie te oblicza znajdujemy w historii chińskiego chrześcijaństwa. Chińskie oblicza (mianrong) Jezusa są różnorodne
i materializują się w wielu obrazach (xingxiang), choć, co
oczywiste, nie sposób je tu wszystkie omówić.
W tym miejscu spróbuję, przynajmniej szkicowo i z zastosowaniem wybranych przykładów, przedstawić główne
odpowiedzi na pytanie: Kim był i jest Jezus Chrystus w Chinach i dla Chińczyków? Szczegółowe informacje (teksty
i ilustracje) zawiera zbiór The Chinese Face of Jesus Christ
(CFJC), do którego poszczególnych artykułów odsyłam
w przypisach.
Chińskie odpowiedzi na pytania o Jezusa Chrystusa
pochodzą z różnych czasów i kontekstów. „Szaty”, w które ubierano Jezusa w Chinach, od samego początku, tj. od
pierwszego zetknięcia się Chin z chrześcijaństwem w postaci
nestoriańskiej, są bardzo kolorowe i różnokształtne. Jest to –
jeśli tak można powiedzieć – tkanina, tkana w różnych epokach, przez różne osoby i przy użyciu różnych „materiałów”,
wielobarwnej przędzy, ale na jednym krośnie, tak że tkanina
tworzy pewną całość i ma jeden wątek.

Jaki zatem kształt przyjmuje oblicze Jezusa w historii misji w Chinach? Kim dla Chińczyków był Jezus z Nazaretu,
Jezus Chrystus? Jak oblicze Chrystusa przedstawiali Chińczykom misjonarze, którzy przecież pochodzili z różnych

Zanim jednak zajmiemy się omawianiem chrystologii
w poszczególnych epokach misyjnych w Chinach, pora na
istotną dygresję na temat różnych transkrypcji imienia Jezus
Chrystus w języku chińskim, które nie pozostają bez znaczenia dla wytworzonego w Chinach Jego oblicza i chrystologii
w ogóle.

83 Na temat tego etapu historii chrześcijaństwa w Chinach zob. R. Malek,
Spojrzenie na historię misji w Chinach (1946-1996), „Nurt SVD” 31 (1997)
1, s. 90-104.

85 Zob. A. Pieris, Hat Christus einen Platz in Asien? Ein umfassender Überblick, „Concilium“ 29 (1993), s. 120-130; zob. też F. Wilfred, Bilder Jesu
Christi im pastoralen Kontext Asiens. Eine Interpretation der Dokumente
der Föderation asiatischer Bischofskonferenzen, tamże, s. 131-137.

84 Zob. R. Malek, Sytuacja Kościoła katolickiego w ChRL (1949-1989), „Znaki czasu” 23 (1991), s. 160-175. Dokumenty dotyczące tego okresu zob. D.
MacInnis, Religion im heutigen China. Politik und Praxis, Deutsche Übersetzung hrsg. von R. Malek, Sankt Augustin-Nettetal 1993.
Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)

86 Komparatystyczne uwagi na ten temat zob. L. Kohn Embodiment and
Transcendence in Medieval Taoism, CFJC, 1, s. 65-86; J.H. Wong, Tao –
Logos – Jesus. Lao Tzu, Philo, and John Compared, tamże, s. 87-125; J.D.M.
Derrett, St. John’s Jesus and the Buddha, tamże, s. 128-140.
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Język chiński zna liczne transkrypcje (fonetyczne określenia) imienia „Jezus”.87 Pod wpływem manicheizmu, który
już pod koniec VII wieku znany był w Chinach, wyrażano
imię „Jezus” fonetycznie przez znaki yishu („barbarzyńca”/
„liczba”) . Fonetyczna forma yishu jest często spotykana
w tekstach nestoriańskich. Wczesne chińskie tłumaczenia Koranu transkrybują imię „Jezus” jako ersa (sa znaczy
„rozsiać”). Ta transkrypcja nawiązuje do arabskiego cIsa.
W chińskim nestorianizmie można znaleźć wiele transkrypcji imienia „Jezus”. Pierwsze dwa znaki słynnego chińskiego
traktatu „Sūtra o Jezusie Mesjaszu” (Xuting mishihe jing; il.
3) są interpretowane jako transkrypcja imienia „Jezus” (xuting).
Różnice w fonetycznym przekładzie imienia „Jezus”
wskazują na różny wiek owych tekstów, przy czym tłumaczenie przez xuting pochodzi z czasów, w których nestoriańscy tłumacze tylko częściowo władali językiem chińskim,
a teksty oryginalne były w języku syryjskim. Najprawdopodobniej też Chińczycy, którzy asystowali przy tłumaczeniach
wczesnych tekstów, czynili sobie zabawę z przekręcania obcego słowa „Jezus” (np. yishu, tzn. „barbarzyńca”). Yesu jako
transkrypcja imienia „Jezus” pojawia się dopiero w pismach
jezuitów pod koniec XVI i na początku XVII wieku, stąd
też określenie chrześcijaństwa jako Yesujiao (religia / nauka
Jezusa). Jezuita Matteo Ricci napisał w 1596 roku: Yesu ji
wei jiushi ye „«Jezus» oznacza: «Ten, który ratuje świat»”.
W tradycji Kościoła prawosławnego, który działał w Chinach od XVIII wieku, imię „Jezus” – nawiązując do wersji
rosyjskiej – jest oddane fonetycznie przez formę yiyisusi.
Tytuł „Chrystus” (mishihe lub mishisuo) w chińskich
pismach nestoriańskich jest odpowiednikiem aramejskiego
słowa „Mesjasz”, które nawiązuje do hebrajskiego māšîah
– „namaszczony”. Inne transkrypcje tytułu „Chrystus” to:
jilisidu, jilishidu, jisidu, jiduo, jiliside, jidu („fundament” /
„nadzorować”). Obecnie w Chinach imię „Jezus Chrystus”
transkrybowane jest jako Yesu Jidu; zaś chińskie słowo nazywające „chrześcijaństwo” brzmi Jidu zongjiao, czyli „religia
Jezusa Chrystusa”.
Z około 530 pism nestoriańskich przetrwały do naszych
czasów tylko nieliczne. Większość z nich mówi o Jezusie,
Mesjaszu – co pokazuje przykład nestoriańskiej inskrypcji
z Xi’an (il. 1) oraz tzw. Sūtra o Jezusie Mesjaszu (il. 3)88. Jezus
87 Zob. na ten temat J.O. Zetzsche, Indigenizing the „Name Above All
Names”: Chinese Transliterations of Jesus Christ, CFJC, 1, s. 141-155; por.
także artykuły tegoż: Bibel in China (II). Transkriptionen von „Jesus Christus”, „China heute” 1 (1995), s. 17-19; Aspekte der chinesischen Bibelübersetzung, [w:] R. Malek (Hrsg.), „Fallbeispiel” China. Ökumenische Beiträge
zu Religion, Theologie und Kirche im chinesischen Kontext, Sankt AugustinNettetal 1996, s. 30-88, zwł. s. 54-60 oraz 68-74; Wang Ding, Remnants of
Christianity from Chinese Central Asia in Medieval Ages, [w:] R. Malek
(ed.), Jingjiao, dz. cyt., zwł. s. 151-154.
88 Analizę tekstów nestoriańskich przeprowadzają m.in. Y. Raguin (19121999), China’s First Evangelization by the 7th and 8th Century Eastern
Syrian Monks. Some Problems Posed by the First Chinese Expressions of the
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(Yishu) określany jest w tych pismach jako „Mesjasz (Mishihe) otoczony blaskiem i godny czci”. Mówiąc o Jezusie, że
wiosłuje on „łodzią miłosierdzia” do nieba, i opisując jego
ukrzyżowanie jako „zawieszenie na niebie świecącego słońca”, obrazy te mają swoje odpowiedniki w chińskim buddyzmie oraz w taoizmie89. Oto jak tekst inskrypcji nestoriańskiej z Xi’an (il. 1) opisuje Jezusa, Mesjasza:
„Mesjasz, najjaśniejszy i wzniosły, ukrył swą własną wspaniałość i pojawił się jako jeden spośród nas. Anioły rozgłosiły
tę dobrą nowinę. Panna urodziła Najświętszego w Da Qin
[tzn. w Cesarstwie Rzymskim]. Ciała niebieskie [również]
ogłosiły tę radość. Persowie ujrzeli promieniujące światło
i przynieśli królewskie dary. Tak się wypełniła przepowiednia 24 mędrców starego prawa [Starego Testamentu].
On [Mesjasz] zamierzał według swego planu uporządkować rodzinę i państwo [tzn. świat]. W tym celu stworzył
nowy Kościół, w którym oczyszczający Duch [Boga] w Trójcy Jedynego działa w ciszy. Kształci sumienie, aby osiągnąć
prawdziwą wiarę, ustala osiem błogosławieństw, aby oczyścić zasługi i zamienić je na prawdziwe. Otwiera drzwi trzem
cnotom [wierze, nadziei i miłości]. W ten sposób dał życie
i wymazał śmierć. Wzniósł świecące słońce do góry i zniszczył
ciemność świata zmarłych. Dzieło szatana zostało w całości
zniszczone. On [Mesjasz] wiosłuje łodzią miłosierdzia, aby
wznieść się do pałacu światła. Wszelkie dusze znajdujące
się na pokładzie będą w ten sposób uratowane. Dzieło jego
potęgi zostało dokonane, więc wstąpił w południe do swego
właściwego [królestwa].
Przez niego [Mesjasza] dotarło do nas 27 pism [Nowego Testamentu]. Dzięki nim ukazuje się dobra [przez Boga
stworzona] natura [człowieka] i znikają w duszy przeszkody. [Mesjasz] oczyszcza przez kąpiel w wodzie i w Duchu od
próżności [świata], i dusze stają się czyste [przez chrzest]. Od
tego momentu noszą oni [ochrzczeni, wierzący] znak krzyża.
Właśnie znak krzyża stał się symbolem tej wczesnej
chińsko-chrześcijańskiej syntezy. Był to tzw. „krzyż nestoriański” (bez korpusu), którego podstawą jest kwiat lotosu
– jak widać na steli z Xi’an (il. 2). Krzyż ten przedstawiany
jest zgodnie z Dziejami Apostolskimi (5,30), tzn. za pomocą
chińskiego znaku dziesięć (shi +)”90.
Christian Traditions, CFJC, 1, s. 159-179, oraz S. Eskildsen, Christology
and Soteriology in the Chinese Nestorian Texts, tamże, s. 181-218; por. też
R. Malek (ed.), Jingjiao, dz. cyt., zwł. Part I.
89 Na ten temat zob. zwł. G.B. Mikkelsen, „Quickly guide me to the peace of
the Pure Land”: Christology and Buddhist Terminology in the Chinese Manichaean Hymnscroll, CFJC, 1, s. 219-242, oraz H.J. Klimkeit, Jesus’ Entry
into Parinirvāna? Manichaean Identity in Buddhist Central Asia, tamże, s.
243-257.
90 Zob. G. Schurhammer, Der Tempel des Kreuzes, „Asia Major“, 5 (19281930), s. 247-255. Por. też H.J. Klimkeit, Das Kreuzessymbol in der zentralasiatischen Religionsbegegnung. Zum Verhältnis von Christologie und
Buddhologie in der zentralasiatischen Kunst, CFJC, 1, s. 259-283.
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Jeszcze około roku 1300, tzn. w epoce Yuan, chrześcijańskie klasztory w Chinach nazywano „klasztorami dziesiątki”, czyli krzyża. Zapis z 1281 roku informuje na przykład
o tym, że nestorianie w swoich domach stawiali specyficznie
uformowany krzyż, malowali go w kościołach i klasztorach,
nosili na nakryciach głowy i zawieszali na piersiach. Archeolodzy odkryli sporą liczbę takich krzyży, zwłaszcza w Mongolii Wewnętrznej (zob. il. 5, 6-8, 10-14). Pod wpływem
manicheizmu przedstawiano Jezusa w tym czasie także jako
Dobrego Pasterza; zachował się tylko jeden taki obraz (il. 4)
– w słynnych grotach w Dunhuang.
Ogólnie można stwierdzić, że wschodniosyryjscy chrześcijanie w Chinach ograniczali się w obrazowym przedstawieniu swojej wiary do symboliki krzyża i lotosu albo posługiwali się metaforą Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i światła /
światłości (jing; stąd jingjiao = religia światła). „Jezus i Budda w objęciach”91, krzyż i kwiat lotosu – to też pierwsze oblicze Jezusa Chrystusa w Chinach. W XIX wieku protestancki
misjonarz Karl L. Reichelt (1877-1952) użył tego symbolu
jako znaku dla założonego przez siebie centrum dialogu
chrześcijaństwa i buddyzmu, Daofengshan (Tao Fong Shan),
istniejącym do dzisiaj w Hongkongu92 .
Aloysius Pieris określa nestoriańską próbę przepowiadania Jezusa w Chinach „inreligionizacją” w odróżnieniu od „inkulturacji”93. W chińskim nestorianizmie
stwierdzamy bowiem, że jedna „religia metakosmiczna”
(chrześcijaństwo) przyjmuje zupełnie nową, azjatycką
tożsamość, i to w kontekście innej religijności „metakosmicznej”, mianowicie buddyzmu i taoizmu. To oznacza,
że soteriologia chrześcijańska została tu sformułowana po
raz pierwszy przy użyciu pojęć buddyjskich i taoistycznych,
mianowicie Tao, Buddha, Avalokiteśvara, bodhisattwa i in.
– powstała więc chrystologia „buddo-taoistyczna”. Była to
istotnie bardzo oryginalna próba, która jednak z przyczyn
zewnętrznych (prześladowania) została po około dwóch
stuleciach przerwana. Jednakże ten „buddo-taoistyczny
Chrystus” pozostawił po sobie ślady.
O przetrwaniu wschodniosyryjskiego chrześcijaństwa
w Chinach – zwanego teraz yelikewen (Religia Jehowy /
Yahwe) – i recepcji nauki o zbawieniu przez krzyż w mongolskiej epoce Yuan (XIII-XIV wiek) świadczą liczne znaleziska
archeologiczne typowych krzyży nestoriańskich od Mon91 Tak określił to pierwsze spotkanie protestancki religioznawca Michael von
Brück, What Do I Expect Buddhists to Discover in Jesus? Christ and the
Buddha Embracing Each Other, [w:] P. Schmidt-Leukel, J.Th. Götz, G. Köberlin (eds.), Buddhist Perceptions of Jesus. Papers of the Third Conference
of the European Network of Buddhist-Christian-Studies (St. Ottilien 1999),
St. Ottilien 2001, s. 158-175.
92 Zob. na ten temat Ekman P.C. Tam, The Cross and the Lotus: Karl Ludvig Reichelt’s (1877-1952) Mission Theology and Methodology, CFJC, 3a, s.
1039-1061.
93 A. Pieris, dz. cyt., s. 122.
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golii Wewnętrznej i Xinjiang (dawnego Turkiestanu) aż do
południowochińskiego wybrzeża w Yangzhou i Quanzhou
(il. 13-14)94.
„Mongołowie wykopują je [krzyże] często ze starych grobów i innych miejsc; nic nie wiedzą o ich historii, noszą je
jednak na pasku, szczególnie kobiety. Kiedy opuszczają dom,
aby pójść na pastwiska, opieczętowują drzwi gliną, przy
czym właśnie te krzyże służą za pieczęć”.
Tak pisał misjonarz i mongolista P. Antoine Mostaert CICM (1881-1971) o używaniu krzyży nestoriańskich
u Mongołów w rejonie Ordos w pierwszej połowie XX wieku. Te krzyże nestoriańskie (il. 6-8, 10-12) pozostają – wraz
z inskrypcjami nagrobkowymi z Jezusem (il. 9) – jedynymi
obliczami i obrazami Jezusa w Chinach epoki Yuan. W XVII
i XVIII wieku misjonarze jezuici utrwalili te świadectwa,
kopiując inskrypcje w swoich dziełach i wysyłając je do Europy95.
Według tradycji nestoriańskiej krzyż nie jest znakiem
cierpienia Jezusa Chrystusa, lecz jego triumfu i zwycięstwa;
wskazuje nam zmartwychwstałego, rozpromienionego
Chrystusa. Krzyże nestoriańskie ukazują symbolikę światła
(różnego rodzaju promienie, koło słoneczne; il. 13). Jest to
cecha charakterystyczna dla nestorianizmu, który w języku
chińskim nosi nazwę „religia światła” (jingjiao). Na środku
krzyża pojawia się często swastyka (il. 14), jako stary buddyjski symbol światła. Podobnie jak buddyjska mandala, krzyż
nestoriański jest znakiem kosmicznym, punktem przecięcia
kosmicznego układu współrzędnych. Osiem promieni albo
pól na wielu krzyżach symbolizuje prawdopodobnie zmartwychwstanie i nowe stworzenie.
Trzeci okres misyjny, który rozpoczął się w 1582 lub 1583
roku przybyciem do Makao jezuitów: Michele Ruggieri
(1543-1607) i Matteo Ricci (1552-1610), to okres pojawienia
się innych wyobrażeń Jezusa – były to oblicza pochodzące
z Kościoła łacińskiego, żyjącego wówczas duchem Soboru
Trydenckiego (1545-1563). To trzecie spotkanie można ogólnie scharakteryzować jako spotkanie Jezusa i Konfucjusza
(zob. il. 53), czyli chrześcijaństwa z konfucjanizmem, będącym wówczas panującą doktryną w cesarstwie chińskim. Aczkolwiek interesujący jest fakt, iż Ricci w swoich pismach używa imienia Jezus tylko jeden raz. Mówi on raczej o Tianzhu,
94 Śladami nestorianizmu w epoce Yuan zajmuje się F.X. Peintinger, In Nomine Domini. Ein christlicher Grabstein in Yangzhou (1344), CFJC, 1, s.
285-292. zob. też R. Malek (ed.), Jingjiao, dz. cyt., zwł. Part II.
95 Na ten temat zob. Xie Bizhen, Aleni’s Contribution to the History of Christianity in China. The Nestorian Stele and Ancient Christian Tombs in Quanzhou, Fujian, [w:] T. Lippiello, R. Malek (eds.), Scholar from the West”.
Giulio Aleni S.J. (1582–1649) and the Dialogue between Christianity and
China, msms XLII, Sankt Augustin-Nettetal 1997, s. 403-416. Na uniwersytecie w Salzburgu powstaje pod kier. autora praca doktorska pani Hou
Xin z Xi’an na temat XVII/XVIII wiecznych tekstów jezuitów o nestorianizmie.
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„Panu Niebios”, którego pojmuje jako Boga i Syna Bożego,
Pana (zhu), który przyszedł na ten świat, by go uporządkować. W jego pismach brakuje również aspektu męki i zmartwychwstania Jezusa, ponieważ Ricci przejął po prosto etyczną perspektywę dominującego wówczas konfucjanizmu: tak
więc Bóg, który stał się człowiekiem, zostaje przedstawiony
jako mędrzec i święty, a jego czyn zbawczy – jako przykład
wielkiej cnoty. W swoim podstawowym dziele Tiazhu shiyi
(Prawdziwa nauka u Panu Niebios) Ricci stwierdza lakonicznie, że Pan Niebios (Tianzhu) zstąpił na tę ziemię, aby zbawić człowieka przed 1601 laty, za czasów cesarza Ai z dynastii
Han. Narodził się On z czystej Dziewicy. Jego imię to Jezus
(Yesu), tzn. „ten, który zbawia świat”. Przepowiadał On własną naukę i żył na Zachodzie przez 33 lata. Potem wstąpił ponownie do nieba96. Tego typu humanistyczne, „ludzkie” oblicze Jezusa Ricci zaprezentował nie tylko w swoich pismach
teoretycznych, ale również na ilustracjach, opublikowanych
w dziele Chengshi moyan (il. 19)97.
Amerykański historyk misji, jezuita George Dunne (19051998) twierdzi, że najcięższym zarzutem wobec jezuitów
było niewątpliwie rzekome przemilczanie nauki o ukrzyżowaniu Jezusa, ponieważ chińscy uczeni jej nie akceptowali
i byli wręcz zgorszeni, że Syn Boga urodził się jako nieślubne
dziecko i że został skazany na tak haniebną śmierć98. W ten
zarzut, formułowany przede wszystkim w pismach franciszkanów i dominikanów99, uwierzyło tak wielu, że stał się on
historycznym frazesem, przyciągającym uwagę wielu myślicieli europejskich, m.in. Blaise Pascala100. W związku z tym
zarzutem europejskie publikacje na temat jezuitów z Chin
(np. A. Kircher, China illustrata; J.-B. du Halde, Description
géographique, historique, chronologique, politique, et physique
de l’empire de la Chine – i in.) często przedstawiają ich wyraźnie z krzyżem (il. 18).
Dzięki badaniom nad pismami tego okresu historii misji
w Chinach wiemy jednak dzisiaj, że misjonarze jezuiccy pisali o życiu Jezusa bardzo dużo i obszernie, z uwzględnieniem
męki, śmierci krzyżowej Jezusa i zmartwychwstania. Starali
się również przedstawić oblicze Jezusa Chrystusa ikonogra96 Zob. M. Ricci, The True Meaning of The Lord of Heaven (T’ien-chu Shih-i),
transl., with Introduction and Notes by Douglas Lancshire and Peter Hu
Kuo-chen SJ, Ed. by E.J. Malatesta SJ, St. Louis 1985, nr 580.
97 Na temat tego dzieła zob. C. Guarino, Images of Jesus in Matteo Ricci’s Pictures for Chengshi moyuan, CFJC 2, s. 417-436.
98 G. Dunne, Generation of Giants. The Story of the Jesuits in the Last Decades of the Ming Dynasty, Notre Dame, Ind. 1962, wyd. niem.: Das große
Exempel. Die Chinamission der Jesuiten, Stuttgart 1965, s. 339n. Na temat
niechrześcijańskiej krytyki Jezusa przez uczonych chińskich zob. m.in. PuiLan Kwok, Das chinesische nichtchristliche Christusverständnis, „Concilium”, 29 (1993), s. 114-119, oraz J. Gernet, dz. cyt., passim.
99Na temat chrystologii dominikanów w Chinach zob. M.Á. San Román OP,
Jesus Proclaimed in the Early Dominican Mission in China, CFJC, 2, s.
583-597.
100 B. Pascal, Briefe gegen die Jesuiten (Lettres provinciales), Jena 1907, s. 57n.;
zob. też Dieu crucifié: Le scandale de la Croix, CFJC 2, s. 797-798.
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ficznie. Godnymi podkreślenia są tu szczególnie: ilustrowane
dzieła wydane przez Giulio Aleni (1582-1649)101, Johanna
Adama Schall von Bell (1592-1666)102 – jezuity z Kolonii,
oraz João da Rocha (1565-1623). Franciszkanin Antonio
a Santa Maria Caballero (1602-1669) potwierdza ponadto,
że w kościele jezuitów w Pekinie znajdował się obraz Ukrzyżowanego, który w każdy Wielki Piątek był omawiany przez
wzruszonego ojca Schalla, i że jezuici pielęgnowali również
pobożność pasyjną, zwłaszcza w tzw. bractwach.
Dzieło włoskiego jezuity Giulio Aleni, Tianzhu jiangsheng
chuxiang jingjie (Ilustrowane objaśnienia na temat wcielenia
i życia Pana Niebios, 1637) zawiera 55 ilustracji stanowiących
całkowity opis życia Jezusa według Ewangelii (il. 21-22). Za
wzór (z niewielkimi wyjątkami) posłużyły drzeworyty flamandzkiego jezuity Jeronima Nadala (1507-1580)103. Kopie
anonimowych chińskich artystów są wierne oryginałowi, miejscami jednak, przy przedstawieniu szczegółów, uwzględniono
chińskie otoczenie. Objaśniające podpisy pod obrazami mają
zwięzłą formę, oddającą treść Ewangelii. Tianzhu jiangsheng
chuxiang jingjie jest pierwszą i przez następne 250 lat najobszerniejszą próbą zilustrowania Ewangelii w języku chińskim.
Dzieło Adama Schalla, Jincheng shuxiang (Obrazy przedstawione cesarzowi, 1640), zawiera 48 ilustracji z życia Jezusa (il. 23, 25), które zostały wykonane (co dzisiaj wiadomo)
na podstawie dzieła Vita Domini Nostri Iesu Christi z 1617
roku, podarunku księcia Bawarii Maksymiliana I104.
Próby jezuitów dotyczące przepowiadania Jezusa Chrystusa i przedstawiania „wyglądu Jego twarzy” wywoływały
u Chińczyków oczywiście różne reakcje. Nie jest tu możliwe
przedstawienie szczegółów krytyki, przypominała ona jednak
w wielu miejscach wcześniejszą chińską krytykę Buddy i buddyzmu jako religii obcej, pochodzącej z Indii105. Wystarczy tu
wspomnieć, że od XVII wieku wydawane były liczne antychrześcijańskie traktaty, pamflety i antologie konfucjańskich
i buddyjskich apologetów i krytyków. Najbardziej typowym
przykładem są pisma chińskiego uczonego Yang Guangxian
(1597-1669), jednego z największych przeciwników jezuity
Adama Schalla. Yang Guangxian widział w chrześcijaństwie
poważne zagrożenie dla konfucjańskich tradycji i wartości.
Jego antychrześcijańskie pismo Budeyi [Nie mam innego wyj101 Chrystologię G. Aleni omawia G. Criveller, „Christ introduced to Late
Ming China by G. Aleni SJ (1582-1649)”, [w:] CFJC 2, s. 437-460.
102 Na temat obrazów Schalla zob. Sun Yuming, „Cultural Translatability
and the Presentation of Christ as Portrayed in Visual Images from Ricci to
Aleni”, [w:] CFJC 2, s. 461-498.
103Zob. P. Rheinbay, Nadal’s Religious Iconography Reinterpreted by Aleni for
China, [w:] T. Lippiello, R. Malek (eds.), dz. cyt., s. 323-334.
104Szczegółowy opis tego dzieła oraz jego genezy jest aktualnie przygotowywany przez ks. prof. Nicolasa Standaerta SJ z Leuven; niem. tłumaczenie tekstu
(pod kierunkiem autora tego artykułu) przygotowuje doktorant z Pekinu,
Wang Yen (Moguncja).
105Zob. na ten temat I. Kern, Buddhist Perception of Jesus and Christianity in
the Early Buddhist-Christian Controversies during the 17th Century, [w:] P.
Schmidt-Leukel, J.Th. Götz, G. Köberlin (eds.), dz. cyt., s. 32-41.
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ścia (tzn. muszę krytykować), 1665] zawiera krytykę trzech
obrazów pochodzących z ilustrowanego życia Jezusa, wydanego przez Schalla [Xiejiao santu shuoping, Krytyka trzech
obrazów religii heretyckiej (tzn. chrześcijaństwa)]. Dotyczy
ona ilustracji oznaczonych numerami: 28 (wjazd Jezusa do
Jerozolimy), 42 (Jezus przybity do krzyża) i 43 (Jezus na krzyżu), we wspomnianym dziele (zob. il. 23-26). Yang widział
w tych obrazach jawny dowód na to, że Jezus został skazany
jako buntownik i przestępca, o czym pisze:
„Obrazy pokazują, (...) jak Jezus zostaje skazany na śmierć
krzyżową przez prawo (...). Ponieważ nie mogę przedstawić
reprodukcji wszystkich obrazów [z książki Schalla], kopiuję
jedynie te trzy z załączonymi do nich uwagami. To ukaże całemu światu, że Jezus nie był człowiekiem, który przestrzegał
porządku i prawa, lecz dywersyjnym przywódcą rebeliantów,
który został prawnie osądzony i skazany”.
Tego rodzaju pisma uczonych niechrześcijańskich nie
tylko uwidaczniają konflikt istniejący między chrześcijaństwem a kulturą chińską, lecz także dostarczają materiału
źródłowego na temat chińskiego niechrześcijańskiego rozumienia Jezusa. Rysunki Yang Guangxian to niejako pierwsze
chińskie karykatury Jezusa. Z drugiej strony krytyka chińska
sprowokowała apologetyczne piśmiennictwo misjonarzy
i konwertytów106, zawierające próby adaptacji chrystologii do
ówczesnego kontekstu chińskiego (tzn. konfucjańskiego)107.
Dała też okazję do większej teologicznej precyzacji, oraz dialogu z kulturą chińską, który został jednak na długi okres przerwany cesarskim zakazem wyznawania religii chrześcijańskiej
i rzymską postawą w tzw. sporze akomodacyjnym, zakończonym de facto dopiero w latach 30. XX wieku!
Krzyż jako „obraz” Jezusa Chrystusa Zbawiciela odgrywał
jednak mimo wszelkiej krytyki w życiu katolików chińskich,
również w czasach jezuitów, ważną rolę, o czym świadczy
rycina przedstawiająca krzyż z chustą używaną podczas pogrzebu (il. 20). Rycinę takiego krzyża znajdujemy w dziele
Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine autorstwa Jean Baptiste Du Halde SJ (La Haye 1736, tom III, s. 121) z podpisem
pod obrazem: „Przedstawienie krzyża, z którym chrześcijanie
w Chinach zazwyczaj każą się pochować”. W książce Louisa
Gaillarda, Croix et swastika en Chine (Szanghaj 1904, s. 188)
106 Pisma konwertytów w aspekcie chrystologicznym omawiają w CFJC 2: D.
Sachsenmaier, The Jesus of Zhu Zongyuan (1616-1660). A Complex Pattern
of Inculturation, s. 539-552; Whalen Lai, Jesus in the Shengshui jiyan of the
Early Yang Tingyun, s. 517-537, oraz P. Rule, The Jesus of the „Confucian
Christians” of the Seventeenth Century, s. 499-516.
107 Dominująca kultura konfucjańska decydująco wpłynęła na metodę i formę
inkulturacji chrześcijaństwa w Chinach tego okresu; na ten temat zob. R.
Malek, Der traditionelle chinesische Staat und die Religion(en), [w:] tenże,
W. Prawdzik (Hrsg.), Zwischen Autonomie und Anlehnung, St. Augustin-Nettetal 1989, s. 31-53; E. Zürcher, A Complement to Confucianism.
Christianity and Orthodoxy in Late Imperial China, [w:] Chun-chieh
Huang, E. Zürcher (eds.), Norms and the State in China, Leiden-New York
1993, s. 70-92.
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w związku z tym pogrzebowym zwyczajem znajdujemy następujący opis:

„W czasie pogrzebów, po tym jak zmarły zostaje złożony
do trumny, chrześcijanie rozpościerają na całej długości
trumny białą chustę. Na tkaninie widnieje znak naszego Pana (INRI), a na pozostałej wolnej przestrzeni
umieszczone jest w pełnej lub skróconej wersji wyznanie
wiary. Dużymi i pięknymi literami zaakcentowane
są przynajmniej następujące wersy wyznania wiary:
«Wierzę w ciała zmartwychwstanie (...); wierzę w życie
wieczne!»”.
W kontekście tzw. starej misji jezuickiej w Chinach należy
wymienić także próby tzw. figurystycznego przedstawienia
Zbawcy Jezusa Chrystusa, czyli próby znalezienia wskazówek
o Mesjaszu w chińskiej mitologii oraz starożytnej historii108.
Ponadto należy dodać, że jezuici wprowadzili do Chin obraz
Madonny z Dzieciątkiem (il. 15).
Z omawianego tu trzeciego okresu działalności misyjnej
w Chinach znane są również hiszpańskie wizerunki Jezusa,
popularyzowane m.in. przez dominikanów z Manilii, zwłaszcza na południu Chin, w prowincji Fujian (il. 16-17)109.
Godny odnotowania jest również fakt, iż mimo konfucjańskiej i buddyjskiej krytyki Jezusa i chrześcijaństwa, około
1701 roku, w synkretycznym buddyjsko-taoistycznym dziele
Shenxian gangjian (Lustro Nieśmiertelnych) pojawia się „historia Jezusa” z jego wizerunkiem (il. 27)110.
W okresie po wojnach opiumowych 1840-1842 i w związku z powstaniem Taipingów (1860)111 – po długiej nieobecności misjonarzy – powstały w Chinach „nowe” oblicza Jezusa.
Katoliccy i protestanccy misjonarze w XIX i na początku XX
wieku przywieźli do Chin XIX-wieczne zachodnie wyobrażenia Jezusa Chrystusa, z którymi chińscy katolicy i protestanci
identyfikują się do dnia dzisiejszego112 .
Typowym przykładem katolickiej chrystologii tego okresu
jest krzyż z modlitwami do Pięciu Ran Chrystusa (il. 28). Ten
chiński krzyż należy do cyklu obrazów, opublikowanych przez
108 Na ten temat zob. C. von Collani, Jesus of the Figurists, [w:] CFJC 2, s.
553-582.
109 Zob. G.A. Bailey, The Image of Jesus in Chinese Art during the Time of the
Jesuit Mission (16 th–18th c.), [w:] CFJC 2, s. 396-415
110 Zob. Eine „taoistische” Geschichte Jesu aus Shenxian gangjian (1701), [w:]
CFJC 2, s. 821-831.
111 Na temat Jezusa jako „starszego brata“ przywódcy powstania Taiping,
Hong Xiuquan (1814-1864), zob. J.D. Spence, God’s Chinese Son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan, London 1996. Por. też artykuły
[w:] CFJC 2: P.R. Bohr, Jesus, Christianity, and Rebellion in China. The
Evangelical Roots of the Taiping Heavenly Kingdom, s. 613-661; L.F. Pfister, Reconsidering Three Faces of the „Revived One” from Mid-19th Century China, s. 663-683 oraz teksty źródłowe [w:] Anthology III, tamże, s.
832-840.
112 Na ten temat zob. artykuły [w:] CFJC 2: R.R. Covell, Jesus in Protestant
Writings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, s. 707-723; J.G.
Lutz, The Jesus of the Early Chinese Protestant Evangelists, s. 725-742.
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francuskiego misjonarza Adolphe’a Vasseura SJ (1828-1899) w latach 70. XIX wieku dla chińskich katechumenów w Szanghaju,
w celu utrwalania im w pamięci głównych tajemnic wiary chrześcijańskiej. Zgodnie z duchem ówczesnej teologii, krzyż przedstawia zbawcze skutki śmierci krzyżowej Chrystusa. Jednocześnie
obraz ten jest modlitwą do świętych Pięciu Ran Jezusa, którą
starsi chińscy katolicy zwykli odmawiać prawie codziennie, także współcześnie. Innym przykładem jest ręcznie kolorowany zwój
katechetyczny z początku XX wieku (ok. 1910 roku), podający
sześć podstawowych modlitw i prawd chrześcijańskich (il. 40).
Na początku XX wieku powstają też apologetyczno-katechetyczne obrazy Szkoły Malarskiej Ars Sacra Pekinensis (Katolicki
Uniwersytet Fu-jen, w Pekinie) prowadzonej przez werbistów (il.
31, 33-35)113, obrazy Szkoły Malarskiej św. Łukasza prowadzonej
przez jezuitów w Tou-se-we (Szanghaj, Tushanwan; il. 28)114, prace flamandzkich misjonarzy scheutystów Leo van Dijka (18781951) i Edmonda van Genechten (1903-1974) wraz z jego monumentalnym obrazem „Cierpiące Chiny” (il. 36)115 oraz inne prace
katechetyczne (katechizmy, książki, plakaty) z niezliczonymi
(nierzadko kontrowersyjnymi) obrazami Jezusa w stylu chińskim
(zob. np. il.: 29, 30, 37, 38). Do tej epoki należą również protestanckie plakaty katechetyczne, jak np. „Droga z dołu” („The horrible
pit”) opublikowany w dużym nakładzie przez Religious Tract
Society w Hankou i w Szanghaju (il. 39).
Godnym uwagi jest w tej epoce także protestancki plakat katechetyczny dla muzułmanów z Chin północno-zachodnich (il.
41) autorstwa George’a K. Harrisa z China Inland Mission, którego reprodukcja została zamieszczona na tytułowej stronie czasopisma The Moslem Word (24 [październik 1934], nr 4). Plakat,
zatytułowany „Mesjasz jest Barankiem Bożym”116 umieszczano
w miejscach modlitw, na murach miast i przy chińskich gościńcach.
Różnorodne są też oblicza i wyobrażenia Jezusa, które powstały na początku XX wieku, zwłaszcza na fali tzw.
113 Na temat Ars Sacra Pekinensis zob. F. Bornemann SVD, Ars Sacra Pekinensis. Die chinesisch-christliche Malerei an der Katholischen Universität
(Fu jen) in Peking, Sankt Gabriel, Mödling b. Wien 1950; H. Rzepkowski,
Ars Sacra Pekinensis. Geschichte und Diskussion eines Versuchs, [w:] Th.
Sundermeier (Hrsg.), Den Fremden wahrnehmen. Bausteine für eine Xenologie. Studien zum Verstehen fremder Religionen, Bd. 5, Gütersloh 1992,
s. 119-162 (ze wskazówkami na temat innych szkół malarskich); tenże,
Anmerkungen zur christlichen Kunst in Asien, [w:] Menschen gleich. Die
Suche nach dem Christusbild, Trier 1996, s. 45-51.
114 Cf. Oeuvre des images chinoises, [w:] Les Missions Catholiques 1875, s. 384n
/ 1877, s. 424.
115 Życie i twórczość ks. E. van Genechtena omawiają: L. Swerts, Mon Van
Genechten. Vlaming & Chinees kunstenaar, Geel 1994 oraz K. De Ridder,
Mon van Genechten (1903-1974). Flemish Missionary and Chinese Painter.
Inculturation of Christian Art in China, Leuven Chinese Studies XI, Leuven 2002 (z reprodukcjami jego obrazów).
116Na temat Jezusa w chińskim islamie zob. D.D. Leslie und Yang Daye, Jesus
the Prophet in Chinese Islam, [w:] CFJC 3a, s. 847-867; F. Aubin, Jesus in
the Confrontation between Islam and Christianity Transposed into China,
tamże, s. 869-887. por. tenże, L’Apostolat protestant en milieu musulman
chinois, [w:] Actes du IVe Colloque International de Sinologie de Chantilly
(1983), Taipei 1991, s. 12-74.
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Ruchu 4 Maja 1919 i ruchu antychrześcijańskiego lat 20.117.
O Jezusie – jako wybitnej osobie, posiadającej wielkie znaczenie moralne dla Chin – pisali znani pisarze i intelektualiści
niechrześcijańscy, m.in. Lu Xun (1885-1967) czy współzałożyciel KP Chin Chen Duxiu (1879-1949)118 . Warto tu przytoczyć słowa wielkiego pisarza Lu Xun, który w utworze Zemsta II opisuje ukrzyżowanie Jezusa w sposób następujący:

„Ponieważ uważał się za Syna Bożego, króla Żydów,
miał zostać przybity do krzyża. Żołnierze namiestnika narzucili na Niego płaszcz szkarłatny, włożyli
Mu na głowę koronę z ciernia i zaczęli Go witać, brali trzcinę i bili Go po głowie, szydzili z Niego i przyklękali przed Nim i oddawali Mu hołd. A gdy Go
wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz szkarłatny i włożyli na Niego Jego własne szaty.
Spójrz, bili Go po głowie, szydzili z Niego, przyklękali przed Nim. Dali Mu do picia wino z mirrą, lecz
On go nie przyjął. Chciał odczuć na trzeźwo, jak Żydzi traktują Syna swojego Boga. Długo miało trwać
Jego współczucie dla ich przyszłości, zaś nienawiść
przypisana była ich teraźniejszości.
Wszędzie wrogość, współczucie i przekleństwa. Wbijają gwoździe w Jego dłonie, chcą zabić Syna własnego
Boga, te politowania godne stworzenia, w swej nędzy
przynoszą Mu ulgę w bólu. Wbijają gwoździe w Jego
kostki u nóg, dopóki jedna się nie łamie; wtedy ból
przedziera się do szpiku kości. Są w trakcie zabijania własnymi rękami Syna ich Boga; owe przeklęte
stworzenia osładzają Mu Jego cierpienie. Postawiono
krzyż, zawisł w przestrzeni.
Dali Mu do picia wino z mirrą, lecz On go nie przyjął. Chciał odczuć na trzeźwo, jak Żydzi traktują
Syna swojego Boga. Długo miało trwać Jego współczucie dla ich przyszłości, zaś nienawiść przypisana była
ich teraźniejszości.
Przechodzący bluźnili przeciwko Niemu, podobnie
arcykapłani łącznie z uczonymi w Piśmie szydzili z Niego między sobą. A ci, którzy zostali z Nim
ukrzyżowani, także Mu ubliżali.
Spójrz, oto ci, którzy zostali z Nim ukrzyżowani (...).
Wszędzie wrogość, współczucie i przekleństwa.
Poprzez ból rąk i nóg obserwuje On smutek tych po117 W CFJC 3a znajdują się następujące artykuły na ten temat: F.K.H. So, The
Subverted Image of Christ in the May Fourth Era, s. 889-912; L.S. Robinson, Medicines for the Soul? Christ-like Sacrifice and Filial Piety in Lu Xun’s
Yao and Mo Yan’s Lingyao, s. 913-934; Liang Gong, The Image of Jesus in
The Death of Jesus by Mao Dun, s. 935-942; A. Bujatti, Lu Xun, Xu Zhimo,
Ai Qing, and Mao Dun: The Human Face of Jesus Christ, s. 943-957.
118 Te oblicza Jezusa są przedstawione m.in. [w:] Anthology III, CFJC 3a, s.
1191-1311.
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litowania godnych stworzeń, które krzyżują Syna
Bożego i zauważa radość tych przeklętych stworzeń,
które chcą ukrzyżować Syna Bożego wiedząc, że On
umrze. Ból Jego roztrzaskanych członków dociera do
szpiku kości, w upojeniu poddaje się wielkiej radości,
wielkiej litości.
Jego ciało podnosi i obniża się w cierpieniu między
litością a przekleństwem. A ciemność rozlega się nad
całym krajem.
Eli, Eli, lema sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił? Ponieważ Bóg Go opuścił,
był On w końcu «synem człowieczym», jednak też
tego «syna człowieczego» Żydzi przybili do krzyża.
Krew Jego rozleje się raczej nad tymi, którzy ukrzyżowali «syna człowieczego», niż nad tymi, którzy
ukrzyżowali «Syna Bożego».
20 grudnia 1924 roku”119.
W tym samym czasie powstały również próby konfucjańskiego „przywłaszczenia” sobie Jezusa jako doskonałego
człowieka, świętego mędrca (shengren), konfucjańskiego
gentlemana (junzi), który praktykował cnoty konfucjańskie
w sposób doskonały. W Kościele protestanckim rozwinęły
się natomiast w latach 30. XX wieku zaczątki nowej rodzimej
teologii chińskiej z licznymi, ciekawymi i nowymi elementami
chrystologii120, które do dziś oddziałują na Kościół protestancki w Chinach.
W pierwszej połowie XX wieku wykształciły się również
inne specyficzne wizerunki i obrazy Jezusa, a w szczególności
porcelanowe talerze przedstawiające sceny z jego życia, zainspirowane działalnością norweskiego misjonarza Karla L.
Reichelta (1877-1952) i jego „Misją wśród buddystów”, które produkowane są w istniejącym do dziś centrum Tao Fong
Shan w Hongkongu (il. 32). Tao Fong Shan (dosł. „Góra wiatru Tao”, to znaczy Góra Ducha Świętego) zostało założone
w 1930 roku koło Nankinu, a później przeniesione do Hongkongu. Jako centrum ekumeniczne Tao Fong Shan stawia
sobie za cel: popieranie i wspieranie chińskiej teologii i sztuki
chrześcijańskiej, odnowy liturgicznej i duchowej Kościoła
i społeczeństwa chińskiego, oraz wspieranie dialogu między
chrześcijanami a zwolennikami innych religii, a w szczególności buddyzmu. Warsztat porcelany Tao Fong Shan powstał
w 1947 roku, w celu wyrażenia wiary chrześcijańskiej w formie tradycyjnej chińskiej sztuki porcelanowej, co ma miejsce
również dzisiaj, gdzie maluje się tam ręcznie białą porcelanę
i wypala ja w piecu.
119 Revenge (II), [w:] CFJC 3a, s. 1217-1218; inne przykłady niechrześcijańskiego literackiego przedstawienia Jezusa Chrystusa znajdują się [w:] Anthology III, CFJC 3a, s. 1191-1311.
120 Na temat tych prób zob. W. Glüer, Jesus in the Theology of T.C. Chao (18881979), [w:] CFJC 3a, s. 1063-1082 oraz R. Malek, Der Sozialreformer Jesus.
Das Leben Jesu nach Wu Leichuan (1869-1944), tamże, s. 959-1037.
Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)
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Wraz ze zwycięstwem komunistów i tzw. „wyzwoleniem”
(jiefang) w 1949 roku, czyli po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej, pojawiają się nowe oblicza i wyobrażenia Jezusa.
„Urzeczywistnienie idei komunizmu jest spełnieniem nadziei
Jezusa” – takie słowa można było usłyszeć na jednym z posiedzeń KP Chin. Zaś znany pisarz Guo Moruo (1892-1978),
wówczas wicepremier, pisał w jednym z hymnów z okazji siedemdziesiątych urodzin Stalina (16 grudnia 1949 roku): „Wybawiciel starych czasów, Jezus, umarł i powstał z martwych.
Śmierć Jezusa była prawdziwa, jednak jego zmartwychwstanie
zmyślone”. W ChRL rozwinął się później, jak wiemy, kult
Mao Zedonga, a w następstwie rewolucji kulturalnej w Chinach (1966-1976) doszło na terenie Europy i Ameryki do
znanych porównań postaci Marksa, Mao i Jezusa, a także do
maoistowskiej reinterpretacji chrystologii w duchu „nowego
człowieka”. Pod wpływem rewolucyjnej sytuacji Chin powstały w tym czasie na Zachodzie nowe obrazy Jezusa, których
streszczeniem są takie hasła jak: „Rewolucja Jezusa” lub „Słowa przewodniczącego Jezusa”, zebrane w tzw. „Biblii Mao”
(Mao yulu, „Sentencje Mao”)121. Dobitne przykłady krytyki
kultu Mao Zedonga i maoizmu, przy zastosowaniu metafory
Jezusa Chrystusa, odczytać można w wielu współczesnych
dziełach młodszych chińskich artystów (zob. np. il. 42).
Po rewolucji kulturalnej, a w szczególności po 1982 roku,
odkąd Kościoły mogą znowu działać publicznie, rozpoczęła się nowa epoka inkulturacji chrześcijaństwa w Chinach.
W zupełnie nowych warunkach powstały liczne, współczesne
oblicza Jezusa, kreowane przez pisarzy i artystów katolickich,
protestanckich, a także niechrześcijańskich122. Można by tu
przytoczyć wiele przykładów. Ilustracje 47-62 wskazują na
niektóre wybrane i bardziej reprezentatywne przykłady, ukazujące różnych artystów (katolickich, protestanckich i niechrześcijańskich), różne techniki (m.in. wycinanki123, trady121 Odnośnie do tych rewolucyjnych przedstawień Jezusa zob. M. Gálik, Jesus
the Proletarian. A Biography by Professor Zhu Weizhi (1905-1999), oraz
Wang Xiaochao, Marxist Interpretations of Jesus in China (1949-1999),
oba [w:] CFJC 3b, s. 1335-1351 oraz 1353-1362.
122 Zob. B. Hoster, „Rereading the Bible”. Jesus in Chinese Poems of the Late
20th Century, [w:] CFJC 3b, s. 1377-1392.
123 Sztuka wycinanek z papieru, prawie dominująca w dzisiejszej sztuce
chrześcijańskiej np. w chińskim Kościele protestanckim, i praktykowana
przede wszystkim przez artystów z Amity Christian Art Center w Nankinie, jak np. Fan Pu, He Qi, Lu Wei i in., wywodzi się ze starych Chin, a jej
korzenie sięgają czasów tzw. Dynastii Północnych (386-581). Zajęcie to
było początkowo formą spędzania czasu szlachetnie urodzonych panien.
Papier był zbyt drogi, by móc służyć prostym ludziom. Dzisiaj wycinanki
są uważane za sztukę ludową Chin. Z okazji tradycyjnych świąt – przede
wszystkim chińskiego Nowego Roku – ozdabia się nimi wnętrza domów
i okna. Tradycyjne motywy to ornamenty i chińskie znaki o tematyce zwierzęcej, roślinnej, symbole szczęścia, długowieczności, licznego potomstwa,
oraz sceny z tradycyjnych oper i opowieści ludowych. W różnych regionach
powstawały odmienne rodzaje wycinanek, które różniły się sposobem zastosowania papieru, jego delikatnością i kolorystyką; tak więc w prowincji
Zhejiang używano bibułki; a w rejonie Wei (prowincja Hebei) stosowano
papier podbarwiany, a w prowincjach Gansu i Shaanxi surowiec był
jednobarwny, przypalany, zaś w Shandongu papier odznaczał się niezwykłą
delikatnością. Pierwotnie prace te tworzono poprzez wycinanie motywów
nożyczkami, bez użycia wzorników. Dziś są one wycinane w większości
małym skalpelem. Najpierw rysowany jest wzór, który kładzie się na mniej
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cyjne malarstwo tuszem, drzeworyty, rzeźby, hafty, kaligrafia),
różne materiały (np. tkanina, makaty, batik, porcelana, papier,
drewno). Nie należy również zapominać, że poza ChRL –
w Hongkongu, Makao oraz na Tajwanie (il. 63) stworzono
także bardzo interesujące wizerunki oblicza Jezusa oraz nową
chińską chrystologię124. Ponadto znane są nieliczne prawosławne oblicza Jezusa Chrystusa, np. z Hongkongu (il. 46).
Oblicza Jezusa Chrystusa żyją jednak nade wszystko
w ludziach wierzących i w kościołach (zob. il. 43-45, 6465), co świadczy też o dynamice życia chrześcijańskiego
w Chinach. Te liczne współczesne oblicza Jezusa Chrystusa
kreowane przez wierzących i niewierzących są wymownym
świadectwem tęsknoty za transcendencją w dzisiejszych
Chinach naznaczonych gwałtownym rozwojem gospodarczym, ekspansją urbanizacji oraz nasilonym materializmem
i hedonizmem.
4. Podsumowanie
Jak wynika z powyższego przeglądu, w Chinach istnieją
najróżniejsze formy chrześcijańskich i niechrześcijańskich
wizerunków i wyobrażeń Jezusa Chrystusa, które zmieniały się wraz z upływem epok i dynastii, ale także pod wpływem zachodniej teologii. Jeżeli te w ciągu wieków utkane
obrazy można jednak zakwalifikować jako „twarze”, to kojarzymy to ze słowem „oblicze” oraz ideą ikony. Oblicze to
„żyjąca teraźniejszość, to manifestacja. Oblicze przemawia”
– jak powiedział Emmanuel Lévinas125. I tak przemawiają
do nas pochodzące z różnych epok przeróżne chińskie oblicza Jezusa Chrystusa.
W duchowej historii Chin „twarz” (lian, mian) odgrywa ogromną rolę, co monachijski sinolog Wolfgang Bauer
(1930-1997) wyraził następująco:

„Twarz – w przeciwieństwie do odzianego ciała – jest
skórą i ubraniem jednocześnie, musi więc zarazem
odsłaniać, jak i zakrywać wnętrze. W swej podwójnej
więcej dziesięciu cienkich arkuszach kolorowego papieru. Za podkładkę służy natłuszczona płyta, do której igłami przytwierdza się arkusze.
Skalpel każdorazowo tnie wszystkie warstwy, aż do samej płytki. Dzięki
natłuszczonej warstwie narzędzie nie łamie się i nie ulega zbyt szybkiemu
stępieniu. W zależności od wielkości i delikatności wzoru, prace mogą
trwać nawet do czterech tygodni. Za szczególnie udane uchodzą wycinanki
barwne. Wycina się je z białego papieru, a następnie podbarwia kolorowymi tuszami. Zob. na ten temat przede wszystkim V. Küster, Volkskunst als
Mittel der Verkündigung? Die Papierschnitte von He Qi (Volksrepublik
China), [w:] Studien zur außereuropäischen Christentumsgeschichte, Bd. 2:
T. Sundermeier, V. Küster (Hg.), Die Bilder und das Wort. Zum Verstehen
christlicher Kunst in Afrika und Asien, Göttingen 1999, s. 93-105; tenże,
Das Evangelium in Bildern erzählen. Die Papierschnitt-Zyklen von Fan Fu
(China), [w:] NZM 58 (2002) 4, s. 267-280.
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roli symbolizuje jakoby podwójną rolę człowieka w społeczeństwie. Twarz jest w pewien sposób postrzegana
zarazem od zewnątrz, jak i od wewnątrz, nie należy
ona już do samej siebie, ale także do swojego otoczenia,
i to tym więcej, im bliżej jest z nim związana”.
Jeśli więc mówimy tutaj o obliczach (mianrong) i obrazach (xingxiang) Jezusa Chrystusa w Chinach, to chodzi
tu zarówno o Jezusa z Nazaretu, jako postać historyczną,
jak i Chrystusa, chrześcijańskiego Zbawcę, jego naukę,
zbawczy czyn, los, jego działalność i wpływ, tak jak są one
postrzegane w Chinach, tak w Kościołach jak i poza nimi.
Do przedstawionych tutaj fragmentarycznie obrazów
odnosi się to, co napisał werbista Fritz Bornemann o Ars
Sacra Pekinensis:
„Cały chrześcijański świat przedstawiony został [w tych
obrazach] przez Chińczyków we właściwych dla nich formach artystycznych. Miejscowi twórcy oddali ten religijny
świat w bliskości z ich naturalnym i kulturowym środowiskiem, i pozostali wierni swojej formie przekazu. Przedstawili świat idei chrześcijańskich za pomocą własnych
środków. [...] Sztuka chińskiego chrześcijaństwa jest więc
naturalnie związana z dawną tradycją i pozostaje pod jej
wpływem. Czynnikiem rozwoju nie jest jednak przeszłość,
ale nowość i jej główna treść, mianowicie: rzeczywistość
chrześcijańska”126 .
„Postać jego twarzy” (por. Łk 9,29) była zawsze związana z różnorodnością sposobów postrzegania osoby Jezusa,
jego życia i działalności. Każde pokolenie, każdy kraj i każdy
chrześcijanin i niechrześcijanin wnosi tu zawsze swój własny sposób widzenia. Z drugiej strony, postać Jezusa ciągle
zmienia świat ludzkiej myśli. Miało to i ma wciąż miejsce
również w Chinach. Jakie oblicza Jezusa powstaną jeszcze
w chińskim kontekście? Jakie miejsce zajmie Jezus w tej gigantycznej części Azji? – to pytania, które będą nam nadal
towarzyszyć w naszych międzykulturowych poszukiwaniach. Z pewnością otworzą one przed nami nowe kierunki
refleksji nad znaczeniem Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa
w naszym pluralistycznym, zglobalizowanym świecie.
***
Roman Malek SVD

124 Na ten temat zob. B. Vermander, Jesus Christ as Seen by Chinese Catholic
Theologians Today, [w:] CFJC 3b, s. 1421-1430.
125 E. Lévinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität
[Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Den Haag 1961]. Übersetzt von
Wolfgang Nikolaus Krewan. 3. Aufl. Alber Studienausgabe FreiburgMünchen 2002, s. 63.

126 F. Bornemann SVD, Ars Sacra Pekinensis, dz. cyt., s. 19.
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Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa.
Przegląd problematyki i impresje ikonograficzne

主題

Jesus Christ’s Chinese Faces.

