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Przedmowa

„Wschodzie, który nigdy się nie kończysz!”1 — wyśpiewuje Kościół w liturgii 
rzymskiej, widząc w tej starożytnej metaforze obraz Jezusa Chrystusa — Pana Kos- 
mosu. Chrześcijanie budowali swoje świątynie zorientowane na Wschód, mod- 
lili się w kierunku wschodzącego Słońca, wyczekując z nadzieją przyjścia Pana, 
który zakróluje w sercach ludzi Wschodu i Zachodu. W tej pięknej intuicji także 
teologowie patrzą na Wschód, tym razem Daleki, który w swej myśli, kulturze, 
sztuce, a także ekonomii i polityce staje się coraz bardziej obecny i przystępny 
dla ludzi Zachodu. W świecie Dalekiego Wschodu szczególne miejsce zajmuje 
naród chiński, „który wyróżnia się spośród ludów Azji bogactwem wielowieko-
wej cywilizacji, całym doświadczeniem mądrościowym, filozoficznym, nauko-
wym i artystycznym, przyciągając w ostatnich czasach uwagę całego świata”2. 
Stąd ważnym zagadnieniem dla chrześcijan staje się także pytanie: Czy istnieje, 
a jeśli tak, to jaka jest teologia chińska?

Wypracowanie teologii w świecie chińskim od wielu już dziesięcioleci jest moc-
no uwarunkowane sytuacją polityczną Chin kontynentalnych. Obecność chrześ- 
cijan w tym wielkim kraju jest jednak znacząca nie tylko dzięki aktywności teolo-
gicznych ośrodków różnych wyznań znajdujących się na Tajwanie, nie tylko żywej 
działalności chrześcijan w Chińskiej Republice Ludowej, ale także ze względu 
 na to, co stanowi „kultura chińska”, będąca dla przeciętnego Europejczyka wciąż 
tajemnicza i fascynująca3. 

Kościół, w ciągu wielu stuleci, z wielką uwagą i poświęceniem próbował 
docierać z orędziem Ewangelii do Kraju Środka. Kraj ten zrodził setki męczenni-
ków i nadal wydaje się być ziemią, na której uczniowie Jezusa Chrystusa są go-
towi poświęcać swoje siły, pracę i nadzieje dla Niego. Ta perspektywa pozwoliła 
papieżowi Benedyktowi XVI wyrazić wobec katolików żyjących w Chinach swą 
szczególną miłość i bliskość4.

1  Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. I, Poznań 1982, s. 239, prośby z nie-
szporów 3 niedzieli Adwentu. 

2  Benedykt XVI, List Ojca Świętego Benedyta XVI do Biskupów, do Kapłanów, do Osób Konsekro-
wanych oraz do Wiernych Świeckich Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej, Watykan  
2007, nr 3. List jest datowany na 27.05.2007, czyli na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

3  Por. W. Scott Morton, charton M. LeWIS, Chiny. Historia i kultura, tł. B.S. Zemanek, Kraków 
2007, s. 1.

4  Benedykt XVI, dz. cyt.
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Kultura chińska dla tej części Azji, która leży na północ i wschód od Hima-
lajów, jest tym, czym kultura grecka i rzymska dla Europy. Wiele krajów i lu-
dów przez całe tysiąclecia czerpało i nadal czerpie z mądrości chińskiej. Takie 
kraje, jak Japonia, Korea Północna i Południowa, Wietnam, Singapur, nie mó-
wiąc wprost o krajach chińskich, jak Tajwan, Hong-Kong czy Makao, to kraje, 
których najstarsze zabytki ich własnej literatury są zapisane znakami chińskimi. 
Wpływ literatury, sztuki, kultury, w tym także kultury religijnej Chin, na wiele 
krajów Azji jest nie do przecenienia. Wpływy konfucjanizmu, taoizmu, buddyz-
mu (zwłaszcza w wydaniu chán [zen]) znalazły swoje miejsce w wielu krajach 
odległych od Państwa Środka. 

Cechą szczególną kultury chińskiej jest to, że zachowuje ona ciągłość od 
głębokiej starożytności do dnia dzisiejszego, pomimo wielu wojen, rewolucji, 
przewrotów. Kultura chińska ma także tę właściwość, że dokonuje sinizacji tych 
rzeczywistości, które napotka na swej drodze. Dlatego też szczególnie intere-
sujące dla teologa będzie badanie tego, jaki nowy smak nadaje Ewangelii za-
nurzenie jej w skarbcu mądrości chińskiej. Czy chrześcijaństwo zachowa swo-
ją tożsamość, gdy będzie miało oblicze chińskie? Są to tym bardziej aktualne 
pytania, że możemy współcześnie obserwować wielkie ożywienie gospodarcze, 
ekonomiczne, kulturalne Chin, a oczy całego świata w bieżącym roku są zwró-
cone na Pekin, który organizuje letnie igrzyska olimpijskie. Jeśli popatrzymy na 
spisy nazwisk zespołów nagradzanych nagrodami Nobla, to widzimy, że z roku 
na rok jest tam coraz więcej dalekowschodnio brzmiących nazwisk. Laureatami 
konkursów muzycznych, plastycznych są coraz częściej Chińczycy, Japończycy, 
Koreańczycy… Fakt studiowania zachodniej nauki nie jest już egzotyczny na 
Dalekim Wschodzie: to już jest wykształcenie podstawowe, które się tam otrzy-
muje. Jednocześnie obserwujemy dużą dysproporcję w rzetelnej wiedzy zdoby-
wanej przez człowieka cywilizacji europejskiej, czy — szerzej — atlantyckiej na 
temat kultur, języków, literatury i filozofii ludów Dalekiego Wschodu5.

Sinizacja świata zachodniego na wielką skalę, która w pewnej mierze już się 
dokonała i trwa nadal, nie powinna dziwić aż tak bardzo człowieka cywilizacji 
atlantyckiej, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę historię sinizacji buddyzmu. 
W momencie, gdy buddyzm pojawił się w Chinach, Chińczycy zrobili to, co 
robią teraz: to znaczy po krótkim czasie, gdy buddyzm osiadał w formie życia 
klasztornego, czyli po ok. 200–250 latach, przyjęli go do wiadomości i zaczęli 
od tłumaczenia na gigantyczną, wręcz niewyobrażalną dla nas — ludzi Zacho-
du — skalę tekstów źródłowych, czyli sutr. Obecnie sinizują Zachód w ten sam 
sposób. Dzisiaj w Chinach gdy się wchodzi do jakiejkolwiek, wspaniałej, zawsze 

5  Intuicje związane z Kościołem w Chinach są bliskie także pewnej „strategii” jezuitów; por. 
Po żegnanie „czarnego papieża”. Z Peterem-Hansem Kolvenbachem SJ, przełożonym generalnym 
To wa rzystwa Jezusowego, rozmawia Renzo Giacomelli, „Życie Duchowe” 53 (2008), s. 135–136.
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wielopiętrowej, księgarni, to jedno piętro jest zawsze przeznaczone na literaturę 
filozoficzną. Na półkach tego piętra mamy przetłumaczone na język chiński nie 
tylko klasyczne dla literatury zachodniej dzieła, ale właściwie wszystkie: wszyst-
kie liczące się, i wszystkie najnowsze. Można tam znaleźć najnowsze oksfordz-
kie i harwardzkie tłumaczenia dzieł z filozofii, polityki i socjologii, nie mówiąc 
już o całym zestawie klasycznej literatury polskiej: od Kochanowskiego poprzez 
Mickiewicza, Reymonta do Mrożka i Szymborskiej. Podobnie dzieje się z dzie-
łami teologicznymi teologów europejskich i amerykańskich, które są dostępne 
w języku chińskim, zwłaszcza na Tajwanie. Jednocześnie na gruncie języków eu-
ropejskich (pomijając angielski) obserwujemy niewiarygodną dysproporcję w tłu-
maczeniach tekstów chińskich filozofów, teologów, chińskiej literatury pieknej.  
Zwłaszcza brak takich tłumaczeń widzimy w języku polskim.

Z tym większą radością możemy oddać do rąk czytelników niniejszą książkę, 
stanowiącą zbiór artykułów, będących owocem badań naukowych związanych 
z Katedrą Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego. Katedra ta, we współpracy z Instytutem Ekumenizmu i Badań nad Integra-
cją oraz Katedrą Dialogu Międzyreligijnego, w kwietniu 2006 r. zorganizowała  
międzynarodowe sympozjum pt. Chińskie Oblicza Jezusa Chrystusa, którego te-
matem była chrystologia chińska. Wszyscy autorzy zebrani w niniejszej pozycji 
książkowej wygłaszali swoje wykłady, ubogacając opolskie środowisko akade-
mickie. Jednocześnie w tym samym czasie Muzeum Diecezjalne w Opolu zor-
ganizowało wystawę pod tym samym tytułem, przy współpracy sinologicznego 
Instytutu Monumenta Serica Księży Werbistów w Sankt Augustin koło Bonn, 
China-Zentrum z Niemiec i Prowincjalnego Sekretariatu ds. Misji Księży Wer-
bistów w Polsce.

Niniejsza praca stanowi mozaikę zagadnień związanych z teologią oraz z ży-
ciem Kościoła zarówno współczesnego, jak i historycznego. Autorami tej książki 
są zarówno zakonnicy (werbiści, dominikanie, jezuici), jak i księża diecezjalni. 
Pracę otwiera część teologiczna wnikliwym studium związanym z antropologią 
chińską, którego autorem jest ks. prof. dr hab. Roman Malek SVD, będący Dy-
rektorem Instytutu Monumenta Serica w Sankt Augustin, znanym autorytetem 
chrześcijaństwa chińskiego, sinologiem i teologiem zarazem. Następnie ks. dr Jan 
Konior SJ, który kilka lat spędził w Chinach, a obecnie związany jest z Wyższą  
Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną Ignatianum w Krakowie, ukazuje, co dla lu-
dzi wychowanych w tradycji buddyjskiej, taoistycznej i konfucjańskiej może 
oznaczać pojęcie grzechu, które jest jedną z kluczowych kategorii teologii chrze-
ścijańskiej. Kolejne trzy artykuły są autorstwa ks. dra Dariusza Klejnowskiego-
Różyckiego, księdza diecezji gliwickiej, adiunkta Katedry Teologii Dogmatycz-
nej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który prezentuje istotne 
tematy chrystologii chińskiej, związane z konkretnymi nazwiskami teologów 
chińskich. I tak, przy Choan Seng Songu na czoło wysuną się tematy związane 
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z inkulturacją teologii (tzw. „teologia trzeciego oka”), która musi uwzględniać 
skrajną nędzę ludów Azji. W przypadku teologii Liu Xiaofenga tematem opra-
cowania będzie relacja kluczowych pojęć świata chińskiego (Dao) i chrześcijań-
skiego (Logos). Artykuł zamykający tę część jest przykładem porównania relacji 
do uczniów Jezusa i Konfucjusza, jako przykładu charakterystycznego dla chry-
stologii Marka Fang Chih-Junga.

Drugą część rozpoczyna fragment panelu, który został zarejestrowany pod-
czas opolskiego sympozjum, ograniczony do wypowiedzi o. Krzysztofa Popław-
skiego — prowincjała dominikanów, który także pewną część życia związał 
z Chinami i kompetentnie może wypowiadać się o aktualnej sytuacji w Chinach, 
jak również o dziele dominikanów, którzy w historii ewangelizacji Chin odegrali 
także znaczącą rolę. Następnie ks. dr Jan Konior SJ aktualizuje perspektywę his-
toryczną w dwóch kolejnych artykułach, ukazując wielkie postaci jezuickich mi-
sji dalekowschodnich, ich dzieło, życie, jako porywające wzorce osobowe także 
dla naszych czasów (chodzi o św. Franciszka Ksawerego, Matteo Ricciego, Mi-
chała Boyma). Książkę zamyka studium ks. dra Tomasza Szyszki SVD, adiunkta 
Katedry Historii Misji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie, który ukazuje zaangażowanie werbistów w dzieło 
ewangelizacji Chin.

Niniejsza praca jest pierwszą na teologicznym polskim rynku wydawniczym 
książką ukazującą, że w Chinach dynamicznie rozwija się teologia różnych wy-
znań chrześcijańskich, że — mimo iż w trzytomowym Leksykonie wielkich teolo-
gów XX/XXI wieku6 nie znalazło się ani jedno nazwisko chińskiego, koreańskiego 
czy japońskiego teologa – istnieją teologowie chińscy. Co więcej, praca ta uka-
zuje, że to nie tylko Europejczycy mogą nauczyć czegoś inne narody, ale wręcz 
przeciwnie: Europa może także wielu dobrych rzeczy nauczyć się od Chińczy-
ków, także w dziedzinie chrystologii.

Życzę, aby Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego był otwarty na 
Prawdę, która może zapukać w nasze drzwi także w obliczu chińskim, afrykań-
skim czy latynoskim. Ponieważ Jezus Chrystus stał się współistotny z każdym 
człowiekiem: Azjatą, Afroamerykaninem, Europejczykiem… a teologia w swym 
najlepszym wydaniu ma głosić nadzieję światu, że wszystko, co najbardziej ludz-
kie, bez względu na rasę, język czy narodowość, zostało w Jezusie Chrystusie 
przebóstwione i nie pochłonie tego otchłań śmierci, ale zmartwychwstanie.

Abp Alfons Nossol

6  J. MaJeWSkI, J. MakoWSkI (red.), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa, t. I, 
2003; t. II, 2004; t. III, 2006.
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ElEmEnty
chińskiego kontekstu chrystologii

Fang Dongmei (1899–1977) o naturze ludzkiej

1. Wprowadzenie w problematykę

Doktryna katolicka głosi, że „Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, po-
zostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i praw-
dziwym człowiekiem”. Tak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 464). 
„Kościół wyznaje w ten sposób, że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się 
człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem”  
(KKK 469). Nauka ta zakłada, że „Chrystus ma dwie natury, Boską i ludzką, nie 
pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego” (KKK 481). Koś
ciół nie tylko przepowiadał tę prawdę wiary przez wieki, ale musiał jej „bronić 
i wyjaśniać, odpowiadając na herezje, które ją fałszowały”1.

Jezus Chrystus, Syn Boży i Zbawiciel, był i jest oczywiście fundamentem wia-
ry chrześcijańskiej, a Jego przepowiadanie było głównym celem i podstawową  
treścią ewangelizacji również w Chinach. Aczkolwiek każda epoka misyjna w tym  
kraju przyniosła ze sobą własne, odmienne, historycznie uwarunkowane „obli-
cza” Jezusa, które w Chinach były odpowiednio adaptowane i postrzegane, to 
jednak prawda wiary o dwóch naturach Jezusa Chrystusa w jednej Osobie była 
zawsze ich niezmienną podstawą2. 

Historiografia wyróżnia pięć prób przepowiadania chrześcijaństwa w Chi-
nach. Każda z tych epok wytworzyła w tym kontekście specyficzne chrystologie. 
Chodzi tutaj o następujące próby i okresy3:

1  Dość szczegółową orientację w chrystologii i związanych z nią kwestii daje wieloczłonowy 
artykuł Jezus Chrystus, EK 7, k. 1287–1409; zob. też K. RahneR, Podstawowy wykład wiary. Wpro-
wadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tł. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, szczeg. rozdz. VI.

2  Karl Rahner podkreśla, że „w historii wiary chrześcijańskiej było wiele uprawnionych chry-
stologii, ponieważ niewyczerpana tajemnica ukryta w (...) postawie [wobec Jezusa Chrystusa] zosta-
ła opisana i może być również opisana w przyszłości wewnątrz różnych horyzontów umysłowych, 
z różnych punktów widzenia i za pomocą różnych pojęć”; RahneR, dz. cyt., s. 170.

3  Na temat periodyzacji historii misji w Chinach zob. N. stanDaeRt (wyd.), Handbook of Chris-
tianity in China, t. I: 635–1800, Leiden–Boston–Köln 2001; zob. też R. maleK, Zwischen Anpassung 
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nestorianizm, Kościół Wschodniosyryjski, zwany w Chinach „religią światła”  1) 
(jingjiao), w dynastii Tang (618–907) przyniósł chrystologię Kościoła Wschod
niego, nie noszącej jednak w sobie (przynajmniej w znanych nam tekstach)  
znamion herezji, czy też tego, co nazywamy nestorianizmem, widzącym w Chry  
stusie jedynie osobę ludzką połączoną z Osobą Boską Syna Bożego;
misje franciszkanów i dominikanów w czasach mongolskich, tzn. w dynastii Yuan  2) 
(1280–1367), przyniosły ze sobą chrystologię Średniowiecza, po której jednak  
w Chinach nie zostały żadne piśmienne ślady. Znane są natomiast z tego okresu  
liczne archeologiczne ślady tzw. nestorianizmu, szczególnie krzyże osa dzone 
w lotosie4;
misje jezuitów i innych zakonów za panowania dynastii Ming (1368–1644) 3) 
i w czasach mandżurskiej dynastii Qing (1644–1911) wprowadziły do Chin 
chrystologię Soboru Trydenckiego (1545–1563);
nowożytne misje protestanckie i katolickie w XIX i XX w. w powiązaniu z za-4) 
chodnią ekspansją kolonialną w Azji po latach 1840–1842 (wojny opiumowe) 
przyniosły ze sobą chrystologię zarówno protestancką, jak i katolicką (post
trydencką);
współczesność, tzn. szczególnie okres po 1912 r. (powstanie Republiki Chiń-5) 
skiej) oraz po 1949 r. (powstanie ChRL) i potem po rewolucji kul tu ralnej 
(1966–1976) do dzisiaj, kiedy to powstały różne chińskie konteksty (ChRL, 
Taiwan, Hongkong, Macao), wprowadziła zróżnicowane chrystologie, a także 
próby stworzenia chrystologii opartej o chińskie kategorie myślowe (szczegól-
nie na Tajwanie).

Te próby przepowiadania Jezusa Chrystusa wywoływały u Chińczyków oczy-
wiście różne reakcje, pozytywne (konwertyci) i negatywne (oponenci), których 
nie sposób tutaj przedstawić5. W kontekście chrystologii i soteriologii chrześci-
jańskiej wystarczy stwierdzić, że od XVII w. były wydawane w Chinach liczne 
traktaty antychrześcijańskie, pamflety i antologie konfucjańskich i buddyjskich 
krytyków. Krytyka ta przypominała w wielu punktach wcześniejszą chińską 
krytykę Buddy i buddyzmu jako religii obcej, pochodzącej z Indii6. Gdy cho-

und Inkulturation. Bemerkungen zur Geschichte und Gegenwart des Christentums in China, LebZ 
51 (1996), nr 4, s. 270–285; tenże, Christentum, w: B. staigeR i in. (red.), Das große China-Lexikon, 
Darmstadt 2003, s. 140–144.

4  Dzieje i inkulturacja Kościoła Wschodniosyryjskiego w Chinach w epoce Tang i Yuan omó-
wione są w R. maleK, P. hofRichteR (red.), Jingjiao. The Church of the East in China and Central 
Asia, (Collectanea Serica), Sankt Augustin–Nettetal 2006; tu też dalsza literatura.

5  Na temat chińskich reakcji na chrześcijaństwo zob. m.in.: R. maleK (red.), The Chinese Face of 
Jesus Christ. t. I–IIIb, Sankt Augustin–Nettetal 2001–2006 (dalej: CFJC); huang Yilong, Liang tou 
she. Ming mo Qing chu de di yi dai Tianzhujiaotu (Twoheaded Snakes: The First Generations of Chi-
nese Christian Converts in Late Ming and Early Qing), Xinzhu 2005. Negatywne reakcje przedstawia 
szczegółowo m.in. Jacques geRnet w swoim niezwykle wpływowym dziele Chine et christianisme. 
Action et réaction (Paris 1982), przetłumaczonym na wiele języków, m.in. chiński.

6  Zob. na ten temat iso KeRn, Buddhist Perception of Jesus and Christianity in the Early Bud-
dhist-Christian Controversies during the 17th Century, w: P. schmiDt-leuKel i in. (wyd.), Buddhist 
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dzi o chrześcijaństwo, to niezrozumiałe było dla Chińczyków przede wszystkim 
Wcielenie i pytali, jak Bóg (zwany w Chinach Tianzhu — Pan Niebios) mógł 
stać się człowiekiem, pozostając jednocześnie Bogiem — a więc jedną osobą po-
siadającą dwie natury, i jak zrozumieć Trójcę Świętą, będącą jednością w trzech 
osobach7. Oczywiście także śmierć krzyżowa Jezusa, Syna Bożego, dla zbawie-
nia świata była dla chińskich krytyków skandalem8.

Ogólnie stwierdzić można, że chrystologia i soteriologia streszczają niejako 
całość problematyki przepowiadania chrześcijańskiego w Chinach i problemów 
związanych z transferem idei judeochrześcijańskich w zupełnie inną kulturę, 
operującą odmiennymi kategoriami myślowymi. Przepowiadając Jezusa Chrys
tusa w kontekście chińskim, misjonarze musieli znaleźć przede wszystkim od
powiednią terminologię Boga, Trójcy Świętej, stworzenia, Wcielenia, zmartwych-
wstania oraz podstawowych koncepcji chrześcijańskich (np. osoba, materia i duch, 
ciało i dusza), bez których przepowiadanie chrześcijaństwa nie byłoby w ogóle  
możliwe. Tajwański teolog Choanseng Song mówi w związku z tym o trudnym 
„skoku teologicznym z Izraela do Azji” czy do Chin9. Niepojednalność chrześ
cijańskich i chińskich kategorii myślowych konstatuje dobitnie sinolog Jacques  
Gernet. O poważnym konflikcie między Chinami a chrześcijaństwem z jego judeo
hellenistycznym wymiarem mówi działający na Tajwanie katolicki teolog Paul  
Welte oP10.

Misjonarze w różnych czasach próbowali uporać się z tymi fundamentalnymi 
różnicami w kategoriach myślenia Zachodu i Chin11. Chodziło przy tym przede 
wszystkim o dwie kategorie decydujące o kształcie teologii chrześcijańskiej, 
mianowicie (1) rozumienie Boga (transcendencji) i (2) człowieka oraz jego natu-
ry. Mówi o tym także filozof, którego rozważania o naturze ludzkiej są głównym 
tematem niniejszego artykułu, mianowicie Fang Dongmei (1899–1977), w tym 
miejscu wystarczy więc ogólnie wprowadzić w te kwestie.

Perceptions of Jesus. Papers of the Third Conference of the European Network of Buddhist-Christian-
Studies (St. Ottilien 1999), St. Ottilien 2001, s. 32–41.

7  Zob. na ten temat m.in. P.L. KwoK, Das chinesische nicht christ liche Christusver stän d nis, ConcD 
29 (1993), nr 2, s. 114–122 oraz artykuły i teksty źródłowe (antologie) w CFJC.

8  Przykład tego typu krytyki znajdujemy w pismach i karykaturach uczonego astronoma Yang 
Guangxian (1597–1669), głównego adwersarza jezuity Johanna Adama Schall von Bella (1592–
1666). W zbiorze pism Budeyi (Nie mam żadnej alternatywy, 1665) Yang pisze, że Jezus nie mógł 
być rzetelnym człowiekiem, który przestrzegał porządku i prawa, lecz dywersyjnym przywódcą rebe-
liantów, który prawomocnie został osądzony i skazany na śmierć krzyżową; zob. CFJC 2, s. 773 oraz 
odpowiedź na krytykę ze strony jezuity Ludovico Buglio (1601–1682); tamże, s. 774–790.

9  Von Israel nach Asien — ein theologischer Sprung, (Europäische Theologie herausgefordert 
durch die Weltökumene 8), Genf 1976, s. 10–29.

10  Zob. P. welte, Schwerpunkt des theologischen Denkens im Kontext der chinesischen Kultur, 
ZMR 65 (1981), nr 3, s. 161–172; zob. też CFJC 1, s. 55–61.

11  Różnice te dyskutują szczegółowo poza wspomnianymi już Choanseng Songiem, J. Ger Różnice te dyskutują szczegółowo poza wspomnianymi już Choanseng Songiem, J. Ger-
net i P. Weltem, także: M. heinRichs, Katholische Theologie und asiatisches Denken, Mainz 1963; 
H. walDenfels, Faszination Buddhismus. Zum christlich-buddhistischen Dialog, Mainz 1982.
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(1) Na określenie istoty najwyższej (Boga) używano w starożytnych Chinach 
znaków di (władca) oraz shangdi (najwyższy władca). W epoce Zhou (1000 – 221 
przed Chr.) pojawił się termin tian, oznaczający ponadplemienne bóstwo nieba. 
Pierwotnie antropomorficzne pojęcie tian stało się następnie głównym „abstrak-
cyjnym” pojęciem na tzw. konfucjańskie określenie istoty najwyższej, zracjonali-
zowanej potem jeszcze bardziej przez neokonfucjanizm epoki Song (960–1279). 
Według tego konfucjańskiego przekonania, Niebo/Niebiosa (tian) to źródłem 
wszechświata (ale nie stworzycielem), zasadą ładu kosmicznego (li) oraz instan-
cją moralną, najwyższą normą etyczną i podstawą prawomocnej władzy (tzw. 
zlecenie lub nakaz Nieba/Niebios, tianming). Ogólnie można powiedzieć, że tian 
dla konfucjanistów to nieosobowa hierofania boskości (ale nie sacrum)12.

Daoizm — zarówno jako filozofia, jak i jedyna chińska religia rodzima (zin-
stytucjonalizowana w II w. n. e.) — posługuje się pojęciem Dao na określenie 
istoty najwyższej. Znak ten oznacza ścieżkę, drogę i — w rozszerzonym sensie —  
drogę do „zbawienia”. Jest jednak także pojęciem oznaczającym siłę kosmiczną, 
z której wywodzą się siły yin i yang oraz „dziesięć tysięcy rzeczy”, tzn. cały świat.  
Jest to siła immanentna przenikająca całą naturę, także człowieka, którego 
obowiązkiem jest zapewnienie w sobie miejsca dla Dao, to znaczy nieustan-
ny „powrót do Dao” przy pomocy życia moralnego oraz praktyk liturgicznych 
i alchemicznych13. Kosmiczne Dao manifestuje się w świecie na różne sposoby 
i w różnych czasach, m.in. przez swego rodzaju „wcielenia” w domniemanego 
autora Daodejing (Księga Dao i cnoty) Laozi, który jako wcielenia Dao nazywa-
ny jest Laojun, tzn. Pan Lao i w daoizmie religijnym został ubóstwiony14. Należy 
tu wspomnieć, że Kościół Wschodniosyryjski (tzn. nestorianizm), przychodząc 
do Chin w VII w. po Chr., gdy daoizm i buddyzm dominował w kulturze chiń-
skiej, posłużył się właśnie pojęciem Dao na określenie chrześcijańskiego Boga 
i Jego Mesjasza, Jezusa Chrystusa; Logos stał się tu Dao15.

Różnice w pojmowaniu Boga znajdujemy również w tradycji buddyjskiej, któ-
ra, przychodząc z Indii przez Tybet i Azję Centralną, od I w. po Chr. rozpowszech-
niła się w Chinach i decydująco wpłynęła na kształt religijności (przede wszystkim 
ludowej) w Chinach. Niemiecki religioznawca Gustav Mensching (1901–1978) 

12 Na temat chińskiej koncepcji Niebios zob. R. maleK, Niebo, w: F. König, H. walDenfels 
(wyd.), Leksykon religii, tł. P. Pachciarek, Warszawa 1997, s. 283n (tu dalsza literatura).

13 Zob. na ten temat m.in. R. maleK, Studia nad taoizmem religijnym, STV 19 (1981), nr 1, 
s. 259–269; tenże, Taoizm — rodzima religia Chin, w: H. Zimoń (red.), Religia w świecie współcze-
snym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin 2000, s. 307–323.

14 Ten aspekt daoizmu przypomina w pewnym sensie chrześcijańską koncepcję Wcielenia, jego 
teologiczne podstawy są jednak całkowicie odmienne; zob. na ten temat CFJC 1, s. 65–86. Na temat 
daoistycznej antropologii zob. Jiang sheng, The theories of human nature in phlosophical Taoism 
and religious Taoism, „Zongjiaoxue yanjiu” (1995), nr 4, s. 14–16; wang XiaoYi, Preliminary Ex-
ploration of the Ontology of Guoxiang’s Human Nature, „Zhexue yanjiu” (2001), nr 9, s. 32–38.

15 Zob. na ten temat materiały w CFJC 1.
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charakteryzuje te podstawowe różnice między chrześcijańską koncepcją Boga  
osobowego a buddyzmem następująco:

Ponieważ buddyzm neguje osobowość jako rzeczywistość już w zakresie ludzkim, 
dlatego Bóg Brahma i inne bóstwa pochodzące z panteonu indyjskiego mogą być 
istotami, które stały się tylko przez karma, a więc istotami potrzebującymi wyzwo-
lenia, podległymi nieszczęściu samsāra, tzn. łańcuchowi wcieleń. Bóg nie może 
w związku z tym być osobą, przede wszystkim dlatego, że przypisywana chrześci
jańskiemu Bogu wola w pojęciu buddyjskim jest właśnie nieszczęściem, wprowadza
jącym w ruch łańcuch wcieleń. Numinosum w buddyźmie stanowi neutralna nirvāna. 
Buddyzm, przynajmniej w jego pierwotnej formie theravāda, neguje Boga osobowe-
go. Tak jak po stronie człowieka iluzja osobowości należy do nieszczęśliwej specy-
fiki istnienia, tak jest nie do przyjęcia, by taka forma egzystencji była właściwa dla 
numinosum16.

Inaczej niż Chińczycy, obojętnie jakiej proweniencji religijnej, chrześcijanie 
wyznają Boga osobowego, stworzyciela nieba i ziemi, Boga umarłych i żywych, 
początku i celu wszystkich rzeczy — tych wszystkich atrybutów nie posiada ani 
Shangdi, ani Tian, ani Dao, choć niektóre ich atrybuty można z pewnością zasto-
sować do chrześcijańskiego Boga. 

Misjonarze katoliccy, począwszy od Matteo Ricciego (1552–1610), przejęli —  
inaczej niż nestorianie — konfucjańską koncepcję Nieba/Niebios (tian) i używali 
jej w formie Tianzhu (Pan Niebios) na określenie chrześcijańskiego Boga (Deus), 
co było też jednym z głównych punktów dyskusyjnych w tzw. sporze akomoda-
cyjnym. Misjonarze protestanccy, przychodząc do Chin w XIX w., nawiązali na-
tomiast do innego starożytnego pojęcia, mianowicie shangdi, i określają chrześ
cijańskiego Boga jako Shangzhu (Najwyższy Pan, Władca).

(2) Jeśli chodzi o rozumienie człowieka, to stwierdzić tu należy ogólnie, że 
w Chinach przedbuddyjskich brakowało pojęcia „osoba” oraz oddzielającego się 
od natury indywiduum („ja”)17. Człowiek był tak ściśle związany z naturą i spo-
łeczeństwem, że w myśli chińskiej nie pojawił się problem dychotomii podmiotu 
i przedmiotu18. Dopiero w nowszych czasach wyłoniły się — m.in. pod wpły-

16  g. mensching, Der offene Tempel. Die Weltreligionen im Gespräch miteinander, Stuttgart 
1974, s. 161n; zob. też lai Pan-chiu, A Mahāyāna Reading of Chalcedon Christology: A Chinese 
Response to John Keenan, „BuddhistChristian Studies” 24 (2004), s. 209–228; wang Yueqing, Lun 
Zhongguo fojiao de renxing shan’eguan — yi Tiantaizong wei zhongdian, „Zongjiao” (1999), nr 3, 
s. 47–54.

17  Problematykę tę omawiają m.in.: chan wing-tsit, The Individual in Chinese Religions, w: 
ch.a. mooRe (wyd.), The Chinese Mind, Honolulu 1967, s. 286–306; tenże (wyd.), The Chinese 
Mind, Honolulu 1967; tenże (wyd.), The Status of the Individual in East and West, Honolulu 1968; 
D.J. munRo, The Concept of Man in Early China, Stanford 1969; tenże (wyd.), Individualism and 
Holism, Ann Arbor 1985; Y.P. mei, The Status of the Individual in Chinese Thought and Practice, 
w: mooRe (wyd.), The Chinese Mind, s. 323–339; H. steiningeR, Die Stellung des Menschen im 
Konfuzianismus und im Taoismus, w: H. gaDameR, P. VogleR (red.), Neue Anthropologie, t. VI/1, 
Stuttgart 1975, s. 206–243; sun lungJi, Das ummauerte ich. Die Tiefenstrukture der chinesischen 
Mentalität, Leipzig 1983.