An Overview of Issues and Iconographic Impressions

Streszczenie
Pytanie o Jezusa Chrystusa jest bez wątpienia kluczowe
w rozumieniu samego chrześcijaństwa i jego objawienia. Kim
jest Jezus z Nazaretu? Kim jest Jezus Chrystus? Pytania te są
stawiane od początków chrześcijaństwa i ciągle mamy na nie
różne odpowiedzi. One również występują w Chinach i są
przedmiotem przedłożonego artykułu. Za Kogo Chińczycy
uważają Jezusa? Na tle chińskiej historii misji w artykule
ukazane są najpierw różne, uwarunkowane historyczno-kontekstualne, oblicza Jezusa Chrystusa. Przy tym chodzi
nie tylko o ikonograficzne przedstawienie Jezusa, lecz także
o zrozumienie Jezusa przez Chińczyków – konwertytów jak
i przeciwników. Pytanie dotyczy pochodzenia i odbioru tych
twarzy w różnych okresach historii Chin (od czasów Tanga
do VII wieku n.e.).
Po tym, jak proces przełożenia Dobrej Nowiny o Zbawicielu Jezusie Chrystusie dokonał się w kontekście chińskim,
autor omawia poszczególne epoki historii misji w Chinach
z wyodrębnieniem specyfiki oblicza Jezusa stworzonego przez
każdą z nich. Interpretacja tego zróżnicowanego obrazu Jezusa – dokonana przez R. Malka wespół z grupą specjalistów
z całego świata – opublikowana została w pięciotomowym
dziele The Chinese Face of Jesus (Sankt Augustin-Nettetal
2002-2007). Liczne „chińskie oblicza Jezusa” – zwłaszcza
w interpretacji ikonograficznej – stanowią wielkie wyzwanie
dla naszego zachodniego rozumienia Jezusa.
Słowa kluczowe: ewangelizacja Chin, Kościół lokalny, inkulturacja, chrystologia, ikonografia.
Roman Malek SVD

Abstract
The question about Jesus Christ is without a doubt
a crucial one to the meaning of Christianity itself and its
revelation. Who is Jesus of Nazareth? Who is Jesus Christ?
These questions are posed from the beginning of Christianity and still we have varying answers to them. They are also
found in China and are the subject of the submitted article.
Who do the Chinese take Jesus for? On the background of
the Chinese history of missions, in the article first there are
shown various, conditioned historically and contextually,
faces of Jesus Christ. What is worth remembering, it is not
pure iconographic representation of Jesus that is important
here – it is also about understanding Jesus by the Chinese,
both the converts as well as the opponents. The question
concerns then the origin and reception of these faces in different periods of Chinese history (since the times of Tang till
the 7th century AD).
After the process of translating the Good News of the
Saviour Jesus Christ was executed in the Chinese context,
the present author discusses the individual eras of the history of missions in China, separating the specificity of the
face of Jesus created by each of them. The interpretation of
this diversified picture of Jesus – made by R. Malek together
with a group of specialists from around the world – was
published in a five-volume work The Chinese Face of Jesus
(Sankt Augustin-Nettetal 2002-2007). Numerous “Chinese
faces of Jesus” – especially in the iconographic interpretation – constitute a great challenge for our western understanding of Jesus.
Keywords: evangelization of China, local church, inculturation, Christology, iconography.
Roman Malek SVD

Portret śp. ks. prof. Romana Malka SVD.
Źródło: cardinalekozlowiecki.pl

Chiński Nowy Rok. Źródło: Foter.com, CC BY 2.0, delacruse.
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Polski werbista i wybitny sinolog
Roman Malek SVD (1951–2019):

Ogólna charakterystyka działalności i twórczości
oraz jego poszukiwanie istoty religijności chińskiej

Zbigniew Wesołowski SVD*
127

Wprowadzenie
Z nagłą śmiercią o. Romana Malka, która nastąpiła
wczesnym rankiem 29 listopada 2019 r. w szpitalu w Grudziądzu, światowa sinologia straciła sławnego redaktora
prac naukowych dotyczących Państwa Środka, a także
samodzielnego naukowca – jednego z największych ekspertów od historii chrześcijaństwa w Chinach, zwłaszcza
tamtejszego Kościoła katolickiego. Czterdzieści dwa lata
(1976–2018) o. Malek należał do werbistowskiej wspólnoty w Sankt Augustin (Niemcy), gdzie był jej ważnym
członkiem i postacią kształtującą intelektualną atomosferę apostolatu akademicko-naukowego jako profesor w
Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej (Philosophisch-Theologische Hochschule) oraz wieloletni dyrektor
dwóch tamtejszych instytucji związanych z Chinami, tzn.
w Instytucie Monumenta Serica i China-Zentrum. Jego
wieloletnie działania znacząco przyczyniły się do podniesienia świadomości – także tej misyjnej – i rozumienia roli
Chin w dzisiejszym świecie. Jego aktywność w obszarze
międzynarodowym i interdyscyplinarnym, w połączeniu z
imponującymi umiejętnościami sinologicznymi i dogłębną
znajomością religioznawstwa, naznaczona była ogromnym
zaangażowaniem na rzecz chrześcijaństwa w Chinach,
poprzez aranżowanie różnorodnych spotkań, organizację
sympozjów, wystaw, projektów oraz podejmowanie innych działań, którymi zainspirował wiele osób, co miało
ogromne znaczenie dla dalszych inicjatyw na rzecz Chin.
Dzięki temu, iż o. Roman Malek był człowiekiem Zgromadzenia Słowa Bożego – werbistą, zadomowił się w trzech
kulturach: polskiej, gdzie się urodził i wychował, niemieckiej, gdzie pracował, oraz w chińskiej, którą studiował.

O. Roman Malek na Słowacji. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.
∗
127

W tym artykule autor wykorzystał dwa własne wcześniejsze przyczynki w
j. angielskim: 1. In Memoriam Roman Malek S.V.D. (1951–2019). W:
„Monumenta Serica” 68 (2020) 1, s. 227–234; 2. The Dao of Heaven: Roman Malek S.V.D. (1951–2019) and His Search for the Nature of Chinese
Religiosity, który będzie opublikowany w księdze pamiątkowej ku czci
o. Romana Malka.

Przekazanie księgi pamiątkowej Romanowi Malkowi SVD przez Zbigniewa Wesołowskiego SVD (© Ren Dayuan)

1. Ogólna charakterystyka działalności
i twórczości o. Romana Malka
Ojciec Malek zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej
utalentowanych uczonych werbistów, który pochodził z Polski.
Jego analityczny i kreatywny umysł umożliwiał mu dogłębne
zbadanie szerokiego zakresu dziedzin naukowych. Jego głęboka wiedza o Chinach pozwoliła zarówno początkującym, jak
i uznanym naukowcom zwracać się do niego po porady w sprawach chińskich. Wszystkie dyskusje i spotkania odbywały się
w bardzo serdecznej atmosferze. W ten sposób przez dziesiątki
lat był w stanie zainspirować wielu studentów i naukowców,
zachęcając ich do poszukiwania własnych dróg badań sinologicznych. W werbistowskim klasztorze St. Augustin serce o.
Romana Malka biło szczególnie dla Chin, m.in. dbał o zapewnienie dobrych warunków pobytu i studiów chińskim księżom,
seminarzystom, siostrom zakonnym, którzy przybywali tutaj na
jego zaproszenie. Obecność dużej grupy chińskich duchownych
i osób konsekrowanych na pogrzebie 2 grudnia 2019 r.
w Górnej Grupie było wzruszającym świadectwem ich głębokiej wdzięczności dla o. Malka za jego miłość do Chin i Chińczyków.
Ojciec Malek urodził się w Bytowie na Kaszubach 3 października 1951 r. Tam też ukończył liceum. Następnie, tj.
w 1969 r., wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie
na Warmii. Na drugim roku nowicjatu, w 1970 r., rozpoczął
studia filozoficzne (dwa lata) i potem kontynuował studia teologiczne (cztery lata). Zaliczał się do najzdolniejszych seminarzystów. Podczas pobytu w Seminarium Misyjnym w Pieniężnie
opublikował już 17 artykułów w różnych polskich periodykach
teologicznych oraz w czasopismach orientalistycznych i religioznawczych. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1972–
1976) uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej
Nowa religia w Japonii: Tenri-kiō. Studium monograficzne ze
szczególnym uwzględnieniem doktryny. 25 kwietnia 1976 r.
przyjął święcenia kapłańskie od bp. Bernarda Czaplińskiego
(1908–1980). Przed złożeniem ślubów wieczystych 8 września
1975 r. otrzymał już przeznaczenie misyjne na studium sinologii oraz przyszłą pracę w Instytucie Monumenta Serica w Sankt
Augustin, tj. w werbistowskim instytucie sinologicznym.
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Chinach. Pod jego redakcją od 1984 do 2003 r. czasopismo
„China heute” rozwinęło się z „pierwotnie skromnego serwisu informacyjnego do powszechnie szanowananego periodyku rangi naukowej”130*. Należy dodać, że o. Malek zapoczątkował później polską edycję „China heute” – „Chiny
Dzisiaj”, którą sam redagował od 2006 do 2011 r., a którą
Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ wydaje do
dziś (2021).

O. Roman Malek we Francji. Źródło: archiwum Stowarzyszenia
Sinicum.

W maju 1976 r. o. Malek przeniósł się do Niemiec i dołączył do Instytutu. W tym samym roku podjął studia na
pobliskim uniwersytecie w Bonn, studiując sinologię i japonologię, religioznawstwo porównawcze, a później także
historię Kościoła. W 1978 r. wyjechał na Tajwan, gdzie spędził kolejne dwa lata (1978–1980), studiując język i kulturę
chińską na Uniwersytecie Katolickim Fu Jen 辅仁 w mieście
Xinzhuang 新庄, położonym w pobliżu stolicy Tajwanu,
Tajpej. W 1984 r. o. Malek ukończył studia doktoranckie
z sinologii na Uniwersytecie w Bonn pod kierunkiem prof.
Rolfa Trauzettela (1930–2019) z rozprawą na temat religijnego daoizmu: Das Chai-chieh lu: Materialien zur Liturgie
im Taoismus (Zhaijielu 齋戒錄: Materiały liturgiczne w
daoizmie)128*. Poprzez swoje dogłębne studium tego dzieła daoistycznego z VII w. po Chr., wydaje się, że o. Malek
znalazł swój własny klucz do rozumienia chińskiej duszy,
pojmując daoizm jako „miejsce schronienia dla agnostycznej
duszy chińskiej”129*.
Mówiąc ogólnie, o. Malek, jako wykształcony sinolog,
skupiał się na badaniach kultury chińskiej i roli religii w Chinach w perspektywie historycznej. W 1984 r. został redaktorem naczelnym biuletynu „China heute: Informationen
über Religion und Christentum im chinesischen Raum”
(Chiny Dzisiaj: informacje o religii i chrześcijaństwie w Chinach), a w 1985 r. został współredaktorem czasopisma sinologicznego „Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies” (od tomu 36 [1984–1985]; w roku 1992 był już jego
redaktorem naczelnym), jak również redaktorem serii książkowej Monumenta Serica Monograph Series. Jego praca redakcyjna w tych dziedzinach sprawiła, że wyraźniej skupił
się na religiach chińskich i roli chrześcijaństwa w dzisiejszych
128 Zob. np. recenzje jego doktoratu: T.H. Barrett, „Orientalische Literaturzeitung” 84 (1989) 4, s. 477–479; L. Köhn, „Asian Folklore Studies” 45
(1986), s. 317–319.
129 Roman Malek, „Taoizm: Rodzima religia Chin”. W: Henryk Zimoń
(red.), Religia w świecie współczesnym: Zarys problematyki religiologicznej.
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
2000, s. 321–322.
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O. Malek wraz z o. Antonim Koszorzem i siostrami z Chin, które
przyjechały na studia do Polski. Źródło: archiwum Stowarzyszenia
Sinicum.

Ojciec Malek napisał wiele tekstów do „China heute”
oraz „Chiny Dzisiaj”, gdzie wypowiadał się szczególnie na
temat polityki religijnej Chin oraz chińsko-watykańskich
relacji. Zawsze starał się umieścić każdą swoją analizę
w kontekście katolickiej i protestanckiej historii misyjnej
w Chinach. Jako uczony i utalentowany komunikator był
w stanie stworzyć rozległą sieć ekspertów różnych wyznań
w Chinach i na świecie, podkreślając tym samym ekumeniczny wymiar swojej pracy. W 1988 r. został pierwszym
dyrektorem i współzałożycielem China-Zentrum jako instytucji lokalnego Kościoła katolickiego w Niemczech, która
promuje kontakty z Kościołem katolickim w Chinach i w
świecie chińskojęzycznym. Podczas jego dziesięcioletnich
rządów ośrodek rozwijał się systematycznie i rozszerzał kontakty oraz obszary pracy. Wśród licznych osobistych kontaktów, jakie nawiązał z duchowieństwem chińskim, chciałbym
wspomnieć o jego przyjaźni z biskupem Szanghaju Jin Luxian 金魯賢 SJ (1916–2013), który wielokrotnie odwiedzał Sankt Augustin. Ponadto w 1993 r. o. Malek rozwinął
program studiów dla dalszej edukacji teologicznej chińskich
seminarzystów, księży i sióstr zakonnych na Wydziale Filozo130 Barbara Hoster, „Foreword”. W: Rooted in Hope: China – Religion
– Christianity / In der Hoffnung verwurzelt: China – Religion – Christentum / Festschrift in Honor of / Festschrift für Roman Malek S.V.D.
Barbara Hoster, Dirk Kuhlmann, and Zbigniew Wesołowski S.V.D
(red.). (Monumenta Serica Monograph Series 68/1–2). Sankt Augustin:
Monumenta Serica Institute – Abingdon, Oxon: Routledge, 2017, t. 1, s.
xvi: „originally modest news service into a widely esteemed periodical of
scholarly rank”.
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ficzno-Teologicznym w Sankt Augustin, który trwa do dziś
(2021). Wspierał także polskie inicjatywy w tej dziedzinie, co
doprowadziło do zaproszenia kilku kleryków i księży oraz
wielu sióstr zakonnych do Polski. Ponadto działalność o.
Malka w Polsce na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach zaowocowała powstaniem Stowarzyszenia „Sinicum” Michała
Boyma SJ w roku 2012 w Warszawie.
W 1992 r. o. Malek został także dyrektorem Instytutu
Monumenta Serica jako następca o. Heinricha Buscha SVD
(1912–2002), wieloletniego dyrektora i redaktora naczelnego czasopisma „Monumenta Serica” od czasu pobytu w Japonii (1954–1962), potem w Los Angeles (USA, 1962–1972)
i w Sankt Augustin (1972–1992). Ojciec Malek w tym samym roku został też redaktorem naczelnym „Monumenta
Serica” i nadal był redaktorem serii książkowej Monumenta
Serica Monograph Series. W roku 1996 założył on drugą serię książkową – Collectanea Serica.
Poprzez swoje ogromne i pełne pasji zaangażowanie o.
Malkowi udało się przywrócić coroczną publikację czasopisma, które do tej pory ukazywało się nieregularnie, co wiązało się z licznymi „przeprowadzkami” Instytutu. W 1972
r. Instytut Monumenta Serica przeniósł się z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie działał w latach 1962–
1972, do Sankt Augustin (Niemcy). Już w tym roku (2021)
można by świętować pięćdziesięciolecie instytutu w Sankt
Augustin, biorąc pod uwagę decyzję z 10 sierpnia 1971 r.,
która zatwierdziła przeprowadzkę instytutu z Los Angeles
(USA) do Sankt Augustin (Niemcy). W 1993 r. o. Malek
po wielu latach żmudnej pracy zredagował ogólny indeks
czasopisma sinologicznego „Monumenta Serica” dla tomów
I–XXXV (1935–1983), co znacznie ułatwia dostęp do bogactwa publikowanych materiałów w pierwszych trzydziestu
pięciu tomach czasopisma. (W roku 2021 jest przygotowywany t. 69 „Monumenta Serica”, które to czasopismo od
roku 2015 ukazuje się jako półrocznik w dwóch zeszytach,
każdy do 300 stron). Oprócz jego starań o regularne ukazywanie się czasopisma animował i przyspieszył publikację
Monumenta Seria Monograph Series oraz Collectanea Serica. Pod jego prężną redakcją wydano do 2011 roku dwadzieścia tomów czasopisma „Monumenta Serica”, tzn. od t.
40 (1992) do t. 59 (2011) i ponad siedemdziesiąt tytułów w
ramach dwóch serii książkowych.
Działalność o. Malka nie byłaby kompletna bez wspomnienia o jego pasji nauczania i poświęceniu jako wykładowcy uniwersyteckiego. Od 1985 r. pracował jako wykładowca i był promotorem dziesiątek prac magisterskich i
doktorskich na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym SVD
w Sankt Augustin i prawie jednocześnie uczył też na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. W semestrach letnich
2002 i 2010 r. o. Malek prowadził wykłady jako profesor
wizytujący w ramach projektu „Teologii międzykulturowej
i studiów nad religiami” na Wydziale Teologicznym na Uni-

58
wersytecie w Salzburgu (Austria), z którym łączył go udział
w wielu projektach naukowych. Po uzyskaniu habilitacji w
2003 r. (zob. poniżej) uczył regularnie na Katedrze Sinologii
Uniwersytetu w Bonn. Od 1985 i 2010 r. o. Malek wygłaszał liczne gościnne wykłady na różnych uczelniach i w katolickich instytucjach edukacyjnych w Europie, zwłaszcza w
Niemczech i Polsce. Zorganizował także liczne międzynarodowe sympozja w Sankt Augustin i regularnie brał udział w
wielu międzynarodowych konferencjach na tematy związane
z sinologią oraz historią, a także z obecną sytuacją Kościoła w
Chinach. Ojciec Malek miał szczególne zamiłowanie do sztuki i był organizatorem kilka wystaw chrześcijańskiej sztuki
chińskiej w werbistowskim muzeum etnograficzno-etnologicznym Haus Völker und Kulturen w Sankt Augustin.

O. Roman Malek (pierwszy z lewej) podczas sympozjum poświęconego Kościołowi w Chinach (15.10.2008 r.). Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Godny podziwu jest fakt, że o. Malek, mimo licznych
obowiązków redakcyjnych i pedagogicznych, wciąż znajdował czas na swoje osobiste badania. W 2003 r. ukończył
obszerną publikację habilitacyjną w Katedrze Sinologii na
Uniwersytecie w Bonn, która później została wydana jako
Verschmelzung der Horizonte: Mozi und Jesus. Zur Hermeneutik der chinesisch-christlichen Begegnung nach Wu
Leichuan (1869–1944)131*. Intensywne i długotrwałe zajmowanie się filozoficznym dziełem Mozi 墨子 przez pryzmat
interpretacji protestanckiej pióra Wu Leichuan 吳雷川
(Wu Zhenchun 吳震春) w sposób znaczący pogłębiło jego
znajomość starożytnej kultury chińskiej. Nawet amatorskie
czytanie Mozi sprawiło, że wielu Chińczyków – i nie tylko
oni – zaczęło się zastanawiać nad podobieństwem jego myśli
do chrześcijaństwa. Wu Leichuan pracował nad przedsta131 Studies in Christian Mission, 29 (Leiden–Boston: Brill, 2004), 613 s.
Recenzje m.in. przez Vladimír Liščák, „Archiv Orientální” 73 (2005),
s. 270–271; Zbigniew Wesołowski, „Shenxue lunji” 神學論集 No. 144
(2005), s. 310-317; Wilhelm K. Müller, „Bibliographia missionaria” LXIX
(2005), s. 285–287.
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wieniem starożytnego filozofa i działacza Chin – Mozi (ok.
468– ok. 376 przed Chr.) jako autetycznego przedstawiciela
chińskiej kultury, przeprowadzając dogłębną analizę porównawczą między Mozi i Jezusem. Dla Wu Leichuana obydwaj
reprezentowali postać „zbawiciela” dla ich społeczeństw.
Ojciec Malek zamierzał przetłumaczyć filozoficzne dzieło
Mozi na j. polski. Niestety, ten projekt został zniweczony
przez jego nagłą śmierć. Mamy nadzieję, że w jego spuściźnie będziemy mogli znaleźć jeszcze inne materiały, jak np.
chińsko-zachodni (angielski, niemiecki i polski) słownik
terminologii religijnej w Chinach, o którym o. Malek przed
swoją nagłą śmiercią mawiał, iż jest już na ukończeniu. Kilka
tygodni przed śmiercią powierzył Instytutowi Monumenta
Serica wydanie publikacji o historii wydawniczej werbistów
w Chinach, zatytułowanej Biblioteca Sinica Christiana:
Annotated Catalogue of Divine Word Missionaries’ (S.V.D.)
Publications in Shandong (1882–1950).

主題

Lista pozycji książkowych, artykułów i wszelkie inne
działania o. Malka, która zawarta jest w Festschrift, zawiera
prawie 1000 wpisów na 65 stronach133*. To jest naprawdę
imponujące i inspirujące! Jednak ogromny zapał o. Malka w
pracy był mieczem obosiecznym. Napięcie i stres ze względu
na ciągle narastającą pracę i nowe wyzwania oraz przepracowanie, które łączyło się z tym stylem życia, wystawiły na
próbę jego zdrowie. W związku z taką sytuacją o. Malek miał
coraz mniej czasu także na inne sprawy w swoim życiu.
Udar, który nastąpił 11 kwietnia 2011 r., rzeczywiście
był dla niego zejściem do czyśćca tu na ziemi. Paraliż prawostronny i inne ograniczenia były dla niego nowym wyzwaniem. Człowiek o niespożytej energii został nagle przez
chorobę zamknięty w klatce własnego ciała. Ojciec Malek
był jednak osobą, która nie mogła żyć bez czynienia czegoś
kreatywnego, a więc kontynuował pracę nad wieloma własnymi projektami w Instytucie Monumenta Serica przez
kolejne siedem lat. Kiedy jego pobyt w Sankt Augustin stał
się niemożliwy, wybrał Polskę – swoją ojczyznę, gdzie chciał
nadal pracować i spędzić dalsze życie. Mieszkał i pracował
18 miesięcy w werbistowskim Domu Misyjnym św. Józefa
w Górnej Grupie. 29 listopada nastąpiła – po krótkiej chorobie – nagła i nieoczekiwana śmierć. 2 grudnia 2019 r. o.
Malek został pochowany na cmentarzu polskiego SVD w
Górnej Grupie. Requiescat in pace!
Ojciec Malek pozostanie obecny w umysłach sinologów,
znawców Chin i historyków Kościoła wraz z jego przełomowym projektem książkowym The Chinese Face of Jesus
Christ:

O. Roman Malek z siostrami z Chin. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Ojciec Malek był nie tylko wybitnym sinologiem, lecz także misjonarzem-werbistą do szpiku kości. Ponad dwudzieścia lat (około 1980–2000) opiekował się katolicką wspólnotą
św. Adelheidy przy kościele w Müllekoven (dzielnica miasta
Troisdorf w sąsiedztwie Sankt Augustin). Jego dorobek naukowy trafnie podsumowała Barbara Hoster – wieloletnia
współpracowniczka i redaktorka w Instytucie Monumenta
Serica, która w swojej przedmowie do Festschriftu z okazji
65. urodzin o. Malka (2016) napisała:

Wyniki pracy naukowej o. Malka są naprawdę imponujące i inspirujące. To tak, jakby miał do dyspozycji
nie tylko jedno życie, ale kilka, ażeby osiągnąć wszystko
to, co osiągnął. Pracował jako organizator konferencji i
wystaw, redaktor i autor wielu publikacji związanych
z Chinami, a zatem był budowniczym mostów między
Wschodem a Zachodem132 *.
132 Barbara Hoster, Foreword, s. xvi–xvii: „Fr. Malek’s record of academic
work is impressive and awe-inspiring. It is as if he had not just one, but
several lives to accomplish everything that he did. He worked as an
organizer of conferences and exhibitions, as editor and author of numeRok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)

Ukoronowaniem pracy i zaangażowania redakcyjnego o.
Malka w rzecz historii chrześcijaństwa w Chinach to projekt
książkowy, zainicjowany przez niego na przełomie XX i XXI
wieku, a zatytułowany: „The Chinese Face of Jesus Christ”
[Chińska Twarz Jezusa Chrystusa]. [To była] „obszerna, interdyscyplinarna praca, ukazująca wielorakie oblicza i przedstawienia Jezusa w Chinach, jednocząca sinologię z aspektami misyjno-historycznymi i teologicznymi oraz z historią
sztuki i innymi dyscyplinami”134*.
rous China-related publications and served in this way as a bridge-builder
between East and West”. W: Barbara Hoster – Dirk Kuhlmann – Zbigniew Wesołowski), „Rooted in Hope. China – Religion – Christianity /
In der Hoffnung verwurzelt. China – Religion – Christentum. Festschrift
in Honor of Roman Malek S.V.D. on the Occasion of His 65th Birthday /
Festschrift für Roman Malek S.V.D. zu seinem 65. Geburtstag”. (2 tomy).
Abingdon, Oxon – New York: Routledge.
133 „Bibliography of Roman Malek S.V.D.”. W: „Rooted in Hope / In der
Hoffnung verwurzelt”, s. xliii–cviii.
134 Barbara Hoster, „Foreword”. W: „Rooted in Hope / In der Hoffnung
verwurzelt”, s. xix: „The crowning of Fr. Malek’s editorial commitment
to the history of Christianity in China is the book project which he initiated around the turn of the Millennium, titled: The Chinese Face of Jesus
Christ ‚a comprehensive interdisciplinary work on the manifold faces and
images of Jesus in China, which unites the sinological, mission-historical,
theological, art-historical, and other aspects’”.
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Kilka miesięcy przed nagłą śmiercią o. Malek był w stanie zakończyć ostatni tom tego projektu książkowego, który
w sumie obejmuje sześć wolumenów135*. W jednym z wierszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
z roku 1895 pt. Do Najświętrzego Oblicza są takie słowa,
które w podziękowaniu dedykuję śp. Romanowi136*:
[…] Twoja Twarz święta jest mą Ojczyzną,
Królestwem zaczarowanym,
Roześmianych kwiatem łąk podobizną,
Światłem jutrzenki różanym.
I jak lilia, Twoje Oblicze
Roztacza nieznane wonie,
Duszy wygnanej daje słodycze,
Pokojem wieńczy skronie […]!
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poświęconych chińskiej religijności. Przedstawia ona również
oryginalny, wiarygodny naukowo przyczynek do tego interesującego tematu. Od 2012 r. wykładam na Philosophisch-Theologische Hochschule w Sankt Augustin (od 1 lutego 2020 r.:
Kölner Hochschule für Katholische Theologie) religie chińskie.
Książka o. Malka Das Tao des Himmels należy do podstawowej
listy literatur, które zalecam do przeczytania moim studentom.
Książka, będąca przedmiotem mojej krótkiej analizy (a za
podstawę przyjmuję wersję poprawioną z 2003 r.), składa się
z trzech części:
– część pierwsza: Podstawy chińskiej religijności,
– część druga: Przekonania religijne i ich praktyki,
– część trzecia: Wiara i polityka.
Każda z tych trzech części ma swoje własne sekcje i podsekcje, które całościowo ukazują nam barwny obraz chińskiej
religijności. Patrząc na zaproponowaną przez autora strukturę, możemy łatwo powiedzieć, że ta książka jest czymś więcej
niż tylko popularnym dziełem na temat chińskiej religijności
i wprowadzeniem do chińskich religii. Odzwierciedla próbę
ukazania natury chińskiej religijności w sposób diachroniczny i synchroniczny przy użyciu binarnej pary językoznawczej
wprowadzonej przez Ferdynanda de Saussure (1857–1913),
którą też można rozszerzyć na chińskie życie religijne.

Siostry z Chin. Źródło: archiwum Sinicum.

2. Tiandao 天道 (Droga Nieba): Roman Malek i jego poszukiwanie istoty
religijności chińskiej
To, o czym poniżej napiszę, jest wyrazem wdzięczności dla o.
Malka, który – jak już wielokrotnie zostało podkreślone, zajmował się sinologią, a szczególnie chińską religijnością, co głęboko
wpłynęło na moje własne rozumienie tradycji religijnych w Chinach. Punktem wyjścia i celem jest tutaj jego książka Das Tao
des Himmels. Die religiöse Tradition Chinas (Das Dao Nieba.
Religijna tradycja Chin; wydanie: 1996; 2. wydanie: 2003; poniższe numery stron odnoszą się do wydania drugiego).
Do dziś nie znalazłem żadnej recenzji tej książki, znajdującej się – w duchu projektu „Małej Biblioteki Religii” („Kleine
Bibliothek der Religionen”: 1995–2001; Freiburg im Breisgau)
–na pierwszym miejscu popularności dzieł sinologicznych
135 „The Chinese Face of Jesus Christ: Supplementary Anthology, General
Index, Addenda”.
Monumenta Serica Monograph Series, 50/4b. Abingdon, Oxon – New
York: Routledge, 2020.
[published July 2019].
136 Zob. Agnieszka Bugała „Okaż nam, Panie, Oblicze swoje…”, https://
www.niedziela.pl/artykul/41138/Okaz-nam-Panie-Oblicze-swoje [dostęp:5.01.2021).

O. Malek z chińskimi studentami – klerykami. Źródło: archiwum
Stowarzyszenia Sinicum.

W części pierwszej Podstawy chińskiej religijności o. Malek szuka źródeł chińskiego życia religijnego. Jak wiemy,
najbardziej pierwotną ludzką świadomością zdaje się być
świadomość religijna. Chiny nie były pod tym względem
wyjątkiem. Wydaje się jednak, że geneza chińskiej świadomości religijnej różni się od europejskiej. Świadomość religijna
starożytnej Grecji, wypełniona niezliczoną wielością mitów,
Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)

61

Tematy

rozwijała się z upływem czasu. W procesie pierwszej autonomizacji ludzkiego życia to sztuka stała się autonomiczna
wobec treści religijnych; później nastąpiła kolejna autonomizacja, tj. rozumu ludzkiego, co doprowadziło do powstania
filozofii w kulturze zachodniej, polegającej na odkryciu logosu (VI/V w. przed Chr.). Logos, reprezentujący siłę ludzkiego
rozumu, rozróżniał siebie jako racjonalną formę rozumowania od mitu, który charakteryzował myślenie ludzi żyjących
do tej pory w starożytnej Grecji. W tym momencie myślenie
religijne rozwidliło się na dwie formy, tj. kontynuację formy
pierwotnego mitu i rozwój teologii, w której logos i treści
religijne zostały zjednoczone w teorii teologicznej. Filozofia
była matrycą dla Europy, z której wyrosły poszczególne dyscypliny naukowe – humanistyczne i przyrodnicze. Tutaj,
od epoki renesansu w Europie, kryje się zapowiedź szybkiego
rozwoju nauk przyrodniczych i technologii, które dominują
w naszym nowoczesnym i ponowoczesnym świecie.
Historia powstania chińskiej świadomości religijnej, relacjonowana przez o. Malka, różni się od tej starożytnych Greków. W Chinach na pierwszym miejscu mamy do czynienia
z wielkim problemem chronologii mitologii chińskiej. W
odróżnieniu od mitologii greckiej niemożliwe jest ustalenie
chronologii wśród fragmentów klasycznej mitologii chińskiej.
Ojciec Malek użył w tym kontekście terminu „euhemeryzm”
(s. 18–21). Według starożytnego filozofa greckiego Euhemera
(ok. 340 – ok. 260 przed Chr.) Grecy mitologizowali własną
historię i deifikowali postacie ludzkie, natomiast Chińczycy
częściowo uhistoryczniali swoją mitologię. Mamy więc do
czynienia z odwróconą postacią zjawiska starożytnego greckiego euhemeryzmu w starożytnych Chinach. W Chinach
mitologia została w pewnym stopniu przekształcona w historię, tj. niektórzy bogowie stali się istotami ludzkimi, a nie jak
u starożytnych Greków ludzie stawali się bogami. Zwłaszcza w
konfucjanizmie ten „odwrócony euhemeryzm” („odeuhemeryzowanie”) był pomocą w historyzowaniu i chronologizacji
prehistorii Chin. Jednak euhemeryzm jako pogląd, według
którego bogowie powstali w rezultacie apoteozy wybitnych
jednostek (władców, czarowników, wynalazców), zawsze był
jedną z najpotężniejszych sił napędowych immanentyzacji
Transcendencji w chińskiej historii religii. Występowanie kultu jednostki, czy też kultu wodza, jest do dziś dobrze znane w
historii Chin. W tym kontekście pomyślmy tylko o Mao Zedong (1893–1976) lub o Xi Jinping, obecnie najpotężniejszego człowieka w Chinach (od 14 marca 2013 r. przewodniczący
Chińskiej Republiki Ludowej).
W przekonaniu o. Malka „prawdziwą” podstawą chińskiej
religijności jest postrzeganie świata przez Chińczyków lub –
jak to nazywa – ich postawy „filozoficzne czy światopoglądowe” (s. 37–80). Chińczycy od początku kierowali się trzema
prawidłowościami: (1) cyklicznością procesów kosmicznych,
np. cyklicznym przebiegiem dnia i pór roku; (2) regularnym
przebiegiem wegetacji i życia wraz ze wzrostem i śmiercią
lub różnymi fazami (np. księżycowymi) oraz (3) dwubieguRok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)
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nowością natury. W tej trzeciej kategorii najlepiej znane są
dwubiegunowość yin 陰 i yang 陽. Yin i yang oznaczają dwie
podstawowe i przeciwstawne, ale uzupełniające się siły, które
występują w całym wszechświecie. Ich wzajemne oddziaływanie powoduje, że wszystkie rzeczy powstają i zmieniają się,
tworząc pięć elementów wszechświata (wuxing 五行: ogień,
woda, ziemia, metal i drewno; zwane również „pięcioma
czynnikami” lub „pięcioma fazami”; por. s. 216– 217), które
generują wszystkie inne rzeczy. Wśród sił natury yin i yang są
w ciągłym ruchu. Ta forma myślenia z pewnością obejmuje
ideę fengshui 風水 (dosł. wiatr i woda; s. 139–142) jako niewidzialnej i nieuchwytnej siły życiowej w naturze. Fengshui
wyznacza również rodzaj planowania w celu osiągnięcia harmonijnego dopasowania się do środowiska. Tradycyjne fengshui w starożytnych Chinach obejmowało ogólny układ miast,
wiosek, domów i budynków gospodarczych. Wcześniej fengshui tłumaczono również jako geomancję, ponieważ praktyki
te obejmowały także takie kwestie, jak ochrona budynków
przed złymi duchami.
Jeśli chodzi o miejsce człowieka w świecie (w kosmosie), to
mówi o nim tytuł książki: Das Tao des Himmels. Dao, zwłaszcza w konfucjanizmie oznacza moralną Drogę Niebios (Tiandao 天道), w której zakotwiczona jest droga moralnego życia
człowieka, czyli rendao 人道 (s. 48–77). Jeśli chodzi o dążenie do życia wiecznego, to Chińczycy wierzyli w dwa rodzaje
duszy – hun 魂 i po 魄 (s. 53–58). Była to starożytna tradycja
dualizmu związanego z duszą, która przypisywała każdemu
człowiekowi posiadanie obu dusz. Duszę hun uważano za duchową, eteryczną, yang, która opuszcza ciało ludzkie po śmierci i jest gwarancją jego nieśmiertelności poprzez odpowiednie
rytuały ku czci przodków. W przeciwieństwie do niej dusza po
była uważana za cielesną, materialną i yin; ta dusza pozostała
w ciele zmarłego i wracała do ziemi.
W części pierwszej o. Malek podkreśla też rolę chińskiego
monizmu, który jest pokrewny fenomenowi (chińskiego) uniwersalizmu, opisanemu przez holenderskiego sinologa Jana
Jakoba Marię de Groota (1854–1921). De Groot użył tego
terminu zwłaszcza w kontekście tak zwanych „trzech nauk”
w Chinach: daoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu. Według
niego zostały połączone w jednolite, „uniwersalistyczne” nauczanie, które wydaje się być możliwe tylko w ramach monistycznego światopoglądu. Zgodnie z chińskim monizmem nie
istnieje nic innego od tego świata, który jest nam dany w przeżyciach i doświadczeniach. Tak więc nie ma miejsca na żaden
drugi świat (dualizm) ani żadne dodatkowe światy poza nim
(pluralizm). Wszystko, co istnieje, istoty ludzkie, duchy oraz
bóstwa są tylko różnymi i wielorakimi przejawami i reprezentacjami możliwości zmian i transformacji (yi 易) w tym naszym jednym świecie. W chińskim monizmie Transcendencja
z konieczności jawi się jako „immanentna Transcendencja”137*.
137 Karl-Heinz Pohl. 2016. „Immanent Transcendence” in the Chinese
Tradition: Remarks on a Chinese (and Sinological) Controversy”. William
Franke and Nahum Brown (red.), „Transcendence, Immanence, and Inter-
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Oprócz, podkreślonej w części pierwszej, monistycznej
tendencji myśli chińskiej, która zawsze miała ogromny wpływ
na postępujący rozwój chińskiej religijności, o. Malek wprowadził także inną cechę chińskiego myślenia, tj. ideę korelacji
(s. 216–217). Takie współzależne myślenie, jakie można znaleźć w klasycznych chińskich „kosmologiach” (Yijing [Księga
Przemian] i daoizmie) jest sposobem myślenia raczej poprzez
skojarzenia, obrazy lub analogie niż na podstawie naturalnej
i fizycznej przyczynowości. Myślenie korelacyjne jest zatem
rodzajem myślenia spontanicznego, które opiera się na nieformalnych i ad hoc analogowych procesach asocjacyjnych, które
zakładają zarówno podobieństwa, jak i różnice. Jest to forma
myślenia oparta na systemach korespondencji. W kontekście
wyraźnej rytualizacji życia codziennego w starożytnych Chinach i wczesnej refleksji nad własnymi systemami rytualnymi,
Chińczycy opracowali system myślenia korelacyjnego, rozpoczynając od kosmologii ze strukturą numerologiczną (kosmologia korelacyjna). Istnieje zatem wiele odpowiedników liczbowych, takich jak pięć punktów kompasu (w tym środek),
pięć kolorów, pięć smaków, pięć tonów, pięć rodzajów zboża,
pięć udomowionych zwierząt itp.

Ks. Józef Tang i siostry z Chin podczas zwiedzania katedry w Kolonii.
Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Część druga: Przekonania religijne i ich praktyki (s. 110–
188) to – do pewnego stopnia – szczegółowe rozpracowanie
niektórych tematów omówionych już w części pierwszej.
Wśród bóstw o. Malek wymienił – co ciekawe – Houtu 后土
(s. 120–121), jedno z najbardziej tajemniczych chińskich bóstw,
gdyż w zależności od źródła jego płeć jest albo męska, albo żeńska. Przedstawia on Houtu jako boginię ziemi, bardzo popularną boginię, której od czasów starożytnych poświęconych było
wiele świątyń. Najbardziej rzucającym się w oczy wkładem o.
Malka jest jego dziewiąta sekcja: Post i medytacja. Należy przypomnieć, że zagadnienie rozumienia postu w daoizmie pojawiło się na początku jego własnej kariery sinologicznej. Jak wyżej
wspomniano, w 1984 r. ukończył studia doktoranckie, przedstawiając rozprawę na temat daoizmu religijnego: Das Chai-chieh lu: Materialien zur Liturgie im Taoismus –(„Zhaijielu
齋戒錄: Materiały liturgiczne w daoizmie”).
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W części trzeciej: Wiara i polityka (s. 189–207) o. Malek
przedstawił historyczny przegląd polityki religijnej w Chinach,
podsumowując go sformułowaniem „frappierende Kontinuität” (uderzająca ciągłość). Zasadniczą cechą chińskiej polityki religijnej na przestrzeni wieków – w imperialnych Chinach,
Republice Chin i Chińskiej Republice Ludowej – jest ostateczne poddanie religii tzw. „imperatywowi kulturowemu” (termin
wprowadzony przez Erika Zürchera, 1928–2008). Twierdzenie
to było uzasadnione żądaniem „sinizacji” religii w obrębie kultury chińskiej. Taki rozwój można wyraźnie dostrzec w dziejach
zarówno rdzennych religii – konfucjanizmu i daoizmu, jak i innych religii, tj. buddyzmu, który uległ w ciągu dwóch tysięcy lat
historii Chin głębokiej sinizacji, chrześcijaństwa (katolicyzmu
i protestantyzmu), a także islamu.
Jako wytłumaczenie tej uderzającej ciągłości chińskiej polityki wobec tradycji religijnych w całej historii Chin o. Malek
przywołał zdanie z dzieła Mengzi (VA 4), cytując Konfucjusza
(551–479 przed Chr.): „Nie ma dwóch słońc na niebie”, którego drugą część uzupełnił i wyjaśnił na s. 190: „ani dwóch królów
nad ludem” (tian wu er ri, min wu er wang天無二日，民無
二王). Monitorowanie komunistycznej polityki religijnej w
Chinach stało się długoterminowym zobowiązaniem o. Malka
jako redaktora naczelnego biuletynu „China heute”. Jednak
kontrola, tłumienie, a nawet prześladowanie chrześcijaństwa i
islamu jako „obcych religii marginalnych” przez chińskich komunistów nie miało ostatniego słowa w jego książce Das Tao
des Himmels. W zakończeniu swego dzieła złożył hołd obecnym
poszukiwaniom Transcendencji przez Chińczyków w ich życiu,
nazywając je – jak wielu innych uczonych – „gorączką religijną”
w Chinach.
Charakterystyczną cechą książki o. Malka jest poparcie
licznymi cytatami z oryginalnych tekstów chińskiej tradycji
religijnej opisywanej przez niego religijności w Państwie
Środka. Chociaż są to tłumaczenia, to oferują one niesinologom szczególny rodzaj intelektualnego doświadczenia i ułatwiają zrozumienie tak odmiennego od naszego,
a przy tym fascynującego chińskiego życia religijnego.