18  Wszystkie te brakujące w myśli chińskiej rozróżnienia (zob. na ten temat J. geRnet, Chine 
et christianisme. Action et réaction, Paris 1982 i R. tRauzettel, Individuum und Heteronomie. His-



16 Ks. Roman maleK sVD 馬雷凱

wem buddyzmu, a potem chrześcijaństwa i marksizmu — pojęcia weige i ren-
ge (osoba, osobowość)19. Człowiek nie był rozumiany jako istota składająca się  
z duszy i ciała, lecz jako swego rodzaju kontinuum pneumatyczne (qi)20. Jako 
mikrokosmos człowiek łączy w sobie xing (naturę) nieba i ziemi. Od ziemi otrzy-
muje swoją „krew” (ciało), a od nieba „oddech” (ducha, qi). W ten sposób jest on 
odzwierciedleniem makrokosmosu. Chińska koncepcja człowieka powstała bez 
znaczniejszego wpływu myśli religijnej, a idea jedności człowieka z niebem czy 
kosmosem (tian ren heyi) stanowiła postulat i jednocześnie syntezę antropologii 
chińskiej. Idea jedności — jak ukazuje część trzecia niniejszego artykułu — jest 
również podstawą filozofii Fang Dongmei. Taka wizja świata i człowieka stanowi 
permanentny kontekst teologii chrześcijańskiej w Chinach i posiada oczywiście 
poważne konsekwencje.

W tej wizji człowieka natura ludzka jest pierwotnie dobra, szlachetna (xing 
shan). Myśliciele chińscy na przeróżne sposoby próbowali wyjaśnić, co to zna-
czy, i temat ten pozostał do dzisiaj jednym z bardzo ważnych tematów filozofii 
chińskiej, a literatura przedmiotu jest bardzo obszerna21. Chińskie teorie natury 
ludzkiej omawia Fang Dongmei w tekście przedstawionym w trzeciej części ni-
niejszego artykułu. W tym miejscu wystarczy zwrócić uwagę na chrystologicz-
ne i soteriologiczne konsekwencje takiej wizji człowieka. Skoro bowiem natura 
ludzka jest dobra, czyli, według koncepcji chrześcijańskiej, bez grzechu22, to nie 
jest jej potrzebne pochodzące z zewnątrz zbawienie, gdyż człowiek własnym wy-
siłkiem (określanym jako xiuyang 修養, samokultywacja) potrafi utrzymać jej 
dobroć, tzn. się „zbawić”, czy też, w kategoriach konfucjanizmu, stać się junzi,  

torische Aspekte des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft in China, Saec 28 (1977), 
s. 340–364) są fundamentalne dla teologii chrześcijańskiej. Karl RahneR (dz. cyt., s. 27) stwierdza, 
że „jeżeli chodzi o to, co objawione orędzie chrześcijańskie zakłada, to przede wszystkim należy 
powiedzieć: człowiek jest osobą, podmiotem”; zob. też W. KasPeR, Jesus der Christus, Mainz 1974, 
szczeg. s. 284–300. 

19  Zob. na ten temat m.in. Jiang RYh-shin, Persönlichkeits/Personen-Begriff in der Herausbil-
dung von modernem Denken und Wissenschaft Chinas. Eine rezeptionsgeschichtliche Untersuchung, 
w: Z. WesołoWski (wyd.), Symposiums-Beiträge: Drittes Internationales Sinologisches Symposium 
der Katholischen Fu Jen Universität. Personen- und Individuumsbegriff in China und im Westen. Der 
Beitrag der Bonner Sinologischen Schule um Professor Rolf Trauzettel, 25. und 26. November, 2005, 
Taibei 2006, s. 539–562; R. maleK, „Renge”: Ergänzung oder Ersatz der konfuzianischen Konzep-
tion des „junzi”? Zu einem Versuch aus den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts, w: tamże, wersja 
chińska: s. 229–257; S. VYtis, The Overcoming Oneself („keji”) in „The Analects” of Confucius: The 
End of Personality or Its Foundation?, „Acta Orientalia Vilnensia” (2004), nr 5, s. 116–130.

20  Tak też — jako kontinuum między niebem i ziemią — jak jeszcze zostanie ukazane, próbuje 
rozumieć Jezusa współczesna teologia chińska.

21  Zob. bibliografię na końcu niniejszego artykułu.
22  Na temat rozumienia grzechu w tradycji chińskiej zob. chan wing-tsit, The Neo-Confucian 

Solution of the Problem of Evil, „Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sini-
ca” 28 (1957), s. 773–791; W. ebeRhaRD, Guilt and Sin in Traditional China, Los Angeles 1967; wu 
Pei-Yi, Self-Examination and Confession of Sins in Traditional China, „Harvard Journal of Asiatic 
Studies” 39 (1979), s. 5–38; N. stanDaeRt, a. DuDinK (wyd.), Forgive Us Our Sins. Confession in 
Late Ming and Early Qing China, Sankt Augustin–Nettetal 2006.
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tzn. szlachetnym człowiekiem o wysokim poziomie moralnym. Oczywiście, że 
takie rozumienie natury ludzkiej nie było odpowiednim podłożem, by przedsta-
wić judeochrześcijańską ideę grzechu (szczególnie pierworodnego) oraz koniecz-
ności zbawienia, o czym świadczą pisma misjonarzy na ten temat23.

Kwestia natury ludzkiej aktualna jest do dzisiaj. Stanie się to jeszcze jaśniej-
sze po lekturze rozważań o naturze ludzkiej według Fang Dongmei (zob. niüej, 
pkt 3). Na poważne konsekwencje teorii o dobrej naturze ludzkiej zwracają uwa-
gę chińscy uczeni zajmujący się religią, a przede wszystkim chrześcijaństwem, 
w ChRL, np. Zhuo Xinping z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych24. Konfu-
cjanizm, pisze Zhuo, nie zna pojęcia grzechu — człowiek jest z natury dobry, 
twierdził Konfucjusz, i dlatego też ludzka wola miała w Chinach tak wielkie, 
wszechmocne niemal znaczenie. Doprowadziło to do swoistej zarozumiałości 
kon fucjanistów, do hierarchicznej dominacji rodziny i do rozwoju przemożnego 
centralnego aparatu władzy, tak w Chinach tradycyjnych, jak i współczesnych, 
oraz do ślepej wiary w tradycję. Przyznawanie się do „winy” (grzechu) nie ist-
niało i wszelkie próby reform („nawrócenia się”) kończyły się fiaskiem. Pytanie 
jednak, jak wytłumaczyć zło, pozostało! Dlatego też dzisiejsze Chiny ogarnięte 
są przez pesymizm — stwierdza Zhuo. Wiara w dobrą naturę człowieka i jego 
perfekcjonizm zniknęła. Szerzy się natomiast korupcja i cała masa innych pro-
blemów socjalnych. I w tym kontekście krytyczna refleksja nad chińską teorią 
natury ludzkiej oraz chrześcijańska koncepcja grzechu mogą pomóc w refleksji 
nad aktualną sytuacją i nad samym sobą oraz przyczynić się do „reformy” (na-
wrócenia) człowieka.

23  Zob. na ten temat geRnet, dz. cyt. (wyd. niemieckie 1984, szczeg. s. 174–183); hu weiqing, 
Jindai lai Hua chuanjiaoshi yu Mengzi xingshan lun, „Zongjiao bijiao yu duihua. Dialogue and 
Comparison of Religions” (2000), t. II, s. 176–191; he Jianming, Wu Leichuan de Yesu renge lun, 
(Jidu zongjiao yanjiu / Study of Christianity 5), Beijing 2002, s. 541–560; he zhangRong, Compar-
ing the Christian Theory of Human Nature and Moral with Mencius, „Zhexue yanjiu” (2003), nr 5, 
s. 25–30; lai Pan-chiu, A Mahāyāna Reading of Chalcedon Christology: A Chinese Response to 
John Keenan, „BuddhistChristian Studies” 24 (2004), s. 209–228; zhang qingXiong, The Con-
troversy on Human Nature in Christian Tradition, „Jidujiao xueshu” (2002), nr 1, s. 19–37; zheng 
anDe, Ming mo Qing chu Zhongguo Tianzhujiao guanyu renxing shan e wenti de taolun, „Jidu 
zongjiao yanjiu” 5 (2002), s. 392–403. Naturą ludzką zajmowali się zarówno misjonarze katoliccy, 
jak i protestanccy. M. Ricci na przykład poświęcił chińskiemu rozumieniu natury ludzkiej rozdział 7 
swojego katechizmu Tianzhu shiyi („Prawdziwe znaczenie [nauki] o Panu Niebios”); zob. M. Ricci, 
The True Meaning of The Lord of Heaven (T’ien-chu Shih-i), tł. D. Lancshire, P. Hu Kuochen, wyd. 
E.J. Malatesta, St. Louis 1985, s. 347–407 oraz s. 470n (łacińskie streszczenie). Wśród misjonarzy 
protestanckich wymienić należy Ernsta fabeRa (1839–1899), który napisał po chińsku traktat Xinghai 
yuanyuan („Traktat o teoriach natury ludzkiej”), Shang hai 1893; zob. na ten temat G.C. isaY, A Mis-
sionary Philosopher in Late Qing: Ernst Faber and His Intercultural Synthesis of Human Nature, 
„SinoWestern Cultural Relations Journal” 23 (2001), s. 22–49.

24  zhuo XinPing, Original Sin in the East-West Dialogue. A Chinese view, „China Study Jour-
nal” 9 (1994), nr 3, s. 11–15; zob. też gao zhe, Explanation of Original Sin, „Zongjiaoxue yanjiu” 
(2005), nr 3, s. 156–158; liu Xiaofeng, „Freude in China, Sünde im Christentum. Ein Vergleich, 
„Minima sinica” 1 (1991), s. 1–20; n. stanDaeRt, Sin, guilt, and Chinese culture, „Shenhsüeh lun
chi” 97 (1993), s. 335–362.
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Powyższe ogólne uwagi na temat rozumienia Boga i człowieka w myśli chiń-
skiej wskazały dostatecznie wyraźnie na różnice w ich pojmowaniu na Zacho-
dzie i w Chinach. Problematyka ta uwyraźni się jeszcze bardziej na przykładzie 
chińskiego rozumienia natury ludzkiej (pkt 3). Ukazane zostanie w ten sposób 
konkretnie, jak wielkie wyzwania ukrywają się w chińskim kontekście dla teolo-
gii chrześcijańskiej. Wyzwanie to zauważył chiński filozof Fang Dongmei, który 
starał się w swoich pismach na nie odpowiedzieć, czy — jeśli tak można powie-
dzieć — dostarczyć teologom elementów do konstrukcji rodzimej teologii chiń-
skiej (jakkolwiek nie było to jego pierwszorzędnym celem).

2. Filozofia Fang Dongmei

Dyskusja o chińskim rozumieniu natury ludzkiej osadzona jest u Fang Dong-
mei w jego filozofii jedności i harmonii. Zanim przybliżymy w głównych zary-
sach główną tezę tej filozofii, należy przyjrzeć się biografii tego wybitnego filozo-
fa, zaliczanego obok Feng Youlan (1895–1990), Xiong Shili (1885–1968), Tang  
Junyi (1909–1978) czy Mou Zongsan (1909–1995), do najwybitniejszych współ-
czesnych chińskich filozofów nurtu neokonfucjańskiego.

Fang Dongmei (znany także jako Thomé H. Fang) urodził się 9 lutego 1899 r. 
w Tongcheng (prowincja Anhui) w rodzinie o długiej tradycji inteligenckiej (man
daryńskiej). Otrzymał klasyczne wykształcenie konfucjańskie, a potem rozpoczął  
studia na wydziale filozoficznym uniwersytetu Jinling w Nankinie. Studia, pod-
czas których udzielał się aktywnie w ruchu studenckim oraz w tzw. Ruchu 4 Maja 
1919, ukończył w wieku 23 lat. Gdy amerykański filozof John Dewey (1859–
1952) podróżował z wykładami po Chinach, m.in. do Nankinu, uwaga Fang Dong-
mei zwrócona została ku filozofii zachodniej, tak że zdecydował podjąć dalsze  
studia na uniwersytecie w Wisconsin w USA. Napisał tu pracę magisterską pt. 
A Critical Exposition of the Bergsonian Philosophy of Life. Od tego też czasu 
datuje się wpływ Bergsona na filozofię Fang Dongmei. Po dwóch dalszych latach 
studiów na państwowym uniwersytecie Ohio zdobył doktorat na podstawie pracy 
A Comparative Study of British and American Realism. Fang Dongmei wrócił do 
Chin i od 1924 r. był wykładowcą filozofii na uniwersytecie w Wuchang, a potem 
na kilku innych uniwersytetach, wprowadzając Chińczyków w filozofię Zachodu. 
Pod wpływem Saverpalli Radhaakrishnan (1888–1975), twierdzącym, że ludzie 
Zachodu za mało wiedzą o filozofii Wschodu, rozpoczął jednak już pod koniec 
lat 30tych XX w. próby zapoznania ludzi Zachodu z filozofią chińską, pisząc 
w języku angielskim. Zanim powstała ChRL, Fang zaproszony został w 1948 r. 
na profesurę przez Uniwersytet Narodowy w Taibei (Tajwan), gdzie uczył i rezy-
dował aż do 1973 r. W tym czasie publikował i udzielał się na międzynarodowych 
konferencjach, a także z wykładami gościnnymi na różnych uniwersytetach. Przez 
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dłuższy okres czasu był także profesorem na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen. 
Fang Dongmei zmarł na raka 13 lipca 1977 r.25 Jako profesor Fang Dongmei wy-
warł wpływ na całe generacje chińskich filozofów, a także na neokonfucjanizm 
w Korei, szczególnie przez swojego prominentnego ucznia — Kim Ch’ungnyǒl.

Jego zainteresowanie filozofią Zachodu oraz próby zapoznania Zachodu z fi-
lozofią Chin rezultowały w rozlicznych publikacjach. W języku chińskim Fang 
opublikował m.in. Kexue, zhexue yu rensheng (Nauka, filozofia i życie, Shanghai 
1936); Zhexue san hui (Trzy typy mądrości filozoficznej, Chongqing 1938; nowe 
wyd. Tai bei 1970); Heige’er zhexue zhi dangqian nanti yu lishi beijing (Współ-
czesne problemy filozofii Hegla i ich tło historyczne, Taibei 1956); Huayanzong 
zhexue (Filozofia buddyzmu Huayan, Taibei 1981); Yuanshi rujia daojia zhexue 
(Pierwotna filozofia konfucjanizmu i daoizmu, Taibei 1983); Xin rujia zhexue shiba 
jiang (18 wykładów na temat filozofii neokonfucjiańskiej, Taibei 1983); Zhongguo  
dacheng foxue (Chiński buddyzm mahajana, Taibei 1984). Już same tytuły tych 
publikacji, które opublikowane zostały również w kilku zbiorach na Tajwanie oraz 
w ChRL, wskazują na rozległą tematykę, którą zajmował się Fang Dongmei.

Obok licznych artykułów w języku angielskim, trzy pośmiertnie wydane książki 
prezentują w miarę całościowo jego poglądy filozoficzne: Creativity in Man and  
Nature — A Collection of Philosophical Essays (Taibei 1980); Chinese Philoso-
phy — Its Spirit and Its Development (Taibei 1981) oraz The Chinese View of 
Life. A Philosphy of Comprehensive Harmony (Taibei 1980).

W swoich licznych publikacjach Fang Dongmei podejmował więc różne te-
maty i wątki, o których w tym miejscu nie sposób mówić. Dla naszych rozważań 
o naturze ludzkiej ważne jest zwrócenie uwagi na rozwiniętą przez niego w opar-
ciu o tradycyjną myśl chińską (zob. wyżej) filozofię jedności, opartą na trady-
cyjnej kategorii kontinuum Niebios, Ziemi i człowieka (tian ren he yi) oraz ich 
jedności (tian ren zhi jian)26. Według tej filozofii życiodajna siła istoty najwyż-
szej, którą Fang Dongmei nazywa po prostu shen (Duch), spływa na wszystkie 
rzeczy i kształtuje świat. Człowiek żyje na tym świecie, wkraczając w harmonię 
z Niebiosami i Ziemią, nawiązując stosunki z innymi ludźmi — stając się w ten 
sposób z Niebiosami, Ziemią oraz wszystkimi rzeczami „jednym nurtem” ko-
smicznego życia. 

25  Dane biograficzne oparte są m.in. na U. bResciani, Reinventing Confucianism: the new Con-
fucian movement = Xiandai xinrujia, Taipei 2001, s. 271–274; M. heRmann, A Critical Evaluation 
of Fang Dongmei’s Philosophy of Comprehensive Harmony, „Journal of Chinese Philosophy” 34 
(2007), nr 1, s. 59–97, s. 59, 88 oraz notach biograficznych zamieszczanych w jego publikacjach.

26  Na temat filozofii Fang Dongmei zob. m.in. zbiór artykułów Fang Dongmei yanjiang ji (Zbiór 
wykładów Fang Dongmei, Tai bei 1978) oraz Fang Dongmei xiansheng de zhexue (Taibei 1989); zob. 
też bResciani, dz. cyt., s. 275–299. Bardzo krytycznie filozofią Fang Dongmei zajmuje się heRmann, 
art. cyt., tu też (s. 88) dalsza literatura; You Xiaoli, Life Spirituality and Route of Humanism: A Kind 
of Interpretation Returning to Texts. Review of Fang Dongmei sixiang yanjiu, „Zhexue yanjiu” 
(2007), nr 2, s. 123–125.
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Swoją panenteistyczną27 filozofię świata i człowieka Fang Dogmei ujął w zna-
nym szkicu, który zamieszczam tutaj bez szczegółowego omówienia, po prostu 
dla orientacji w całości jego filozofii, pozostawiając jej przedstawienie osobnym 
opracowaniom.

Teologowie chińscy na Tajwanie uznali, że taka filozofia jedności lepiej nada-
je się w kontekście chińskim do przedstawienia Boga i człowieka, w tym Jezusa 

27  Ogólnie na temat panenteizmu zob. König, walDenfels (wyd.), dz. cyt., s. 321.
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Chrystusa, niż zachodnia kategoria osoby28, i w związku z tym zastosowali ją 
w konstrukcji własnej teologii, powołując się przy tym m.in. na stwierdzenie 
z 1 Kor 15,28: „aby Bóg był wszystkim we wszystkich”. Jezus Chrystus jest w tym  
ujęciu kontinuum między Niebiosami i Ziemią29, a jako homo nobilis jest On 
ponadto pełną realizacją natury ludzkiej30.

Filozofia Fang Dongmei wywarła decydujący wpływ na wybitnego teologa, 
jezuitę Alojzego Zhang Chunsheng (Chang Ch’unshen), który podjął się kon-
strukcji chrystologii, soteriologii oraz pneumatologii w oparciu o filozofię jed-
ności stworzoną przez Fang Dongmei31. Przedstawienie tej teologii, tak jak kry-
tyczne ustosunkowanie się do samej filozofii jedności w wydaniu Fang Dongmei, 
pozostawić należy jednak innemu opracowaniu, by teraz skoncentrować się na 
przedłożonych przez Fang Dongmei rozważaniach o chińskim i zachodnim rozu-
mieniu natury ludzkiej.

Tłumaczony poniżej artykuł (Analysis of Human Nature, s. 53–69) pochodzi 
z książki The Chinese View of Life — The Philosophy of Comprehensive Harmo-
ny. Książka ta wydana została w Taipei w 1980 r. przez Linking Publishing Co32.

3. Fang Dongmei: „rozważania o naturze ludzkiej” (przekład)

Każda adekwatna filozofia życia ludzkiego musi odpowiedzieć na jedno py-
tanie, pytanie postawione nam przez Szekspira: „Czy wiesz, kim jest człowiek?” 

28  Nie jest to odosobniona próba uzupełnienia czy zastąpienia kategorii osoby w odniesieniu do 
mowy o Bogu i człowieku. Japoński filozof Keiji Nishitani opublikował w 1961 r. dzieło Co to jest 
religia? W drugim rozdziale tej książki, który zajmuje się Osobowością i apersonalnością w religii, 
Nishitani stwierdza: „Pojęcie człowieka jako osoby jest bez wątpienia jak dotąd najwyższym poję-
ciem o człowieku. To samo można powiedzieć o pojęciu Boga jako istoty osobowej. Od czasu, gdy 
w nowożytności subiektywność z jej samoświadomością wysunęła się na czoło, pojęcie człowieka 
jako osoby stało się niemalże czymś samozrozumiałym. Czy jednak myślenie o osobie, tak jak to było 
dotychczas, jest jedynym sposobem i drogą myślenia o osobie?” Problematykę tę rozwija. H. wal-
Denfels, Faszination Buddhismus. Zum christlich-buddhistischen Dialog, Mainz 1982, s. 42–55.

29 Tak to określają m.in. jezuici Fang Zhirong oraz Zhang Chunshen. zob. też chang ch’un-shen, 
Dann sind Himmel und Mensch in Einheit. Bausteine chinesischer Theologie (Theologie der Drit-
ten Welt 5), Frei burg im Br. 1984, s. 75–90.

30 Zob. na ten temat J.H. wong, Homo nobilis and Christ the Perfect Man. Fang Tung-mei, Karl 
Rahner, and the Chinese Face of Jesus, CFJC 3b, s. 1527–1554, który syntetyzuje filozofię Fang 
Dongmei i teologię K. Rahnera.

31 Zob. bibliografia na końcu niniejszego artykułu.
32 Poniższe tłumaczenie sporządzone zostało za zgodą wydawnictwa już podczas mojego pobytu 

na Tajwanie w latach 1978–1980 w ramach — jak dotąd nie zrealizowanego do końca — planu prze-
tłumaczenia książek Fang Dongmei na język polski. Tłumaczenie zostało przejrzane i uzupełnione 
w ramach przygotowania do publikacji niniejszego artykułu. Przypisy Fang Dongmei zachowane 
zostały w oryginalnej formie. Moje dodatkowe przypisy i uwagi w tekście umieszczone są w nawia-
sach kwadratowych [ ].
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Forma tego pytania nie jest prosta. Pozostawiając na uboczu pierwszą część py-
tania, która posiada charakter epistemologiczny, chciałbym uwypuklić drugą 
jego część: „Kim jest człowiek?” W tak prosty sposób postawione pytanie jest 
w rzeczywistości bardzo skomplikowane, gdyż człowiek ujmowany bywa przez 
niektórych jako „księga” lub jako coś, co jest „większe niż świat, niż system 
światów”. Nie zamierzam w tej chwili pisać tomów na temat tej „księgi”, gdyż 
byłoby to nudne dla czytelnika. Jednakże, jeśli człowiek ma być większy niż 
świat, czy nawet większy niż system światów, to jego wielkość byłaby olbrzymia, 
tak olbrzymia, że można by się przerazić. Nie chciałbym jednak, by czytelnik 
przeraził się w obecności rzeczywistego człowieka. Ponadto nie chciałbym od-
straszać czytelnika od dyskusji na temat mądrości chińskiej. Dlatego spróbuję 
sformułować to pytanie nieco prościej, mianowicie: „Kim jest człowiek brany 
pod uwagę psychologicznie?”

Pytanie to można podzielić. Czym jest, ostatecznie rzecz biorąc, natura ludz-
ka? Jak jest ukonstytuowana? Co konstytuuje naturę ludzką? W jaki sposób moż-
na właściwie określić jej wartość? Zanim jednak przejdę do dyskusji nad tymi 
problemami, muszę uwypuklić jeden punkt związany z filozoficzną teorią natury 
ludzkiej w Chinach, którego nie znalazłem w żadnym z innych typów teorii, zaj-
mujących się tym samym przedmiotem. Chińska koncepcja natury ludzkiej pow
stała wyłącznie na podstawie rozważań filozoficznych i jest całkowicie wolna od 
jakiegokolwiek posmaku natury religijnej. W związku z tym, w myśli chińskiej 
trudno znaleźć nawet pojedynczy ślad doktryny o grzechu pierworodnym zwią-
zanym z naturą ludzką, ani też wypracowanego programu ucieczki z aktualnego 
świata, w którym żyjemy. Na Zachodzie, jak również w myśli indyjskiej, jest 
przeciwnie. Są tam filozofowie, którzy — na religijnych podstawach — rzetelnie 
wierzą, że natura ludzka od samego początku związana była z niewybaczalnym 
grzechem.

Na początku należy powiedzieć coś na temat religii orfickiej33, którą Gre-
cy zapożyczyli w zamierzchłej przeszłości od innych ludów. Według tej religii 
człowiek stworzony został z dwóch antypatetycznych elementów. Jeden z nich, 
dionizyjski, jest czysty i dobry; drugi, tytaniczny, jest straszliwie zły. Dionizos 
był pierwotnie bogiem wina. I tak jak winogrona przetwarzane bywają w dobre 
wino, tak Dionizos czczony był jako bóg wina, które jako źródło inspiracji po-
siada moc ożywiania ludzi oraz podniecania ich do uczynienia czegoś wielkiego, 
szczególnie w dziedzinie sztuki. Pod urokiem dionizyjskiego bóstwa nawet szor-
stcy i prości ludzie potrafili zapomnieć jak chodzić i mówić w naturalny sposób, 
i wykazywali oczarowanie przez dzikie gesty śpiewu i tańca, wygłaszając po-
etyczne fantazje. Dionizos stał się w końcu bogiem poezji, muzyki i tańca. Przez 
większą część roku bóg ten mieszkał w wysokich górach, gdy jednak przyszedł 

33  Zob. na ten temat Orfeusz/Orfizm, w: König, walDenfels (wyd.), dz. cyt., s. 319.
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czas winobrania, zstępował na równiny, wabiąc szalejący lud, młodych i starych, 
od ich domostw do udziału w dziwnych rytuałach w górach.

Ponieważ jego królestwo jest
w tańcu i w modlitwie,
w muzyce i w śmiechu,
w beztrosce,
we wszystkim przedtem i potem;
w boskim wspaniałym bankiecie, kiedy
promienie soku winogron, błysnęły do niebios:
O tak, w święta ludzi
przychodzi jego upragniona drzemka; i wtedy
cierpienie nie żyje
a nienawiść została przebaczona!34

Na wiadomość o tych bujnych rytach zawistni Tytani wpadli we wściekłość 
i przypuścili gwałtowny atak na podnieconą grupę, rozdzierając ją na kawałki. 
Wieść o tym okrucieństwie dotarła do wiadomości Ateny i została natychmiast 
zakomunikowana Zeusowi. Zeus, najwyższy bóg sprawiedliwości, oburzył się 
do tego stopnia z powodu tej nikczemności, że od razu wysłał grzmoty i pioruny, 
obracając Tytanów w popiół. Jednakże po chwili głębszej refleksji Zeus doszedł 
do przekonania, iż zniszczenie w jednakowym stopniu dobra i zła było zbyt pa-
tetyczne, wysłał więc Apolla, boga rzeźby, by przemienił przemieszane popioły 
w dobrze skomponowaną formę istot ludzkich.

Tak więc widzimy, że pierwotne istoty ludzkie były dziwnymi tworami, po-
siadającymi element dionizyjski w swoich duszach i tytaniczny w swych ciałach. 
Od tego czasu dobre dusze uwięzione były w złych ciałach i potrzebowały dłu-
giego okresu czasu, czasami wielu tysięcy lat, oczyszczania przez cykliczne koła 
egzystencji, zanim dostąpiły całkowitego wyzwolenia.

Tego typu „teoria grzechu pierworodnego” w naturze ludzkiej pozostawiła 
ślad w koncepcjach wielu starożytnych myślicieli greckich. Pitagorejska koncep-
cja życia też była przez nią zdeterminowana35. Eurypides (ok. 480–406 r. przed 
Chr.) zaś wypowiada następujące pesymistyczne słowa: „Któż wie, czy życie 
nie jest śmiercią, a to, co nazywamy śmiercią, nie jest określane w podziemiu 
życiem?” Platoński (427–347 r. przed Chr.) Sokrates namiętnie argumentuje za 
„praktyką umierania” jako właściwym sposobem życia w tym świecie. Nawet 
Arystoteles (384–322 r. przed Chr.) każe mówić Silenusowi — w odpowiedzi na 
pytanie króla Midasa, dotyczące sensu życia — następujące twarde słowa: „Naj-
lepszą rzeczą jest się nie urodzić, a śmierć lepsza jest niż życie”.

Doktryna grzechu pierworodnego obecna w tradycji hebrajskiej i w religii 
chrześcijańskiej znana jest wszystkim. Zacytujmy św. Pawła:

34  Eurypides, Bacchantki. Angielski przekład G. Murray, s. 379–385.
35  [Nawiązał do tego Matteo Ricci w swoim podstawowym dziele Tianzhu shiyi, sądząc, że bud-

dyzm wywodzi się z tradycji Pitagorasa (582–493 przed Chr.)].
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Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świat, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli (...)  
A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy 
nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał 
przyjść (Rz 5,12.14).
Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze wzglę-
du na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia (...). 
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo 
jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha 
uśmiercać będziecie popędy ciała — będziecie żyli (Rz 8,10.1213).

Św. Paweł mówi tutaj rasowo jako Żyd, filozoficznie zaś jako Grek, mianowi-
cie Sokrates (469–399 r. przed Chr.). Podkreślone zaś zostały dwa ważne punkty. 
(1) Na pierwszym miejscu — natura ludzka potępiona została jako grzeszna i jej 
losem będzie śmierć, o ile sposób życia zasadzał się będzie na czynach ciała. Kon-
sekwencją tego jest fakt, że świat materialny jest w tym wymiarze tak zepsuty, 
jak ciało. (2) Po drugie, po śmierci ciała z powodu grzechu życie duchowe poczy-
na powstawać z wolnego daru Boga wysłużonego przez Chrystusa. Jednakże to 
nowe życie duchowe może zostać osiągnięte tylko przez ciągłą ucieczkę od tego, 
co cielesne i materialne w aktualnym świecie. Życie duchowe jest poza światem  
fizycznym. Irytuje to św. Pawła jako człowieka religijnego. Posłuchajmy jeszcze 
raz jego słów:

(...) wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 
W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego 
umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.  
Nieszczęsny ja człowiek! (Rz 7,2224).

Tego typu myśl religijna biegnie, jak mi się wydaje, paralelnie z filozoficznym 
przekonaniem platońskiego Sokratesa. Aktualna natura ludzka jest potępiona na 
tej samej podstawie. Jest jednocześnie prawdą, iż istnieje spora liczba filozofów 
zachodnich, wierzących mocno w oryginalną dobroć natury ludzkiej. Jednakże, 
rozpatrując ich myśl w powiązaniu z tradycją religijną, na ich myśl o człowieku 
głęboki wpływ wywarła doktryna o grzechu pierworodnym.

W teoriach poznania prawie wszyscy wielcy racjonaliści rozpatrują senso-
ryczne funkcje umysłu (sensory functions of mind) jako ściśle powiązane z uwa-
runkowaniami ciała. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli czytamy filozoficzne pisma  
racjonalistów oraz Platona, powinniśmy być w stanie odkryć prawdziwą przyczy-
nę. O ile ciało, rozpatrywane przez wyznawców religii, jest grzeszne, to umysł — 
związany z pogardzanym ciałem — nie może być czysty i doskonały36. Tak tedy 
ich koncepcja natury ludzkiej nie jest zbudowana zupełnie na gruncie filozofii, 
w separacji od motywów religijnych, tak jak to jest w przypadku myślicieli chiń-
skich. Na tej podstawie, gdy do głosu dochodzi problem przeznaczenia ludzkiego 

36  Co do tego interesującego porównania zob. Platon, Fedon, s. 66b–67a; DescaRtes, The Philo-
sophical Works, tł. E.S. Haldane, G.R.T. Ross, t. I, s. 120, 150, 190 i in.; sPinoza, Ethics, Pt. II, 
Prop. XIII.
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życia, ich drogi myślenia są poniekąd podcienione rodzajem oderwania się od 
tego świata. Jakkolwiek współcześni Europejczycy nie są zmuszeni patrzeć na 
świat jak na królestwo zła i wyrzec się go ze względu na „inny świat”, to jednak 
w „oczach ich umysłu” ostateczne źródło najwyższego dobra oraz finalne prze-
znaczenie życia ludzkiego należy poniekąd do królestwa innego świata niż „ten 
świat”.