Grupa chińskich kleryków i sióstr w kościele w Niemczech. Źródło:
archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

cultural Philosophy”. London: Palgrave Macmillan, s. 103–123.
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Słowa podsumowujące
Sinologiczna kariera o. Romana Malka na polu chińskiej
religijności rozpoczęła się od spotkania z daoizmem. Wydaje
się, że studiując go, znalazł swój własny klucz do chińskiej
duszy, rozumiejąc daoizm jako „miejsce schronienia dla
chińskiej duszy agnostycznej” (zob. powyżej). Następnie
zwrócił się ku badaniom chrześcijaństwa w Chinach, stając się stopniowo jednym z największych znawców historii
chrześcijaństwa w tym kraju, zwłaszcza zaś dziejów Kościoła
katolickiego. Z akademickiego i sinologicznego punktu widzenia o. Malek, podobnie jak Erik Zürcher i Jacques Gernet
(1921–2018), poparł ideę studiowania chrześcijaństwa w
Chinach XV–XVIII w. na podstawie chińskich źródeł jako
prawdziwego pola badawczego zachodniej sinologii, z uwagi
na to, że do lat 70. XX w. badania te miały charakter europocentryczny i koncentrowały się na zachodnich źródłach
misyjnych.
Jeśli chodzi o konfucjanizm, to o. Malek szczególnie analizował tradycję konfucjańską przede wszystkim w kontekście
swoich studiów nad historią polityki religijnej w Chinach.
W historii Chin konfucjańska ortodoksja wielokrotnie konkurowała z innymi szkołami: na przykład w starożytności
konfucjaniści zaatakowali szkoły Mozi (Mo Di 墨翟, ok. 470
– ok. 391 przed Chr.) i Yang Zhu 楊朱 (ok. 370 – ok. 319
przed Chr.), także buddyzm w okresie dynstii Tang (618–
907) i buddyzm Chan w czasie dynastii Song (960–1279).
Ta praktyka doprowadziła do – pomimo bardziej popularnej tendencji do łączenia „trzech nauk” (daoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu) w jedno – dominującego później
rozróżnienia w polityce religijnej między doktrynami ortodoksyjnymi a heterodoksyjnymi. To rozróżnienie było w
przekonaniu o. Malka dalej narzędziem w rękach chińskich
komunistów – zjawisko, które on wielokrotnie opisywał
jako „uderzającą ciągłość”.
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Był głęboko przekonany, iż myśl Mozi wykazuje największe
podobieństwo z chrześcijaństwem spośród wszystkich chińskich tradycji. Motizm był wpływowym ruchem religijno-filozoficznym i społecznym, który rozwinął się w okresie
Walczących Królestw (479–221 przed Chr.) w starożytnych
Chinach, a zaczął podupadać po zjednoczeniu Chin za panowania dynastii Qin (221–207 przed Chr.), ostatecznie zaś
zniknął podczas Zachodniej Dynastii Han (206 przed Chr.
– 24 po Chr.).
Lektura Das Tao des Himmels. Die religiöse Tradition
Chinas i innych licznych przyczynków o. Malka w dziedzinie religijności chińskiej umożliwiła mi wypracowanie
własnego rozumienia istoty chińskiej religijności. Z pomocą jego książki Das Tao des Himmels mogłem dokonać np.
kilku uogólnień na temat pewnych specyficznych cech chińskiej religijności: (1) najgłębszym fundamentem chińskiej
religijności jest kult przodków (s. 129–137); (2) chińska
religijność opiera się bardziej na ortopraksji (chodzi tu o
konkretną „skuteczność”/pożytek religii w życiu ludzkim,
s. 137–151) niż na ortodoksji (jak np. to jest w chrześcijaństwie, które szuka zawsze dogmatycznie bezbłędnie sformułowanej doktryny); (3) podstawowa postawa synkretyzmu
w chińskiej religijności wyłania się z wyżej wspomnianej ortopraksji (s. 97–103) oraz monizmu; (4) religijność chińska
obejmuje tendencję do psychologizacji treści religijnych, tj.
religijność rozumiana jest jako immanentna cecha ludzkiej
psychiki, niekoniecznie mająca jakiekolwiek odniesienie do
zewnętrznej Transcendencji. Taka religijność oferuje pocieszenie w chwilach cierpienia, światło w czasach zamętu.
Zatem jest ona siłą psychiki ludzkiej, która pomaga człowiekowi rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy życiowe (s.
142–151 i 157–176); (5) w społeczno-politycznym kontekście religijności przeżywanej w Chinach wielką rolę odegrała
konfucjańska ortodoksja (zhengtong 正統) lub „imperatyw
kulturowy”, który w 1949 r. został zastąpiony imperatywem
chińsko-marksistowskim, zachowującym ważność do dziś (s.
203).
Patrząc na całe życie o. Romana Malka trzeba przyznać,
że poniższe słowa Georga Bernarda Shawa (1856–1950) –
irlandzkiego dramaturga i prozaika, sprawdziły się w jego
życiu:

O. Malek z chińskimi siostrami i klerykami. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Badania o. Malka nad chińską religijnością i chrześcijaństwem w Chinach osiągnęły punkt kulminacyjny w jego
obszernej pracy habilitacyjnej Verschmelzung der Horizonte:
Mozi und Jesus. Zur Hermeneutik der chinesisch-christlichen
Begegnung nach Wu Leichuan (1869–1944), którą ukończył w 2003 r. na Uniwersytecie w Bonn (zob. powyżej).
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Życie nie jest świecą,
a raczej wspaniałą pochodnią,
którą pozwolono nam trzymać przez chwilę,
i należy uczynić wszystko, by świeciła jak najjaśniej
nim oddamy ją naszym następcom138*.

138 Life is no “brief candle” to me. It is a sort of splendid torch which I
have got hold of for a moment, and I want to make it burn as brightly as
possible before handing it on to the future generations (George Bernard
Shaw/Quotes: https://www.goodreads.com/quotes/41166-life-is-no-briefcandle-to-me-it-is-a; dostęp: 5.01.2021).
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O. Roman Malek SVD i początki
Sinicum
Jacek Gniadek SVD
W grudniu 2005 r. wróciłem do Polski z Liberii, gdzie
razem z jezuitami pracowałem w obozach dla wewnętrznych
przesiedleńców, aby przez trzy lata działać na rzecz migrantów w nowo powstałym Ośrodku Migranta Fu Shenfu.
Wystrój wnętrza pomieszczeń w Ośrodku utrzymany był
w stylu chińskim. Patronem był św. Józef Freinadzemetz,
pierwszy werbista i misjonarz w Chinach. Ojciec Antoni Koszorz, dyrektor Ośrodka, opowiadał mi często o o. Romanie
Malku SVD, polskim misjonarzu i sinologu w Niemczech,
którego prawie dwadzieścia lat wcześniej tam spotkałem.
Było to jedyne w moim życiu z nim spotkanie. W Ośrodku
natomiast widziałem głównie wietnamskich, a nie chińskich
imigrantów. Nie wiedziałem jeszcze, jak to wszystko ze sobą
połączyć.
Ojciec Koszorz spotykał o. Malka w Pieniężnie, kiedy
przyszły spiritus movens Stowarzyszenia Sinicum był jeszcze
studentem teologii w werbistowskim Domu Misyjnym św.
Wojciecha na Warmii. Prawdziwa znajomość zaczęła się jednak dopiero później, kiedy o. Koszorz, jako dyrektor wydawnictwa Verbinum, jeździł co roku w sprawach biznesowych
do Niemiec. – Zatrzymywałem się u werbistów w Sankt Augustin i spotykałem się z młodszym ode mnie o wiele lat o.
Malkiem, który studiował w Bonn sinologię. Bardzo ceniłem
sobie te rozmowy, które dotyczyły sytuacji Kościoła w Chinach. To była jego prawdziwa życiowa pasja, którą zarażał
innych – wspomina po latach o. Koszorz139.

Pierwsze pomysły
O. Malek jeszcze jako student sinologii był przekonany,
że Kościół w Polsce ma do spłacenia wobec katolików chińskich dług wdzięczności za pomoc, jaką otrzymał w czasach
PRL-u od katolików na Zachodzie. Polski misjonarz trafnie
zauważył, że te dwa Kościoły mają wspólne doświadczenie
totalitarnego systemu komunistycznego, które pomaga zrozumieć drugą stronę. Mając wiele kontaktów z Chińczykami, widział, że religijność i duchowość Polaków jest bliższa
Chińczykom niż ludziom z innych krajów Europy Zachodniej. Według o. Malka był to silny atut przemawiający za zachęcaniem katolików w Polsce do praktycznego zaangażowania się w pomoc prześladowanemu Kościołowi w Chinach.

139 Antoni Koszorz SVD, Historia utworzenia i działalność Stowarzyszenia
Sinicum, NURT SVD 2 (2019), s. 287–293.

O. Roman Malek podczas wystąpienia. (15.10.2008 r.) Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Misyjną animację na rzecz Kościoła w Chinach o. Malek
rozpoczął od sesji eklezjologiczno-misjologiczna pod tytułem „Kościół w Chinach”, która miała miejsce w Pieniężnie
w dniach 23–25 września 1988 r. Była ona zorganizowana
przez Referat Misyjny w Pieniężnie, ale nie doszłoby do tego
wydarzenia bez o. Malka, który był jej inicjatorem i przewodniczył wszystkim dyskusyjnym panelom. To za jego sprawą
do Pieniężna z wykładami przyjechało dwóch wybitnych
znawców problematyki Kościoła w Chinach: o. Jeroom
Heyndrickx CICM (Louvin) i o. Ismael Zulog SJ (Manila).
Jedenaście lat później, w dniach 15–18 września, również z
jego inicjatywy miało miejsce w Krynicy Morskiej Trzecie
Europejskie Katolickie Kolokwium Chińskie pod tytułem:
„Kościół Katolicki w Chinach – Przesłanie – Odpowiedź –
Zaangażowanie”.
Na poddaszu Domu Misyjnego, gdzie był Ośrodek Migranta, słuchałem opowieści o powstaniu Sinicum, nie wiedząc jeszcze, że wiele lat później po powrocie z Zambii zostanę prezesem Stowarzyszenia. Momentem przełomowym
w powstaniu Sinicum było zorganizowane przez o. Malka
w Warszawie 19 listopada 2001 r. sympozjum na Wydziale
Teologicznym „Bobolanum” pt. „Aspekty historiografii i
postrzegania chrześcijaństwa w Chinach”. Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy polskich jezuitów. –
Pomysł, aby w praktyczny sposób zacząć z Polski pomagać
Kościołowi w Chinach, powoli w nas dojrzewał. Co roku
powracaliśmy do niego podczas naszych rozmów w jego
biurze w Instytucie Monumenta Serica – mówi o. Koszorz,
wracając pamięcią do przeszłości.
Grupa robocza
W 2001 r. powstała grupa robocza składająca się z ludzi,
którzy byli gotowi poświęcić swój czas na pracę na rzecz
Kościoła w Chinach. Stanowili ją członkowie zgromadzeń
zakonnych żeńskich i męskich oraz księża diecezjalni. Ojciec
Malek chciał ożywić wśród polskich zgromadzeń pamięć
Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)
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o wspaniałej przeszłości, kiedy polscy misjonarze wyjeżdżali
do pracy w Chinach. Siostra Aleksandra Huf SSpS, obecna
wiceprezes Sinicum, brała udział w pierwszym spotkaniu roboczym, podczas którego powstało Sinicum. – W przeddzień
sympozjum odbyło się zebranie 16 osób na rzecz współpracy
z Kościołem w Chinach. Uczestnikami spotkania, w którym
wzięłam udział, byli: o. Malek z Sankt Augustin, jezuici z
Krakowa, księża pallotyni z Warszawy, misjonarze oblaci,
misjonarze św. Rodziny, franciszkanie konwentualni z Krakowa, Franciszkanki Misjonarki Maryi, salezjanki, Służebnice Ducha Świętego, Siostry Szkolne de Notre Dame oraz
przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych – mówi s. Huf,
wyliczając wszystkich uczestników tego wydarzenia.

S. Aleksandra Huf z o. Romanem Malkiem, 2008 rok. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Wiceprezes Sinicum w swoich notatkach zapisała, że na
zakończenie pierwszego spotkania ustalono termin kolejnego spotkania na 19 lutego 2002 r. w Konstancinie w domu
Formacji Misyjnej księży Pallotynów. Następne spotkanie
grupy roboczej odbyło się 25 listopada 2002 r. w Centrum
Franciszkańskim w Warszawie przy ul. Modzelewskiego
98, w domu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Grupa robocza od razu zaczęła działać. Już w sierpniu 2002 r.
pomogła o. Malkowi w zorganizowaniu warsztatów dla
80-osobowej grupy księży, sióstr i seminarzystów z Chin studiujących w Europie. 21 października 2003 r. w spotkaniu
grupy roboczej wziął udział ks. bp Aloysius Jin Luxian 金鲁
贤 (1916–2013) z Szanghaju.
Warszawscy imigranci
Po roboczych spotkaniach o. Koszorz, jeszcze jako dyrektor Verbinum, zaczął myśleć o stworzeniu struktur przyszłej
organizacji, wzorując się na niemieckim China-Zentrum,
które powstało w Niemczech z inicjatywy o. Malka (był
jego pierwszym dyrektorem). W tym samym czasie w Verbinum pracował o. Edward Osiecki SVD, który prace w
wydawnictwie łączył z działalnością pomocową na rzecz
wietnamskich imigrantów. Odwiedzał wietnamskich nieRok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)
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legalnych imigrantów na Stadionie Dziesięciolecia, który w
latach1989–2008 był największym targowiskiem w Europie,
i przyjmował ich w swoim małym biurze w Verbinum.
Jego praca duszpasterska zbiegła się ze zwołaniem XV
Kapituły Generalnej Zgromadzenia Słowa Bożego w 2000
r. w Nemi koło Rzymu. Kapituła w swoich końcowych
dokumentach przypomniała, że problematyka migrantów
i uchodźców stanowi integralną część działalności misyjnej
Zgromadzenia. Według danych statystycznych liczba cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego wynosiła
wtedy ponad 50 tys., co stanowiło 43% wszystkich cudzoziemców w Polsce w 2003 r. Dla o. Koszorza był to impuls do
stworzenia ośrodka dla migrantów na bazie doświadczenia o.
Osieckiego z wietnamskimi imigrantami. – Od pierwotnego pomysłu stworzenia centrum chińskiego, doszedłem do
przekonania, że należało otworzyć ośrodek dla wszystkich
imigrantów, których liczba w Polsce gwałtownie rosła –
wspomina o. Koszorz.
Polska Prowincja otrzymała od międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie dofinasowanie na remont poddasza w budynku Verbinum przy ul.
Ostrobramskiej 98 na Pradze w Warszawie, który za zgodą
Rady Prowincjalnej został przeznaczony na siedzibę Ośrodka Migranta Fu Shenfu, a później stał się także siedzibą Stowarzyszenia Sinicum. Ośrodek Migranta został uroczyście
poświęcony 12 września 2005 r. przez abp. Leszka Głódzia,
ówczesnego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Patronem ośrodka został pierwszy misjonarz i werbista w Chinach – św. Józef Freinademetz. Jego zdjęcie razem z wielkim
napisem po chińsku 福神父 (Fu Shenfu, czyli „Ojciec
Freinademetz”) zostało powieszone w centralnym miejscu
Ośrodka. Dzięki temu opatrznościowemu zbiegowi okoliczności powstał ośrodek, o którym marzyli o. Koszorz i o.
Malek. Jeszcze przed formalnym zawiązaniem Sinicum jako
stowarzyszenia powstał Ośrodek Migranta Fu Shenfu140. Te
dwie instytucje, pierwsza jako stowarzyszenie, a druga kilka
lat później jako werbistowska fundacja, od samego początku
były ze sobą mocno powiązane.
Animacja na rzecz Kościoła w Chinach
Do oficjalnego powstania Sinicum była jeszcze długa droga. W tym czasie o. Malek nieustannie angażował się w animację misyjną polskiego Kościoła na rzecz pomocy Kościołowi w Chinach. Jesienią 2005 r. w Państwowym Muzeum
Etnologicznym w Warszawie razem z o. Tomaszem Szyszką
SVD i pracownikami tegoż Muzeum o. Malek zorganizował
wystawę Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa (18 października
140 W roku 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy na Werbistowskie Centrum
Migranta Fu Shenfu www.migrant.pl
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2005 – 15 stycznia 2006). Część tej wystawy została następnie wystawiona na zamku w Lublinie, gdzie z tej okazji o.
Malek wygłosił inauguracyjny wykład na temat aktualnej
sytuacji Kościoła w Chinach. Wystawa miała miejsce w
kilku miastach Polski. Na wystawie połączonej z międzynarodowym sympozjum na temat chińskiej chrystologii na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
doszło do spotkania o. Malka z ks. Dariuszem Klejnowski-Różyckim, który interesował się teologią chińską. Profesor
Uniwersytetu Opolskiego znalazł się później w gronie członków założycieli Stowarzyszenia Sinicum.
Ostatnim sympozjum zorganizowanym przez o. Malka
w Polsce przed jego chorobą było międzynarodowe sympozjum poświęcone polskim jezuitom pracującym w Chinach
w XVII w.: Michałowi Boymowi SJ (1612–1659), Janowi
Mikołajowi Smoguleckiemu SJ (1610–1656) i Andrzejowi
Rudominie SJ (1596–1633). Ojciec Malek zorganizował je
razem z jezuitami w Krakowie na Ignatianum w dniach od
26 września do 1 października 2009 r. Chciał zachęcić jak
największą rzeszę ludzi Kościoła do otwarcia się na pomoc
Kościołowi w Chinach.
Oprócz tych inicjatyw, które miały charakter naukowy, o.
Malek podejmował również różne działania duszpastersko-apostolskie. Jego celem było ukazanie Polakom, jak wiele
można było już w tamtych czasach zdziałać dla Kościoła w
Chinach. Prócz zorganizowania rekolekcji i spotkania dla
Chińczyków w 2002 r., w kolejnych latach o. Malek przyjeżdżał regularnie z małymi grupami chińskich studentów
do Polski, by odprawiali tu swoje doroczne rekolekcje.
Pierwsi chińscy studenci
Od samego początku Centrum Migranta stało się miejscem, w którym gromadzili się Polacy i Chińczycy. Wspólne
świętowanie Chińskiego Nowego Roku na stałe wpisało się
w tradycje Ośrodka. Zawsze z tej okazji była odprawiana w
chińskim gronie Msza św. w intencji prześladowanego Kościoła w Chinach.
Ojciec Malek oprócz pracy naukowej angażował się w
różne praktyczne projekty dla Kościoła w Chinach. Zadaniem China-Zentrum było umożliwienie studiów w Europie chińskim księżom, seminarzystom i siostrom. Wśród studentów w Sankt Augustin, zaproszonych przez o. Malka, był
wówczas kleryk Józef Tang z diecezji Handan. – Pod wpływem o. Malka ten sam pomysł misyjnej pracy przeniosłem na
polski grunt. Były to nowe inicjatyw na polu pracy misyjnej
w Polsce. Misjonarze z Europy nie mogli wyjeżdżać do Chin
kontynentalnych, ale o. Malek pokazał nam, że praca misyjna
nie ogranicza się tylko do wyjazdu za granicę – mówi o. Koszorz, który sam nigdy nie wyjechał na misje.

Pierwszy z lewej – ks. Józef Tang z Handan. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

W roku 2006 na zaproszenie Ośrodka, którego o. Koszorz
był pierwszym dyrektorem, odwiedziły Polskę trzy chińskie
siostry ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela z
tzw. Kościoła oficjalnego, uznawanego i kontrolowanego
przez władze w Pekinie. Wszystkie kontakty z Chinami były
owocem długoletniej współpracy o. Malka z chińskimi katolikami z diecezji Hadan. Po miesięcznym pobycie w Polsce i
powrocie do Chin siostry w 2007 r. podjęły decyzję o wysłaniu na naukę do Polski czterech sióstr: s. Katarzyny Wu, s.
Franciszki Wang, s. Jany Zhang i s. Hiacynty Zhang. Dwie
pierwsze zostały posłane na teologię, a pozostałe na naukę
w zakresie sztuki sakralnej w Ośrodku Sztuki Dekoracyjnej
i Użytkowej w Warszawie, prowadzonym przez Stanisława
Tworzydło, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
studiował sztuki piękne w Chinach. Po odwiedzeniu wielu zgromadzeń w Polsce siostry chińskie wybrały na swoją
siedzibę w Polsce dom misyjny Służebnic Ducha Świętego
w Sulejówku.

Siostry wraz z s. Aleksandrą Huf, o. Malkiem i o. Koszorzem (pierwszy
z prawej). Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.
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W tym samym roku do Polski na zaproszenie Ośrodka
przyjechał kleryk Jan Hou z Kościoła nieoficjalnego. Został
przyjęty na studia przez misjonarzy werbistów do seminarium w Pieniężnie, a drugi kleryk rozpoczął swoją formację
kapłańską u ojców dominikanów. Kleryk J. Hou ukończył
seminarium w Polsce i przyjął święcenia kapłańskie w roku
2015 w Chinach. Drugi zrezygnował w trakcie studiów i
pozostał w Polsce. Ojciec Malek chciał do pomocy na rzecz
Kościoła w Chinach zaangażować wszystkie zgromadzenia w
Polsce. To była również idea, która przeważała za stworzeniem stowarzyszenia otwartego i zrzeszającego różnych ludzi
Kościoła, a nie tylko werbistów.
O. Roman Malek z siostrami z Chin. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

W 2010 r. s. J. Zhang i s. H. Zhang zakończyły naukę
sztuki sakralnej. Obie powróciły do Chin, a na ich miejsce
przyleciały dwie nowe siostry: Maria Yane Guan i Teresa
Xiaomin Li ze Zgromadzenia Świętego Józefa z Yongnian
(diecezja Handan), które również podjęły naukę sztuki sakralnej i po trzech latach wróciły do Chin. Ojciec Malek przy
swoich licznych obowiązkach znajdował zawsze czas, aby w
pierwszych miesiącach czuwać nad ich dobrą aklimatyzacją
w Polsce. Swoją wiedzę sinologiczną umiał łączyć z praktyką
i prostą ludzką posługą oraz życzliwością.

Od lewej: ks. Piotr Adamek, o. Roman Malek, ks. Jan Hou, siostry
Hiacynta i Jana. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Nowe inicjatywy
Po pewnym czasie w Ośrodku Migranta przejąłem wiele
administracyjnych obowiązków, a to pozwoliło o. Koszorzowi na zajęcie się sprawami związanymi bezpośrednio z Chinami, co przyśpieszyło powstanie Sinicum. W tym samy roku
na spotkanie z o. Malkiem udał się do Niemiec o. Koszorz
razem z ks. Czesławem Noworolnikiem, ówczesnym sekretarzem Komisji Misyjnej przy KEP, i ks. Romanem Tkaczem
SAC, dyrektorem Biura Duszpasterstwa Pielgrzymkowego
Księży Pallotynów. Owocem tego spotkania była decyzja o
wydawaniu polskiej wersji „China heute”, kwartalnika o religii i chrześcijaństwie w Chinach z polskim tytułem „Chiny
Dzisiaj”. Ojciec Malek został redaktorem naczelnym, a o.
Koszorz redaktorem odpowiedzialnym. W nowym periodyku o. Malek widział nowe narzędzie do przybliżenia spraw
chińskich polskiemu społeczeństwu i ukazania Polakom
konieczności pomocy Kościołowi w Chinach. Później, z powodu choroby o. Malka, w 2011 r. redaktorem naczelnym
został o. Piotr Adamek SVD, polski sinolog z Sankt Augustin, a do redakcji dołączyła także s. Weronika Klebba SSpS.

Śluby s. Franciszki i s. Hiacynty. Źródło: archiwum Stowarzyszenia
Sinicum.

Współpraca z Kościołem niezarejestrowanym
Ojciec Malek swoją pomoc kierował do całego Kościoła
w Chinach, zarówno tego oficjalnie zarejestrowanego, jak i
tego działającego w ukryciu, który był niezarejestrowany i
niekontrolowany przez komunistyczne władze w Pekinie.
Jego troską była praca na rzecz przywrócenia głębszej i bardziej dostrzegalnej jedności w Kościele chińskim. Nawoływał do tego papież Benedykt XVI w liście z 2007 r. skierowanym do Kościoła w Chinach. Było to później podstawą
działań przyszłego Stowarzyszenia Sinicum, które miało stać
się platformą wymiany doświadczeń i miejscem spotkań ludzi z dwóch frakcji podzielonego Kościoła.
Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)
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S. Tworzydło udali się w podróż do Chin w celu poznania
lokalnego Kościoła, skąd pochodziły siostry i klerycy studiujący w Polsce. Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za pobyt
chińskich sióstr w Polsce była s. Huf.
Na zaproszenie Sinicum w 2012 r. przybył do Polski
o. Sergio Ticozzi PIME, członek watykańskiej Komisji ds.
Kościoła Katolickiego w Chinach i koordynator ds. chińskich seminarzystów i sióstr zakonnych studiujących w Europie. Jego spostrzegania i otrzymane wytyczne dotyczące
opieki nad studentami z Chin pozwoliły grupie roboczej
opracować własny regulamin studiów dla chińskich studentów w Polsce.

S. Franciszka, s. Aleksandra, o. Roman. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Ojciec Koszorz był w ciągłym kontakcie z o. Malkiem i
jego chińskimi studentami w Sankt Augustin. To pod ich
wpływem, jeszcze jako dyrektor Ośrodka Migranta, o. Koszorz zaprosił do Polski chińską młodzież. Chciał pokazać
jej polski żywy Kościół. W tym celu nawiązał kontakt z ks.
Adamem Włodarczykiem, moderatorem generalnym Ruchy
Światło-Życie. Dało to początek kolejnemu pomysłowi, który
narodził się z inicjatywy o. Malka. Od tego momentu młodzi
Chińczycy zaczęli przyjeżdżać regularnie do Polski, a później
zaczęły się wyjazdy polskiej młodzieży oazowej do Chin, które zapoczątkowały Ruch Światło-Życie w Państwie Środka.
Dzisiaj prowadzą go już sami Chińczycy, a s. Franciszka Wang,
która studiowała w Krakowie teologię, organizuje rekolekcje
i tłumaczy podręczniki do oazowej formacji. Ksiądz Włodarczyk, który wielokrotnie wyjeżdżał z młodzieżą do Chin w
celu wygłoszenia oazowych rekolekcji, został później biskupem pomocniczym diecezji katowickiej i jednym z głównych
członków założycieli Stowarzyszenia Sinicum.

Nadszedł ten moment
Od 2001 r. grupa robocza spotykała się regularnie w Sulejówku pod przewodnictwem o. Koszorza. – Przyjmowaliśmy
na siebie coraz więcej zadań i widzieliśmy, że dalej nie możemy już tak funkcjonować w rozproszeniu – wspomina s.
Huf. Konkretny pomysł na stworzenie struktur stowarzyszenia został wcześniej przedstawiony przez ks. Klejnowskiego-Różyckiego, ale dopiero w 2011 r. nastąpił moment, kiedy
cała grupa robocza postanowiła powołać do istnienia Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ. Na spotkaniu
założycielskim byli obecni między innymi: Paweł Milewski,
polski urzędnik i dyplomata specjalizujący się w regionie
Azji i Pacyfiku, członek Sinicum; ks. Tomasz Atłas, ówczesny
sekretarz Komisji Misyjnej KEP; ks. Marcin Brzeszczyński z
Wydziału Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej; ks. Waldemar Cisło, dyrektor Pomocy Kościołowi w Potrzebie; s.
Stella Kałas OSU, odpowiedzialna za s. Franciszkę Wang w
Krakowie; s. Bogumiła Bujak SM, odpowiedzialna za s. Katarzynę Wu w Krakowie. Ojciec Koszorz został wybrany
prezesem powołanego 28 listopada 2011 r. Stowarzyszenia,
a wiceprezesami zostali: s. Aleksandra Huf i ks. Dariusz Klejnowski-Różycki. Był to dzień wspomnienia bł. Matki Marii Heleny Stollenwerk SSpS, apostołki Chin. W uroczystej
Mszy Świętej uczestniczyli abp Celestino Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce, oraz abp Henryk Hoser SAC, ówczesny
ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której
znajdowała się siedziba Stowarzyszenia.

S. Aleksandra Huf z o. Romanem Malkiem, 2007 rok. Źródło:
archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Prace grupy roboczej odbywały się regularnie i były skoncentrowane głównie na kształceniu studentów z Chin. We
wrześniu 2008 r. o. Koszorz razem z ks. Noworolnikiem i

Spotkanie grupy zainteresowanej pomocą Kościołowi w Chinach,
2008 rok. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.
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Wspomnienie: Roman Malek
SVD (1951–2019)*
141

Piotr Adamek SVD

Spotkanie grupy zainteresowanej pomocą Kościołowi w Chinach,
2008 rok. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Do Rejestru Stowarzyszeń Stowarzyszenie Sinicum
zostało wpisane 25 kwietnia 2012 r. Od tej pory Kościół
w Polsce posiadał narzędzie, z którego mógł korzystać w
celu konsolidacji polskiego środowiska zaangażowanego w
szeroko pojętą współpracę na rzecz Kościoła katolickiego
w Chinach oraz reprezentowanie tego środowiska wobec
władz państwowych, religijnych, oświatowych, autorytetów
społeczno-kulturalnych, jednostek samorządowych i odpowiednich organizacji międzynarodowych.
Ojciec Malek, prekursor Stowarzyszenia Sinicum,
nie mógł wziąć udziału w uroczystościach jego oficjalnego powstania w Polsce. Już wcześniej, w kwietniu
2011 r., na skutek udaru mózgu został prawostronnie
sparaliżowany. Na pierwszym walnym zebraniu Stowarzyszenia w dniu 29 października 2012 r. jednogłośnie
nadano o. Malkowi tytuł honorowego członka Sinicum,
a uroczystość wręczenia mu tego dyplomu miała miejsce
12 czerwca 2013 r. – Powiedziałem wtedy, że o. Malek był
spiritus movens powstania Sinicum, bez którego to dzieło nigdy by nie powstało i przypomniałem, że to właśnie
on wskazał na o. Michała Boyma SJ, polskiego misjonarza
w Chinach z XVII w., jako patrona Sinicum – wspomina o. Koszorz, obecnie honorowy prezes Stowarzyszenia.
Sinicum kontynuuje dzisiaj dzieło o. Malka. Przyjeżdżają
do Polski kolejni studenci na studia teologiczne, organizowane są sympozja dla sióstr z Chin w Polsce. Za sprawą biuletynu „Chiny Dzisiaj” i strony internetowej (www.sinicum.
pl) coraz więcej ludzi jest informowanych o sytuacji Kościoła
w Chinach i zachęconych do modlitwy za prześladowanych
chrześcijan w tym kraju. Zaraźliwa pasja, którą o. Malek darzył Chiny, przechodzi na kolejne pokolenie.

Ceniony sinolog, wybitny naukowiec i wykładowca akademicki, autor i redaktor wielu tekstów, dyrektor Instytutu
Monumenta Serica (MSI), ks. Roman Malek zmarł w rodzimej Polsce 29 listopada 2019 r. Ojciec Malek urodził się 3
października 1951 r. w Bytowie na północnych Kaszubach.
W 1969 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów). Po ukończeniu nauki filozofii i teologii w Seminarium
Duchownym w Pieniężnie, zwieńczonej dyplomem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z dodatkową specjalizacją
w religioznawstwie), przyjął święcenia kapłańskie w 1976 r.
i poświęcił się pracy naukowej oraz redakcyjnej w Instytucie
Monumenta Serica (MSI) – instytucji werbistów zajmującej
się badaniami sinologicznymi – w Sankt Augustin (Niemcy).
Następnie przeniósł się na Katolicki Uniwersytet Fu Jen na
Tajwanie, gdzie doskonalił swoją znajomość języka chińskiego, a także studiował kulturę i historię Chin i Japonii. Na
Uniwersytecie w Bonn w Niemczech studiował teologię porównawczą i historię Kościoła, gdzie z powodzeniem obronił
pracę doktorską z sinologii na temat taoistycznych rytuałów
postu (1984).

O. Roman Malek w kaplicy w domu zakonnym Sióstr Służebniczek
Ducha Świętego w Sulejówku. Źródło: Archiwum Stowarzyszenia
Sinicum.

W ciągu następnych 35 lat ks. Malek pracował w MSI –
najpierw jako redaktor dwóch serii książek „Monumenta
Serica Monograph Series” i „Collectanea Serica” (od 1985), a
* Oryginalny tekst w jęz. angielskim: Piotr Adamek, SVD: „Obituary. Roman
Malek, SVD (1951-2019)”, „Anthropos” 115/1: 2020, ss. 181-184. Tłumaczyła Helena Zaleska.
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Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)

主題

Tematy

następnie jako dyrektor Instytutu i redaktor naczelny „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies” (od 1992). W
tym okresie wywarł znaczny wpływ na rozwój instytutu.
Pod jego kierownictwem MSI nawiązał wiele istotnych kontaktów z sinologami na całym świecie, zredagował i wydał
20 numerów czasopisma (łącznie ponad 10 000 stron), w
których znalazły się artykuły wybitnych badaczy Chin, m.in.
Herberta Franke, Rolfa G. Tiedemanna, Rolfa Trauzettela,
Adriana Dudinka, Paula Rule, Ericha Zürchera, Yuri Pines i
Eugenia Menegona, a także opublikował 75 monografii naukowców, takich jak Livia Kohn, Karl-Heinz Pohl, Michael
Nylan, Julia Ching, Claudia von Collani, Noel Golvers, Tiziana Lippiello, Thomas Zimmer i Nicolas Standaert. Malek
dodatkowo kierował organizacją i przewodniczył kilku konferencjom akademickim na temat kultury i historii Chin,
m.in. na temat jezuickiego uczonego Adama Schalla (1992),
Żydów w Chinach (1997), nestorianizmu (2003) i polskich
misjonarzy w Chinach (2009). Był także autorem wystawy
„Chińska twarz Jezusa” (2003), która była prezentowana w
kilku miastach142.

Podczas ślubów, źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Obowiązki związane z wydawnictwem i zarządzaniem
instytucją nie powstrzymały Malka od podjęcia działalności
naukowej: wykładał na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym
SVD St. Augustin (od 1986) i na Uniwersytecie w Bonn
(od 2003), był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich, napisał setki artykułów, ponad 200 razy wystąpił
z wykładami w Niemczech, Francji, Polsce, Rosji i na Tajwanie. Pełnił także funkcję eksperta i recenzenta dla takich czasopism i serii książek, jak „World Sinology” (Pekin), Catholic
Studies Publications (Hongkong), „Sino-Christian Studies”
(Tajwan), „Religionen unterwegs” (Wiedeń), „minima sinica” (Bonn), „Bibliographia Missionaria” (Rzym). Był
członkiem Accademia Ambrosiana (Mediolan) i autorem
haseł dotyczących kultury i religii chińskiej w Encyklopedii
katolickiej (Lublin 1973–2014), Lexikon der Religionen
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(Freiburg 1987), Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg
1993–2001) oraz Dictionary of Mission, Theology, History,
Perspectives (Maryknoll, NY 1997), a także licznych recenzji
książek w czasopismach („China heute”, „Journal of Chinese Religions”, „The China Quarterly”, „Verbum SVD” i
„Anthropos”).
Historia i historiografia chrześcijaństwa w Chinach
(jako część chińsko-zachodnich relacji kulturowych) stały
się głównymi polami badawczymi, które Malek wybrał dla
siebie i dla MSI. Chińskie oblicze Jezusa Chrystusa (2002–
2019) – złożone z sześciu tomów – było dziełem jego życia.
Zawiera artykuły na temat „przedstawień Jezusa Chrystusa
w Chinach z perspektywy sinologii, historii misji, teologii
i historii sztuki”. Timothy Light, jeden z recenzentów, nazwał je „fascynującym i wartościowym zbiorem, zarówno dla
pasjonatów historii Chin, jak i dla osób zainteresowanych
rozwojem chrześcijaństwa we współczesnej Azji i Afryce oraz
nieuchronną inkulturacją i/lub synkretyzmem”. Rzeczywiście, odbiór chrześcijaństwa przez Chińczyków (w tym krytyków), wymiana idei oraz napięcia powstałe przy zetknięciu
się chrześcijańskich (zachodnich) koncepcji i praktyk z chińskimi (wschodnimi) stanowiły jeden z przewodnich motywów różnych publikacji Romana Malka, w tym badań nad
jezuickimi uczonymi i obecnością werbistów w Chinach. Te
szeroko zakrojone studia zaowocowały rozprawą habilitacyjną na temat hermeneutyki spotkania Chin i chrześcijaństwa
w rozumieniu czołowego chińskiego teologa Wu Leichuana
吳 雷川 (2003). Niestety, plany wydania siódmego, z zarazem ostatniego tomu o ikonografii Jezusa w Chinach, a także
następne dzieło o obrazach Marii w tym kraju udaremniła
choroba i śmierć o. Malka.
Badania tradycji religijnej Chin prowadzone przez Malka (np. Das Tao des Himmels 1996), w tym tradycyjnego
i współczesnego rozumienia religii w Państwie Środka, stanowiły jedynie jeden z wielu obszarów jego zainteresowań
naukowych. Miał swój wkład w studia nad taoizmem religijnym, etyką taoistyczną i konfucjańską oraz konfucjanizmem
jako religią. Interesowały go także tzw. „margines religijny
w Chinach”, czyli judaizm, islam i chrześcijaństwo (w tym
Kościół „nestoriański” i prawosławny), a także problem
religijności oficjalnej i nieoficjalnej. Opublikował liczne
artykuły na temat religii w Japonii (tenri-kyō, chrześcijaństwa, dzieł współczesnego japońskiego pisarza katolickiego
Shūsaku Endō), współczesnego chińskiego filozofa Fanga
Dongmei 方 東 美 (Thomé H. Fang) i katolickiego pisarza Wu Jingxionga 吳經熊 (John CH Wu ), a także religii
i polityki, dialogu międzyreligijnego, konwersji oraz teologii
kontekstualnej w Chinach.