Ten sam skomplikowany problem grzechu pierworodnego spotykamy w fi-
lozofii indyjskiej, szczególnie zaś w związku z buddyzmem37. W Lankāvatāra-
sūtra stwierdza się, że Ālayavijñāna jest jednocześnie czysty i skalany, oraz że 
w związku z tym jest przyczyną dobra i zła. Rozpatrywanie zagadnienia, dlacze-
go tak jest, jest zbyt skomplikowane, by je w tym miejscu omawiać, dlatego przy-
toczę tylko kilka fragmentów z Uttaratantra, by wskazać na trudny charakter 
problemu38: „Absolut jak Zarodek (tzn. Ālayavijñāna) jest czysty, lecz niemniej 
pozostaje w kontakcie ze skalanymi elementami. Absolut jako ciało kosmiczne 
jest wolny od wszelkiego skalania”39. Jest to więc ontologiczna teoria dobra i zła 
jednocześnie, będąca mniej więcej identyczna z teorią Boga–Lucyfera u Jakuba 
Boehmego (1575–1624). Jeśli teoria ta zastosowana zostanie do różnych istot 
żywych, przybiera następujące skomplikowane formy:

Zarodek Absolutu jest całkowicie nieczysty, tak jak normalni światowcy, ponieważ są 
oni zaciemnieni skalaniem moralnym. Nie jest on całkowicie oczyszczony w formie 
buddów Śrāvaka i Pratyeka, którzy opętani są zaćmieniem ignorancji. Jest on także 
częściowo niepełny, tak jak boddhisattvy, w których ciągle jeszcze istnieje pozosta-
łość obu zaciemnień40.

Trudności zawarte w tej koncepcji jasno uwidaczniają następujące zagadnie-
nia, mianowicie umysł jako doskonale czysty i znakomity z natury oraz skalane 
elementy, które wpływają na umysł; te dwa punkty są bardzo trudne do poznania 
w aspekcie Absolutu, który pozbawiony jest wpływu skalania. I rzeczywiście, 
jeśli jedna z dwóch form ducha, skalana lub nieskalana, manifestuje siebie, nie 
posiada ona rzeczywistego związku z tą inną przeciwną formą. Konsekwentnie 
(w Srimālā-simhanāda-sūtra) powiedziano: 

O Panie, nieskalany duch reprezentuje pojedynczy moment. Nie może on być naruszo-
ny przez siły skalania. Skalany duch jest także pojedynczym momentem, namiętności 
nie są w stanie w rzeczywistości wziąć go w posiadanie. O Panie, jeśli namiętno-
ści nie wpływają rzeczywiście na ducha, a ten ostatni nie może być w rzeczywis
tości skalany, jak to jest możliwe, o Panie, że duch, który pozostaje nienaruszony,  

37 Podstawowe informacje na temat buddyzmu i jego pism zob. König, walDenfels (wyd.), dz. cyt.,  
s. 40–55, oraz M. meJoR, Buddyzm, Warszawa 1980.

38 Istnieje wersja angielska zwana The Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation, being 
a Manual of Buddhist Monism. Jest to dzieło Arya Maitreya z komentarzami Aryasanaga. Przekładu 
z tybetańskiego dokonał E. Obermiller (Acta Orientalia, t. IX, 1931; nowe wydanie: Shanghai 1940). 
Wersja chińska jest o wiele lepsza od tybetańskiej.

39 Tamże, s. 150.
40 Tamże, s. 130.
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ciągle bywa zaćmiony przez pasje? Namiętności, o Panie, istnieją, i duch, który znaj-
duje się pod ich wpływem, istnieje także. O Panie, jakkolwiek tak jest, to ciągle trud-
no jest poznać znaczenie doskonale czystego ducha, który niemniej jednak nie byłby  
zaćmiony przez skalanie41.

Hindusi z zasady są bezkompromisowi w analizach filozoficznych. Jakkol-
wiek posiadają ideę grzechu pierworodnego w naturze ludzkiej, to jednak nie są 
nieświadomi tkwiących tu trudności, tak jak to ma miejsce w przypadku myśli-
cieli zachodnich w tym zakresie.

Poświęciłem tyle miejsca, zajmując się teoriami grzechu pierworodnego 
w naturze ludzkiej, celem ukazania, iż są one pułapkami filozoficznymi, których 
należy roztropnie unikać. Dlaczego? Na pierwszym miejscu, ponieważ żyjemy 
w świecie jako ludzie współcześni. Być zaś człowiekiem współczesnym oznacza 
widzieć piękno natury ludzkiej, jak również piękno świata, oznacza to być w stanie 
natychmiast zaniechać średniowiecznego ducha życia. Cóż to jest średniowieczna  
droga życia? Przeczytajmy piękny fragment pochodzący z wielkiego dzieła na temat  
włoskiego Renesansu pióra J.A. Symondsa (1840–1893):

W okresie wieków średnich człowiek żył przykryty kapturem. Nie rozpoznawał pięk-
na świata albo też widział je tylko po to, by krzyżować siebie i je odrzucić oraz odma-
wiać pacierze i medytować. Jak św. Bernard, podróżujący brzegiem jeziora Leman, 
nie spostrzegł ani lazuru wody, ani bujności winogron, ani blasku gór z ich słonecz-
nym i śnieżnym odcieniem, lecz tylko przechylając obciążone myślami czoło na kark 
muła, medytował. Ludzkość — jak ostrożny pielgrzym, przejęty terrorem grzechu  
i śmierci oraz sądu — przechodziła wzdłuż dróg tego świata, podobnie do tego mni-
cha, który chyba nie wiedział, że drogi te są godne podziwu oraz że życie jest błogo-
sławieństwem. Piękno jest pułapką, przyjemność jest grzechem, świat jest przemija-
jącym przedstawieniem, człowiek zaś upadły i stracony, śmierć jedynym pewnikiem, 
sąd czymś nieuniknionym, piekło wieczne, niebo zaś trudne do zdobycia; ignorancja 
jest akceptowana przez Boga jako sprawdzian wiary i oddania; abstynencja i umar-
twienie są jedynymi bezpiecznymi zasadami życia: oto niewzruszone idee ascetyki 
Kościoła Średniowiecza42.

Taką sceną życia jest, konsekwentnie, doktryna o grzechu pierworodnym, ja-
skrawo zapisana na płótnie ludzkiej egzystencji „jako mroczny błąd, który należy 
skorygować przez cierpienie”. To, czego chcemy dzisiaj i to, co możemy ser-
decznie uznać, szczególnie w kontemplacji filozoficznej, to inny obraz ludzkiej 
egzystencji, w której pełnia życia, bogactwo wrażliwości, powab młodości, moc 
miłości, uroda ciała, męskość ducha, godność myślenia, rzetelność działania, wol-
ność wszelkiego stworzenia — wszystko to, co należy do piękna świata i chwały  
człowieka, jest aktualnie realizowane.

Po drugie, wyimaginowanego obrazu grzesznego człowieka należy unikać 
z innego powodu. Mam na myśli słynną opowieść Nietzschego o trzech meta-
morfozach ducha, opowieść o tym jak duch stał się wielbłądem, wielbłąd lwem, 

41  Tamże, s. 130n.
42  moDeRn libRaRY (wyd.), Renaissance in Italy, t. I, s. 9 [dzieło to posiada wiele nowych wydań, 

m.in. London 1912].
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a lew w końcu dzieckiem43. Ciężko obładowany duch wielbłąda klęka, by okazać 
pokorę przed czymś. To „coś” może być znakiem tak ideału, który rzeczywiście 
jest wielki, jak również śmieszną ideą, która jest obmierzła i fałszywa. Pierwszy 
przypadek jest prawdziwy gdy idzie o Chrystusa, który jest czysty i doskonały 
duchem, realizując w całej sferze ludzkiej relacji ekstensywne współczucie, które 
powoduje, że dźwiga On na swoich barkach ciężar nieznośnego świata i cier-
pienia, cierpiącej ludzkości oraz jest tak pokorny przed Bogiem, że gotów jest 
ofiarować swe cenne życie ze względu na miłosną łaskę, która przyniesie błogo-
sławieństwo dla biednych, potulnych, chorych, a nawet tych, którzy bezlitośnie 
Go prześladują. Cóż za przestraszony wielbłąd w podobiźnie ducha doskonałej 
miłości! Może jednak istnieć inny wielbłąd, który jest tak uniżony w naturze, że 
upokorzy siebie, by ukazać swe własne szaleństwo, by porzucić dobre zasady, 
gdy będzie w stanie celebrować własny tryumf, oraz by podać rękę widmu, które 
jest jedynie przerażające. Natura ludzka jako taka jest czysta, niewinna i dosta-
teczna. Jednakże wskutek fałszywej imaginacji filozoficznej lub też niezdrowego 
wierzenia religijnego może ona zostać przetworzona w fałszywą i chorobliwą 
dyspozycję, ciężko obładowaną wyimaginowanym, tajemniczym grzechem. Taki 
wielbłąd nie może działać inaczej, jak tylko pędzić w pustynię skrajnej rozpaczy, 
niszcząc tam bezsensownie własne życie. W ciemnej pustyni to obładowane cięż-
ko zwierzę staje się lwem, prawdopodobnie nie z innego powodu, jak tylko po 
to, by się pomścić. Kompensując zmęczenie, zdobędzie wolność, tak by udawać 
pana czy mistrza. Wszyscy, czy to będzie Bóg, człowiek, czy cokolwiek innego, 
wpadając w sferę jego wpływu, staną się jego zdobyczą44. To, co może zrobić — 
ale nie robi — to być mistrzem samego siebie. Jest to po prostu demoniczna siła 
działająca i niszcząca to, co zostało osiągnięte. Może przybrać to formę europej-
skiego buddyzmu — jak powiedział Nietzsche. Czy tak jest rzeczywiście, tylko 
historia może potwierdzić. Historia musi jednak wyróżnić trzecią metamorfozę 
ducha. Ostatecznie bowiem przychodzi dziecko, by zwyciężyć lwa. Cóż stanowi 
wyższość dziecka? Niewinność! Nic mniej i nic więcej jak tylko niewinność. 
Albowiem przez niewinność — magię kreatywnej twórczości — dziecko radoś
nie wykrzykuje święte „tak” odnośnie do życia, które zostało zagrożone przez 
dziwną teorię grzechu w naturze ludzkiej. Nie będzie istniało niebezpieczeństwo, 
ponieważ wygaśnie ono w niewinności.

Chińczycy, tak dalece jak są prawdziwymi Chińczykami, są — w ich widze-
niu świata i koncepcji natury ludzkiej — niewinni jak dziecko. Wszechświat jest 
miejscem, w którym należy żyć, a nie miejscem, z którego należy uciec, ponie-
waż jest to królestwo wartości. Podobnie natura ludzka jest czymś, na czym nale-
ży budować, a nie czymś, bez czego można byłoby się obejść, ponieważ jest pew-

43  Zob. f. nietzsche, Werke, t. IV: Also sprach Zarathustra, Leipzig brw, s. 25–27.
44  Zob. szczególnie f. DostoJewsKi, Bracia Karamazow, cz. II, ks. V, rozdz. V [Fang Dongmei 

cytuje wydanie w przekładzie C. Garnetta].
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ne, iż nie jest ona grzeszna, lecz niewinna. Cały świat, jak już powiedziano, jest 
jednością materii i ducha, mianowicie — przemieszanym królestwem, w którym 
materia i duch dążą ku wyższej formie doskonałości, którą można nazwać wyż-
szym życiem (exalted life). Życie uniwersalne przenika wszechświat, penetrując 
wszystko. Odbywa się to nadal w ustawicznym procesie stwarzania, wzmagając 
wartość tego, co już posiada wartość, dodając też wartości temu, co jest całkowi-
cie indyferentne. Cel naszego życia polega na realizacji najwyższego dobra, które 
jednak nie jest związane jedynie z innym światem. Tak tedy od samego początku 
należy uczyć się tego, co najbardziej cenne w życiu, przez całkowite życie w tym 
aktualnym świecie.

Ci, których nazwałem rzeczywistymi Chińczykami, to ci, których życie i myśl 
znajduje się pod głębokim wpływem daoizmu, konfucjanizmu i filozofii Mozi  
(Modi, ok. 479–381 r. przed Chr.)45. Inni wielcy myśliciele od okresu dynastii Han 
(25–220 r.) aż do połowy dynastii Tang (618–906 r.), których wybitne osiągnięcia 
polegają na zaadaptowaniu i rozwoju buddyzmu, nie są rozumiani jako rzeczywiś
ci Chińczycy. Ich myśl bowiem — jakkolwiek komprehensywna i głęboka by ona 
była, jako wyraz wielkiego geniuszu i wcielenia niezwykłej mądrości — posiada 
źródło i została zapożyczona z Indii. Ci myśliciele buddyjscy, którzy za swe prze-
znaczenie uważali osiągnięcie nirwany, nie mogą razem z rzeczywistymi Chiń-
czykami należeć do aktualnego świata, ponieważ Chińczycy zanurzają ich indy-
widualne egzystencje w życie uniwersalne z taką samą łatwością, jak to czynią  
we wzajemnym międzyludzkim współżyciu.

Z filozoficznego punktu widzenia rzeczywistymi Chińczykami są ci ludzie, 
dla których piękno życia jest w zarodku rozwijającym się w tym świecie, w któ-
rym różnorodność form, koloru, zapachu i światła drga w pogodnej wiośnie jak 
małżeński pocałunek. Nasz [chiński] świat idealny jest po prostu aktualnym świa-
tem przetworzonym przez magię duchowej egzaltacji. Nasze cnoty są po prostu 
entuzjastycznymi wysiłkami, aktualnie spełnianymi w tym realnym, jednakże  
wyidealizowanym świecie. Dopóki ten kluczowy punkt nie został przyjęty, chiń-
ska filozofia natury ludzkiej nie może być właściwie zrozumiana.

Naturę ludzką można analizować na dwa sposoby. Jednym z nich jest anali-
za przekrojowa (cross-sectional analysis), drugim sposobem jest opis podłużny 
(longitudinal delineation). Ten pierwszy usiłuje zebrać nastroje mentalne oraz 
rozpiąć je na pewien logiczny plan, zachowując ich indywidualne funkcje, bez 
jakichkolwiek niekoniecznych wzajemnych implikacji. Drugi sposób jednakże 
próbuje ustanowić rodzaj głównej przyczyny, z której powstają rozbieżne stru-
mienie funkcji mentalnych. Są one poniekąd uporządkowane wzajemnie, a roz-
maitość stanów umysłu może okazać się w rozwoju powiązana w serie, z dzie-
dziczną relacją biegnącą przez kolejne elementy serii.

45  [Na temat filozofii Mozi i porównania jego myśli z chrześcijaństwem i Jezusem zob. R. maleK, 
Verschmelzung der Horizonte: Mozi und Jesus. Zur Hermeneutik der chinesisch-christlichen Bege-
gnung nach Wu Leichuan (1869–1944), (Studies in Christian Mission 29) Leiden–Boston 2004].
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Jeśli zajrzymy do słynnego dzieła lingwistycznego napisanego przez Xu Shen 
(I w. po Chr.), mianowicie do Objaśnień znaków (Shuowen), spotkamy się z ko-
lekcją 263 znaków, oznaczających procesy mentalne. Z tego nieskoordynowane-
go zbioru trudno wywnioskować, jaka zachodzi relacja między jakimikolwiek 
z dwóch procesów mentalnych tak a tak określanych. Jest to bardzo naturalne, 
gdyż Shuowen jest dziełem lingwistycznym, a nie filozoficznym, którego funkcją 
jest ukazanie, jak to było możliwe, że ideogramy posiadają więcej znaczeń niż 
potrzebnych jest w normalnym życiu. Jednakże z filozoficznego punktu widzenia 
nasza analiza natury ludzkiej winna przyjąć następujący „opis podłużny”:

emocyjny rytm życia

umysł

naturalne zdolności umysłu

intencjaemocja

poznaniepragnienie

integracja
i

doskonałość
osobowości
wyrażona 

w doskonałości
moralnej

współczucie    wczucie (empatia)   miłość 
i życzliwość  i wzajemne zrozumienie (sympatia)  i dobroć 

[Procesy po lewej stronie wykresu Fang Dongmei określa jako aspekty racjonalne, po prawej zaś jako 
aspekty emocyjne.]
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Jest raczej trudno znaleźć ogólnie przyjęte jednolite znaczenia, jakie mogą 
być nadane terminom w powyżej ukazanym schemacie. Ograniczenia tego arty-
kułu nie pozwalają też na rozświetlenie specyficznych znaczeń każdego z nich 
na podstawie różnego typu teorii. Rozważając jednak ogólnie, umysł jest swego 
rodzaju „wodzem”, dzierżącym działanie wszystkich ludzkich skłonności, zdol-
ności i możliwości. Jest on zarówno substancją, jak i funkcją. Ponieważ zaś jest 
substancją, może obejmować sam w sobie nieskończoną ilość „tonacji” myśli, 
branych w ogólnym sensie, które mogą być ukierunkowane na wszelkiego ro-
dzaju rzeczy. Jego funkcja polega na sposobie, w jaki działa spontanicznie w sto-
sunku do rzeczy. Panuje on nad ciałem, dysponując wszystkimi funkcjami fizjo-
logicznymi we właściwym porządku; partycypuje też w Dao, dając bodziec do 
stworzenia życia; przenika rozsądek, przeprowadzając magiczną pracę myślenia; 
w końcu też pozostaje w związku z emocjami, wyrażając subtelnie wielkie cnoty 
sympatii, miłości i lojalności. Stwierdzenia powyższe, które utrzymuję, by scha-
rakteryzować integralną funkcję umysłu, mogą brzmieć poniekąd niezrozumiale, 
lecz rozwinięte w pełni, mogą zostać zweryfikowane myślami wielu filozofów 
chińskich.

Termin „natura” (xing), a szczególnie „natura ludzka”, jest przez filozofów 
chińskich zawsze używany na określenie życia. Nie ma prawie wyjątku w tym 
zakresie od dynastii Zhou (XI w. – 221 r. przed Chr.) aż do dynastii Tang. Tak da-
lece jak istoty ludzkie żyją czy to pod kierownictwem Niebios (tian), czy to przez 
zrządzenie Boga lub też w zgodności z naturą, to, co osiągnęły w formie osobo-
wości, może zostać nazwane naturą lub — bardziej specyficznie — naturą ludzką. 
Fakt, iż później w okresie dynastii Song (960–1126) filozofowie zapożyczyli ter-
min „natura” i utożsamili go z „rozumem”, nie jest oznaką sprzeczności, ponie-
waż filozofowie chińscy z zasady mają skłonność do skupiania myśli na pewnej 
fundamentalnej zasadzie, która w trybie kreatywnej twórczości zawsze ukazuje 
się w integralnym porządku, który jest z kolei wyrazem rozumu. „Kreatywny  
postęp życia zawiera w sobie sens racjonalnego porządku; formacja zaś racjonal-
nego porządku dowodzi kreatywnego postępu życia”46.

Zdumiewający strumień energii, rodzonej przez istoty ludzkie w formie kre-
atywnej osobowości w wehikule substancjalnego umysłu, obejmuje dwa aspek-
ty, mianowicie: racjonalny i emocyjny. Rozważając racjonalnie, strumień życia 
zrodzony przez wielkie funkcje umysłu ma źródło w nagłym wglądzie, pęcznieje 
w starannym rozważaniu, przeradza się w skuteczne przewidywanie i kończy się 
na systematycznej wiedzy. To, co można by nazwać oczyszczeniem umysłu, wy-
pełnieniem natury, podtrzymaniem intencji oraz osiągnięciem wiedzy — wszyst-
ko to należy do racjonalnego zadania życia ludzkiego. Rozważając z perspektywy 
emocji, rytm życia, poruszany silnymi funkcjami umysłu w trybie „normalnego 

46  Dai zhen [1723–1777], Yuan shan (Traktat o pierwotnym dobru), rozdz. 4.
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szaleństwa”, tak jest obliczony na dobrze wyrażoną i uregulowaną satysfakcję 
podstawowych emocji, jak np. przyjemność, sprawiedliwe oburzenie, ból i ra-
dość, że w końcu da upust wszelkim kreatywnym impulsom — taki rytm życia 
jest transpozycją aktualności w elegancki idealizm przez budowanie osobowości  
człowieka. To, co można by nazwać wytrwałością umysłu, kultywacją natury, sa-
tysfakcją emocji, uszlachetnieniem pożądliwości — wszystko to należy do emo-
cjonalnej ekspansji życia. Jeśli aspekty: racjonalny i emocyjny — w stanie naj-
wyższego rozwoju — przenikną się wzajemnie i zjednoczą się w sympatetyczną 
jedność, dostosowującą duchowość człowieka i akomodację z innymi istotami, 
wówczas formowana jest całkowita i wszechstronna osobowość ludzka, reali-
zująca i objawiająca wszystkie doskonałości przez współdziałanie całej natury 
danej jednostki.

Po wyjaśnieniu znaczenia tych składowych stanów umysłu, które — brane 
wspólnie — tworzą integralną osobowość, przechodzę teraz do rozważania ich 
wartości. Jeśli chcemy zastosować moralne kategorie aksjologiczne odnośnie do 
tych procesów mentalnych, tak jak zostały one ukazane w powyższym schemacie 
graficznym, wówczas chińskie filozoficzne teorie natury ludzkiej, o ile się nie 
mylę, mogą zostać zredukowane do następujących typów:

człowiek, całość jego procesów psychicznych, łącznie z umysłem, jego natu-a) 
ralne zdolności, intencje i poznanie — ze strony emocyjnej, wszystko to jest 
w rzeczywistości dobre;
umysł, intencja i poznanie są dobre, z wyjątkiem pierwotnych zdolności, które b) 
uważane są za złe;
umysł, pierwotne zdolności i poznanie są dobre, z wyjątkiem pragnień;c) 
umysł i pierwotne zdolności są dobre, podczas gdy emocje i pragnienia są złe;d) 
tylko umysł jest dobry, wszystko inne jest złe, łącznie z pierwotnymi zdolno-e) 
ściami, emocjami i pragnieniami.
Nie są to jeszcze wszystkie teorie. Jeśli klasyfikacja idzie według ścisłej moż-

liwości logicznej, to można wydobyć więcej typów teorii. W tej chwili jednak 
chodzi nam o takie teorie, które wypracowane zostały w przeszłości przez chiń-
skich filozofów. Z tego względu pomijamy teorię (f), według której wszystkie 
składowe umysłu posiadają charakter neutralny, i teorię (g), według której wszyst-
kie one są — rozważając moralnie — złe. Filozofowie chińscy w analizie natury 
ludzkiej niechętnie godzą się na twierdzenie o etycznej neutralności. W tym wy-
padku zasadniczo różnią się od psychologów Zachodu, zainteresowanych w stu-
dium czystych i prostych faktów umysłu, niezależnie od jakichkolwiek dalszych  
rozważań moralnych. Czy ta specjalna cecha w chińskim myśleniu filozoficznym 
jest w konsekwencji dobra czy zła, na razie trudno powiedzieć. Osąd pozosta-
wiam przyszłości.

W powyższej klasyfikacji, rozważając problem natury ludzkiej, zaadaptowa-
łem rodzaj „opisu podłużnego”. Jest to jednakże tylko udogodnienie logiczne. 
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W rzeczywistości niewielu filozofów chińskich przeszło taką samą procedurę, 
jaką tutaj ukazano. W związku z tym w następujących tu dyskusjach musimy 
ocenić wartość każdego ze „stanów umysłu” indywidualnie.

Chińczycy pojmowali „umysł” inaczej niż ludzie Zachodu. Dla nas [Chińczy-1) 
ków] może on oznaczać funkcję ducha, centrum wiedzy racjonalnej, esencję 
dobrego sumienia, główne źródło doświadczenia emocjonalnego, organ funkcji 
krążenia. W rzeczywistości jednak „umysł” jest funkcją tego wszystkiego w jed-
nej całości. Tak rozumiany umysł jest w całości dobry. Jest to fundamentalne 
założenie, możliwe do przyjęcia przez wszystkich filozofów chińskich. Żaden 
z nich, o ile mi wiadomo, nie wyraził sprzeciwu czy wzniecił dyskusje na ten 
temat. — Trzy osoby: A, B i C podróżują wspólnie. Niespodziewanie podczas  
podróży spotykają się z umysłem–sercem [xin-xing]. B i C patrząc na A pytają: 
Czy to jest twoje? A ożywiony odpowiada: Moje dobre sumienie nigdy mnie 
nie opuszcza. Nie, nigdy! Następnie A stawia to samo pytanie kolejno B i C. 
Jednakże B dość niewzruszenie odpowiada: Moje serce jest czarne, to zaś jest 
olśniewająco czerwone. Nie, to nie może być moje serce! C natomiast protestu-
je bardziej dosadnie: Nigdy nie posiadałem umysłu — to znaczy serca. Jakże 
więc może ono być moje? — Chińscy filozofowie ustawicznie i zdecydowanie 
posiadali dobry umysł lub serce, nigdy też nie zamierzali się go pozbyć. Stąd 
też zawsze wierzą w dobroć „umysłu”. By być filozofem chińskiego typu, nale-
ży — jak przypuszczam — mocno „trzymać” ten dobry „umysł” i nigdy go nie  
utracić. Czy się z tym zgadzamy?
Chińscy filozofowie dobrze też „utrzymali” swój „umysł”. To jest fakt. Jednak-2) 
że gdy chodziło o wyjaśnienie pierwotnego wyposażenia „umysłu”, ich opinie 
są zdecydowanie podzielone. Mówiąc ogólnie, istnieje pięć teorii dotyczących  
pierwotnej natury człowieka47:
a) teoria dobrej natury pierwotnej u Konfucjusza (551–479 r. przed Chr.)48, jego 

wnuczka Zisi (zm. ok. 402 r. przed Chr.), Mencjusza (Mengzi, 371–289 r. 
przed Chr.)49, Xu Shen (ok. 100 r.), Li Ao (zm. ok. 844 r.), Wang Yang ming 

47  [Dalsze informacje odnoszące się do większości wymienionych poniżej myślicieli oraz ich teo-
rii natury ludzkiej znaleźć można w feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, tł. M. Zagrodzki,  
Warszawa 2001; tu również wskazówki na nieliczne polskie tłumaczenia klasycznych dzieł chiń-
skich; oraz w angielskim tłumaczeniu całego dzieła Feng Youlan: fung Yu-lan, A History of Chinese 
Philosophy, t. I–II, Princeton 1952–1953; zob. też shang JiuYu, A Brief Analysis of Religious Theo-
ries on Human Nature, „Zongjiaoxue yanjiu” (2001), nr 1, s. 81–87].

48  Teorię natury ludzkiej u Konfucjusza omawia m.in. fu Pei-Jung, Confucius on human nature 
and human relations, „Soochow Journal of Philosophical Studies” 1 (1996), s. 1–11; J.ch. Xu, Confu-
cian View of Human Nature: Its Relevance to the Contemporary Chinese, „Tripod” 15 (1995), nr 86, 
s. 22–33.

49  Teorię Mencjusza omawiają m.in.: I. bloom, Mencian arguments on human nature (jen-hsing), 
„Philosophy East & West” 44 (1994), nr 1, s. 19–53; taż, Human nature and biological nature in Men-
cius, „Philosophy East & West” 47 (1997), nr 1, s. 21–32; liu shu-hsin, Reflections on the Mencius’ 
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(1472–1529 r.), Wang Fuzhi (1619–1692 r.50), Dai Zhen (1723–1777 r.) oraz 
Jiao Xun (1763–1820 r.);

b) teoria złej natury ludzkiej u Xunzi [ok. 298–238 r. przed Chr.]51 i Du Mu 
[803–852];

c) teoria neutralistyczna u Laozi [III w. przed Chr.], Zhuangzi [ok. 386–286 r.przed 
Chr.]52, Gaozi [żył współcześnie z Mencjuszem, ok. 375 r. przed Chr.], Dong 
Zhongshu [ok. 179–104 r. przed Chr.]53 oraz Zhu Shi qing [ok. 557–589 r.];

d) teoria mieszana — mianowicie, że oryginalna natura jest częściowo dobra 
i częściowo zła — u Gongsun Long zi [III w. przed Chr.], Shi Shi [uczeń 
Konfucjusza] oraz Yang Xiong [53 r. przed Chr. – 18 r. po Chr.]. W czasie 
dynastii Song Cheng Yi [1033–1073] oraz Zhu Xi [1130–1200]54 podzielili 
pierwotną naturę na dwie części: naturę racjonalną i prawą oraz naturę tem-
peramentalną. Ich teoria należy oczywiście do niniejszego typu;

e) teoria graduacyjna u Wang Chong [1744–1794], Han Yu [768–824] i in. 

theory of human nature, „Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy Academia 
Sinica” 4 (1994), nr 2, s. 1–14; tenże, Some reflections on Mencius’ views of mind-heart and human 
nature, „Philosophy East & West” 46 (1996), nr 2, s. 143–164; lu zhaolu, The Mencian theory 
of human ‘xing’ reconsidered, „Journal of Chinese Philosophy” 26 (1999), nr 2, s. 147–163; shun 
Kwong-loi, Mencius on ‘jen-hsing’, „Philosophy East & West” 47 (1997), nr 1, s. 1–20; D.E. soles,  
The nature and grounds of Xunzi’s disagreement with Mencius, „Asian Philosophy” 9 (1999), nr 2, 
s. 123–133.

50 Na temat jego teorii zob. chen lai, Wang Fuzhi’s View on Human Nature in his Interpretation 
of the Analects, „Zhongguo zhexueshi” (2003), nr 3, s. 92–99.

51 Literatura na temat rozumienia natury ludzkiej u Xunzi jest bardzo obszerna; zob. m.in.: A.S. cua,  
The conceptual aspect of Hsün Tzu’s philosophy of human nature, „Philosophy East & West” 27 
(1977), nr 4, s. 373–389; zhao shilin, A new inquiry into Xun Zi’s theory of human nature, „Zhexue 
yanjiu. Philosophical Research” 10 (1999), s. 60–68; zhou chicheng, Counter-Nature and Deference 
to Feelings — Internal Tensions of Xunzi’s Doctrine on Humanity, „Kongzi yanjiu” (2003), nr 1, 
s. 56–62; zhou JingXun, Xunzi shengming zhexue zhong ‘xing e lun’ xiwei, „Shenxue niankan” (2002), 
nr 23, s. 47–84.

52 Na temat daoistycznych teorii natury ludzkiej, tzn. u Laozi, Zhuangzi i in., zob. m.in.: li hon-
glei, On Human Nature and Developments in the Dao of Human Administration, „Journal of Chinese 
Philosophy” 30 (2003), nr 2, s. 243–258; wang XiaoYi, Preliminary Exploration of the Ontology 
of Guoxiang’s Human Nature, „Zhexue yanjiu” (2001), nr 9, s. 32–38; Yin zhihua, The Theory of 
Human Nature of Chen Jingyuan and His Historic Significance in North Song Dynasty, „Zhongguo 
daojiao” (2003), nr 5, s. 13–15.

53 Jego teorię natury ludzkiej omawiają m.in. chen Jing, How to Understand Dong Zhongshu’s 
Thoughts on Human Nature, „Zhongguo zhexue shi” (1997), nr 3, s. 59–61; shang JuDe, A Tentative 
Discussion on the Logical Stratification of Dong Zhongshu’s Theory of Human Nature, „Zhongguo 
zhexue shi” (1998), nr 2, s. 81–88.

54 Na temat teorii natury ludzkiej u Cheng Yi i Zhu Xi zob. m.in.: au Kin-ming, Chu Hsi and Paul 
Tillich: A comparison of their views of human condition, „Ching Feng” 41 (1998), nr 3–4, s. 363–384; 
chen lai, Wang Fuzhi’s View on Human Nature in his Interpretation of the Analects, „Zhongguo zhex-
ueshi” (2003), nr 3, s. 92–99; M. leVeY, The clan and the tree. Inconsistent images of human nature 
in Chu Hsi’s ‘Settled discourse’, „Journal of SungYuan Studies” 24 (1994), s. 101–143; ng on-cho, 
‘Hsing’ (nature) as the ontological basis of practicality in early Ch’ing Ch’eng Chu Confucianism. 
Li Kuang-ti’s (1642–1718) philosophy, „Philosophy East & West” 44 (1994), nr 1, s. 79–109.
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Wśród tych pięciu typów teoria dobrej natury ludzkiej próbuje zrekonstruować 
pierwotną naturę ludzką aż do jej źródła, tzn. umysłu, i następnie aż do pierw-
szego źródła, tzn. Niebios [tian]. Niebiosa są pierwszym duchem stworzenia, 
dającym początek wszystkim rodzajom istnień i w związku z tym są całkowi-
cie dobre. Natura ludzka podtrzymywana jest przez ducha Niebios i w konsek
wencji nie może być inna, jak tylko dobra. Nie znajdujemy przekonywują-
cych dowodów przemawiających za teorią złej natury ludzkiej. Nawet Xunzi  
był przekonany, że „natura ludzka jest naturalnym osiągnięciem”, czy też, że 
„natura ludzka osiąga siebie według modelu natury stałej, niezmiennej”. Na-
tura ludzka jest w ten sposób przynajmniej stanem rzeczy, który jest po prostu 
tak neutralny, jak neutralny jest niezmienny proces Natury, z którym ona ściśle 
koresponduje. Przyczyną, dla której Xunzi uważał naturę ludzką za złą, jest to, 
że pomieszał ją z emocjami, które — mówiąc logicznie — są niższego typu 
niż natura pierwotna. Zło ludzkiej natury jest tutaj nałożone a posteriori na zło 
emocji. Xunzi popełnia tutaj błąd typu logicznego. Teoria neutralistyczna lub 
teoria, że natura ludzka harmonizuje z Naturą, ogólnie może być potwierdzo-
na przez współczesną naukę, lecz — zastosowana do filozofii życia — ukaże 
w pełni swe defekty, ponieważ życie ludzkie jest obciążone wartością i nie może 
być ważnie interpretowane neutralistycznie. Co więcej, możemy pozostawić 
na uboczu teorię mieszaną i graduacyjną, albowiem rozróżnienia, których one 
dokonują, dotyczą późniejszych dyspozycji lub drugiej natury (nawyków),  
nie mają więc nic wspólnego z pierwotną naturą ludzką.
Intencja i poznanie reprezentują wielką funkcję umysłu, który rozwinie się do 
stanu iluminatywnej samoświadomości. Intencja prawdziwie trwała i poznanie 
wnikające we wszystkie obiekty mogą nabrać wartości egzaltowanych. Kło-
potliwe jest to, że intencja nie jest wylana po brzeg, lub że poznanie nie zostało 
rozwinięte do najwyższej granicy. Ani jeden chiński filozof nie okazał tu zna-
ku deprecjacji. Gdy Lu Jia (ok. 200–179 przed Chr.), Cheng Yi i Zhu Xi patrzą  
na naturę ludzką jako na wcielenie zasady rozsądku, to rzeczywiście zamierza-
ją nasycić naturę ludzką duchem Niebios, tak by ludzkie istoty były w stanie 
dać z siebie wszystko, by dojść do racjonalnej idei życia. Jest to, jak sądzę, 
bardzo ważna cecha chińskiego myślenia filozoficznego.
Gdy idzie o wartość emocji, to filozofowie chińscy podzieleni są jeszcze raz 3) 
w opiniach. Różne ich teorie można sprowadzić do następujących czterech: 
a) nawet emocje są całkowicie dobre;
b) emocje są po prostu złe;
c) emocje są częściowo dobre i częściowo złe;
d) emocje nie są ani dobre, ani złe. 
Teorie (a) i (b) reprezentowane są odpowiednio przez Mencjusza i Xunzi. Jak-
kolwiek są one radykalnie różne w oszacowaniu emocji, to posiadają jeden 
punkt wspólny. Xunzi powiedział wyraźnie: „Emocje są rzeczywistą istotą 
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natury ludzkiej”. Podobnie u Mencjusza emocje są zewnętrznym odpowied-
nikiem wewnętrznej natury człowieka. Interesujące jest tutaj, że zbieżność 
w podstawie urasta do różnicy w konsekwencji. Jeśli Mencjusz mówi, że jest 
możliwe, iż emocja może być dobra, zatem to, co zamierza on powiedzieć, 
oznacza, że skoro natura ludzka poprzedza i zwycięża emocje, emocja musi 
być zanurzona w dobroci natury ludzkiej. Skoro więc natura ludzka jest cał-
kowicie dobra, to i emocja nie może posiadać innego charakteru. Przeciwnie, 
w opinii Xunzi, emocja jest zła po prostu dlatego, że natura ludzka jest zła. 
Rozpatrując to Xunzi doszedł do tej teorii w następujący sposób: najpierw 
próbuje udowodnić, że natura ludzka jest zła, opierając się na przypuszczeniu, 
że emocja jest zła. Jest to rozumowanie a posteriori. I — ponownie — zamie-
rza udowodnić, że emocja jest zła na podstawie twierdzenia, że natura ludzka 
jest zła. To zaś jest rozumowaniem a priori. Zastosowanie tych dwóch form 
wnioskowania jednocześnie wyraźnie wykazuje logiczny błąd wnioskowania 
Xunzi. Tego typu błąd logiczny najlepiej egzemplifikują liczne fragmenty jego 
znanego rozdziału na temat Zła natury ludzkiej. Tak więc doszedłem do prze-
konania, że spekulacja Xunzi na temat złej natury ludzkiej i emocji nie stanowi 
teorii logicznie przekonującej.
Trzeci typ teorii, określony powyżej jako (c), twierdzi, iż emocja — rozważana 
sama w sobie — może być dobra, lecz wyrażona w zły sposób i wykrzywiona 
dojdzie do niestosowności. Dai Zhen powiada, że słabość emocji polega na 
stronniczości, a będąc stronniczą, nie jest niczym innym, jak tylko perwersją55.
Czwarty typ teorii, tzn. (d), utrzymuje, iż natura ludzka i emocja harmonizują 
z Naturą. Odnośnie do tego Dong Zhongshu stwierdził, iż oryginalna natura 
i emocja są właściwością istot ludzkich, tak jak yin oraz yang są właściwością 
Niebios czy Natury. Tak jak działanie yin i yang jest procedurą Natury pozba-
wionej atrybutów dobra czy zła, tak też ekspresje natury ludzkiej i emocji nie 
są niczym innym, jak naturalnym procesem zmian i przekształceń, w równym 
stopniu pozbawionym dobra czy zła56.
Doktryna złych pragnień (pożądliwości), a szczególnie zmysłowości, jest najbar-4) 
dziej rozpowszechniona w filozofii chińskiej. Znaczenie udaremniania pożądli-
wości po raz pierwszy doszło do głosu w symbolice Yijing (Księgi Przemian)57;  
następnie domagała się tego Księga Rytów (Li ji) i w końcu prawie wszyscy fi-
lozofowie byli zgodni w potępianiu każdej próby przepełnienia naczynia prag
nień. Długoletnia tradycja wskazuje jakby na to, że wielką funkcją życia jest 
uformowanie zjednoczonego frontu przeciwko złu nazwanemu pożądliwością. 
Doskonałym jest ten, kto ostatecznie odstąpił od pożądliwości i zablokował 

55 Zob. komentarz Dai Zhen do dzieł Mencjusza (Mengzi ziyi shuzheng).
56 Na temat podstawowych konotacji yin i yang zob. König, walDenfels (wyd.), dz. cyt., s. 617– 

618.
57 Zob. na temat tej księgi tamże, s. 535.
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pokusy. Jedynie Dai Zhen i Jiao Xun — w późnych latach XVIII w. — roz-
świetleni wielkimi koncepcjami Dialogów konfucjańskich (Lunyu)58, Doktryny  
Środka (Zhongyong) oraz dziełami Mencjusza, świadomi byli dobroci prag
nień, które mają swe źródło w doskonałym umyśle lub w pierwotnej naturze 
ludzkiej. W konsekwencji, podkreślają oni usilnie, że pełna satysfakcja wła-
ściwych pragnień dla jednostki, jak również dla rodzaju ludzkiego wskazuje 
ogólnie na osiągnięcie najwyższego poziomu życia moralnego.

Powyżej próbowałem, jak tylko mogłem najlepiej, ukazać istotne zagadnie-
nia związane z umysłem ludzkim i naturą ludzką. Teorie te — co jest prawdą — 
sprzeciwiają się sobie wzajemnie, czasami nawet beznadziejnie. Jednakże po bliż-
szym rozpoznaniu dochodzimy do przekonania, że sprzeczności te, spowodowane  
błędnymi metodami rozumowania, bez wyjątku mogą zostać rozwiązane. Jednakże 
jeśli — zanim spróbujemy oszacować ludzki umysł i naturę jako dobrą lub złą —  
krytycznie przyjrzymy się całemu szeregowi procesów psychicznych według „opi-
su podłużnego”, to możemy dojść do bardzo ważnego rezultatu. Opierając się na 
podstawowym przekonaniu, że Niebiosa i Ziemia objawiły dobrego ducha przez  
„stworzenie” wszystkich rzeczy, możemy ujrzeć — także w nas samych — niewin-
ną dobroć ludzkiego umysłu i — na podstawie tego — możemy następnie ocenić  
wartość doskonałego piękna natury ludzkiej.

W podobny sposób jesteśmy w stanie zrozumieć, że: (1) racjonalny rytm ży-
cia ludzkiego może zostać w pełni rozwinięty przez podtrzymywanie dobrej in-
tencji i dążenie do prawdziwej wiedzy; (2) emocyjny rytm życia można tak samo 
rozwinąć do wysokich granic przez właściwą ekspresję uczuć i właściwą satys-
fakcję pragnień. Nawet jeśli kreatywny rozwój życia spotyka okazyjnie kryzys 
lub pociąg do złego, to nie będzie trudno zmienić go na dobro. Najbardziej cen-
ną lekcję, jaką można znaleźć w Księdze Przemian, jest kreatywne naleganie na 
poprawę w czasie kłopotów. Jeśli skłonności do złego i błędu zostaną pokonane, 
i jeśli wszystkie nasze aktywne starania odnośnie do realizacji naczelnego Dobra 
zostały przeprowadzone, możemy wstąpić ponownie w sympatetyczną jedność 
z Dao, która jest najlepszym wcieleniem ducha kreatywnej twórczości.
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the elements of chinese christology context.
Fang Dongmei (1899–1977) about a human nature

Summary

Christology and soteriology summaries entirety of issue of prediction about China.  
Two categories decided about the shape of Chinese theology: (1) understanding of God 
(transcendence) and (2) understanding of man and his nature. Synthesis of Chinese anthro
pology is an idea of man unity with heaven or the universe. Therefore, he presents Fang 
Dongmei’s anthropology. Philosophy of unity is better to present God and human being 
than a category of a person. Jesus Christ is a continuum between the Heaven and the 
Earth and in Him everything fulfill. (1 Kor 15,28). Chinese conception of human nature  
has philosophical not religious origin, without traces of Original sin and it is originally good  
and noble. Consequently, it does not need redemption. Feng Dongmei arranges Chinese 
theories of human nature gaining significant meaning of mind, emotions and covetousness  
in nature’s definition.
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Poczucie winy, Poczucie wstydu i Grzech
w kulturze chińskiej
在中國文化中,恥, 過, 罪惡, 的概念

 
W angielsko-chińskim słowniku teologii dogmatycznej1 znajdujemy takie 

określenia grzechu w języku chińskim: zui 罪 tylko jeden znak często używany, 
oraz zuiguo 罪過, guo 過, guozuo 過錯, guoshi 過失. �ażde z tych wyrażeń od-�ażde z tych wyrażeń od-
nosi się do grzechu.

Bardzo stosowny wydaje się ideogram zui 罪, przetłumaczony jako wina – 
guilt w języku angielskim. Zui 罪, jako wina, powiązany jest z przestępstwem, 
i  fa 罰 oznaczającym karę za przestępstwo. Zui 罪 sugeruje, że przez naruszenie 
prawa popełniający winę ponosi przedmiotową, legalistyczną odpowiedzialność 
(np. wyrok sądowy). Legalistyczne użycie zui weszło w życie wcześnie, jeszcze 
przed dynastią Zhou 西週 (1111–771 przed Chr.2). Etymologicznie zui 罪 wy-
wodzi się z fa 罰 i odnosi się nie tylko do prawa, bowiem — oryginalnie — 罪 
i 罰 mają konotacje religijne. Początkowa forma pisanego znaku zui 罪 była 
inna i składała się z kompozycji znaku bi 鼻 (nos) oraz xin 幸 (igła do tatuażu). 
Czyli zui 罪 rozumiany był jako kara polegająca na tatuowaniu nosa. W czasach 
antycznych była to raczej kara dla niewolników, którzy pracowali dla świątyni3. 
Znak fa 罰 zawiera dwie części ideogramu: li 詈 jest ma 買 i oznacza modlitewne 
przekleństwo, rzuconą klątwę. Druga część dao 刀 oznacza nóż, którego zada-
niem jest wycięcie przekleństwa i rzuconej klątwy. Faktem jest, że pierwotny 
sens słowa fa 罰 nie wiązał się z karaniem, a raczej z czarną magią — dlatego 
należy oczyścić nieczystości i wyeliminować moc czarów dokonanych przez za-
klęcia modlitewne4.

1  Por. 英漢信裡神學字典, 輔仁大學著作會,光啟出版社台灣, English-Chinese Vocabulary of 
Dogmatic Theology, by the Translation Comitte of Theological Writings, Fu Jen Catholic University, 
Taipei 1985, s. 237.

2  S. Dachuan, Shame and Guilt. A Confucian Understanding of Sin, w: FerDinanD Verbiest 
FounDation china – europe institut, China and Europe, Leuven 1990, s. 155.

3  Por. tamże, s. 155.
4  Por. tamże.
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Powyższa analiza zui 罪 i fa 罰 pokazuje nam oryginalną konotację religij-
ną, która została zagubiona jeszcze w okresie antycznym. Faktem jest, że zui 罪 
nigdy nie był podstawą rozważania w klasyce konfucjańskiej i raczej ukierunko-
wywał na wstyd niż na winę.

W konfucjańskich Analects5 rzadko wzmiankuje się o zui 罪. Raczej pojawia 
się li 禮6, rytuał posiadający etyczny i religijny wymiar. Etymologicznie odnosi 
się on do duchowych istot, oznacza także duchową ofiarę7. �onfucjusz częściej 
mówi o li niż o prawie. Na przykład: „Przez li 禮 będzie rządzone” (Analects 
11,26), a także: „Prowadźcie ich przez cnotę, idąc po linii li 禮 , oprócz uniknię-
cia wstydu, zreformujecie samych siebie” (Analects 2,3). Mistrz �onfucjusz czę-
sto używa guo 過 (błąd, wina, wada, usterka), rozumiejąc przez to niewłaściwe 
zachowanie, przestępstwa popełniane bez intencji. Jest oczywiste, że popełnić 
przestępstwo fanzui 犯罪 zawiera także guo 過, który jest terminem odnoszącym 
się do etyki i korespondującym z gaiguo 改過 (korygować, reformować). �on-
fucjusz zawsze akcentował gaiguo 改過. W Analects czytamy: „�iedy popełnisz 
błąd, guo 過, nie bój się skorygować gai 改 twoje drogi” (Analects 1,8); „Błąd 
dżentelmena guo 過 jest jak zaćmienie słońca i księżyca. �iedy on błądzi, cały 
świat widzi, co on czyni...” (Analects 19,21); „Nie zmieniając drogi błędu gai 改, 
w rzeczywistości wchodzisz jeszcze w większy błąd guo 過” (Analects 15,30); 
„Nawet spacerując w towarzystwie dwóch ludzi, jestem zdolny do uczenia się od 
nich, dobre strony kopiuję dla siebie, zaś złe koryguję w sobie” (Analects 7,22). 
W neokonfucjanizmie występowała seria koncepcji doskonałości człowieka za-
czerpniętych z klasyki chińskiej. Wśród nich: xiushen 修身 – auto-doskonalenie, 
zhengxin 正心 – naprawa umysłu, gexin 革心 – szczerość intencji.

Z powyższych fragmentów można zauważyć, że �onfucjusz rozważał ko-
rygowanie błędów jako ćwiczenia etyczne. Dla niego błąd 過 prawie zawsze 
zawierał aspekt negatywny, w przeciwieństwie do cnoty ren 仁8.

5  Analects,   pisma konfucjańskie, oryginalnie teksty chińskie, występują w pracy jako źródła chińskie.
6  Należy dodać, że wg znawców �onfucjusza li 禮 jest rodzajem instytucji czy kulturowego ideału.  

Służy jako kompleksowy ideał tradycji i konkretnych ceremonii. Jedna z czterech cnót kardynalnych 
oznacza właściwe doprawianie rytuałów i ceremonii oraz rozumienie ich sensu. Albo jak pisze To-
masz Merton: „Li 禮 jest czymś więcej niż zewnętrzną poprawnością: jest to umiejętność wykorzysta-
nia form obrzędowych do tego, aby dać jak najpełniejszy wyraz miłości i rozmaitym powinnościom, 
które łączą jednostkę z innymi ludźmi. Li 禮 polega na okazywaniu czci i uwielbienia nie tylko rodzi-
com, suwerenowi czy ludowi, lecz również «Niebu-i-Ziemi». Jest liturgiczną kontemplacją religijne-
go i metafizycznego wymiaru osoby, rodziny, społeczeństwa i całego kosmosu (...) Człowiek uczy się 
od li 禮, jak z wdzięcznością przyjmować swoje miejsce w kosmosie i historii”; zob. T. Merton, The 
way of Chang Tzu, tł. pol. M. Godyń, Droga Chuang Tzu, �raków 2005, s. 17–18. Można to porów-
nać, jak to zresztą uczynił Werner Jaeger, w koncepcji kultury greckiej do Paideia Παιδεια – „Idealna 
grecka kultura”. Παιδεια — zawiera „cywilizację, tradycje, literaturę czy edukację”. Podobnie bogac-
two kultury chińskiej posiada konotację w wyrażeniu li 禮.

7  Por. FerDinanD Verbiest FounDation china – europe institut, dz. cyt., s. 156.
8  Por. 論語, IV, 9:IX, 26.
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Trudno jest chińskiej tradycji i kulturze zaakceptować grzech, ale również 
w tradycji kultury świata zachodniego pojawiają się ciągle koncepcje odrzuca-
jące grzech9. 

W kulturalnych paradygmatach chrześcijaństwo jest często opisywane jako 
„kultura grzechu” lub „kultura miłości”, podczas gdy kultury grecka i hinduska 
kojarzone są z mądrością, chińska zaś z radością, moralnością i wstydem10. Chiń-
czycy głoszą pogląd, że chrześcijaństwo jako kultura grzechu koresponduje z po-
czuciem grzeszności, z pokutą i żalem za grzechy. Według nich, chińska kultura —  
to kultura radości, mająca bazę w tradycyjnej konfucjańskiej idei pierwotnego do-
bra ludzkiej natury, czy — według określeń taoistów — wolności i braku akcji”11.  
Określając swoją kulturę, Chińczycy z dumą akcentują duchową wolność, zaz-
naczając moralną transformację połączoną z autorealizacją, bez zatracenia obo-
wiązku pracy. �ulturze radości musi być obce poczucie grzechu. Jeśli tak, to też 
obce jest doświadczenie pokuty jako sakramentu i — płynącej z przebaczenia — 
radości. Dla Chińczyków najważniejsze jest bycie w harmonii, w społecznej kon-
wencji, w publicznej moralności, by przez to osiągnąć pokojową świadomość12. 
Dlatego też przez wieki interpretowano chiński brak poczucia grzechu i żalu za 
grzechy jako poważną przeszkodę w zrozumieniu i przyjęciu chrześcijaństwa 
przez Chińczyków. Wprawdzie w konfucjanizmie, w epoce Song i Ming poja-
wiła się świadomość ciemnego wymiaru ludzkiej natury, która powinna być pod-
dana korygowaniu13. Zatem Chińczycy przyjmują ciemną stronę ludzkiej natury.  
To może oznaczać, że nie do końca odrzucają grzech pierworodny. We współcze-
snym chińskim społeczeństwie szybkich zmian, moralnego bankructwa, ogrom-
nej korupcji, pesymizmu życiowego może być łatwiej o oświadczenie słabości  
i upadku natury ludzkiej14. Niewątpliwie przyjęcie koncepcji grzechu pierworod-
nego pociąga za sobą szok i oświecenie, i wołanie o głębszą refleksję nad naturą 
człowieka, nie tylko w świetle kultury chińskiej, ale i zachodniej, chrześcijańskiej. 

Greckie słowo he amartia nie znaczy „popełnić przestępstwo przeciw pra-
wu”, raczej „gubić cel”, czy „gubić ślad”. Takie jego rozumienie mogłoby zostać 

9  Por. X. Liu, Joy in China, Sin in Christianity, „China Study Journal”, t. VII (1992), nr 3, s. 27; 
Departament for China Relations and Study Council of Churches for Britain and Ireland, oryg. tł. 
z chińskiego na niemiecki, a z niemieckiego na angielski; posiadam tekst angielski.

10  X. Zhuo, Original Sin in the East-West Dialogue-A Chinese View, „China Study Journal”, t. IX 
(1992), nr 3, s. 11.

11  Por. tamże.
12  Por. tamże, s. 12.
13  Z. hao, The Darker Side of Human Nature and Democratic Tradition (tekst chiński), Taipei 

1987, s. 27–28.
14  Por. X. Liu, Freude in China, Sünde im Christentum. Ein Verleich. Übersetzung aus dem Chinesi-

schen und Einführung von Michaela Goecke-Amelung und Raoul Findeseisen, w: W. Kubin Z.Z. Kubin  
(red.), Minima Sinica (Zeitschrift zum chinesischen Geist 1), Bonn 1991, s. 1–20. 
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zaakceptowane w procesie inkulturacji15. Wydaje się również, że w czasach, kiedy  
chrześcijaństwo jest nie tylko zaadaptowane na grunt chiński, ale już dość mocno —  
na drodze inkulturacji — tam zakorzenione, trzeba pilniej poszukiwać i wyjaśniać 
teologiczne niezrozumienia w drodze dialogu16, w komunikacji i w komunii. Przed 
�ościołem stanęło dzisiaj wyzwanie zrekonstruowania chińskiej kultury. Oczy-
wiście, �onfucjusz nadal pozostaje źródłem nauki i cywilizacji Chin. Bez niego 
Chiny byłyby krajem barbarzyńskim. Dzięki niemu Chińczycy są dzisiaj najbar-
dziej wyrafinowanym i najmocniej podtrzymującym tradycję narodem świata17. 
Ale — nawet jeśli jest to prawda — wątpliwe, by ktoś dzisiaj oddał swoje życie 
za �onfucjusza i za jego naukę. Tak, jak wielu ludzi oddało życie (w tym Chiń-
czycy18) za Chrystusa i za Ewangelię. A wciąż nowych męczenników �ościół  
wynosi na ołtarze.

W kulturze chińskiej nie ma pojęcia peccatum originale  – grzechu pierwo-
rodnego. Grzech pierworodny zakłada: pierwotny błąd, pierwotne zło, pierwot-
ną winę, pierwotną karę19. Najczęściej jednak próbuje się rozumieć ten grzech 
w sensie pierwotnej winy. Eberhard łączy w jeden łańcuch winę – przestępstwo – 
grzech20. Chiński przekład Biblii grzech pierworodny tłumaczy jako yuan-zui 原
罪, gubiąc inne znaczenia. Tym samym sprzeciwia się dominującej w Chinach 
konfucjańskiej tradycji21. Według autorów chińskich, zui 罪 powinien być za-
stąpiony przez guo 過22. W Biblii grzech wyraża zburzenie harmonii pomiędzy 
człowiekiem i Bogiem. Grzech pierworodny jest alienacją człowieka względem 
Boga. W zgodzie z �onfucjuszem, ten, kto popełnia guo 過 (które zostało odczy-
tane jako grzech), alienuje się, odcina od swoich korzeni. To przypomina kon-
cepcję grzechu pierworodnego w Biblii. Chrystus nie chce śmierci grzesznika, 
ale pragnie, aby się nawrócił i żył, dlatego zawsze oczekuje jego powrotu. Po-
jednanie z Bogiem w sakramencie pojednania, żal za grzechy, postanowienie po-
prawy, przywraca na nowo harmonijną relację pomiędzy człowiekiem i Bogiem. 

15  Por. tamże, s. 15.
16  Więcej, ciekawiej i odważniej na ten temat zob. J. Depuis, Cristianesimo e le religioni, tł. pol. 

S. Obirek, Chrześcijaństwo i religie, Od konfrontacji do dialogu, �raków 2003, s. 9; Dialog między-
religijny w społeczeństwie pluralistycznym, w: tamże, s. 293–310.

17  Por. J. Macgowan, Christ or Confucius, Which?, Taipei 1971, s. 204.
18  W Roku Jubileuszowym, 1 listopada 2000 r. na Watykanie Jan Paweł II kanonizował ponad stu 

chińskich męczenników za wiarę, co naturalnie spotkało się z protestem władz Pekinu.
19  Por. P. Lee, The Doctrine of Original Sin Against the Background of Chinese Culture, „Ching 

Feng, Chinese Edition” (1978), nr 55, s. 1–5.
20  Por. W. eberharD, Guilt and Sin in Trditional China, California 1967, s. 12.
21  S. Dachuan, Shame and Guilt. A Confucian Understanding of Sin, w: FerDinanD Verbiest 

Foun Dation china – europe institut, dz. cyt., s. 161.
22  Por. P. Lee, art. cyt., s. 1–5: From a Consideration from the Chinese Concept of Kuo 過 to 

a Furher Discussion on the Chinese Translation of the Biblical Word Sin.
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Podobnie jest w ujęciu konfucjańskim, tylko bez odniesienia do Boga, ponieważ 
gaiguo 改過 (korygować, reformować) i kejifuli 克己復禮 – zwyciężyć siebie 
i powrócić do li 禮23 — to znaczy „powrót do przestrzegania rytów li 禮 przez 
przezwyciężenie samego siebie praktykując życzliwość ren 仁” (Analects 12,1). 

Warto też zwrócić uwagę na pojęcie wstydu. Według �onfucjusza „być pełen 
szacunku, to zachowywać ryty li 禮, które zachowają od hańby i zniewagi (chiru 
恥辱)” (Analects 1,13). �onfucjusz chwali swojego ucznia, �ong Wenzi, za to, 
że umiał uniknąć wstydu: 子日敏而好學不恥下問 — Mistrz powiedział: „Był 
pilny i pragnął się uczyć i wstydu nie zaznał od ludzi”24. Widzimy, że akcent zo-
stał położony na pilność i naukę. Aczkolwiek w rozumieniu kultury europejskiej 
cytowana wyżej wypowiedź Mistrza nie rozjaśnia pojęcia wstydu. We wczesnym 
konfucjanizmie wstyd pojmowano jako moralną motywację wzmacniającą, po-
magającą w osiągnięciu osobistego celu25.

Grzech jako negacja, nieposłuszeństwo Bogu jest szczególnie widoczny w chiń-
skich tłumaczeniach psalmów26. Co ciekawe, �sięga Psalmów w języku chińskim  
zawiera wskazówki co do brzmienia intonacyjnego27. Nie jest prawdą, że Chiń-
czycy nie grzeszą, ale pojęcie grzeszenia przeciwko Bogu nigdy nie było zako-
rzenione w świadomości Chińczyków tak mocno, jak u ludzi Zachodu28. 

Istnieją zasadnicze różnice kulturowe, obyczajowe i religijne między cywi-
lizacją Wschodu (Indii, Chin, Japonii) a cywilizacją Zachodu. Społeczeństwa 
cywilizowane charakteryzowały się logicznym myśleniem bazującym na prawi-
dłach homo faber, natomiast społeczeństwa prymitywne — na homo magicus29. 
Zygmunt Freud w książce Civilization and Its Discontents mówi o zachodniej cy-
wilizacji i koncepcji winy, wskazując na poczucie winy u dzieci. Inni autorzy — 
specjaliści zajmujący się Dalekim Wschodem — Francis L.�. Hsu, Erik Erickon, 
Hazel Hiltson stykali się z poczuciem wstydu w sensie „wstydu społeczeństwa”30. 
W ten sposób — szczególnie w Chinach, Japonii i Birmie — uwidaczniała się 
„wina społeczeństw”. To wszystko dokonywało się w rodzinach i było uzależnio-
ne od dyscypliny stosowanej przez rodziców względem dziecka, od systemu kar 
i nagród. Najważniejszą rzeczą było, aby nie narazić się na wstyd i złość. 

23  Por. tamże.
24  J. geany, Scham und Verwischung körplecher Grenzen im frühen Kofuzianismus, w: „Minima 

Sinica“ 13 (2001), nr 2, s. 37. 
25  Por. tamże.
26  Por. 聖經, Sinica Sacra Scriptura [Psalmy w j. chińskim], Hong �ong 1968, s. 837–1007.
27  Języka chiński (mandaryński) jest językiem tonalnym, zawiera 4,5 tonu.
28  F.�.H. so, Wu. Ching-Hsiung’s Chinese Translations of Images of the Most High in the Psalms, w: 

Bible in Modern China, The Literaty and Intellectual Impact (Monumenta Serica Monograph Sieries 43),  
s. 346.

29  Takie teorie podają np. Lévy Bruhl, Theodor W. Danzel; por. eberharD, dz. cyt., s. 1.
30  Por. tamże, s. 2.
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Poczucie winy i poczucie wstydu skorelowane są ze specyficznymi typami 
kultury. Prymitywne kultury zasadzające się na życiu wspólnotowym bardziej 
akcentują wstyd wobec rodziny i grupy. Natomiast kultury wielkomiejskie pod-
noszą ważność internalizowania własnej, indywidualnej odpowiedzialności. Na 
przykład kultura japońska, jak pisze Ruth Benedict w The Chrysanthemum and 
the Sword, „(...) była odbierana jako kultura wstydu”, a wynikało to z wczesnych 
badań31. Według etnografów i psychologów społecznych, chińskie społeczeństwo 
może być także postrzegane jako „społeczeństwo wstydu”32. Jest to zgodne z ana-
lizą Hisauyki Miyakawy, badacza kultury i religii chińsko-japońskiej. Zasada  
taostyczno-konfucjańska uczy: „Nie kłamać w ciemnościach”. W książce Book 
of Poetry można przeczytać: „Bądź wolny od wstydu w części swojego domu”. 
Ten sam przykład cytowany jest też w książce Book of Means. Neokonfucjańska 
elita dynastii Sung wysoko ceniła mądrość słów tej księgi. Współcześni chińscy 
uczeni bronią przewagi (wyższości) wstydu jako zasady etyki społecznej w cy-
wilizacji chińskiej33. Wstyd zwykle wiązany jest z eksponowaniem czegoś lub 
kogoś wobec „oczu innych ludzi”. Dlatego też i oczy bóstw nie tylko widzą czło-
wieka, ale nawet jego złą intencję. 

Nie można jednak spoglądać na Chiny tylko przez pryzmat konfucjanizmu. 
Trzeba dostrzec także ważność taoizmu, który w przeszłości nie zawsze był po-
dzielony na taoizm religijny daojiao 道教 i filozoficzny daojia 道家34. W sen-
sie filozoficznym człowiek doskonały, chen-ren 真人, to ten, który posiada takie 
cechy, jak np. długowieczność połączoną z t’ai-ping 太平, wielkim pokojem. 
W najwcześniejszych pismach taoistycznych, T’ai-p’ing’ching35, boski mistrz 
T’ien-sh 天師 powiedział: „Chociaż nie złamałeś prawa, ale jesteś winny” (TP�, 
r. 67), ponieważ człowiek ma sześć przestępstw destruktywnych, które mają 
wpływ na harmonię tchnienia (oddechu). „Nikt nie jest bez przestępstwa. Od uro-
dzenia do starości jakże wiele przestępstw człowiek popełnił” (TP�, r. 8). Tutaj  
ewidentnie TP� oznajmia winę nie tylko legalistycznie, moralnie, ale również 
w sensie religijnym — jako grzech naruszający naturę czy harmonię pierwszego 
tchnienia (oddechu). Ten rodzaj grzechu nazywa się zhe 謫36 i znaczy wypędzenie 

31  Georg De Vos dochodzi do konkluzji na podstawie testu w j. japońskim TAT (Thematic Apper-
ception Test), że wina w Japonii nie jest powiązana z nadnaturalnymi sankcjami (grzechu), wywodząc 
się od systemu lojalności w tradycyjnym japońskim społeczeństwie, ale związana jest z naturą i inter-
personalnymi relacjami w rodzinie, głównie w relacji matka – dziecko.

32  Por. eberharD, dz. cyt., s. 4.
33  Por. H. MiyaKawa w swoim wykładzie, The Concepts of Guilt and Shame in Chinese Thought, 

31 XII 1979 r. Niestety autor nie posiada więcej danych, aby określić miejsce wykładu, czy ewentu-
alną publikację, posiada tylko kopię maszynopisu.

34  Por. tamże, s. 2.
35  Będziemy określać skrótem TP�.
36  �orzystam z: A New Practical Chinese-English Dictionary, 最新實用漢英字典, The Far East 

Book Co., LTD. Taipei. Słowo to oznacza również ukaranego przestępcę.
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z nieba. We wczesnym taoizmie za rezultat grzechu uważano chorobę. Choremu 
mówiono, aby żałował za swoje grzechy, bo to dopomoże mu wyzdrowieć. Po-
pełniane grzechy charakteryzowały się gradacją swojej wagi. I tak, mały grzech 
kosztował 3 dni życia, podczas gdy jeden ciężki grzech skracał życie o 300 dni. 
Dobre uczynki odwrotnie — wydłużały życie37 o określoną miarę. Niebo wiedzia-
ło o grzechach ludzi, ponieważ w każdym organie, w każdej części ciała miesz-
kały bóstwa. Aby uniknąć kontaminacji, uchodziły one z ciała, gdy miał miejsce  
grzech. Przykładowo, jeśli bolała głowa, to dlatego, że stróż–bóstwo strzegący 
głowy był nieobecny — z powodu popełnionego grzechu.

Od początków religijna myśl taoistyczna, wprowadzając koncepcję grzechu, 
sięgała po wizję piekła38. Zgodnie ze źródłami TP�, kiedy życie zbliżało się do 
końca i czas życia się zmniejszał, a pozostawało jeszcze mnóstwo grzechów bez 
rozliczenia, dusza–ciało było skazane na banicję, zhe 謫, pod ziemię i tam prze-
śladowane i uciskane pokutniczą pracą.

Taoistyczna koncepcja grzechu sięga początkami czasów antycznych, co znaj-
duje swoje potwierdzenie w wielu księgach, natomiast niewiele można się dowie-
dzieć o winie czy grzechu z nauki konfucjańskiej39. Wyjątek stanowi tutaj Book of 
History. To w niej często wypomina się królowi jego grzechy, także te popełniane 
przez jego poddanych (rozdz. T’ang-shih 湯誓, T’ai-shih 泰誓). �iedy idealna 
dynastia Chou wygasała, idealny król odpokutowywał grzechy swojego ludu,  
a każdy poddany pokutował za grzechy króla40.

W konfucjańskich Analects niewiele jest odniesień do winy i grzechu. An-
tyczni Chińczycy wierzyli w boską hierarchię, na czele której stało Niebo czy 
Shang-ti 上帝 – najwyższa siła. Pokrewne bóstwa miały konotacje w codzien-
nym ludzkim życiu. Podobną konotację odnajdujemy w teologii taoistycznej. Jest 
to możliwe, ponieważ TP� odziedziczyła konfucjańską koncepcję grzechu i ją 
akcentowała41. 

Powyższa inwencja nie jest więc zasługą myśli taoistycznej. Z powodu rela-
cji pomiędzy grzechem i chorobą warto nadmienić, że — jak wzmiankuje roz-
dział T’an-kung z księgi The Book of Rites — jeden z uczniów �onfucjusza, 
o imieniu Tzu-hsia 子夏, stracił wzrok i skarżył się na swoją ślepotę Niebu, a na 
dodatek był niewinny. Pouczony przez przyjaciela, Ts’eng Shen, wyznał swoje 
błędy — bo któż ich nie popełnia. Obecnie wiadomo, że w Chinach od czasów 

37  Por. MiyaKawa, art. cyt., s. 11.
38  Z uwagi na brak danych nie potrafię podać, czy koncepcja piekła pochodzi od taoizmu, czy 

też została zapożyczona od buddyzmu. Istnieje też inne prawdopodobieństwo: że została wytworzona 
przez wczesne wierzenia tubylcze.

39  Por. MiyaKawa, art. cyt., s. 11.
40  Por. tamże.
41  Por. tamże, s. 12.
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antycznych każda choroba i tragedia ludzka była rozumiana i przyjmowana jako 
rezultat grzechu.

Chińska koncepcja winy i grzechu może zostać nazwana wytworem taoistycz-
no-konfucjańskiej syntezy42. Jest zatem elementem synkretycznym w kulturze 
Chin. Ilustruje ją zdanie: „Nie kłamać w ciemnościach” — ta zasada była cytowa-
na przez neokonfucjanistów począwszy od dynastii Sung. W konfucjańskiej Ana-
lects of the Two Maters Ch’eng znajdujemy takie zdanie: „Nauka rozpoczyna się 
od: Nie kłamać w ciemnościach”. Zaś biografia Chan T’i-jen 詹體仁, ucznia Chu 
Hsi’s, mówi, że to on uczynił tę regułę, aby zachować szczerość, hengxin 誠心,  
i pozostać pełnym szacunku w samotności.

Ciekawy epizod znajdujemy u Su Ch’e, w słynnej księdze Shan-shu 善書 (Edi-
fying Book). We wstępie pisanym przez Hsiao Te-hsüan znajdujemy wyjaśnienie  
tytułu:

Ludzki umysł jest jak lampa. Cnota mędrca świeci bardziej w czterech kierunkach 
stałym światłem, a lampa umysłu idioty jest ciemna swoją miernością, czasami świe-
ci, a czasami nie świeci i pozostaje w ciemnościach. Ale przez swobodę działania 
ciemność zwraca się ku światłości. Jeżeli nie może zrozumieć dobrych i złych czy-
nów, pozostaje w ciemnościach. Jeżeli oczyści swoje serce opuszczając śmietnik, 
zostaje wprowadzony na właściwą drogę swojej świadomości bez cienia wstydu, jest 
w świetle, poza ciemnościami43.

Generalnie chińska myśl filozoficzna traktuje zło jako brak dobra, a nie jako 
rzeczywistość samą w sobie. Poczucie winy i grzechu nigdy nie było w Chinach 
wystarczająco zgłębiane. Działo się tak dlatego, że eklektyczne religie chińskie 
znajdowały się pod despotyczno-biurokratyczną kontrolą dynastii44. Przez pięć 
tysięcy lat Chińczycy kładli nacisk na uczciwość w pracy, oszczędność. Spo-
łeczne życie ludzi regulowała etyka nauczania zakorzeniona w chińskiej filozo-
fii. Chociaż struktura społeczeństwa chińskiego ulegała na przestrzeni dziejów 
wielu przemianom, to jednak relacje ojca i syna, męża i żony, brata z bratem, 
przyjaciela z przyjacielem, przełożonego z pracownikiem, kobiety i mężczyzny, 
osób w podeszłym wieku i młodych czy — nawet — sąsiadów między sobą, 
nie zmieniły się. Oczywiście, że moralność młodego pokolenia zawsze pozo-
stawiała i pozostawia wiele do życzenia. Pod tym względem Azjata nie różni 
się od Europejczyka. Współcześnie stało się to przyczyną demoralizacji narodu 
chińskiego — z narkomanią, prostytucją, chorobami wenerycznym, a od kilkuna-
stu lat także z wirusem śmiertelnej choroby Aids45. Jednak oficjalnie, publicznie, 
w Chinach o tym się mało mówi.

42  Por. tamże.
43  Por. tamże, s. 14.
44  Por. tamże, s. 15.
45  T. De bary, W.T. chan, ch. tan, Sources of Chinese Traditions, t. II, Columbia 1960, s. 145–

146. Azja, po Afryce, posiada największą statystykę osób nią zarażonych.
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Na uwagę zasługuje wyrażenie często i chętnie przez Chińczyków używane: 
shih-lien 失臉 czy dioulien 丟臉46 — „stracić twarz”. Hu Hsien-chin w The Con-
cept of Face pisze, że lien 臉 twarz zintegrowana jest z osobą, z dobrym charak-
terem, z posiadanym zaufaniem społecznym, z osobą, która powinna uczciwie 
i sprawiedliwie odgrywać swą rolę społeczną. Niemoralne i przykre zachowa-
nia społeczne rozumiane są jako „utracenie twarzy”47, a to spotyka się z ostrą 
krytyką — także publiczną — i implikuje utratę zaufania do danej osoby. Oba-
wa i lęk przed utratą twarzy jest mocniejsza niż strach przed fizycznym bólem. 
„Stracić twarz” to zgubić siebie – shihren 失人, można też rozumieć jako zgubić 
swój charakter, shihge 失格48. Często rodzice mówią swojemu dziecku, aby sta-
rało się o zachowanie twarzy swojej rodziny, czy nauczyciel uczniowi, aby nie 
zagubił twarzy swojego nauczyciela. Osoba, która „traci twarz” dioulien 丟臉, 
nie może żyć w zgodzie z oczekiwaniami i ustaleniami społecznymi, nie może 
pełnić swojej roli, ponieważ łamie zasady. Jest więc wyśmiewana, pogardzana 
i wykluczana z towarzystwa49. Reakcja społeczeństwa nie tylko zwrócona jest 
bezpośrednio przeciw winnemu. Społeczny ostracyzm dotyka także jego rodziny, 
a nawet przodków.

„Poczuciu utraty twarzy”, implikującemu doznanie wstydu osobistego i rzu-
tującemu negatywnie na relacje wspólnoty rodzinnej i społecznej, towarzyszyły 
liczne samobójstwa50.

Według Helen M. Lynd i jej analizy w On Shame and the Search for Iden-
tity, koncepcja wstydu rozumiana jest sama przez się jako akceptacja słusznych 
elementarnych wartości społeczeństwa, jako konserwatywnego agenta. �onser-
watyzm zaś to typowa cecha tradycyjnego chińskiego społeczeństwa. W tym 
społeczeństwie istniały różne klasy społeczne wraz z systemem wartości usta-
nowionym przez �onfucjusza i przyjętym przez wyższe klasy elit chińskich, dla 
których stał się on ideałem. �lasy wyższe miały nadzieję, że niższe warstwy 
społeczne będą się stopniowo edukowały w stronę tego ideału, ale nie, że będą 
oczekiwały na jego spełnienie. Trudno wejść głębiej w odniesienie do warstw 
najniższych społecznie. Większość materiałów pisanych znanych dzisiaj powsta-
ła wśród elity chińskiej. 

46  Oba te wyrażenia: shih-lien 失臉 czy dioulien 丟臉 słyszałem bardzo często w relacjach: 
Chińczyk z Chińczykiem. Częściej w potocznym użyciu jest dioulien 丟臉. Obydwa znaczą to samo. 
W naszym rozumieniu powiedzielibyśmy: zgubić honor, być pozbawionym honoru, nie mieć wartości. 
Trudno też mi to do końca wyrazić, ponieważ nie istnieje takie określenie w żadnej innej kulturze.  
Posługuję się tylko obrazem przybliżeniowo-porównawczym.

47  C.H. hsien, The Chinese Concept of „Face”, „American Anthropologist” (1944), nr 46, s. 46.
48  Por. tamże, s. 50.
49  Por. eberharD, art. cyt., s. 4.
50  Por. tamże, s. 119–120.
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Wolfram Eberhard, wybitny znawca kultury chińskiej, stwierdza, że chiń-
skie społeczeństwo jest społeczeństwem wstydu, a zachodnie — społeczeństwem 
winy51. Warto przyjrzeć się zagadnieniu winy. Chińskie słowo „przestępstwo”52 
jest równoznaczne ze słowem „grzech”, czyli wina – zbrodnia – grzech tworzą 
jeden łańcuch. Trudniej jest wyrazić słowo „wstyd”. W języku angielskim posia-
da wiele znaczeń. Język niemiecki w sposób jasny określa słowo wstyd: Sham, 
Shande. Najbardziej popularne chińskie określenie to: ch’ih 恥, które w rozpisie 
w pierwszym determinancie ma znak er 耳 ucho, i wiele razy już wspomniany 
znak xin 心. Według wyjaśnień leksykografów, to uczucie, które jest przyczyną, 
że uszy stają się czerwone. W tym połączeniu następuje ciekawa, psychologicz-
na korelacja wstydu (w którym bierze udział twarz) i winy (ze „słuchowym” 
strofowaniem). Niestety, nie istnieje żaden chiński znak, będący oznaczeniem 
wstydu, a odnoszący się do wizualnej ekspozycji53. Istnieje jeszcze jeden znak 
na oznaczenie wstydu, częściej używany w mowie potocznej: xiu 羞54 – brudny, 
upokorzony, zraniony. W popularnych chińskich konwersacjach występuje słowo 
ts’an-k’ui – zawstydzony, którego podstawowe znaczenie to „brudny”, które ma 
konotację z przykrym zapachem (wei). Słowo wei (przykry zapach) zostało przez 
buddystów użyte na określenie grzechu55. Po raz pierwszy stało się to w V w. 
po Chr. Termin lien-xin 廉心 (nieśmiały, wstydliwy, lękliwy) w swym podsta-
wowym znaczeniu zawiera odniesienie do „czystego serca”. Dlatego buddyjski 
„raj” to miejsce nazwane ching-t’u 清土, „czysta ziemia”; „czysta ziemia kwitnie 
dookoła, jej liście zlewają się razem”56. Widzimy więc, że koncepcja wstydu po-
wiązana jest z „brudem” i z „zapachem”. Słowo „wstyd” w języku chińskim nie 
ma konotacji z wizualną ekspozycją, czy brakiem akceptacji w społeczeństwie. 
Natomiast często używane jest jako synonim grzechu.

Na poziomie religijnym ch’ih 恥, każdy czyn przeciw tiandao 天道, Drodze 
Nieba, jest wstydem. Na poziomie instytucjonalnym ch’ih 恥, zmysł wstydu, jest 
wewnętrzną kontrolą. Na poziomie antropologicznym57 ch’ih 恥 oznacza lęk, 

51  Por. eberharD, dz. cyt., s. 7.
52  Zarówno język chiński, tak jak i angielski wyraża to w słowie crime – przestępstwo.
53  Por. tamże, s. 12. Warto zauważyć, że już w klasyce chińskiej pojawiają się zwroty „utraty twa-

rzy”. W dodatku główne znaczenie znaku „twarz” lien 臉 ma konotację z kolorem. Podobnie chiński 
znak „seks” posiada jasne odniesienie do impresji oczu.

54  Por. eberharD, dz. cyt., s. 12. Oba znaki chi i xiu posiadają ten sam korzeń ru, który jest odpo-
wiednikiem greckiego słowa αισχηυνη – aischune, wstyd dla rzeczy brudnych, w przeciwieństwie do 
pięknych, które użył Platon w Σιμποσιο – Simposio.

55  Por. tamże.
56  Por. Daoshi, Fayuan zhilin to kompilacja Anthology of the Gardens of Dharma and the Groves 

of the Pearls of Doctrine, tł. z chińskiego w: „Philosophy East West. A Quarterly of Asian and Com-
parative Thought”, t. XXXIV, (1984), nr 3, s. 294.

57  Dachuan, art. cyt., s. 159. 
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niepokój, który wzmacnia się, jeśli odrzuca się powrót do samego siebie czy 
archetypu58.

Wstyd działa jako sankcja powiązana z moralnym zachowaniem. W nie-za-
chodnich społeczeństwach antyspołeczne postawy były eliminowane przez wstyd, 
wtedy gdy trudno było o dowody winy. Wina jest sankcją wewnętrzną, natomiast 
wstyd zewnętrzną, doznaną od innych i przez innych59. W społeczeństwach wsty-
du (Chiny, Japonia, �orea) człowiek krytykowany przez innych (plotki, obmowy, 
publiczne zawstydzenie, utrata reputacji, „utrata twarzy” — w kulturze chińskiej) 
doznaje silnego poczucia wstydu. Zgodnie z Helen Merell Lynd60 i Helen B. Le-
wis, wstyd dominuje nie tylko w społeczeństwach nie-zachodnich, ale również 
w społeczeństwach zachodnich, jest moralną sankcją — tu jednak bardziej do-
minuje poczucie winy. Chrześcijanin, który zgrzeszy, automatycznie czuje się 
winny. Dobrą ilustracją wewnętrznego wstydu jako moralnej sankcji może być 
konfucjańska moralność elit61, gdzie być moralnym znaczyło być lepszym, niż 
pospolity lud. Jak pokazuje literatura chińska, niskie klasy społeczne żyły pod 
ogromnym ciężarem poczucia winy i grzechu62. Wina obejmuje konkretne wy-
darzenia, wstyd zaś łączy całość wydarzeń. W przypadku winy mamy pewne 
zasady moralne, a jeśli je złamiemy, podnosi się poczucie winy. Osoby wycho-
wane w katolicyzmie uczą się rachunku sumienia w oparciu o Dekalog i zasady 
nauczania �ościoła. Zaś przed przyjęciem pierwszy raz sakramentu �omunii św. 
przystępują najpierw do pierwszej spowiedzi. Następuje formacja sumienia. Do 
jego wzrostu przyczyniają się rodzice, wychowawcy, kierownicy duchowi. 

Wstyd jest doświadczeniem pozbawienia szacunku dla siebie samego. Czyni 
osobę doznającą wstydu jak sparaliżowaną, szukającą ukrycia. W konfucjańskim 

58  Taka wizja nie jest imaginacją. Może to być udowodnione na podstawie konfucjanizmu ukazu-
jącego antycznych królów i mędrców, np. Yao 堯 i Shun 舜, a także w taoistycznych wierzeniach do-
tyczących czystości człowieka, „powrót do niemowlęctwa”. Człowiek poszukuje ideału osobowego, 
jak wykazują badania wielokulturowe, swojego archetypu. Oczywiście typowym przykładem może 
być �sięga Rodzaju, ukazująca stworzenie człowieka na obraz Boga. Dla chrześcijan Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem — archetypem człowieka.

59  M.N. ng, Internal Shame as a Moral Sancion, w: Journal of Chinese Philosophy, t. VIII, Hawaii  
USA, s. 75.

60  H.M. Lynd wysuwa tezę, że poczucie wstydu prowadzi do odkrycia naszej indywidualnej 
tożsamości. Wydaje się to wątpliwe, ponieważ przykłady pokazują, że wstyd prowadzi bardziej do 
okrywania norm, załączonych oczekiwań naszych ról, niż do odkrywania naszej tożsamości; por. 
tamże, s. 85.

61  Cytowany już przez nas W. Eberhard w swoje słynnej książce: Guilt and Sin in Traditional 
China, na s. 10, używając porównania: noblesse oblige, porównuje elitę konfucjańską do europej-
skich arystokratów, którzy przyznawali tytuły szlacheckie, chociaż nie zawsze byli szlachetnie uro-
dzeni, a zdobywali szlachectwo dzięki zasługom i egzaminom państwowym. Podobnie w Europie — 
niektórzy arystokraci nie zawsze byli szlachetnie urodzeni, a tytuły przyznawane były przez zasługi 
wojenne, zdobyte w obronie ojczyzny.

62  Por. eberharD, dz. cyt., s. 82.
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ideale osoba sparaliżowana przez wstyd osądza swoje postępowanie po sposobie 
zachowania elit i staje się nikim dla samej siebie. Jako ofiara zewnętrznego wsty-
du znika ze wspólnoty — poszukuje ucieczki w izolację63. Powstaje pytanie: Jak 
taka osoba może uwolnić się od doświadczenia wstydu? Przez spowiedź, pokutę 
i wybaczenie. Uczucie ulgi w sakramencie pojednania przychodzi przez odpusz-
czenie grzechów: „I ja odpuszczam tobie grzechy... Idź w pokoju i więcej już nie 
grzesz”. Przebaczenie jest częścią systemu, w którym wina funkcjonuje jako mo-
ralna sankcja. Czy nie to samo jest ze wstydem? Można zaryzykować stwierdze-
nie, że tak, chociaż trudno tu odkryć mechanizm działania. Osoba z poczuciem 
wstydu z wielkim zaangażowaniem odda się, poświęci słusznej sprawie i dopóty 
czynić będzie dobro, dopóki nie odczuje ulgi przebaczenia (zrehabilitowanie się 
za swoje występki, grzechy). Natomiast osoba, która nie ma poczucia wstydu 
i utraciła całkowicie swój status, staje się obojętna. Jak następuje pojednanie? 
W przypadku wstydu zewnętrznego osoba usunięta ze wspólnoty (rodzinnej, za-
konnej, narodowej) kompensuje swój utracony status przez dobre uczynki (czę-
sto jest to rodzaj terapii) i powraca do swojej wspólnoty, która obdarza ją znów 
zaufaniem, pomagając jej w dojrzewaniu. Zaś w przypadku wstydu wewnętrzne-
go rozwiązanie leży w zapewnieniu ponownej zgody. Niezbędne okazuje się po-
słuszeństwo, pokora, moralny system wartości. Różnica pomiędzy zewnętrznym 
i ewnętrznym wstydem jest jak między winą i wstydem — z różnicą gradacji64. 
Wstyd nie jest moralną zasadą. Wszystko jest dobrze, kiedy uczynek zgadza się 
z prawem. Społeczeństwa wstydu bazują wyłącznie na społecznych wartościach; 
tam nie ma mowy ani o grzechu, ani o winie. Oczywiście jest kara, ale jako spo-
łeczny faktor wstydu. W kontraście — koncepcje grzechu i winy są i społeczne, 
i transcendentalne; wina i kara są społecznymi faktorami. Podczas gdy system 
wartości zbudowany na wartościach transcendentnych ma wartości absolutne, 
system wartości bazujący nie tylko na społecznych wartościach posiada skłonno-
ści relatywistyczne z otwarciem na zmiany. 

Chińska „utrata twarzy” wiąże się ze wstydem, a wstyd zakłada utratę statusu 
społecznego. W każdym przypadku wstyd jest przeciwieństwem honoru. Utrata 
honoru jest utratą statusu – ta ważna myśl konfucjańska znajduje odbicie rów-
nież w praktykach arystokracji w społeczeństwach Bliskiego Wschodu, Central-
nej Azji i antycznej Europy65. Według konfucjańskiego systemu, niemoralne akty 
były przestępstwem i należało je karać. Jednak prawo było raczej dla niższych 
klas, nie zaś dla klasy panów. Prawdziwy konfucjanista nie boi się bóstw i du-
chów, raczej boi się naruszenia porządku kosmicznego i społecznego. Wszak 
przestępstwa były pogwałceniem tych dwóch porządków. Posiada on, jak każda 

63  M.N. ng, Internal Shame as a Moral Sancion, w: Journal of Chinese Philosophy, s. 83.
64  Por. tamże, s. 85. 
65  Por. tamże, s. 123.



Poczucie winy, Poczucie wstydu i grzech w kulturze chińskiej �� ��

osoba religijna, zinternalizowany, społeczny kod. Czuje się zawstydzony w przy-
padku narażania się na złe uczynki, jeśli ktokolwiek wie o jego antyspołecz-
nej i antykosmicznej postawie, zakłócającej harmonię tych dwóch porządków. 
W tradycyjnych Chinach wstyd zawsze odgrywał niezwykle doniosłą rolę, ale 
nie w konwencjonalnym znaczeniu amoralnego wstydu odczuwanego jako emo-
cja. W rzeczywistości wstyd i wina działają w ten sam sposób. Chińska kultu-
ra podtrzymywała odpowiedzialność za zachowania i strzegła dobrego imienia 
w rodzinie, ponieważ aspołeczne postawy przynosiły wstyd rodzinie, a nawet 
rozciągały się na przodków. Wierzono bowiem, że i przodkowie czynili akty nie-
moralne, skoro tak dzieje się w tej chwili w rodzinie66.

�ultura wstydu, xiuchigan de wenhua 羞恥感的文化, bazująca tylko na 
wstydzie, nie może istnieć67. Należy więc zadać pytanie: Jak kultura chińska ba-
zująca na wyłącznym poczuciu wstydu może istnieć? Jak ten fenomen wyjaśnić? 
Okazuje się, że u Sun Longji znajduje się określenie „poczucie winy”, xin zhon 
gandao zuiguo 心中感到罪過, w dosłownym tłumaczeniu „poczuć winę w ser-
cu”68. A więc jednak kultura chińska nie bazuje wyłącznie na poczuciu wstydu, 
mimo iż wstyd posiada zdecydowaną przewagę nad winą.

W chińskim społeczeństwie koncepcję grzechu zaszczepił buddyzm, a konfu-
cjanizm podniósł moralność klas średnich i niskich69. Literatura chińska XIX w.
pokazuje, że elity utraciły poczucie wstydu, a także sens swojej wielowiekowej 
misji, obowiązku i odpowiedzialności. Oprócz chińskiej literatury, również księ-
gi shan-shu 善書 stawały się coraz bardziej odległe od zasad konfucjańskiej 
etyki70.

Istnieje niezdrowe i zdrowe poczucie winy. To pierwsze, w doświadczeniu 
religijnym bywa traktowane jako narzędzie do uzyskania poprawy. Ten rodzaj 
poczucia winy wynika z faktu, że człowiek nie realizuje czyichś oczekiwań i owo 
poczucie jest niezwykle destrukcyjne. W wychowaniu religijnym często poczu-
cie winy ciąży nad ludźmi jak skała, która może się w każdej chwili oberwać. 
Istnieje zdrowe poczucie winy za to, że się odchodzi od własnej linii rozwojowej, 
nie realizuje ważnych dla siebie wartości czy krzywdzi innych71. Tutaj pokuta jest 
czymś właściwym i skutecznym. Ciekawa jest historia z Opowieści chasydów 

66  A.�.M. Lin, Traditional Chinese Medical Beliefs And Their Relevance For Mental Illness And 
Psychiatry, w: W. Kubin, Z.Z. Kubin (red.), Normal and Abnorlam Behaviour In Chinese Culture, 
Leiden 1981.

67  Por. P. santangeLo, Il „Peccato” in Cina, Bene e male nel Neoconfucianesimo dalla metà del 
XIV alla metà del XIX ssecolo, Bari 1991, s. 146.

68  Por. tamże, s. 147.
69  Por. tamże, s. 124.
70  Por. tamże, s. 125.
71  Por. A. wiśniewski, Psychoterapia a religia: konflikty i współdziałanie, TPow, nr 8, (2005), 

s. 10.
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Bubera, kiedy to uczeń przychodzi do mistrza i pyta: „Jak to jest, że w opowie-
ści, którą głosisz, nie ma ćwiczenia się w pokorze? Przecież to bardzo ważne”. 
A mistrz mu odpowiada: „Ćwiczenie się w pokorze jest największą zarozumiało-
ścią, gdyż prawdziwa pokora bierze się ze zdziwienia nad światem”72.

W ujęciu kultury świata zachodniego istnieje jasne rozróżnienie między prze-
stępstwem a grzechem. Ogólnie mówiąc, wszystkie przestępstwa są grzechem, 
ale nie każdy grzech jest przestępstwem. Chiński język przy tylu tysiącach zna-
ków nie używa dla grzechu i przestępstwa jasno określonych terminów73. Pomi-
mo swojej logiczności, w tej materii nie oddaje istoty rzeczy, jest dziwnie nie-
precyzyjny. Wspomniane wyżej słowo zhui 罪 ma trzy podstawowe znaczenia: 
przestępstwo, kara za przestępstwa i grzech. A wspomniany znak guo 過 oznacza 
kryminalny akt, który został popełniony, ale nieumyślnie, bez jakiejkolwiek in-
tencji74. Niewątpliwie wszystkie przestępstwa są grzechami: zhui 罪 i guo 過, 
ale nie wszystkie naruszone moralne normy ustanowione przez bóstwa są prze-
stępstwami karanymi przez prawo75. Wstyd zawsze był — i nadal jest — obecny 
w każdej kulturze i religii, choć w niejednakowym stopniu. 

Obecna kultura massmediów ma niewątpliwie wpływ na kryzys religii i wia-
ry. �ryzys wiary towarzyszył �ościołowi od początków jego istnienia. Początki 
tego zjawiska odnajdujemy już w czasach apostolskich. Wielu ludzi powracają-
cych do nowej religijności odrzuca takie rzeczywistości, jak pokuta, poczucie 
grzechu, winy, wstydu itd. Podobnie jak dla Spinozy, także dla wielu współczes-
nych ludzi Bóg stanowi wewnętrzną przyczynę wszechrzeczy, co oznacza, że 
wszyscy ludzie są w Bogu i poruszają się w Nim, chociaż nie znaczy to, że się 
z Bogiem utożsamiają76.

Chińskie słowo weiji 危急 oznacza kryzys. Wei 危 — niebezpieczny, a ji 急 —  
pilny, nagły. Ten znak, jak widać, w dolnej części połączony jest z xin 心 – serce. 
Oznacza on, że z kryzysu zawsze jest wyjście, czyli nie ma sytuacji bez wyjścia77. 
Wejście w stan grzechu oznacza wejście w stan kryzysowy. Oczywiście w zależ-
ności od materii grzechu i od tego, jak długo utrzymuje się stan grzechu, kryzys 
może być większy lub mniejszy. W chińskiej literaturze, w T’ai-shan, znajduje-
my taki fragment:

72  Por. tamże.
73  Wynika to z odrębności kultur i religii. Takie same wyrazy są używane zarówno w kontekście 

społecznym, jak i religijnym.
74  Por. eberharD, dz. cyt., s. 13.
75  À propos prawa w Chinach: zostało ono przejęte od Japończyków z modyfikacjami na grunt 

chiński. Japończycy przejęli je od Niemców, a Niemcy od Rzymian (prawo rzymskie).
76  S. wieLgus, Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczes-

nym świecie, „Nasz Dziennik” (7–8 luty 2004), s. 19.
77  Nie spotkałem takiego wyjaśnienia słowa „kryzys” w innych językach ideogramowych, jak 

w języku chińskim.
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�to czyni dobre uczynki bez oczekiwania nagrody, należy do najwyższej klasy ludzi. 
�to czyni dobre uczynki oczekując nagrody, należy do średniej klasy ludzi. �to czyni 
dobre uczynki oczekując nagrody i nie czyni dobrze, zwraca się do złej akcji, należy 
do najniższej klasy ludzi. Nieszczęście i szczęście nie potrzebują drzwi — człowiek 
sam woła je. Nagrody dla dobra i zła są jak cień podążający za obiektem. Na niebie 
i ziemi unoszą się duchy, które kontrolują przemoc. W zależności od wagi przemocy, 
biorą rachunek osoby: jeżeli rachunek jest zmniejszony, osoba będzie biedna, spotka 
ją żal i cierpienie, inni ludzie pogardzą nią. �ara i nieszczęście będą zawsze przy niej. 
A życia odda z oddechem, umrze. Wtedy przystąpią do niej duchy. �tokolwiek czyni 
dobre uczynki, nie oczekując nagrody, należy do wyższej klasy ludzi. A ktokolwiek 
czyni dobre uczynki oczekując nagrody, należy do średniej klasy ludzi. A ktokolwiek 
wie o nagrodzie, a nie czyni dobrych uczynków, a odwraca się do złych uczynków, 
należy do najniższej klasy ludzi. Nieszczęście i szczęście nie potrzebują drzwi, czło-
wiek sam woła je. Nagrody dla dobrych i złych są jak cień, który podąża za obiek-
tem. Na niebie i ziemi Trzech Tarasów78, które pamiętają głowę osoby i jej grzechy. 
W dodatku, w ludzkim ciele są trzy personalne duchy, które co 27 dni lecą zobaczyć 
niebiańskich oficjalistów i zdać raport z grzechów osób. I każdego ostatniego dnia 
miesiąca bóg ziemi czyni to samo79. 

Powyższy fragment, a także inne teksty tego rodzaju pokazują, że Chińczycy 
nie wierzyli w ślepe fatum, ale w indywidualną odpowiedzialność za swój los 
i popełniane czyny. Jak pokazuje John Honigman w Understanding Culture, że 
chociaż czyny mogły pozostawać nieznane społeczeństwu, to jednak bogowie80 
o nich wiedzieli i w zależności od tego, czy były dobre, czy złe, przyznawali 
nagrodę lub karę81.

Jaka jest korelacja pomiędzy naruszeniem (pogwałceniem) i karą? Poczucie 
winy i poczucie grzechu wiąże się z naruszeniem” relacji społecznych. Więc nie-
właściwe zachowania społeczne powinny być ukarane przez ludzkie prawo — 
zgodnie z zasadami religii ludowych.

Wang shih tsu z okresy dynastii Ming przytacza dramatyczną opowieść, o bied-
nej rodzinie, która nie mając środków na utrzymanie córki, oddała ją do świątyni  
pod opiekę boga. Ten chciał ją zatrzymać i zgwałcić. Erudyta, który o tym usły-
szał, zaprzeczył jakimkolwiek prawom boga, a bóg nie zareagował. Doszło do 
walki i bóg został ranny. Erudyta obronił dziewczynę, ale nieco później bóg zde-
gradował erudytę, posługując się chińskim cesarzem.

Wydaje się, że chińska religia ludowa w okresie dynastii Han (206 r. przed 
Chr.), nie miała koncepcji grzechu, chociaż zapoznawała nadnaturalne istoty. Wie-

78  Duchy: Trzy Tarasy (san-t’ai) i północny Buszel (pei-tou) są konstelacjami (gwiazdozbiorami).
79  Cyt. z T’ai-shang pao-fa t’u-shuo, z Wprowadzenia, T’ai shang kan-ying p’ien; tutaj tł. z ang. 

por. eberharD, dz. cyt., s. 14.
80  Jak twierdzi Edmund Leach w Political Systems of Highland Burma: „(...) bogowie są prze-

dłużeniem społeczeństwa ludzkiego w nadprzyrodzone królestwo. To samo możemy odnieść do po-
pularnych chińskich postaw religijnych”.

81  Co więcej, John Honigman dodaje, że „Chińczycy wierzyli, że bóstwa karzą już grzeszne intencje,  
nawet jeśli akt grzechu nie został popełniony.
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rzono, że ludzie, którzy obrażali bóstwa, duchy, nadnaturalne istoty, nie czcząc 
ich, sprowadzali na siebie ich gniew. Bogowie mogli ich karać w zależności  
od posiadanej władzy, ponieważ moc władzy bogów była zróżnicowana. Należa-
ło się bogom przypodobać, aby nie otrzymać kary; karali zaś według własnego 
uznania. Takie wierzenia wyrażały oligarchię absolutną82.

Wraz z przybyciem do Chin buddyzmu w I w. po Chr., pojawiły się tak-
że dwie jego koncepcje: filozoficzna i ludowa. Tą ostatnią mógł zrozumieć 
nie edukowany lud. Buddyzm przyniósł idee grzechu i kary za popełnione 
grzechy83, a także piekła84 diyü 地獄 w wydaniu buddyjskim85. Według tej 
idei grzech popełniony za życia nie był natychmiast karany w życiu ziem-
skim, ale dopiero po śmierci. Pojawiało się zatem pytanie: Dlaczego tylu 
ludzi popełniających przestępstwa i akty nieczyste cieszyło się pomyślno-
ścią aż do śmierci, unikają kary w wymiarze ludzkiego prawa? 

Prebuddyjska etyka nie wyjaśnia nam tego pytania, ale odsyła nas do fatum, 
ming 命, które jest niezbadane i tajemnicze. Grzech, według buddyzmu ludowe-
go, nie odnosi się do obrażania pojedynczego bóstwa czy bóstw — tak jak to było 
wcześniej w ludowej chińskiej religii jeszcze przed pojawieniem się w Chinach 
buddyzmu. Ludowy buddyzm eliminuje też kaprysy i arbitralne reakcje bóstw. 
�ażda osoba traktowana jest mechanicznie — zgodnie z prawem. Po pierwsze: 
„sala sądowa” nazwana jest yü 獄, to znaczy proces sądowy dotyczący spraw 
kryminalnych, ale nie finansowych. Po drugie: yü to więzienie, a po trzecie: „sala 
sądowa” z karą „w świecie, będącym pod naszym światem”, to znaczy dokładnie 
di ziemia, 地獄. Chińskie więzienie yü 獄 to miejsce przebywania przestępców, 
którzy poddawani są różnym torturom. Tylko niewielu z nich może przetrwać 
ciężkie próby, większość umiera na skutek odniesionych ran. Charakterystyczne 
wydaje się, że wspomniany ideogram yü 獄, oznaczający „więzienie”86, ozna-
cza też „piekło”87. Buddyjska koncepcja grzechu wiąże się z sądem, z poczuciem 

82  Por. eberharD, dz. cyt., s. 16.
83  Por. tamże, s. 17.
84  Przypomina ono kilkanaście tuneli połączonych ze sobą. Ukazuje kary, jakie otrzymują 

grzesznicy za swoje grzechy. Zauważyłem, że imaginacja człowieka różnych religii odnośnie piekła 
jest często podobna.

85  Chińskie słowo diyü 地獄, w dosłownym tłumaczeniu: ziemia–więzienie albo więzienie pod 
ziemią. Wydaje się, że właściwszym tłumaczeniem byłoby słowo „czyściec” – diyü 地獄, miej-
sce, gdzie większość grzeszników przebywa tylko czasowo. A ponieważ nie są jeszcze całkowicie 
„oczyszczeni”, pozostają w 地獄 na zawsze.

86  �orzystam z A New Practical Chinese-English Dictionary, 最新實用漢英字典, Taipei brw.
87  Por. tamże. Tutaj jak zwykle zadziałała wyobraźnia człowieka, bo niby w jaki sposób buddysta 

chiński mógł wyobrazić sobie piekło, jeśli nie językiem obrazu, który był mu znany. Zresztą w chrze-
ścijaństwie spotykamy podobne obrazy piekła, ognia i zapachu siarki, „kału i zgnilizny”, „ogromne 
ognie i dusze jakby w ciałach ognistych” (Ignacy Loyola przedstawia to w Ćwiczeniach Duchownych –  
Rozmyślanie o piekle; por. ignacio De LoyoLa, Ejercicios Espiritales, Quinto Ejercicio es Meditación 
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winy. Jak wyżej wspomnieliśmy, słowo zhui 罪 to przestępstwo (zbrodnia), gdy 
tylko doda się jeszcze jeden znak: fan 犯88 – pogwałcenie prawa, zaatakować, 
fanzui 犯罪 – popełnić grzech. Popełniającemu zło przestępcy (grzesznikowi) 
wydaje się, że jego czyny nie zobaczą światła dziennego, ale moce nadnatural-
ne wszystko widzą, dlatego też otrzyma stosowną karę, wprost proporcjonalną 
do swoich grzechów. �ara, chociaż jeszcze nie nastąpi w tym życiu, jest nie-
unikniona, a jej wymiar po śmierci będzie okropny. Jedyna droga, aby uniknąć 
straszliwych mąk, to gromadzić dobre uczynki. Jeśli zaś nie, to bilans będzie jak 
u zbankrutowanego handlowca: negatywny. Popularne ludowe koncepcje używa-
ją ludzkich symboli do odmierzania, niczym na wadze, zasług i złych uczynków. 
Warto zauważyć, że ludzie mając świadomość, szczególnie pod koniec życia, 
sal da ujemnego swoich zasług i poczucia winy, budowali pagody, wysyłali pie-
niądze na mnisze klasztory buddyjskie, karmili mnichów, przynosili jałmużnę 
i odbywali pielgrzymki do miejsc wskazanych przez mnichów89.

Buddyzm ludowy w Chinach w V i VI w. zawierał koncepcję łaski, która mia-
ła niewiele, albo nic wspólnego z winą, ponieważ buddyści wierzyli, że przyj-
dzie zbawiciel, Maitrey (Mi-lo), ocalić niektórych, a resztę potępić90. Podobne 
wierzenia można było zaobserwować w czasach dynastii Ming (XIII–XVI w.), 
jak również w niektórych sektach buddyjskich za dynastii T’ang (VII–X w.). 
Naśladowca wierzeń buddyjskich ufał, że nawet jeśli popełniał grzechy, bóstwo 
zaniesie go do raju bez osądzenia jego uczynków. Stąd niektóre, quasi-mesjani-
styczne ruchy w Chinach, takie jak Amitabha czy Kuan-yin, wskazują na nieważ-
ność moralnego życia, ponieważ przy założeniu tak działającej łaski pokuta nie 
była konieczna — wystarczała wiara w łaskę91. Był to pogląd wygodny — istoty 
nadprzyrodzone decydowały o zasłużonym losie człowieka. Odzwierciedlał też 
on strukturę absolutnej monarchii. Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że były 
też inne ruchy religijne i poglądy filozoficzne, które wskazując na koncepcję po-
czucia winy, koncentrowały się na pozytywnej wartości pokuty92. W buddyjskim 

del Inferno, nr 65–72, Madrid 1987, s. 76–78, lub mistycy, którym było dane zobaczenia piekła, np. 
�atarzyna ze Sieny, Faustyna �owalska i inni).

88  A New Practical Chinese-English Dictionary, 最新實用漢英字典.
89  Pielgrzymki, tak jak i post, nie są wymysłem chrześcijańskim. Czy pielgrzymka naprawdę 

uświęca? Jak pisze Tomasz a �empis, autor De Imitatione Christi: „Choroba mało kogo poprawia, jak 
mało kogo uświęca pielgrzymka”; zob. toMasZ a KeMpis, O naśladowaniu Chrystusa, �raków 1972, 
I księga, r. 23, nr 4. Ciekawa zbieżność: ludzie różnych kultur i religii, pomimo dzielących ich różnic, 
podobnie reflektują, poszukując pomocy Najwyższego. Zastanawiając się nad historią chrześcijań-
stwa, dostrzec można, że i tu miało miejsce np. kupowanie odpustów za pieniądze, zob. eberharD, 
Guilt and Sin in Trditional China, s. 19.

90  Por. tamże.
91  Por. tamże, s. 21.
92  Nie ma publicznych spowiedzi. Takie spowiedzi są znane tylko członkom szkół taoistycznych; 

por. chang Lu, Werner Eichhorn, w: Deutsche Akademie d. Wissenschaften, t. III, Berlin 1955, s. 322. 
Wydaje się jednak, że były one również w buddyjskich sektach w dynastii T’ang i wcześniej. Spo-
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rozwoju koncepcji łaski coraz bardziej podkreślano, że dobre uczynki pociąga-
ją za sobą sowite nagrody, zaś złe uczynki sprowadzają kary. Literatura okresu 
dynastii T’ang nie jest zainteresowana winą i grzechem, używa raczej określeń: 
„Ciesz się dniem dzisiejszym, ponieważ nie wiesz, co spotka cię jutro”93, czyli 
carpe diem. Buddyzm ludowy94 ulegał stopniowo zmianom, wprowadzając boską 
biurokrację, gradację boskich urzędów i ich stopni. Należy zauważyć, iż — dla 
porównania — w judaizmie, islamie i chrześcijaństwie (religie monoteistyczne)
jeśli chodzi o zasługi i grzechy od początku nic nie zostało zmienione. Filozofia 
buddyjska na wstępie wprawdzie zakładała dobro natury ludzkiej, ale „w czasie” 
(kalpa - era, „czas świata”) nastąpiła zmiana z dobrej natury w złą. System kar — 
z karą piekła — musiał więc zostać ustanowiony, celem ukarania grzeszników95. 

Jedno z opowiadań buddyjskich na temat grzechu mówi, że kiedy chaos się 
dzielił, został stworzony mężczyzna z korzeniem grzechu i kobieta z grotą grze-
chu. Jeżeli grzech łączy się z grzechem, gromadzi się on i nie może już zostać 
usunięty. Zbiera się tak, jak zbiera się coś twardego i staje się górą, lub jak coś 
płynnego, co staje się morzem. Jaki może być tego koniec, jeżeli grzechy ciągle 
się zbierają? Jak mówi Tai Jia: „Przy grzechach, które zesłane są z nieba, można 
jeszcze ujść, jeżeli jednak sami je zawiniliśmy, nie możemy dalej żyć. Grzesznicy 
nie powinni się razem zbierać, wtedy nie będą mogli grzeszyć. Według Buddy, 
aby naprawić świat trzeba się od niego odwrócić. Tak oto powstali buddyjscy 
mnisi i mniszki”96.

Chińskiemu buddyzmowi brakuje określenia granicy radykalnego zła. Na po-
ziomie metafizycznym neguje on istnienie zła, a grzech, pozostaje tylko stanem  
świadomości umysłu. Cierpienie spowodowane jest przez nieświadomość, a nie-
świadomość i oświecenie nie wywierają wpływu na świat, zmieniają tylko oso-
biste zrozumienie97.

Chińska poezja na różne sposoby porównuje konfucjańskie, buddyjskie i tao-
istyczne postawy98 poszukiwania sławy, oświecenia i fizycznej nieśmiertelności. 

wiedzi były w grupie i bazowały na standartowych tekstach. Nie opierały się na poczucie winy indy-
widualnej. Indywidualne spowiedzi znajdują się chińskiej literaturze, np. podczas wielkiego sztormu 
ludzie klękali na pokładzie statku, „myśląc o swoich grzechach”, ale nie wyznając ich głośno; zob. 
Hsiao-tse chuan, cytuje w T’ai-p’ing yü-lan, s. 186.

93  Por. eberharD, Guilt and Sin in Trditional China, s. 20.
94  Wywarł on duży wpływ na neokunfucjanizm ze swoją ideą „ludzkich pragnień”, potępia-

jąc świat i jego pożądania; zob. P. santangeLo, The Concept of Good and Evil. Positive and Nega-
tive Forces in Late Imperoial China. A Preliminary Approach, w: „East and West” (grudzień 1987), 
t. XXXVII, s. 383.

95  Por. tamże, s. 21.
96  S.M. ruMMeL, Der Mönche und Nonnen Sündenmeer. Der budsdhistische Klerus in der chine-

sischen Roman — und Erzählliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts, Bochum 1992, s. 150.
97  Por. santangeLo, art. cyt., s. 385.
98  Por. eberharD, dz. cyt., s. 389.



Poczucie winy, Poczucie wstydu i grzech w kulturze chińskiej 6� 6�

Dla Chińczyków niezwykle ważny jest pokój serca, 心中有平安. To może się 
wydawać dziwne, ale to, co w świecie chrześcijańskim uważane jest za nie do 
przyjęcia, akceptowane jest w świecie chińskim. Na przykład europejskie con-
temptus mundi – lekceważenie, pogarda dla świata, w Chinach nie ma racji bytu. 
Tam zawsze była obecna akceptacja świata. Chińczycy ze wszelkich kataklizmów 
umieją wyciągnąć profity dla siebie99.

Tradycyjne chińskie społeczeństwo opierało się na silnej strukturze hierar-
chicznej i na koncepcji klas. �ierowane było przez wykształconą elitę, która to 
miała prawo przewodzenia edukacji i regulowania moralności pospolitych mas. 
Szanowana literatura chińska i dokumenty historyczne napisane zostały przez 
autorów z elity dla elity100. Połowa nauczania dotyczyła religii. W zasadzie dob-
rze edukowany konfucjanista był agnostykiem, przekonanym, że niskie klasy nie 
mogą dosięgnąć klas wyższych. Zaś buddyjskie teksty pisane i tłumaczone —  
przez marginalnych ludzi — nie były czytane przez wyższe klasy, ale przez obco-
krajowców. Wiele książek zostało napisanych dla mas: noweli, sztuk teatralnych 
i oper. Ponieważ masy nie rozumiały prawdziwej literatury, wytworzyło się zapo-
trzebowanie na książki typu shan-shu 善書, opowieści religijno-moralne. Była to 
więc literatura dla mas, ale nie przez nie napisana101.

sense of guilt, sense of shame and sin in chinese culture
Summary

在中國文化中,恥, 過, 罪惡, 的概念 shows sin, which is not originally a Chinese 
definition. It appeared at the arrival of the first missioners, who during accommodation 
created new words interpreting catholic theology into Chinese. Very helpful were already 
existing expressions in Confucianism, Taoism and Buddhism. Is there any “sin” for the 
Chinese? How to explain the concept of shame, feeling of guilt uncovering the Chinese 
“mask”? What is the moral responsibility of the Chinese? If Chinese religions accept evil 
in the human nature will the account of the conscience and confession from the sins in 
traditional China in purifying rites, in Confucianism, Taoism and Buddhism be present?

99  Posłużę się tylko jednym przykładem. �iedy we wrześniu 2000 r. nawiedziło Tajwan tragiczne 
trzęsienie ziemi, które pochłonęło ponad 2000 ofiar, jedna z gór częściowo uległa rozpołowieniu. 
Stało się to przyczyną zalania wodą okolicznego obszaru. Chińczycy w niedługi czas po tym wyda-
rzeniu łodziami motorowymi opływali miejsce tragedii, pokazując je zainteresowanym i w ten sposób 
zarabiając, wykorzystując kataklizm, który ich dotknął.

100  Por. eberharD, dz. cyt., s. 117.
101  Por. tamże, s. 119.
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schuldgefühl, schamgefühl und die sünde in der chineisischen Kultur

Zusammenfassung

在中國文化中,恥, 過, 罪惡, 的概念, zeigt die Sünde, die kein origineller chinesi-
scher Begriff ist. Erst �ommen der ersten Missionäre, die im Anpassungsprozess beim 
�ontakt mit den chinesischen Religionen neue Wörter bildeten, indem sie katholische 
Theologie ins Chinesische übersetzten. Als behilflich erwiesen sich die schon bestehenden 
Redewendungen im �onfuzianismus, Taoismus und Buddhismus. Besteht für den Chine-
sen eine „Sünde”? Wie ist die �onzeption der Scham, des Schuldgefühls, indem man den 
chinesischen Wandschirm entblößt, zu erklären? Wie sieht die moralische Verantwortung 
eines Chinesen aus. Wenn die chinesischen Religionen ein Übel in menschlicher Natur 
anerkennen, waren die Gewissenserforschung und die Beichte in traditionellen China in 
Reinigungsriten, in �onfuzianismus, Taoismus und Buddhismus anwesend?
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1. kontekst teologii chińskiej

Główną trudność, z jaką boryka się ewangelizacja w Chinach, sformułował 
Benoît Vermander, jezuita, wieloletni dyrektor Instytutu Ricci w Taipei: „Skoro 
Chrystus nie urodził się jako Chińczyk, skoro Jego rodowód, jak i pochodzenie 
duchowe, są tak obce historii i kulturze Chin, to dlaczego Chińczycy mieliby 
w Niego wierzyć? Czyż nie mają oni swej własnej tradycji dróg prowadzących 
do szczęścia i zbawienia?”1 Pomimo wielu misyjnych prób, wysiłków, działań, 
Chrystus dla Chińczyków jest obcy.

Oprócz ewidentnych różnic kulturowych praca teologów w świecie chińskim 
z konieczności od dziesięcioleci bardzo mocno jest uwarunkowana sytuacją poli-
tyczną Chin kontynentalnych. Jakkolwiek bardzo mocno zaznacza się obecność 
chrześcijan w tym olbrzymim kraju, to jednak na Tajwanie istnieją realne szanse 
uprawiania teologii w sposób wolny. Teologia chrześcijańska na kontynencie jest 
często „teologią pisaną krwią męczenników”. Teologia tworzona na Tajwanie jest 
jednak w pełni reprezentatywną teologią dla „kultury chińskiej” w najszerszym 
znaczeniu tego określenia, czyli kultury, która z religijnego punktu widzenia jest 
mocno przesiąknięta przez trzy wielkie tradycje: konfucjanizm, buddyzm i taoizm.

2. Życie choan seng songa2

Profesor Choan Seng Song 宋泉盛教授 urodził się w 1929 r. na południu 
Tajwanu. Na tej wyspie wzrastał i tam rozpoczął swoje studia wyższe, zanim 
rozpoczął dalsze poszukiwania teologiczne na Uniwersytecie w Edynburgu a tak-
że studia uzupełniające w Nowym Jorku oraz w Bazylei. Następnie krótko wy-
kładał na Tajwanie, po czym powrócił do Nowego Jorku, aby w ramach Union 

1  B. Vermander (red.), Le Christ chinois. Héritage et espérance, Paris 1998, s. 14.
2  W literaturze teologicznej często można spotkać się z transkrypcją Choan Seng Song.
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Theological Seminary dokończyć prace na temat odniesienia pomiędzy Objawie-
niem i religią u Karla Bartha i Paula Tillicha. W 1965 r. został dziekanem Tainan  
Theological College, kierownego przez Kościół prezbiteriański Tajwanu. W 1970 r.  
opuścił znów wyspę, najpierw udając się do USA, gdzie pracował 2 lata w służbie 
Kościoła reformowanego Ameryki, a następnie do Genewy, gdzie został odpowie-
dzialnym sekcji „Wiara i Ustrój” w ekumenicznej Radzie Kościołów. W 1985 r.  
został profesorem teologii i kultury azjatyckiej w Berkeley, w Pacific School of 
Religion, jednocześnie wykładając w różnych innych instytucjach amerykańskich,  
a także australijskich. W 1997 r. został wybrany na przewodniczącego Światowe-
go Przymierza Kościołów Reformowanych (World Alliance of Reformed Chur-
ches, WARC).

Większość swego życia prof. Song spędził poza swym rodzinnym krajem, nie
mniej jest bardzo naznaczony swymi tajwańskimi korzeniami, a przede wszyst
kim przez wizję pewnej teologii chrześcijańskiej w kontekście azjatyckim. Wśród 
wielu dzieł i artykułów teologicznych na szczególną uwagę zasługuje trylogia 
Krzyż w świecie Lotosu. W rzeczywistości owe trzy tomy stanowią – według jego 
określenia – „trylogię historii Jezusa”. Warto jednak zapoznać się także z wcze-
śniejszą myślą Songa, w której ukazuje wrażliwość azjatyckiej chrystologii.

3. chrystologia orientalna

W swym artykule z 1964 r. Song podkreśla olbrzymią „rolę chrystologii w zde-
rzeniu z religiami orientalnymi”3. Song zauważa, że hinduizm i „religia chińska”  
stawia chrześcijaństwu radykalne pytania: z jednej strony Hindusi ze swą pesy-
mistyczną wizją samsary dyskredytują to, co jest jednostkowego, historyczne, 
jedyne, szczegółowe. Mimo iż dostrzegają wielkość Jezusa, to widzą w Nim je-
dynie pewną moc Bożą jedną pośród wielu, nie rozpoznając w nim Boga wcielo-
nego. Z drugiej strony „religia chińska” jest przede wszystkim religią człowieka, 
niesiona przez pewną optymistyczną wizję świata i jego wewnętrznej harmonii: 
przedstawia zatem punkty styczne z przesłaniem etycznym Ewangelii, ale jawi 
się jednocześnie jako samowystarczająca i jako taka nie poważa twierdzeń czysto 
teologicznych Objawienia chrześcijańskiego. Song ukazuje więc, że chrześcijanie 
nie mogą sprostać tym roszczeniom inaczej, jak nie koncentrując się na chrysto-
logii. Nowy Testament obraca się w całości wokół objawienia Słowa, które stało 
się ciałem (Byt) i wokół Jego zbawczej działalności (Akcja). Na podstawie tego 
Objawienia chrześcijanie muszą świadczyć wobec religii azjatyckich, bez rozwa-

3  choan seng song, The Role of Chrystology in the Christian Encounter with Eastern Religions, 
„The Southeast Asia Journal of Theology” 5 (1964), nr 3, s. 13–31. Autor nie konkretyzuje jednak 
o jaką religię chińską chodzi (konfucjanizm? taoizm? buddyzm?). Niektóre fragmenty ukazują jed-
nak, że najbardziej w swym myśleniu akcentuje konfucjanizm.



choan seng songa (宋泉盛) chrystologia chińsKa 65

żania czynów Jezusa niezależnych od Jego Osoby Boskoludzkiej, jak również 
bez odzielania Chrystusa historii od Chrystusa wiary. Jednocześnie, jeśli to praw-
da, że definicja chalcedońska Chrystusa nie straciła swego znaczenia, nie wystar-
czy ją jedynie powtarzać, aby Chrystus stał się bardziej „realny” pośród ludów 
Azji. Kwestie podnoszone przez tradycje indyjską i chińską zapraszają do użycia 
tutaj kategorii Bytu i Aktu w sposób, który ma znaczenie dla tych tradycji i który 
jednocześnie naświetla teren ich potrzeby konfrontacji z chrześcijaństwem:

(...) spotkanie bezpośrednie i decydujące Jezusa–Chrystusa z religiami orientalnymi 
nie miało jeszcze miejsca. Począwszy od pewnego szacunku jako takiego, wierzymy, 
że jest wyższość prawie nieprzekraczalna widzenia Boga, człowieka i świata poprzez 
Jezusa–Chrystusa w sposób opisany poniżej, ponieważ w Jezusie–Chrystusie pante-
istyczna wiara indyjska oraz chińska koncentracja na humanizmie stoją oko w oko 
z chrześcijańskim realizmem odkupienia i ekspiacji. Nirwana indyjska jest w ten spo-
sób poważnie zakwestionowana przez Jezusa–Chrystusa jako Byt w Akcie, a chińskie 
Dao będzie wystawione na transcendentny majestat Bytu w Akcie. Począwszy od 
tego spotkania religijnego, na jego najgłębszym poziomie, pesymistyczna wizja in-
dyjska na temat świata jako samsary, jako wiecznego kołowrotu wcieleń, które toczy  
się od narodzin do ponownych narodzin, będzie złamana i odkupiona przez dy-
namiczne działanie Boga poprzez miłość, która się wciela w Jezusie Chrystusie, 
a jednocześnie optymistyczna wizja Chin na temat świata, jako posiadającego swą 
harmonię wewnętrzną i kompletną, będzie zachwiana w swej samowystarczalności 
i grzecznej próżności (zarozumiałości) przez tę samą rzeczywistość boską, która głę-
boko ukazuje nam świat w dysharmonii4.

W optyce Songa wybrzmiewa ewidentnie wymóg śmierci dla tradycji wschod-
nich, ale także, tą samą drogą, obietnica zmartwychwstania. Koniec artykułu pre-
cyzuje jeszcze punkty, które muszą być podjęte przez chrystologię. Zatem: mimo 
iż tradycja chińska znajduje miejsce w porządku relacji ludzkich, dla doświad-
czenia miłości, która jednocześnie jest cierpieniem, nie zna jednak doświacze-
nia analogicznego w tym, co nazywamy „Niebem”; ale Jezus–Chrystus, On jest 
wcieleniem ludzkim Boga, który jest zdolny kochać i cierpieć za ludzi. Hindu-
izm obiecuje wyzwolenie, ale ono jest wchłonięciem siebie (Atman5) w jedności 

4  Tamże, s. 28–29.
5  Atman (sanskr. oddech) to w hinduizmie określenie duszy rozumianej jako indywidualna jaźń 

obecna w każdej żywej istocie. Atman wciela się w kolejnych żywotach (idea reinkarnacji) w kolejne 
ciała, podlegając prawu karmy. Pierwsze wzmianki o atmanie znaleźć można już w Upaniszadach. 
Według koncepcji Wedanty wyrażonej przez sformułowania: Aham brahma asmi (Jestem Brahma-
nem) i Tat tvam asi (Ty jesteś Tym), atman jest tożsamy z całym Wszechświatem, „wszystkim, co 
jest” (Brahmanem). Jest to afirmacja boskości w człowieku (duszy) łączącej go z boskością otacza-
jącego Kosmosu. Jest to więc wyrażenie koncepcji mikro i makrokosmosu na gruncie hinduizmu — 
wskazanie, że skoro człowiek podlega temu samemu porzadkowi co Wszechświat, to poznanie przez 
akt autorefleksji istoty samego siebie prowadzi do poznania istoty Wszechświata — Oświecenia. 
Według Upaniszadów atman jest więc kluczem do Oświecenia, jedyną drogą poznania Brahmana — 
prawdziwej rzeczywistości i najwyższej, transcendentnej zasady bytu. Poznanie atmana–Brahmana 
jest możliwe przez wgląd w siebie, przy czym należy posłużyć się intuicją, by obejść przesłaniają-
cego atmana puruszę — osobowe, związane z bieżącą inkarnacją, ego, które omamione Mają ulega 
iluzji oddzielenia od Absolutu oraz od reszty istot. Sposobem podążania drogą ku poznaniu atmana 
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z Brahman6. Tymczasem tradycja biblijna odrzuca tę depersonalizację i zaprasza 
człowieka do relacji osobowej z Bogiem, relacji, która jest odnowiona przez Je-
zusa–Chrystusa przez Jego odkupieńcze dzieło.

Można zauważyć, że artykuł z 1964 r. pozwala Songowi zebrać 3 istotne te-
maty: (1) centralne znaczenie chrystologii w spotkaniu z religiami orientalnymi; 
(2) potrzebę naświetlenia problemów „zapalnych”, które podnoszą religie azja-
tyckie w stosunku do chrześcijaństwa; (3) wymóg pewnej teologii, która będzie 
przemawiała do tradycji azjatyckich, i która jednocześnie może wskazywać na 
miejsca ich paschalnej przemiany. Song konkluduje, że „Jezus–Chrystus pokazu-
je nam Boga, który czyni całą tę drogę na Wschód w Bycie i Akcie swego wła-
snego Syna nie po to, by potępić kulturę wschodnią, ale by ją osądzić i odkupić”. 
Taka jest fudnamentalna intuicja, która z grubsza zapowiada późniejsze dzieło 
tajwańskiego teologa.

4. teologia „trzeciego oka”

Po artykule z 1964 r. należy wymienić dzieło z 1979 r. Teologia trzeciego oka. 
Określenie „trzecie oko” jest zapożyczone z buddyzmu zen: oznacza ono nowe  
spojrzenie, jakie należy przyjąć, by wejść w najciemniejsze rejony bytu7. Trans-
ponując to określenie, Song zauważa, że teologia nieustannie otrzymuje koloryt 
zachodnich form myślenia i życia, nie przyjmuje naprawdę „trzeciego oka” od 
tych, którzy widzą Chrystusa w inny sposób, to znaczy przez kultury Ameryki 
Łacińskiej, Afryki i Azji. Podkreśla także, że artyści dobrze o tym wiedzą, gdy 
przedstawiają Chrystusa w różny sposób. W teologii należy postępować tak samo:  
„Jeśli możemy mówić o sztuce chrześcijańskiej z trzecim okiem, trzeba mówić 
także o teologii chrześcijańskiej z trzecim okiem”. Projekt Songa nadaje się rze-
czywiście do wykorzystania w teologii integrującej oryginalny punkt widzenia 
kultur azjatyckich.

Song widzi ogromną populację Azji w jej sytuacji egzystencjalnej i jej funda-
mentalnych doświadczeniach. W swych pismach Song chętnie odnosi się do po-
ezji, tradycyjnych opowiadań, do symboli i rytów, usiłuje uściślić, w jaki sposób 
narody Azji formułują wielkie pytania dotyczące życia, jak i problemów socjopo-

jest joga — zdyscyplinowany wysiłek odwrócenia się od świata zmysłów. Nagrodą jest wyzwolenie 
z sansary — cyklu reinkarnacji, co wyrażone jest w Praśna-Upaniszad słowami: „Szukający atmana 
przez prostotę życia, czystość, wiarę i wiedzę już nie wracają”. Z kolei według buddyzmu nie ma 
czegoś takiego jak atman. Buddyści używają w odniesieniu do człowieka pojęcia anatman (tzn. nie
atman).

6  Brahman — w hinduizmie bezosobowy aspekt Absolutu posiadający w pełni cechę wieczności 
(sat). Wisznuici uważają go za przenikający całe materialne stworzenie blask, którym emanuje Bhagawan.

7  Por. osho, Trzecie Oko. Brama postrzegania pozazmysłowego, tł. M. Włoczysiak, Katowice 
2003; t. lobsang rampa, Trzecie oko. Autobiografia tybetańskiego lamy, tł. M. Tarnowski, Poznań 2002.
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litycznych i religijnych. Uwaga skierowana na kultury azjatyckie prowadzi Son-
ga do położenia akcentu m.in. na temat poznania intuicyjnego i na doświadczenie 
miłości. To podejście pozwala mu rozwinąć temat „Serca Boga” i Jego współczu-
cia wobec świata. Prowadzi go także do podkreślenia, że buddyzm i chrześcijań-
stwo są w swej genezie religiami ludu, i że bardzo realne różnice między tymi 
dwiema religiami — pomiędzy tradycją krzyża i tradycją lotosu — nie muszą 
przeszkadzać w rozpoznaniu zbawczego sensu cierpienia, które w praktyce mo-
gło być znoszone przez Bodhisattwów w odruchu współczucia dla braci. Song 
kładzie nacisk na obrazie matczynego łona i narodzin w narodach Azji, na ich 
wnikliwym sensie wspólnoty rodzinnej i socjalnej, na ich bardzo konkretnym 
rozumieniu wiary i nadziei. Do tych tematów odnosi różne medytacje biblijne: na 
temat narodzin, na temat wspólnotowego wymiaru zbawienia, na temat obecno-
ści Chrystusa dzielącego chleb ze swymi uczniami. Sytuacja ekonomiczna i po-
lityczna Azji zaprasza ostatecznie do refleksji nad postawą Jezusa wobec władzy 
nad nieodłączną obietnicą Zmartwychwstania, obietnicą świata, w którym ucisk 
i niesprawiedliwość będą ostatecznie zwyciężone.

Bez wątpienia Teologia trzeciego oka nie jest w całości pracą poświęconą 
chrystologii, ale porusza wiele zagadnień ściśle chrystologicznych, które zostaną 
podjęte i rozwinięte w pracy Krzyż w świecie Lotosu. W każdym razie zaznacza 
ta pozycja bardzo wyraźnie perspektywę „kontekstualną” Songa Quana Shenga, 
w której chrystologia chce być zakorzeniona w kultury azjatyckiej w tym sensie, 
jak wyrażenie „chrystologia trzeciego oka”.

5. Bóg współcierpiący

Inne dzieło, które ukazało się w 1982 r. pod tytułem The Compasionate God, 
próbuje ukazać, w jaki sposób Objawienie biblijne „Boga współczucia”, po „trans
ponowaniu” z Palestyny do świata greckorzymskiego, może być dzisiaj „trans-
ponowane” w kontekst Azji8. Dwie pierwsze części zawierają podstawowe stresz-
czenie teologiczne Pisma Świętego. Song ukazuje w nich najpierw te elementy,  
które doprowadziły Izrael do wyjścia poza siebie i utrzymywania stosunków z in-
nymi narodami, następnie ukazuje sposób, w jaki Jezus przeciwstawia się poku-
som zamknięcia się etnicznego i religijnego wewnątrz Jego własnego narodu. 
Song kładzie nacisk na „wielką wyrwę” Krzyża, odczytując to wydarzenie jako 
wielkie zaprzeczenie mesjanizmu wyłącznie żydowskiego, ale także jako uprze-
dzające zaprzeczenie pewnego „mesjanizmu chrześcijańskiego”, który w analo-
giczny sposób nie zna doświadczenia Boga takiego, jakiego można przeżyć (do-
świadczyć) nawet poza chrześcijaństwem. Krzyż komunikuje całemu światu, że 

8  c.-s. song, The Compasionate God. An Exercise in the Theology of Transposition, Maryknoll 1982.
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w Chrystusie „nie ma ni Greka, ni Żyda”, że nie ma w Nim żadnego poganina czy 
„obcokrajowca”, i że każdy człowiek może wejść z Nim w kontakt poprzez Jego 
doświadczenie ludzkiego cierpienia i nadziei. Ostatnia część dzieła posługuje się 
„transpozycją” w kontekście Azji: badając tradycje przodków, konfucjanizmu 
i buddyzmu, ale także epizody historii nowożytnej i współczesnej (jak wydarze-
nia z Kambodży i dramat wygnańców), Song zauważa w nich wiele wyrazów 
cierpienia i nadziei pośród ludów azjatyckich; uważa on, że Bóg cierpienia „prze-
mieścił się”, aby uczynić się obecnym tej ludzkości, która cierpi i żyje nadzieją, 
a chrześcijanie mają się przemieścić z Nim w drodze pośród historii tragedii.

Ta piękna książka, żywiąca się Pismem Świętym, niesie w sobie obszerną 
i wyczerpującą wizję historii oraz przywołuje na myśl inną książkę pt. Góra Fudżi  
i Góra Synaj Kosuke Koyamy, który proponuje medytację biblijną na temat histo-
rii Japonii. Temat „transpozycji”, rozwijany przez Songa, aktualizuje w pewien 
sposób temat translatio, nad którym chętnie reflektowali autorzy patrystyczni 
i średniowieczni (przejście ze świata żydowskiego do świata greckiego, ze świata 
greckiego do świata rzymskiego, ze świata rzymskiego do świata „barbarzyńskie-
go”…), ale owo translatio jest pojmowane tutaj z punktu widzenia Azji, w którą 
Ewangelia musi się rzeczywiście „wcielić”.

„Wcielenie” jest słowem odsyłającym do misterium, a dla Songa określa 
głębię wizji teologii „kontekstualnej”. W jednym ze swych artykułów z 1982 r. 
Song wyjaśnia fragment Ewangelii według św. Jana: „A Słowo ciałem się stało 
i zamieszkało między nami”. Czyni to w następujący sposób:

Bóg stworzenia jest jednocześnie Bogiem wcielenia. We wcieleniu stworzenie wznosi  
się na nową wysokość, osiąga nową głębię, rozpościera się na nową szerokość. Teologia  
Boga staje się chrystologią Boga. Teologia historii ustępuje miejsca chrystologii 
historii. Teologia kultury przechodzi w chrystologię kultury. A teologia polityki — 
teologia polityczna — przedłuża się w chrystologię polityki — w chrystologię poli-
tyczną. Może się to wydawać nieco rozwinięte, ale z tym wszystkim jesteśmy prowa-
dzeni do tego, aby nas pochwycił Bóg Emmanuela – Bóg z nami – obecny w historii, 
w kulturze, w polityce, w moim życiu i w waszym życiu, w życiu świata. Teologia 
musi być teraz wewnętrznie kształtowana przez chrystologię. W Słowiektórestało
sięciałem Bóg, który stworzył ludzkość w ikonie Boga, zdecydował się być znanym 
poprzez Jezusa–Chrystusa9.

Reagując zatem przeciwko nurtom teologicznym, które zatrzymywały się na 
refleksji nad „Słowem” niezależnie od „ciała”, lub które jedynie widziały w sło-
wie „ciało” synonim grzechu, Song zaprasza do wysłuchania formuły Janowej 
w całym jej radykalizmie: 

(...) musimy nauczyć się wymawiać jednym tchem wyrażenie „Słowociałemsię
stało”. Wyrażenie to nie może zostać podzielone, a co Bóg złączył, nie pozwalaj-
my dzielić przez pomysłowość teologiczną. Powinniśmy jeszcze nauczyć się kłaść 
akcent na ciało w wyrażeniu „Słowociałemsięstało”. Akcent musi tak padać na 

9  c.-s. song, Christ Bihind the Mask Dance — Christology of People and their Cultures, CTC 
Bulletin, t. III (1982), nr 3, s. 29–43.
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ciało, abyśmy mogli usłyszeć w nim Słowo. Musimy się tego nauczyć, że Słowo 
jest natychmiastowym punktem wyjścia dla ciała, mówiącym i apelującym do nas, 
zaczynającym od ciała, wypełniającym we wnętrzu ciała swoje zbawcze dzieło. Od 
momentu, gdy Bóg powiedział „uczyńmy człowieka na nasz obraz”, nigdy obraz 
Boży nie przestał istnieć w stworzeniu ludzkim. W ten sam sposób, od kiedy Słowo 
stało się ciałem, nigdy ciało nie przestało istnieć bez Słowa, ani Słowo bez ciała. 
Słowo bez ciała nie jest już Słowem; ciało bez Słowa nie jest już ciałem10.

Dalej Song precyzuje, że „ciało” nie oznacza jedynie człowieczeństwa Chrys
tusa, ale nasze własne człowieczeństwo, w które Słowo musi również się wcielić. 
W tym sformułowaniu nie mamy widzieć jakiejś relatywizacji tego, który przy-
był w jedynej postaci Jezusa z Nazaretu, Słowa wcielonego, ale Song bardziej 
pragnie powiedzieć, że to wcielenie tworzy radykalną próbę zaproszenia Słowa 
Bożego w kultury świata, a szczególności w kultury azjatyckie, które stanowią 
pierwszy obszar jego refleksji. Podkreśla on, że te kultury świadczą dokładnie 
o pewnym nowym wejściu Jezusa, nie najpierw przez dzieła teologów lub au-
torytetów kościelnych, ale dzięki ludowi, który odkrywa Chrystusa na swoich 
własnych drogach cierpienia i nadziei. Przywołując przykład pewnego koreań-
skiego tańca z maskami — wyrażającego cierpienie tych, którzy je zakładają, jak 
również cierpienie widzów, którzy bez trudu rozpoznają się w ich nędzy — Song 
zauważa, że maski zaczęły być podobne do krzyża i możliwe jest rozpoznanie 
Jezusa z Nazaretu pomiędzy ludźmi: znak, że brak nadziei musi uczynić miej-
sca nadziei, że śmierć musi być zwyciężone przez życie. Sam Jezus jest „maską 
Boga”, On wypełnia taniec Boga aż do zrealizowania przez ludzi obecności Boga 
pośród nich, On sprawia też, że rodzi się mesjańska wspólnota, która jest zdolna 
jednocześnie do cierpienia i rozradowania się, do płaczu i śmiechu, do śmierci 
i do życia. Wcielenie Boga musi zatem zwyciężyć głębokości ludzkości i czło-
wieczeństwa rozpalonego przez misterium paschalne, a członkowie tej ludzkości 
pomagają nam dzisiaj poznać Jezusa:

Chrystologia jest historią Jezusa rozciągniętą nad popiołami ludu, który jest zabity na 
polu walki i zniszczony w ruderach. Jest historią ludzi utkaną począwszy od ognia, 
który ich pochłania i spala. Jest historią życia spotkanego w środku śmierci. Jest his
torią nadziei w obliczu beznadziei. W naszej nowej chrystologii my porywamy i jes
teśmy porwani przez Chrystusa pod maskami tańczących ludzi. On jest Chrystusem  
moich sióstr, moich braci, moich bliźnich, jednocześnie znany i nieznany mi, ale 
z którym ja cierpię i mam nadzieję. To Chrystus, który jest moim Chrystusem11.

Wcielenie i misterium paschalne to fundamenty chrystologicznej wiary, na któ-
rej Song zbudował swój pomysł pewnej teologi „ukontekstualizowanej”, albo —  
według tytułu innego dzieła — pewnej „teologii z łona Azji”. Na tych samych 
podstawach zbudował on trylogię zatytułowaną Krzyż w świecie Lotosu.

10  Tamże, s. 37.
11  Tamże, s. 42.
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6. Krzyż w świecie Lotosu

Song komentuje zamysł i tytuł swojego dzieła:
Niniejsza praca była początkowo uporządkowana i zredagowana jako osobny jeden 
tom. Jednak rozwinęła się w pracę aż w trzech tomach, pod wspólnym, głównym tytu-
łem Krzyż w świecie Lotosu. Słowo „lotos” symbolizuje naturalnie buddyzm. Większa  
część Azji była przez całe wieki pod wpływem buddyzmu. Azja jako środowisko dla 
innych religii i kultur nie może być całościowo opisana jako „świat lotosu”. Jednakże 
ta generalna nazwa wyraża w sposób symboliczny pewien teologiczny wysiłek, aby 
zrozumieć wiarę chrześcijańską w części świata, która nie jest zdominowana przez 
chrześcijaństwo. Jezus – Lud Ukrzyżowany jest pierwszym tomem, po którym naste-
puje Jezus i Królestwo Boże i Jezus w mocy Ducha12.

Buddyści azjatyccy wchodzą w cierpienie przez kwiat lotosu, Chrystus — 
przez krzyż. Wszyscy jednak mają wspólny „wstęp” do fundamentalnego ży-
ciowego pytania: pytania o cierpienie. Wszyscy muszą przejść przez cierpienie, 
w ufności i nadziei, aby doprowadzić do zbawienia całą ludzkość13. 

7. Jezus – Lud Ukrzyżowany

Książka Jezus – Lud Ukrzyżowany, która się ukazała w 1990 r., jest jednocze-
śnie medytacją Męki Chrystusa oraz doświadczeniem cierpienia w Azji: te dwa 
punkty widzenia rzucają na siebie nawzajem światło i przenikają się wzajemnie. 
Song rozpoczyna swą książkę prologiem, przywołując sztukę teatralną zatytu-
łowaną Jezu złotem ukoronowany koreańskiego poety Kim Chi Ha14. W sztuce 
tej widz oddzielony zasłoną odkrywa figurę Piety i słyszy tragiczną pieśń na tle 
gitary:

To niebo oziębłe
To pole oziębłe
Nawet słońce straciło swe światło
Och, ta ulica mroczna, mroczna, biedna
Skąd przyszliście ludzie 
Ludzie o twarzach wychudzonych…?
Biegający wokoło czego szukający?
Te oczy
Te ręce wychudzone.

Nie ma ziemi rodzinnej
Nie ma miejsca, aby odpoczęły wasze zmęczone ciała

12  c.-s. song, Theology from the Womb of Asia, Maryknoll 1986. Ostatni rozdział tej książki 
podejmuje refleksję poprzedniego artykułu na temat Jezusa i tańca z maskami. c.-s. song, Jesus, the 
Cru cified People, New York 1990, s. XI.

13  Por. K.-h. ohlig (red.), Christologie. II. Du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Paris 1996,  
s. 241–243.

14  김지하Kim chi ha (金芝河, Kim JiHa), The Gold-Crowned Jesus and Other Writings, Mary-
knoll 1978.
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Nie ma nawet miejsca na grób
W sercu zimy
Zostałem opuszczony
Zostałem opuszczony

Gdzież On może być?
Gdzie jest królestwo niebieskie?
Ponad, z drugiej strony śmierci?
Zielony las czterech pór roku
Może być tam?…

Zimy bez końca
Ciemności otchłani, której nie mogę znieść
Tego tragicznego czasu i biegu rzeczy
Owej nędza bez końca, bez końca
Tego świata pustego i zimnego
Nie mogę tego już dłużej znieść

Gdzież On może być?
Gdzież On może być?
Gdzie jest Jezus?
To niebo oziębłe
To pole oziębłe
Nawet słońce straciło swe światło
Ta ulica mroczna, ciemna, biedna
Gdzież On może być?
Gdzież On może być?
Ten, który mógłby nas zbawić
Gdzież On może być?

Och, Jezu
Teraz tutaj z nami
O Jezu, z nami15

Pytanie: „Gdzie jest Jezus?” jest zadane przez żebraka i przez trędowatego, 
którzy w oczach Songa są wcieleniem wygłodzonych i niesprawiedliwie trak-
towanych milionów Azjatów. W dalszym ciagu sztuki druga osoba, zwracając 
się do figury Jezusa, prosi Go o odpowiedź, lecz figura Jezusa nie jest Jezusem. 
Wreszcie nadchodzi moment, gdy prawdziwy Jezus wychodzi z ciszy i oznajmia 
trędowatemu:

Byłem zamknięty w tym kamieniu przez długi, długi czas (...) uwięziony w grobowcu, 
w tym ciemnym więzieniu, samotnym i stęchłym. Pragnąłem bardzo mówić do ciebie,  
mówić do dobrych i biednych ludzi, jak ty, i dzielić twoje cierpienie. Nie mogę ci po-
wiedzieć, ile na ciebie czekałem tego dnia (...) tego dnia, gdy będę uwolniony z tego  
więzienia, tego dnia wyzwolenia, gdy przeżyję i zapalę się na nowo, jako płomień 
w twoim wnętrzu, w prawdziwych głębiach twej nędzy. Lecz teraz wreszcie przy-
szedłeś. I ponieważ przyszedłeś do mnie, mogę do ciebie przemówić. Jesteś moim 
zbawcą16.

15 김지하Kim chi ha (金芝河, Kim JiHa), The Gold-Crowned Jesus and Other Writings, Maryknoll  
1978, s. 85–87 (cytowane przez choan seng song, Jesus, the Crucified People, s. 1–2).

16  Kim chi ha, tamże, s. 121–122. Teksty te cytowane były już przez choan-seng songa. Song 
opublikował swą medytację na temat sztuki koreańskiej w artykule Oh, Jesus, Here With Us, „The Ecu-
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Nie należy oczywiście mylić się, co do interpretacji ostatniego zdania: „Jesteś  
moim zbawcą”, które poeta koreański przypisał Jezusowi w swej replice do trę-
dowatego. Song nie zapomina, iż dla chrześcijanina zbawienie pochodzi najpierw 
od samego Boga. Podkreśla on, iż Chrystus musi być uznany za takiego, jakim 
jest, nie według cech statuetki ze złotą koroną na skroniach, lecz cech, które cha-
rakteryzowały całe Jego życie ziemskie i które czynią Go przystępnym osobom 
pogrążonym w cierpieniu:

Jezus nie może być Jezusem w oddaleniu od innych. Jezus nie jest realny inaczej niźli  
w codziennej walce (...) Jezus realny nie jest ową pietą z cementu ze złotą koroną 
(...) Jezus realny jest miłością Boga, który czyni cuda życia w świecie. Jest On bó-
lem Boga zmieszanym z bólem ludzkości. Jest nadzieją Boga, którą ludzie okazują 
w samym środku beznadziei. Jest On wiecznym życiem Boga, które ludzie przeży-
wają zamiast śmierci. Jezus jest, żyje i staje się rzeczywisty, gdy ludzie, z wiarą nie-
strudzoną, angażują się wzajemnie, by ukazać nowy świat na ruinach starego. Jezus 
rzeczywisty jest światłem zbawienia Boga, które mężczyźni, kobiety i dzieci zapalają 
w ciemnościach piekła. Rzeczywisty Jezus jest ową mocą prawdy Bożej, którą ludzie 
przeciwstawiają potędze kłamstw narzucanej przez możnych tego świata. Jezus jest 
historią takiego ludu. A będąc historią takiego ludu, Jezus jest historią Boga17.

Ów prolog nadaje ton całości książki, gdzie będą się przeplatać tematy: Krzy-
ża Chrystusa, jego znaczenia dla Azji i jego aktualizacji w cierpieniu biednych 
i uciśnionych. Bez uciekania się do wylewności można by najpierw zaznaczyć, iż 
Song, stwierdzając znaczenie kulturowe tego, co przytrafiło się Jezusowi z Naza-
retu, podkreśla konieczność zakorzenienia się chrystologii azjatyckiej w ludz-
kich sytuacjach na kontynencie azjatyckim:

Nazaret, stara wieś, w której Jezus dorastał i która jest zawsze utożsamiana z miejsco-
wością w dzisiejszej Palestynie, nie może być zastąpiona inną wsią lub innym mias
tem. Ma ona szczególne miejsce w historii. Nazaret nie jest Jeruzalem. Wobec czego  
nie jest też Bangkokiem, ani Manilą. Ale ponieważ jest to świat naznaczony drama-
tyzmem ludzkich konfliktów i nadziejami — wspólnota, w której miłość i nienawiść 
walczą o supremację — Nazaret nie jest inny od pozostałych wspólnot ludzkich. To 
jest inne Jeruzalem. To jest inny Bangkok, inna Manila. W tym znaczeniu Nazaret 
odgrywa podwójną rolę w naszym wysiłku zrozumienia głębokiej intuicji teologicz-
nej „Słowo, które się ciałem stało” w Jezusie z Nazaretu. By zwrócić naszą uwagę na 
Jezusa w relacji ze światem dramatów ludzkich, z jednej strony Nazaret przypomina 
nam, gdzie On żył, gdzie pracował i gdzie umarł. Z drugiej strony owo miejsce inspi-
ruje nas do znalezienia w Jezusie z Nazaretu kogoś, kto prowadzi wiarę chrześcijan 
i tym samym podziela historyczny los wszystkich ludzkich istnień. Jeśli więc mówi-

menical Review” 35 (1983), s. 59–74. Owa medytacja jest powtórzona z kilkoma zmianami w dziele  
wspólnym Asian Faces of Jesus, s. 131–148.

17  c.-s. song, Jesus, The Crucified People, s. 11, 14. Rozwinięcie jest otoczone pewnymi krytyRozwinięcie jest otoczone pewnymi kryty-
kami dotyczącymi chrześcijaństwa w dziedzinie „pompatyczności liturgii” oraz „systemu surowych 
doktryn” (s. 14). Odkrywamy tu, podobnie jak w innych dziełach Songa, ślad wyjątkowej niezgod-
ności między Kościołem a Ewangelią, co stwarza problem wyznawcy tradycji katolickiej. Lecz nasza 
powściągliwość nie powinna przeszkadzać w zrozumieniu i akceptacji głównych tez Songa, zwłasz-
cza przytoczonej tu jego tezy na temat Męki Chrystusa i jej znaczenia dla mężczyzn i kobiet, ofiar 
cierpienia i opresji.
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my o Jezusie z Nazaretu, musimy także mówić na przykład o Jezusie z Bangkoku, 
o Jezusie z Manili. Co chciałby powiedzieć ów Jezus z Bangkoku? Co chciałby po-
wiedzieć ów Jezus z Manili? To właśnie chcemy tu zgłębić. 
Tu zmuszeni jesteśmy przybliżyć Jezusa inaczej niż dotychczasowa tradycyjna teolo-
gia chrześcijańska. Zastanówmy się, czy nie moglibyśmy na przykład zacząć od Je-
zusa z Manili, Jezusa z Bangkoku, Jezusa z Taipei, czy też Jezusa z Colombo, zamiast  
zaczynać zawsze od Jezusa z Nazaretu? W tych azjatyckich miastach mamy do czy-
nienia z innymi światami niż ten — świat nazaretański. Ale owe światy, stare czy 
nowe, pokojowe czy śródziemnomorskie, stanowią, wraz ze wspólnymi im tragedia-
mi i ludzkimi dążeniami, część jednego Bożego świata. Dla tych z nas, którzy mają 
swe korzenie w Azji, czyż nie jest od teraz właściwe i sprawiedliwe rozpocząć nasze 
zbliżenie się do Jezusa od miejsca, gdzie się znajdujemy, od Colombo, na przykład? 
Od Colombo do Nazaretu i z powrotem do Colombo. Oto ruch teologiczny, którego 
chcemy tu spróbować18.

Wychodząc od kontekstu azjatyckiego należy rozpatrywać istnienie Jezusa, 
a co więcej, w omawianym tomie należy rozpatrywać doświadczenie Jego Mę-
ki19. Jednym z głównych tematów jest tu przeciwstawianie sobie pewnych teorii 
zadośćuczynienia, zapłaty, które odegrały w historii pewne znaczenie, i według 
których Bóg potrzebowałby śmierci Jezusa w celu otrzymania sprawiedliwości20. 
Tego typu wyobrażenia są niekompatybilne z twarzą Boga objawioną nam przez 
Jezusa, Boga Ojca nieskończenie kochającego i miłosiernego21. Ale ChoanSeng 
Song podważa również wyobrażenie rozwinięte przez J. Moltmanna w swej znanej 
książce Bóg ukrzyżowany: mówić o Krzyżu jako o wydarzeniu „między Bogiem  
a Bogiem” sprowadza się do nieodpowiedniego „teologizowania” na krzyżu w spo
sób, który umniejsza przesłanie „ludzkiej” agonii, jaką przeżył Jezus; Jezus został  
faktycznie ukrzyżowany „jak osoba ludzka, nie zaś jako istota boska22” i to nie 
przez swego Ojca został On opuszczony, lecz przez władze religijne swej epoki 
i przez Boga, którego wyznawały:

Krzyż nie jest, jak uważali niektórzy teologowie, Jezusem–Bogiem oderwanym od 
Boga, Bogiem–Synem przechodzącym przez cierpienie oddzielenia od Boga–Ojca. 
Krzyż nie jest tego typu rzeczą jedynie „teo”logiczną. Nie jest „Drugą Osobą” Trójcy 
opuszczoną przez „Pierwszą Osobę” Trójcy. Nie jest także „Drugą Osobą” Trójcy, której  

18  Tamże, s. 17. Zaraz przed cytowanym tekstem Song wyjaśniał, iż nie można było zadowalać 
się powtarzaniem tego, co zostało już powiedziane na temat Jazusa w tradycji. Faktem historycznym 
są narodziny Jezusa w Nazarecie, lecz „chrystologiczna podróż” zachęca, by powiedzieć coś więcej 
na temat Jezusa, biorąc pod uwagę kontekst azjatycki. 

19  Będziemy się tu koncentrować na temacie Męki i sposobie, według którego cierpiąca ludzkość 
w niej uczestniczy w dniu dzisiejszym. Jednak Song porusza także inne tematy w swej książce; zasta-
nawia się nad charakterem mesjańskim Jezusa (zestawiając go z podzielanymi przez wielu wyobraże-
niami Mesjasza): s. 145–164; czy też nad znaczeniem Ostatniej Wieczerzy: s. 188–208.

20  Por. T. dola, Problem komplementarności współczesnych modeli soteriologicznych, Opole  
1994, s. 63–101; autor omawia teorie zadośćuczynienia, zupełnie jednak pomijając autorów nie
europej skich.

21  song, Jesus, The Crucified People, s. 74–78.
22  Tamże, s. 63; por. j. moltmann, Le Dieu crucifié. La croix du Christ, fodement et critique de 

la théologie chrétienne, Paris 1974, s. 225–324. 
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„Trzecia Osoba” Trójcy pozwoliła wisieć. Taki język trynitarny nie ukazuje znacze-
nia krzyża, na którym zmarł Jezus. Język teologiczny wysoce abstrakcyjny, jak ten, 
sugeruje wręcz wewnętrzną przekorę Boga.
Czym jest zatem krzyż Jezusa? Co on oznacza? Co symbolizuje? Jaką rzeczywistość 
reprezentuje? Krzyż jest cierpieniem Jezusa z Nazaretu i jest cierpieniem człowieczeń-
stwa. Krzyż symbolizuje byty ludzkie odrzucone przez ludzi. On opiera się na tym, co 
ludzie porzucili przez ludzi. On pokazuje, jak ludzie owładnięci demonicznymi mo-
cami wyrządzają krzywdę jedni drugim, ranią jedni drugich, niszczą się wzajemnie. 
Krzyż jest spiskiem religii zorganizowanej, która jest zaślepiona przez swą władzę  
i swą prawowierność, i niezdolna do tolerowania tych osób, które są głęboko i szcze-
rze religijne, które płoną, by odnowić wiarę w Boga miłości i miłosierdzia. I krzyż 
objawia współudział władzy socjopolitycznej gotowej do obrony swych własnych 
interesów za wszelką cenę, nawet za cenę prawa, nawet za cenę życia swoich ludzi 
natchnionych przez Boga, wiernych prawdzie i oddanych miłości bliźnich23.
Oto, co krzyż Jezusa znaczy i symbolizuje. Nie był on zaprojektowany przez Boga– 
Abbę, ale przez ludzi. Nie był postawiony w imię Boga–Abby, lecz w imię Boga 
uwięzionego przez religię zorganizowaną i przez tych, którzy dzierżyli władzę. Nie 
był on uknuty przez Jezusowego Boga–Abbę, lecz przez Boga, którego wymyśliły 
władze religijne. Krzyż nie był wykonany przez Boga–Abbę, w którego wierzył Jezus 
ukrzyżowany w potajemnym marszu z diabłem, który miał w swej władzy „grzeszne”  
istoty ludzkie, lecz przez władze poilityczne, które zwracały uwagę na dogodność 
polityczną, jako na ważniejszą niż szacunek dla praw ludzkich. A krzyż nie ukazuje, 
iż Bóg–Abba nie był Bogiem–Abba współczującym śmierci Jezusa niewinnego, by 
„zba wić” istoty ludzkie od ich „grzechów”.
Krzyż, w rzeczywistości, jest szczytem wyzwania ludzkiego przeciwko temu Bogu– 
Abba. Jest przemocą popełnioną nie przez tego Boga–Abba, lecz przez ludzkość 
w służ bie jej samej. Ukazuje on głębię grzechu ludzkiego. Jest triumfem demonolatrii 
i klęską Boga ujarzmionego przez religię zorganizowaną. Naturalnie, Bóg ujarzmio-
ny nie jest prawdziwym Bogiem. Krzyż ujawnia niemoc nie Boga Jezusa, lecz Boga  
tych, którzy konspirowali, aby uśmiercić Jezusa, Boga, który zgadzał się ze złymi 
planami uknutymi w części najbardzej tajemnej religii, która trzymała tego zniewo-
lonego Boga. Krótko mówiąc, krzyż jest przemocą ludzką, a nie przemocą boską. 
A his toria krzyża trwa dalej. Będzie ona być może powtarzana wiele razy, aż do końca  
czasów24.

Nie należy rozumieć, że w duchu autora ostatnie zdanie kwestionuje jedyne 
przesłanie Krzyża Chrystusa, ale odnosi się raczej do aktualizacji tego Krzyża 
przez wielkość doświadczeń w historii. Jest to temat, który odnajdziemy w ro-
dziale o „ukrzyżowanym ludzie”. Można by się dziwić tak sformułowanej krytyce 
à propos J. Moltmanna i wysnuć wniosek, iż myśl Songa próbuje w jakiś sposób 
relatywizować wartość czysto ludzkiego cierpienia Jezusa. Lecz jeśli lepiej jest 
dopatrywać się reperkusji Krzyża w samym Bogu, Song ma rację przypominając, 
iż śmierć Chrystusa jest najpierw konsekwencją przemocy i grzechu. Podobnież, 
ma on rację przestrzegając przed pewnym sposobem rozważania opuszczenia Je-
zusa: jeśli Jezus przeżył doświadczenie największego opuszczenia, ciszę Ojca 
w godzinie Krzyża, nie znaczy to, iż należy wyobrazić sobie Ojca jako rzeczy-

23  c.-s. song, Jesus, the Crucified People, s. 88–89.
24  Tamże, s. 98–99.
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wiście opuszczającego swego Syna; wiara zachęca raczej, by uznać, że Ojciec, 
nawet w tej godzinie, gdy się nie objawił, zamieszkuje w Synu bez żadnego po-
mniejszenia swojej obecności.

Ponadto, stwierdza Song, „krzyż Jezusa ukazuje historię ludzką jako długi 
Wielki Tydzień”25. Spotykamy się tu z tematem podstawowym, który nadaje swój 
tytuł nie tylko całości dzieła (Jesus, the Crucified People), lecz także rodziałowi 
X (Jesus Is the Crucifid People). Poprzednie rozdziały, stwierdza autor, uwydat-
niają bardziej precyzyjnie implikację osób ludzkich w dramat zbawienia, tych 
osób, które są gnębione, wykorzystywane lub marginalizowane. Nowa medytacja 
na temat Męki Chrystusa (który nie tylko cierpiał „za tłumy”, lecz w jej imieniu 
i w solidarności z nią26) prowadzi Songa do głównego fragmentu, który mówi 
o tożsamości Jezusa i „ludu ukrzyżowanego”:

W zawieszonym na krzyżu Jezusie dostrzegamy lud ukrzyżowany. Prawdą jest rów-
nież tego odwrotność. W ludzie, który zna ból i cierpienie, w ludzie, który jest tor-
turowany i uśmiercony, jesteśmy świadkami Jezusa torturowanego i przybitego na 
krzyżu. I w tym Jezusie, i w tym narodzie spotykamy Boga, który kocha i który cierpi.
„Krótko mówiąc, Jezus jest narodem ukrzyżowanym! Jezus oznacza: naród, który 
cierpi”. Poznać Jezusa, znaczy poznać ukrzyżowany lud. Krytyczna konwersja chry-
stologiczna następuje właśnie w tym miejscu. Tradycyjna teologia chrześcijańska 
mówi nam, że aby poznać Jezusa, musimy najpierw poznać Boga. Jednak zazna-
czamy, iż aby poznać Boga, musimy poznać Jezusa, gdyż Jezus oddaje nam Boga 
rzeczywistym. Teraz musimy pójść jeszcze dalej: aby poznać Jezusa musimy poznać  
lud. Nie możemy poznać Jezusa bez poznania w tym samym czasie ludu. Nie możemy 
mówić o Jezusie, jeśli nie mówimy jednocześnie o ludzie. Mówiąc „lud”, nie mam 
na myśli ogólnie ludu. Już zwróciłem na to uwagę. W rzeczywistości, nie wiem, co 
znaczy ogólnie lud. Jest to abstrakcja; lecz ludzie nie są abstrakcją. To nie jest nazwa 
wspólna; ludzie z krwi i kości to nazwa własna, nazwa złożona z imienia szczegól-
nego i specjalnej identyczności. Rozumiem lud jako te kobiety, tych mężczyźni i te 
dzieci, których towarzystwo Jezus kochał, z którymi Jezus lubił jeść i pić, i którym 
Jezus deklarował, że Królestwo Boże do nich należy. W ludzie widzę tych mężczyzn, 
te kobiety i te dzieci, które za dni życia Jezusa, dziś i w przyszłych dniach, są eko-
nomicznie wykorzystywane, politycznie gnębione, kulturowo i religijnie poróżnione, 
i są ofiarami dyskryminacji na tle ich płci, ich rasy, czy klasy społecznej.
Historia (history) jest utkana z historii (stories) takiego ludu27.

Song daje więc przykład tych „historii”, np. historii pakistańskiego studenta 
torturowanego aż do śmierci. Tam, gdzie są takie osoby, komentuje Song: tam jest 
także Jezus i to tam powinien być On rozpoznany w pełni swej „historyczności”:

Jezus jest historyczny, gdyż lud jest historyczny. Życie Jezusa jest, w tenże sposób, 
powiązane z życiem ludu, wszystkim, co to życie znaczy i niesie — beznadzieję 
i nadzieję, cierpienie i radość, strach i rzeczywistość śmierci, która przekracza wiarę 
w zmartwychwstanie. Historia Jezusa staje się „historyczna” w historiach ludu28.

25  Por. tamże, s. 120–121; jest tu długie rozwinięcie tematu ciszy Boga.
26  Tamże, s. 214–215.
27  Tamże, s. 215–216. Można tłumaczyć słowo people jako „lud” lub „ludzie”, albo nawet „naród”.  

Najlepsze wydaje mi się jednak tłumaczenie „lud”.
28  Tamże, s. 217.
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Ta perspektywa przeciwstawia się perspektywie „historycyzmu”, który ogra-
niczyłby zbawienną akcję Boga do szczególnych miejsc lub do szczególnego 
okresu historycznego (historii Palestyny sprzed dwóch tysięcy lat, czy też chrze-
ścijaństwa w swej zachodniej postaci):

Łańcuchy owego historycyzmu zostały rozerwane i Jezus został teraz rozpoznany jako 
„Chrystus historyczny” pomiędzy kobietami, mężczyznami i dziećmi, ponad ograni-
czeniami narodow i w sposób, który przekracza granice czasu. Od Jezusa historycznego  
do Chrystusa historycznego! Jest to konwersja chrystologiczna o wielkim znaczeniu. 
Konwersja odnawia teologiczną pełnię zbawczej miłości Boga. Pozwala nam odczuć 
odgłosy zbawczej mocy Boga na wszystkie części twórczości Boga29.

Temat „ludu ukrzyżowanego”, który został szczególnie rozwinięty w Ame-
ryce Łacińskiej przez Ignacego Ellacurię i Jon Sobrino30, zajmuje więc ważne 
miejsce w refleksji chrystologicznej ChoanSeng Songa. Z pewnością źle zro-
zumiane wyrażenie implikowałoby nieznajomość tego, co czyni bezwzględną 
oryginalność Krzyża, niesionego przez Jezusa. Lecz właśnie Song nie używa go 
w tym sensie, i ponadto podkreśla, iż nie można go przypisać ludowi w całości, 
lecz jedynie tym (mężczyznom i kobietom), którzy są ofiarami niesprawiedli-
wości i opresji. Jego perspektywa jest mniej nowa niż może się wydawać, jeśli 
przypomnieć sobie dobrze poświadczoną tradycję, według której Chrystus kon-
tynuuje mękę poprzez cierpiące członki swego ciała. Nowość polega raczej na 
tym, iż autor identyfikuje owo cierpienie z dramatami ludzkości „azjatyckiej”; 
nowatorski jest zwłaszcza sposób uwydatnienia, że takowe dramaty pozwalają 
mieć „realnie” dostęp do męki Jezusa w tym kontekście azjatyckim; „Aby poznać 
Jezusa musimy poznać lud. Nie możemy poznać Jezusa bez poznania jednocze-
śnie ludu”31.

8. Jezus i Królestwo Boże

Jednak ChoanSeng Song nie zadowala się jedynie medytacją na temat wcie-
lenia Krzyża w upokorzenia i cierpienia kontynentu azjatyckiego. Drugi tom jego 

29  Tamże. W dalszej części rozdziału Song ilustruje temat „ludu ukrzyżowanego” za pomocą kilku 
odniesień do dzieła powieściopisarza japońskiego S. Endo (Shūsaku Endō 遠藤 周作 Endō Shusaku); 
komentuje także rzeźbę Ukrzyżowanego w postaci kobiety zwanej „Christa” (por. rozwinięcie  
Jesus-Christ is Christa Too, s. 224–229). Jest oczywiste, iż taka reprezentacja nie może być przyję-
ta, jeśli jest ona sposobem nierespektowania wyjątkowości historycznej Jezusa jako człowieka płci 
męskiej; lecz zamiar Songa nie jest taki. Song widzi tu raczej symbol w sposób, w który gnębione 
ko biety partycypują w dramacie Krzyża.

30  Zob. i. ellacuria na temat „ludu ukrzyżowanego” w: Mysterium Liberationis. Conceptos fun-
damentales de la Teologia de la Liberacion, Madrid 1990, s. 189–216; zob. też o. König, g. larcher 
(red.), Theologie der gekreuzigten Völker. Jon Sobrino im Disput, Graz–Budapest 1992; zbiór zawiera 
zarówno teksty J. Sobrino, jak i reakcje teologów europejskich.

31  song, Jesus, the Crucified People, s. 215.
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trylogii, Jezus i Królestwo Boże, precyzuje centralne orędzie Ewangelii i na tej 
bazie ukazuje tożsamość Tego, który je przekazuje:

Zadanie, które pragniemy tu wypełnić, polega na zgłębieniu znaczenia współczesnego 
„Królestwa Bożego”. Słowo „współczesny” musi być koniecznie podkreślone. Wielu 
chrześcijan zbyt często rozumie Królestwo Boże jako królestwo, terytorium, domenę, 
gdzie Bóg będzie rządził sprawiedliwie i w pokoju, a wybrańcy Boży będą żyć w szczę-
ściu i będą cieszyć się z życia wiecznego. Ponadto nie jest to coś, co powinno być 
jedynie realizowane w przyszłości. To stanie się ewidentne podczas naszej dyskusji.
Próbując zgłębić to, co Jezus rozumiał przez Królestwo Boże i jakie wyzwania to za 
sobą pociąga dziś dla nas, możemy uzyskać dodatkową percepcję tożsamości Jezusa. 
Pokazuje nam to inną wizję, by pojąć owo życie najbardziej nadzwyczajne, jakie 
ktokolwiek doświadczył. Mówiąc inaczej, możemy być zdolni poznać Jezusa głębiej 
zmagając się ze sposobem, w jaki on praktykował Królestwo Boże w swym życiu 
i swą posługę. Musi tak być, gdyż Królestwo Boże jest najważniejsze w Jego orędziu 
i istotne w Jego misji32.

Struktura pracy rozwija w czterech punktach, które Song streszcza w następują-
cych określeniach: „Wizja”, „Rzeczywistość”, „Świadectwo”, „Przemienienie”. 

„Wizja” jest to ogląd, który zamieszkuje w samym Jezusie. „Zawartość” tej 
wizji nie jest inna niż treść „Królestwa Bożego”. To ta, która wyraża się w przy-
powieści ewangelicznej uczty (Łk 14,16), czy też w apokaliptycznej wizji no-
wego nieba i nowej ziemi (Ap 21,1). W ten sposób zapowiedziane Królestwo 
nie jest poza zasięgiem. Stało się ono bliskie, jak mówi Jezus, należy do tych, 
którzy są ubogiego serca (Mt 5,3). Należy zwłaszcza do wszystkich tych, którzy 
są maltretowani i marginalizowani, do ofiar niesprawiedliwości, do tych, którzy 
są „poza kastą” i do cudzoziemców: Królestwo Boże do was należy — mówi im 
Jezus — ponieważ wy jesteście sami Królestwem Bożym33. I nie dotyczy to jedy-
nie współczesnych Jezusowi, lecz mężczyzn i kobiet, którzy przez wieki są w ja-
kokolwiek sposób uczestnikami Królestwa Bożego i których historie są w tym 
sensie „historiami Bożymi” (God’s stories)34. Ponadto, takowe historie ukazu-
ją konkretnie, iż „Królestwo Boże” nie jest obiektem idealnej wizji, lecz jest  
zakorzenione w „rzeczywistości” będącej historią, więc także pamiątką:

Wizja, która nie jest wcielona w rzeczywistość tego świata, jest iluzją. Iluzja jest stwo-
rzona przez niezdolność lub odmowę stawienia czoła problemom życia. Jest ona uciecz-
ką w królestwo irrealizmu, poza świat rzeczywistości. Iluzja uważa nierzeczywistość 
za rzeczywistość i rzeczywistość za nierzeczywistość. Od tej chwili iluzja nie ma miej-
sca w historii… Iluzja nie ma pamięci, tej głównej cechy historii. Historia jest historią,  
ponieważ sobie przypomina. Jednakże iluzja rozwija się na (w) zapomnieniu. Nawet 
między jedną iluzją a drugą nie ma związku w czasie i przestrzeni. Jest po prostu 
faktem, iż iluzja sobie nie przypomina. Nie przypomina sobie nawet o niej samej. Nie 
ma historii. Nie jest ona historyczna35.

32  tenże, Jesus and the Reign of God, Minneapolis 1993, s. X.
33  Tamże, s. 21.
34  Tamże, s. 65.
35  Tamże, s. 77.
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Song ukazuje fałsz każdego wyobrażenia, które w przeszłości mogło przed-
stawiać „Królestwo Boże” jako odseparowane od tego świata i totalnie opusz-
czone do końca czasów. Czy takie podejście, zapytuje, odpowiada głównemu 
wyznaniu wiary, według której „Słowo stało się ciałem”?

Odpowiedź brzmi: nie. Dlatego też po wizji Królestwa Bożego powinniśmy zwrócić 
się ku rzeczywistości tego świata, rzeczywistości, w której i począwszy od której 
Królestwo Boże wzrasta, rozwija się i kieruje ku swemu spełnieniu. Musimy także 
skonfrontować się ze świadectwami, które kobiety i mężczyźni składają Królestwu 
Bożemu w trudnych sytuacjach. To nie jest redukowanie Królestwa Bożego do rze-
czywistości nam znanej i do doświadczenia w świecie. Ale naszym ukrytym prze-
konaniem jest, że Królestwo Boże, takie jakie przeżył i praktykował Jezus w swym 
życiu i posłudze, nie stanowi wtargnięcia w historię — jak mówi jedno z ulubionych 
wyrażeń w teologii tradycyjnej — lecz „czyni wtargnięcie począwszy od historii”. 
Królestwo Boże jest ową dynamiką, która dzieje się wewnątrz historii poprzez męż-
czyzn, kobiety i dzieci, tą mocą odkupienia, która naprawia, leczy i odtwarza całe 
stworzenie na nowy dzień nowego nieba i nowej ziemi. Nie wiemy kiedy ów dzień 
nadejdzie, ani do czego podobny będzie ten świat. Wiemy jednak, iż ów dzień jest 
wypełnieniem wszystkich naszych dni i że nowy świat, podobnie jak i dawny, nie 
będzie creatio ex nihilo, lecz światem na bazie rzeczywistości, która angażuje nasze 
życie i naszą historię w świecie36.

W tej oto perspektywie Song postrzega na nowo orędzie o „Królestwie Bo-
żym”. Pokazuje, w jaki sposób Jezus protestuje przeciw dominującej kulturze 
opartej na nierówności między zamożnymi a nędznikami, przywilejach mniejszo-
ści, ucisku przez władców. Ukazuje również, jak Jezus, trzymając stronę biednych 
i bezbronnych, nie opuszcza ich, by nie popadli w rezygnację, lecz daje im siłę, by 
w obliczu potężnych i możnych doświadczali godności swojego człowieczeństwa:

To, co czyni Królestwo Boże, to danie ludziom siły. Daje siłę biednym i uciśnionym, 
aby walczyli o sprawiedliwość. Daje im siłę do roszczenia ludzkich praw. Daje im 
siłę, by się zorganizowali i zmienili ich status quo. Daje im siłę, by „stąpali twardo 
po ziemi, a głową podtrzymywali niebo” (tin t’ien li ti), jak mówi chińskie wyrażenie. 
Owo królestwo Boże jest „już” tu. Ten dar siły „już” się rozpoczął37.

To, co wcześniej dotyczyło współczesnych Jezusa, dotyczy też innych męż-
czyzn, kobiet i dzieci w obrębie całej historii:

Ponieważ Królestwo Boże jest już obecne, mogą zaistnieć historie nadziei, które się 
rozwinęły na bazie pewnego życia beznadziei, radosne poematy, które wytrysnęły 
z głębokiej rozpaczy, hymny pochwalne, które były śpiewane, bazując na sercu na-
chodzonym przez ból. Są to historie, poematy i hymny Królestwa Bożego. W tych 
hymnach dostrzegamy krytyczną sytuację biednych, lecz dostrzegamy również, iż 
owa krytyczna sytuacja zmienia się w krzyk o zmianę. W tych poematach jesteśmy 
świadkami płaczów gnębionych, ale jesteśmy także świadkami tego, iż owe szlocha-
nia są przemienione w determinację, aby się oswobodzić od świata opresji. W tych 
historiach czujemy ból uciśnionych, lecz dotykamy wówczas owej godności ludzko-
ści, która zawstydza możnych38.

36  Tamże, s. 78–79.
37  Tamże, s. 150. Kultura Królestwa Bożego jest więc jednocześnie dla Songa culture of protest i culture  

of empowerment (to ostatnie wyrażenie tłumaczę przez „dar siły”).
38  Tamże, s. 150.
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Z powodu jego związku z rzeczywistością Królestwo Boże domaga się „świa-
dectwa” osób, które mogą je ujrzeć, je zidentyfikować i się w nie zaangażować. 
W trzeciej części swej książki Song stara się więc ukazać, w jaki sposób Jezus 
i Jego uczniowie oddali takie „świadectwo” w ich własnym życiu. Królestwo Boże, 
które jest miłością, sprawiedliwością, prawdą..., jest więc królestwem „w akcji”, 
„czynu”. Jest takie poprzez całą egzystencję Jezusa, a mianowicie poprzez dar Jego 
ciała i Jego krwi w czasie Ostatniej Wieczerzy39 i w doświadczeniu Męki, gdyż jeśli  
prawdą jest, iż wrogowie Jezusa próbują zakończyć to królestwo, to paradoksal-
nie jest ono ukazane poprzez najwyższe świadectwo Chrystusa w godzinie Jego 
Męki i Jego śmierci:

Wskazówka Jezusa skierowana do swych ucziów wyznacza kierunek. „To dam wam 
okazję, aby zaświadczyć” — mówił. „Nie obmyślajcie sobie w duchu przygotowy-
wać swej obrony”. On sam się nie obronił przed Sanhedrynem w trybunale Piłata. On 
„potwierdził” prawdę Królestwa Bożego na ziemi, jak i w niebie — moc obecności 
Bożej w miłości i sprawiedliwości, w tej przestrzeni i tym czasie, które są naszymi, tak  
jak są w wieczności Boga. To, co wydarzyło się w tygodniu Męki Jezusa, jest to prze-
mienienie sądu sądzącego Jezusa — sądu jednocześnie żydowskiego i rzymskiego —  
w sąd śwadectwa Jezusa40.

Co więcej, Song dodaje, iż takowe przemienienie w dalszym ciągu następuje 
w Azji współczesnej, wszędzie, gdzie ludzie, sądzeni z powodu ich walki o pra-
wa człowieka, prawa wolności i sprawiedliwości, byli na swój sposób świadkami 
Królestwa Bożego w swojej historii41.

Owo Królestwo Boże jest wreszcie wspomniane w kategoriach „przemienie-
nia”. Epizod Jezusa „przemienionego” na górze, który ofiaruje antycypowaną wizję 
zmartwychwstania, zaprasza do uznania zmian i wyzwolenia, które mogą rozświe-
tlić ludzkie istnienie w czasie tej samej historii. Maryja w swym Magnificat –  
„śpiewie Królestwa Bożego”42 — świadczy o takim właśnie przemienieniu. Takie 
też przemienienie realizuje Jezus, kiedy to przebacza grzechy lub wyzwala ze 
złych mocy43. Królestwo Boże ukazuje się w ten sposób, w samej historii, jako 
moc „metamorfozy”:

Królestwo Boże może być zrozumiane jako królestwo polegające na historiach prze-
mienienia, tzn. na historiach, w sposób, w jaki kondycje ludzkie są zmienione w zde-
rzeniu się ze zbawczą mocą Boga, reagując na różne sposoby we wspólnocie ludzkiej. 
W Ewangeliach spotykamy sposób, w jaki moc Boża zajmuje miejsce w egzystencji 
jednostk i wspólnoty, w Jezusie i przez Niego… Jeśli Królestwo Boże jest sercem 
przemienienia Jezusa, musi być też sercem metamorfozy kondycji ludzkich44.

Jednakże przyjście tegoż królestwa musi być uproszone, jak przypomina Song 
cytując modlitwę nauczaną przez Jezusa: „Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola 

39  Tamże, s. 180–183.
40  Tamże, s. 219 (por. Łk 21,1314).
41  Tamże.
42  Tamże, s. 235.
43  Tamże, s. 265–278.
44  Tamże, s. 264–265.
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Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. Song dodaje: „Całe życie i posługa Jezusa  
są tą modlitwą w czynie”, tym, przez co Jezus się nam objawia jako ktoś, w któ-
rym rzeczywiście zamieszkała „moc Ducha”45.

9. Jezus w mocy Ducha

Jezus w mocy Ducha — taki jest właściwy tytuł, który autor zachowuje dla trze-
ciego tomu swej trylogii46. Należy wziąć pod uwagę nową sytuację, którą stwarza-
ją spotkania chrześcijan z osobami należącymi do innych kultur i przynależącymi 
do innych religii, ich partycypacja we wspólnych zajęciach w służbie sprawie-
dliwości i pokoju, ich wysilki, by tworzyć ludzką solidarność, która bez ignoran-
cji różnic doktrynalnych żywi się źródłami duchowymi każdej tradycji i czerpie 
z nich siłę, by pracować dla dobra całego stworzenia. Ponadto owa perspekty-
wa wprowadza pewien sposób odniesienia się do Jezusa, odmienna od postawy,  
która może niestety przeważać wśród chrześcijan:

Jestem często nękany przez myśl, iż możemy powiedzieć i uczynić w imię Jezusa–
Chrystusa coś, co ma z Nim niewiele wspólnego. Pomyślcie po prostu o wojnach reli-
gijnych, które Kościoły chrześcijańskie wzniecały w imię Jezusa i z racji Jego Ewange-
lii nie tylko w Trzecim Świecie, lecz też na samym Zachodzie. Pomyślcie o barierach 
i granicach, które ustawiliśmy wokół nas, by odseparować się od innych, a nawet,  
by prześladować tych, którzy od nas się różnią na płaszczyźnie religijnej, wszystko to, 
w imię Jezusa. Obawiam się, iż jesteśmy nazbyt skłonni do tworzenia obrazu Jezusa, 
który odpowiada naszym preferencjom, obrazu Jezusa, którego sam Jezus nie mogłby  
prawdopodobnie rozpoznać47.

Przywołana wyżej perspektywa zachęca raczej do ujrzenia w Jezusie tego, 
który jest, według Ewangelii Łukasza, radykalnie zamieszkały przez „moc Du-
cha” (Łk 4,14). Song bazuje ostatecznie na owym wyrażeniu, aby zdefiniować 
plan swego nowego utworu: 

W trzecim tomie mojej trylogii na temat Krzyża w świecie Lotosu próbuję zgłębić 
sposób, w jaki Jezus w mocy Ducha przekroczył granice innych i ukazał nam sposób 
doświadczania przez Niego prawdy i łaski Bożej, zależnie od dróg, których dotąd nie 
doświadcza we wnętrzu swej własnej tradycji religijnej. Jest to też mój wysiłek, by 
za stanowić się nad sposobem, w jaki Jezus nas dziś zachęca ku przekroczeniu naszych 
chrześcijańskich granic, by doświadczać żywej prawdy Boga i Jego zbawczej łaski 
w naszym świecie multispołecznohistorycznym i multikulturoworeligijnym48.

Można zauważyć związek „prawda – łaska”, który nawiązuje do Janowego 
Prologu o Słowie Bożym „pełnym łaski i prawdy” (J 1,14). Związek ten inspiruje 
Songa do głównych przesłanek, jakie zawarł w swej książki. Pierwsza jej część 

45  Tamże, s. 290.
46  c.-s. song, Jesus in the Power of the Spirit, Minneapolis 1994.
47  Tamże, s. X.
48  Tamże, s. X–XI.
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jest zatytułowana Otwarta Prawda (Open Truth), tytułem drugiej jest Cuda łaski 
(Miracles of Grace).

„Prawda”, o której tu mowa, to sam Jezus, który czerpie swą moc z Ducha. 
Takowa prawda jest wolna od jakiegokolwiek uprzedzenia i dogmatyzmu. Mówi 
nam ona, iż Bóg „kroczy zawsze tak przed nami, jak i za nami”. Pozwala ona 
chrześcijanom doświadczyć od nowa cudowne drogi, przez które Bóg wypełnia 
swe zbawcze dzieło w naszym świecie naznaczonym przez mnogość kultur i re-
ligii. Jest ona przez to „otwartą prawdą” i to w tym znaczeniu Song interpretuje 
słowo Jezusa skierowane do Jego uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do po-
wiedzenia, ale teraz (jeszcze) znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,1213)49. Temat „otwartej praw-
dy” rozwija się na bazie wielu punktów widzenia. Rozdział I jest refleksją nad 
„wolnością Ducha” i nad tematem „nowych narodzin”, na bazie dialogu Jezusa 
z Nikodemem w J 3. Rozdział II precyzuje to, czym powinno być światło Ewan-
gelii — sprawiedliwym zrozumieniem prawdy:

Prawda nie jest otwartą wtedy, gdy jest niezdefiniowana, wymijająca, dwuznaczna. Je-
śli prawda jest jedną, czy drugą z nich, wówczas sama się zdradza. Nie jest już tą, któ-
rą powinna być. Prawda jest otwarta, ponieważ Królestwo Boże jest otwarte. Prawda 
jest otwarta dla biednych i wydziedziczonych. Jest otwarta dla nieŻydów, jak i dla 
Żydów. Jest również otwarta dla tych, którzy są poza Kościołem chrześcijańskim,  
jak również dla tych, którzy są wewnątrz… Królestwo Boże zaś jest otwarte, gdyż 
Bóg jest Bogiem otwartym… Bóg Jezusa jest Bogiem otwartym — Bogiem, który jest  
w solidarności z ludzkimi bytami w ich bólu i ich cierpieniu, Bogiem, który zachowuje 
przyszłość dla ludzkości, prawdziwą przyszłość, ku której należy kroczyć, przyszłość, 
która powinna być wypełniona nowymi rzeczami, która jest jeszcze do zrealizo wana, 
nie zaś przyszłość, która jest już określona… Bóg Jezusa jest Bogiem prawdziwej 
przyszłości, przyszłości, która jest otwarta, przyszłości, gdzie będą opowiadane nowe  
historie i gdzie nowe historie zostaną napisane. To ten Bóg, który Duchem prawdy 
obdarował Jezusa mocą. I to jest ten sam Bóg, który przez wieki obdarował mocą wie-
lu mężczyzn i wiele kobiet tym samym Duchem prawdy w objawieniach Królestwa  
Bożego w świecie50.

Song dodaje, iż być otwartym na taką prawdę, nie ogranicza się jedynie do jej 
relatywizacji. Wręcz przeciwnie, istnieje relatywizacja, jeśli pod płaszczem ab-
solutu praktykuje się pewien rodzaj „kolonializmu duchowego”, stwierdzając na 
przykład, iż jedynie chrześcijanie mogą być zbawieni. Tym samym przymyka się 
oczy na sposób, w jaki prawda jest obecna w różnorodnych tradycjach ludzkości. 
Takowy „kolonializm” przeciwstawia się w każdym razie objawieniu Nowego 
Testamentu, jak pokazuje to rozdział III, komentujący trzy epizody szczególnie 
znaczące: dialog Jezusa z niewiastą kananejską (Mt 15,2128); wypowiedź Pawła 
skierowana do Ateńczyków (Dz 17,22); spotkanie Piotra z setnikiem Korneliu-
szem (Dz 10). Wszystkie te różne epizody ukazują, jak Duch Boży mógł zareago-

49  Tamże, s. 3–4.
50  Tamże, s. 64–65.
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wać poprzez ludzi i ludy, poza samym ludem, do którego przynależał Jezus. „To 
musi być ten sam Duch, który pozwala Jezusowi i apostołom, jak Piotr i Paweł 
,przejść w inne terytoria pełne niespodzianek. Czy to nie ten Duch nas popycha 
do uczynienia dziś tego samego w Azji?”51 Rozdziały IV i V ukazują wreszcie, 
jak prawda staje się obecna także przez obrazy i symbole, a najbardziej przez 
różne wymiary kultury. Song przypomina tu odniesienia Jezusa do chleba, wina, 
wody, do różnych rzeczywistości świata uczuciowego, które są przywołane w tej 
przypowieści:

Jego otwarcie na Boga pozwala mu być otwartym na świat Boży, zauważając w nim 
obrazy i symbole w sposób, w jaki Bóg zajmuje się wszystkim w nim, w tym także 
istotami ludzkimi…
Z pomocą Ducha, który go inspirował, musiał być w stanie wejść głębiej w serce kul-
tur ludzkich — kultur pełnych obrazów i symboli, które są echem religijnych znaczeń 
ukrytych w głębi istot ludzkich i w ich wspólnocie52.

Ponadto Jezus „pełen prawdy” jest jednocześnie „pełen łaski”: temu właśnie 
tematowi Song poświęca drugą część swej książki. Podkreśla, iż łaska nie jest 
natychmiastowym przedłużeniem tego, co myślimy, nie daje się ona zamknąć 
w prostej formule, nie jest określona naszymi przyzwyczajeniami, czy też naszy-
mi własnymi sprawami. Raczej nas zaskakuje, jest „cudem”. Musi przyjść na ło-
nie wspólnoty chrześcijańskiej (to ją celebrujemy w Eucharystii), lecz musi także  
przyjść poza tą wspólnotą53. 

Temat ten jest od nowa rozwinięty w pięciu punktach. Najpierw jest to me-
dytacja o Zejściu do piekieł, rozumiana jako objawienie boskiej obecności nawet 
w najbardziej tragicznych sytuacjach ludzkości i w sposób, w jaki wypełnia się, 
właśnie tu, zaskakująca moc łaski. Następnie, w rozdziale zatytułowanym Świat 
religii, Song komentuje słowo Jezusa à propos człowieka, który nie będąc Jego 
uczniem, w Jego imię wypędza demony: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto 
czyni cud w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem 
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9,3940); oryginalna lektura te-
goż epizodu skłania autora do konkluzji, według której chrześcijanie powinni 
uznać zbawcze działanie Boga w świecie narodów i we wspólnocie innych wie-
rzących54. Dwa kolejne rozdziały sprzeciwiają się teologii, która zbyt często uka-
zała się „wybiórczą” wobec innych wierzących, i przyciągają uwagę na to, co 
powinno być sercem misji chrześcijańskiej: Wielkie przykazanie miłości Bożej 
i miłości bliźniego. Wreszcie ostatni rozdział podejmuje ponownie temat Cudu 
łaski i na nowo rozwija aktualne implikacje:

51  Tamże, s. 98.
52  Tamże, s. 129–130.
53  Tamże, s. 161–164.
54  Tamże, s. 226.
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Po dwóch tysiącach lat coraz to większa liczba chrześcijan w Trzecim Świecie odkry-
wa, iż Jezus pełen łaski, Jezus — cud zbawczej łaski Bożej, jest większy niźli Aposto-
łowie i szerszy niż chrześcijaństwo. Zdajemy sobie teraz także sprawę, iż dać świa-
dectwo Jezusowi „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8) nie oznacza kulturowej transplantacji 
„chrześcijańskiego” świata zachodniego, czy też rozwoju teologii, liturgii i chrześci-
jaństwa konfesyjnego od Zachodu i Północy ku Wschodowi i Południu. To znaczy  
właśnie dać świadectwo w sposób, w jaki Jezus identyfikowałby objawienia zbaw-
czej łaski Bożej w naszym dzisiejszym świecie i w jaki identyfikowałby się z tymi 
mężczyznami i tymi kobietami, które działają i trudzą się dla tego, co On głosi jako 
Królestwo Boże”55. 

Ostatecznie cud łaski jest cudem miłości i życia, jak precyzują ostatnie zdania 
książki:

Z powodu tego cudu miłości, łaski i życia, my — pozostali — istoty ludzkie jesteśmy 
istotami nadziei w naszej życiowej pielgrzymce i stworzenie Boże jest odnowione 
i skierowane ku swemu wypełnieniu w Bogu. Misja Kościoła chrześcijańskiego win-
na być świadectwem danym temu cudowi, który jest zarówno wewnątrz Kościoła, jak  
i w świe cie, któremu Kościół jest powołany służyć. Nasza modlitwa, od teraz, powinna być  
modlitwą, której Jezus nas nauczył:
Przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja
Jako w niebie, tak i na ziemi (Mt 6,10).
Była to prywatna modlitwa Jezusa. Chciał, ażeby była modlitwą Jego uczniów. Musi 
także chcieć, by modlitwa ta była modlitwą chrześcijan tak na Wschodzie, jak i na Za-
chodzie, na Południu, jak i na Północy. Jest to wizja nowego nieba i nowej ziemi, dla 
której Jezus działał obdarzony mocą Ducha. My — chrześcijanie — jesteśmy powołani,  
by działać dla tej samej wizji solidarnie z naszymi bliźnimi.
Czyż to nie z powodu takiej wizji życie jest warte tego, by je przeżyć, pomimo tru-
dów, walk i cierpień? Czyż to nie z powodu takiej wiary możemy dostrzec wieczność 
w przelotnych chwilach teraźniejszości i objąć życie, gdy znajdujemy się naprzeciw 
śmierci? To musi być to, co Jezus chciał powiedzieć, mówiąc pod cieniem krzy-
ża, który coraz bardziej Mu zagrażał: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie 
i miały je w obfitości” (J 10,10). Życie w swej pełni, pomimo cierpienia krzyża — 
oto cud zbawczej łaski Boga streszcza się w tych nieporównywalnych słowach Jana: 
„I Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Nasza podróż wiary 
i życia nigdy nie powinna przestawać bulwersować się na te słowa, aż do chwili, 
gdy osiągnie kierunek w Bogu Jezusa zmartwychwstałego, tego, który kieruje naszą 
wiarą i który prowadzi ją do jej spełnienia56.

W ten sposób kończy się Krzyż w świecie Lotosu. Trylogia ta wraz z poprzed-
nimi dziełami przedstawia bez najmniejszej wątpliwości godny uwagi udział 
w chrystologii Azji. Jako dzieło teologa z Tajwanu ma ona przesłanie, które mocno 
przekracza kontekst tego kraju: dzieło to interesuje w całości kontynent azjatycki —  
podobnie jak utwór Aloysiusa Pierissa, czy też Kosuke Koyama. Należy przy-
znać, iż trylogia ChoanSeng Songa o Jezusie nie ma, według naszej wiedzy, 
żadnego odpowiednika w literaturze teologicznej Azji.

55  Tamże, s. 315.
56  Tamże, s. 320–321.
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Katolicki lektor będzie się z pewnością dystansował od tego, co w dziełach 
Songa świadczy o nadmiernej podejrzliwości wobec instytucji eklezjalnej, ina-
czej pojmowanej przez tradycję prezbiteriańską, której reprezentantem jest Song. 
Lektor katolicki musiałby pójść tropem refleksji na niektóre tematy dzieła, głów-
nie zaś na temat utożsamiania się Jezusem z biednymi lub, co więcej, na temat 
przesłania wyrażenia „lud ukrzyżowany”. Jednakże ważne jest tu raczej, by w spo-
sób ogólny uwydatnić bogactwo i piękno trylogii rozwiniętej przez Songa. Owa  
trylogia, która jest na swój sposób „azjatycką teologią wyzwolenia”, troszczy się 
o cierpienie ubogich i o wymaganie zakorzenienia Ewangelii w kulturach Azji. 
Opiera się ona na głębokim znaczeniu wcielenia i tajemnicy paschalnej: wcielenie —  
jako zasada autentyczności „inkulturacji”, tajemnica paschalna — jako wyda-
rzenie aktualizowane dziś poprzez tragedie jednostek i ludów. Nie jest ona mniej 
oryginalna przez swą zawartość, niż przez swój styl. Oddając znaczne miejsce 
obrazom i symbolom kultur azjatyckich, przywołując „historie”, w których męż-
czyźni i kobiety tych kultur wyrazili swe cierpienia i nadzieje, interpretuje ona te 
historie w świetle innych „historii”, które są zapożyczone z Biblii, a zwłaszcza 
z Ewangelii. To poprzez korelację lub krzyżowanie się historii opowiedzianych 
w ten sposób, iż Słowo, które stało się ciałem, może naprawdę wziąć ciało od 
Tajwanu do Colombo, od Manili do Bangkoku: taka jest dla ChoanSeng Songa 
stawka narracyjnej chrystologii w świecie Azji.

Trzeba jednak oddać sprawiedliwość następującej prawdzie, zawartej w dwóch  
paradoksach. Jakakolwiek by nie była waga dzieła ChoanSeng Songa, najbar-
dziej reputowanego teologa protestanckiego wśród teologów tajwańskich, to jed-
nak spędził on największą część swego życia w Stanach Zjednoczonych i zreda-
gował swe książki w języku angielskim. Z drugiej strony wkład do chrystologii  
chińskiej pochodzi przede wszystkim z Tajwanu. Przyszłe ewolucje tej chrystolo-
gii są także zależne od tego, jak będzie sytuacja polityczna Chin kontynentalnych 
i sytuacja Kościoła katolickiego na łonie tego ogromnego kraju. Z pewnością ak-
tualny stan rzeczy nie zabrania, by praca teologiczna mogła być prowadzona na sa-
mym kontynencie. Niemniej, dopóki Kościół katolicki Chin nie będzie cieszył się 
całkowitą wolnością, która pozwoliłaby mu wyjaśnić swój związek z Kościołem  
Rzymu, chrystologia chińska będzie z pewnością skazana na pozostanie głównie 
tajwańską — spoglądając na pewno ku kontynentowi, lecz odseparowaną od nie-
go przez ciszę morza.
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choan seng song’s (宋泉盛) chinese christology

Summary

Choan Seng Song is a Taiwan theologian representative not only for Chinese Christol-
ogy but for all Asia. Song borrows a definition from Zen Buddhism and elaborates “Third
Eye Theology”. He claims that theology incessantly obtains coloring of western forms of 
thinking and life, rejecting “ThirdEye” — i.e. a new perception regarding the darkest  
regions of existence — from those who sees Christ in a different way, this is through the 
cultures of Latin America, Africa and Asia. Pointing to an extreme idea of Asia, Song 
writes the book “The Compassionate God” as well as a famous trilogy “Cross in the Lotus 
World” (i.e. “Jesus, The Crucified People”, “Jesus and the Reign of God”, “Jesus in the 
Power on the Spirit”) in which Jesus identifies himself with suffering people of Asia.
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Liu Xiaofenga (劉小楓) teologia Drogi i Słowa

Liu Xio Feng 劉小楓, ur. w 1956 r., pochodzi z prowincji Sichuan 四川, jest 
profesorem socjologii oraz studiów porównawczych kultury i religii na Uniwer-
sytecie w