142 W Gnieźnie, Warszawie, Opolu, Lublinie (przyp. red.)
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Powszechnie docenia się wkład Malka w dziedzinie sinologii, utworzenie przez niego Instytutu oraz jego inicjatywy
przybliżające temat chińskiego Kościoła i chińskiej kultury.
Za swoją pracę otrzymał Nagrodę „Serce bez Granic” Fundacji Kozłowieckiego. Jego wpływ na badania sinologiczne
został uhonorowany przez wielu sinologów w Festschrift
opublikowanym z okazji jego 65. urodzin. Od 2011 r., pomimo ograniczeń spowodowanych drastycznym pogorszeniem stanu zdrowia, Malek nadal pracował nad projektami
wydawniczymi w Sankt Augustin, a od 2018 r. w Górnej
Grupie (Polska), aż do śmierci 29 listopada 2019 r.

Wybrana bibliografia:
O. Roman Malek z siostrami z Chin. Źródło: archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Oprócz pracy redakcyjnej i naukowej Malek był głęboko zaangażowany w dialog z Kościołem katolickim w Chinach. Był redaktorem naczelnym czasopisma „China heute”
(1984–2003), poświęconego w dużej części chrześcijaństwu
na tym obszarze, a także założycielem i dyrektorem China-Zentrum (1988–1998). Malek odegrał również kluczową
rolę w kontaktach europejskich diecezji katolickich z Kościołem katolickim w Chinach, towarzyszył (wraz ze swoim
zespołem) chińskim studentom teologii w Europie i wspierał liczne projekty społeczne i duszpasterskie w Chinach we
współpracy z Jeroomem Heyndrickxem CICM (Leuven),
Jeanem Charbonnierem, posłem do PE (Paryż) i Angelem
S. Lazzarottem PIME (Włochy). Współorganizował konferencje na tematy europejskiego ekumenizmu i chińskiego
katolicyzmu, a także spotkania studentów z Niemiec i Chin.
Wraz z ks. Antonim Koszorzem SVD i s. Aleksandrą Huf
SSpS utworzył polski odpowiednik czasopisma „China heute” („Chiny Dzisiaj”) i ośrodka China-Zentrum („Sinicum”).
W ten sposób ks. Malek połączył teorię z praktyką, pracę
misjonarza z badaniami nad tradycyjnymi i nowoczesnymi
kontekstami kulturowymi i religijnymi w Chinach, w tym
ideą wolności, wolności religii i praw człowieka w chińskiej
polityce. Angażował się w dialog między teologią chrześcijańską a filozofią chińską.

Książki
1985 Das Chai-chieh lu. Materialien zur Liturgie im Taoismus. Würzburger
Sino-Japonica, 14. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
1987 (wsp. z M. Plate) Chinas Katholiken suchen neue Wege. Freiburg:
Herder.
1989 (wsp. z W. Prawdzik SVD) Zwischen Autonomie und Anlehnung.
Die Problematik der katholischen Kirche in China, theologisch und
geschichtlich gesehen. Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St.
Augustin, 37. Nettetal: Steyler Verlag.
1996 Das Tao des Himmels. Die religiöse Tradition Chinas. Kleine Bibliothek
der Religionen. Freiburg: Herder (wyd. poprawione 2003).
1997 (wsp. z Tiziana Lippiello: „Scholar from the West” Giulio Aleni S.J.
(1582–1649) and the Dialogue between Christianity and China. Fondazione Civiltà Bresciana, 9 – Monumenta Serica Monograph Series 42.
Nettetal: Steyler Verlag.
1997 (red.) Hongkong. Kirche und Gesellschaft im Übergang. Materialien
und Dokumente. Sankt Augustin: China-Zentrum.
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Notatki historyczne
Sylwetki chińskich myślicieli:
Tian Pian 田駢 (ok. 370 – ok. 291
przed Chr.;

歷史歷史
zentatywnym dziełem miało być m.in. Tianzi 田子 (Mistrz
Tian), które uważa się za traktat o treści daoistycznej. Mówiono o nim, że był tak sławny, jak legista Shen Dao 慎到
(ok. 395–315 przed Chr.)145, z którym się później zaprzyjaźnił. Ten ostatni wywarł również wpływ na dalszy rozwój
myśli Tian Pian.
Jeśli chodzi o poglądy Tian Pian, to przykładał mniejszą
wagę do hierarchii społecznej. Był przekonany, że wszystkie
rzeczy na ziemi mogą pełnić różne funkcje i był przeświadczony, że trzeba zrezygnować z wyraźnego rozróżnienia
tego, co dobre i złe, zaś człowiek musi uwolnić się od myślenia o własnej pozycji i znaczeniu. Był więc zdecydowanym
przeciwnikiem konfucjanizmu, zgodnie z którym każdy
człowiek miał jasno określoną funkcję społeczną, która brała
swój początek z rodziny / klanu, a później w pozarodzinnej
hierarchii społecznej.

Tian Pian, źródło: http://www.todayonhistory.com/people/201808/32755.htm

Znany także jako Chen Pian 陳駢, Tianzi 田子 [Mistrz
Tian], czy też Tiankou Pian 田口駢) to chiński myśliciel z
okresu historii Chin – Walczących Królestw (480–221 r.
przed Chr.). Początkowo studiował nauki Huang-Lao143.
Uczył się, a potem wykładał w Akademii Jixia (xuegong 学
宫 Jixia 稷下)144, słynął z elokwentnych debat, a jego repre143 Nauki Huang-Lao黄老 (Żółtego [cesarza] starego [mistrza], czyli
Huangdi i Laozi) były jedną z najbardziej wpływowych szkół filozoficznych w Chinach z początku II w. przed Chr. w czasach dynastii Han (206
przed Chr. – 220 po Chr.). Wywodziła się ona z szerszego polityczno-filozoficznego dążenia do poszukiwania rozwiązań wzmacniających porządek za czasów dynastii Zhou. Historiograf Sima Qian司馬遷 (145–86
przed Chr.) w swoim Shiji 史記 (Zapiski historyka) nie przekazał wystarczająco dużo informacji nt. tych nauk, tak iż ogólnie interpretowane
są jako szkoła synkretyczna, która przekształciła się w typowo chińską
religię, tzn. dając początki religijnemu daoizmowi.
144 Akademia ta znajdowała się w Linzi 臨淄 (pierwotna nazwa to Yingqiu
營丘), stolicy Qi 齊(dzisiejszy Szantung). Swoją nazwę wzięła od swojego położenia poza zachodnią bramą miasta, nazwanej na cześć boga
żniwa Houji 后稷. Był on legendarnym chińskim bohaterem kultury,
któremu przypisuje się wprowadzenie prosa do życiu na potrzeby wyżywienia ludzkości w czasach dynastii Xia (ok. 2070 - ok. 1600). Proso
było pierwotnym podstawowym zbożem w północnych Chinach przed
wprowadzeniem pojawieniem się pszenicy. Imię tego boga tłumaczy się
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W starożytności Tian Pian był postrzegany jako jeden
z najważniejszych filozofów szerzących myśl daoizmu. Z tego
powodu jego dzieło zostało wymienione w imperialnej bibliografii Yiwenzhi 藝文志 (Traktat o literaturze) w oficjalnej historii dynastii Han – Hanshu 漢書 wśród traktatów
daoistycznych. Jego książka miała pierwotnie 25 rozdziałów
(juan卷, zwojów) i zaginęła przed okresem dynastii Tang
(618–907). Uczony z okresu dynastii Qing (1644–1911)
Ma Guohan 馬國翰 (1794–1857) wbrał z Tianzi cytaty,
które pochodziły z różnych starożytnych ksiąg, takich jak
Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (Wiosna i Jesień Pana Lü146) czy
Huainanzi 淮南子147 (Mistrz z Huainan148). Te fragmenty
są zawarte np. w kompilacji Yuhan shanfang jiyi shu 玉函山
房輯佚書 (Antologia zaginionych książek z jadeitowej szkatułki górskiego atelier).

jako Pan Prosa i zostało mu ono nadane pośmiertnie przez króla Tang
(Cheng Tang 成湯; ok. 1675-–1646 przed Chr.), pierwszego z dynastii
Shang (ok. 1600-–1046). Przypisuje się mu rozwój myśli rolniczej i służbę podczas Wielkiej Powodzi za panowania Yao (trad. ok. 2356-–2255
przed Chr.); był również uważany za przodka klanu Ji, który stał się
rządzącą rodziną dynastii Zhou (1046–256 przed Chr.).
145 Zob. Wesołowski, Zbigniew, Shen Dao (395–315 przed Chr.), „Chiny
Dzisiaj” nr 1/2020, s. 43–44.
146 Księga ta to zbiór traktatów o tematyce kosmologicznej z późnego
okresu Walczących Królestw. Przypuszcza się, że została opracowana
z pomocą licznych i dobrze wykształconych sług Lü Buwei 呂不韋
(291–235), kanclerza w chińskim państwie Qin 秦 w latach 251–246.
147 Ten starożytny tekst chiński składa się ze zbioru esejów powstałych w
wyniku serii debat intelektualnych, które odbyły się na dworze księcia
Huainan Liu An (179–122 przed Chr.) ok. 139 roku przed Chr. Huainanzi łączy koncepcje daoistyczne, konfucjańskie i legistyczne, w tym także
teorie, takie jak yin i yang oraz wuxing五行 (teoria pięciu przemian).
148 Obecnie miasto o statusie prefektury miejskiej w prowincji Anhui (we
wschodnich Chinach), port nad rzeką Huaihe.
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Tian Pian był uczniem Peng Meng 彭蒙, który reprezentował nurt daoistyczny. O Tian Pian mówiło się, że był
bardzo kontrowersyjny i dlatego nigdy nie został mianowany urzędnikiem. Później Tangzi 唐子 (Mistrz Tang149, Tang
Pang 唐滂, 252–?) oczernił Tian Pian przed królem Wei
z państwa Qi150, tak że ten postanowił zabić Tian Pian. W tej
sytuacji Tian Pian wraz ze swoim klanem uciekł na ziemie
Xue 薛151. Kiedy Meng Changjun 孟嘗君152 (magnat / lord
(jun) Meng Chang) usłyszał o tym, wysłał swoich służących
w wozach zaprzężonych w woły na spotkanie z Tian Pian. Po
przybyciu Meng Changjun podjął go i i jego krewnych oraz
zapewnił im dalszy pobyt.
Z fragmentów wypowiedzi Tian Pian, które zostały
przekazane przez innych, wiadomo, że głównym pojęciem
w jego myśli było qi 齊 (równy, wyrównać, zrównać; połączony, zjednoczony; osiągnąć; ten sam poziom; w porządku).
Uważał, że z perspektywy „Wielkiej Drogi” (da Dao大道)
cała rzeczywistość (wanwu 萬物, „10 tysięcy rzeczy”) jest
jedną wielką całością i jednością (qiyi 齊一), a zatem jest
w sobie konsystentna, tzn. wewnętrznie spójna i zgodna ze
sobą. Sprzeciwiał się postawie, która jest „nastawiona tylko
na branie, a nienawidzi dawania” (hao de wu yu 好得惡
予), bo prowadzi do ciągłych nieszczęść. Podobnie jak Shen
Dao, Tian Pian był także zachwycony ideą fazhi 法治, tzn.
rządów prawa. To była też podstawowa koncepcja legistów:
państwo i społeczeństwo są tylko wtedy skutecznie zorganizowane, kiedy obowiązuje prawo administracyjne i karne,
które ma jednakowe zastosowanie do wszystkich osób. Podkreślał, że tylko rządy prawa mogą ochronić społeczeństwo
przed chaosem, dlatego najlepiej byłoby, gdyby prawo określało i regulowało wszystko. Tak Shen Dao, jak i Tian Pian
nauczali, iż najważniejszą kwestią w sprawowaniu władzy
w państwie jest shi 勢 (władza, autorytet, legitymizacja władzy, siła, [dogodna] pozycja). Jednak szczególną cechą nauki
tego ostatniego było, jak już wspomnieliśmy powyżej, gui qi
貴齊 – docenianie zrównania /wyrównania wszystkich rzeczy. Ta doktryna pojawiła się najpierw w drugim rozdziale
dzieła daoistycznego Zhuangzi – Dyskusja o wyrównaniu
wszystkich rzeczy (Qiwu lun 齊物論). Na pierwszy rzut oka
tę teorię można rozumieć tak, że wszystkie rzeczy w kosmosie są pierwotnie rozdzielone i istnieją niezależnie. Równość
149 Istnieje też dzieło o tej nazwie Mistrz Tang, przypisane Tang Pang, które
ma 10 rozdziałów (juan) i opisuje daoistyczny ideał opuszczenia tego
świata dla zdobycia nieśmiertelności.
150 Król Wei z Qi (Qi Wei wang 齊威王), którego imię osobiste brzmiało
Tian Yinqi 田因齊), był królem północnochińskiego państwa Qi w okresie Walczących Królestw. Wtedy Qi było jednym z najpotężniejszych
państw w Chinach. Panował od 356 do 320 przed Chr. (według innego
źródła od 378 do 343 przed Chr.). Był pierwszym władcą Qi, który
nazwał siebie „królem” (wang 王).
151 Xue (obecnie na południowy wschód od Tengzhou, Shandong).
152 Jego imię było też Tian Wen田文 (zm. 279). Był arystokratą i mężem
stanu państwa Qi. Był synem Tian Ying田婴i wnukiem króla Wei
z Qi. Objął lenno swego ojca w Xue. Meng Changjun był dobrze znany
z wielkiej liczebności swojej świty. Ostatecznie został kanclerzem Qi
i Wei 魏.
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rzeczy, czyli „wyrównanie ich”, jest tylko psychiczną i intelektualną konsekwencją pracy poznawczej naszego umysłu.
Jednak zdaje się, iż to, co Zhuangzi153 miał na myśli w Qiwu
lun – a potem Tian Pian dalej podjął w swojej refleksji –
to próba wytłumaczenia, w jaki sposób niezliczone rzeczy
są „wytransformowane” z pierwotnej jedności. Dlatego
taka jedność byłaby tutaj nie tylko perspektywą, lecz także
warunkiem realnego istnienia wszystkich rzeczy (monizm).
Ponadto Tian Pian uważał, że wszystko, co stworzyła natura,
nie jest ani dobre, ani złe154. Pogląd ten należy również do
spuścizny myśli daoistycznej. Daoistyczna adiafora dotyczy
zatem rzeczy natury, a w chrześcijaństwie – kwestii, spraw
lub rzeczy moralnie obojętnych, dotyczących zachowań
i działania ludzi.

Stare miasto Wuzhen, Szanghaj. Źródło: Foter.com / CC BY 2.0,
cattan 2011

153 Zob. Wesołowski, Zbigniew, Zhuangzi, „Chiny Dzisiaj” 9 (2014) 2,
s. 58–59.
154 Chrześcijański pogląd jest jednak odmienny: wszystko to, co od Boga
pochodzi jest dobre – wszystko to, co On stworzył, jak opisuje Księga
Rodzaju, „było dobre“ (Rdz 1,4.10.12.18.21.31). Zła Bóg nie stworzył,
a nie ma innego Stwórcy prócz Boga, więc nie ma złych bytów ani też
obojętnych – wszystkie są one z natury dobre. Chodzi tu zatem o tzw.
dobro ontologiczne w odróżnieniu od dobra moralnego, które pochodzi
z ludzkiego działania. Gottfried Wilhelm Leibniz w swojej Teodycei
wyróżnił trzy rodzaje zła: (1) zło pojęte w sensie metafizycznym – pojmowane jako zwykła niedoskonałość (np. poznawcza; niemoc poznania
absolutnego kryterium dla dobra i zła), (2) zło pojęte w sensie fizycznym
– polega na cierpieniu (w świecie naturalnym), (3) zło pojęte w sensie
moralnym – polega na grzechu (złym uczynku).
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Ogłoszenia

启事
启事

Stowarzyszenie Sinicum zaprasza na webinarium,
podczas którego będziemy wspominać o. Romana Malka SVD, spiritus movens Stowarzyszenia,
z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Webinarium odbędzie się online, na platformie ZOOM.

manowi Malkowi SVD, którą przedstawi Maria Sztuka, redaktorka naczelna biuletynu.

W programie przewidziane są trzy wykłady:

Webinarium zakończy się wspólną modlitwą o spokój duszy śp. o. Romana Malka SVD.

Z. Wesołowski SVD - Polski werbista i wybitny sinolog
Roman Malek SVD (1951–2019): Ogólna charakterystyka działalności i twórczości oraz jego poszukiwanie
istoty religijności chińskiej
A. Koszorz SVD - Historia utworzenia i działalność
Stowarzyszenia Sinicum

Całość na żywo będzie prowadzona przez s. Aleksandrę
Huf SSpS i o. Jacka Gniadka SVD.

24 maja – Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
Z tej okazji zapraszamy na wspólną mszę 24 maja o godzinie 18.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

P. Adamek SVD - O. Roman Malek SVD jako człowiek
dialogu
Między wykładami o. Malka wspominać będą: ks. Dariusz Klejnowski-Różycki, o. Jan Konior SJ, s. Aleksandra
Huf SSpS, ks. Jan Hou, s. Jana Zhang, s. Katarzyna Wu, o.
Edward Michowski SVD, o. Tomasz Szyszka SVD, s. Katarzyna Wu CHS, s. Jana Zhang CHS oraz odczytane zostanie
wspomnienie Państwa Weroniki i Zdzisława Kreftów.
Podczas webinarium będzie miała miejsce prezentacja
specjalnego wydania „Chiny Dzisiaj" poświęconego o. Ro-

Rok XIII (2020), nr 3-4 (46-47)

s. Jana Zhang CHS, msza św. dla wspólnoty chińskich katolików
w Sulejówku w lipcu 2020 r. , fot. Jacek Gniadek SVD.
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Kwartalnik informacyjny „Chiny Dzisiaj”, wydawany przez Komisję Episkopatu
Polski ds. Misji, Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego oraz Polską Prowincję Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jest poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.
Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego
kwartalnika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum
w Sankt Augustin.

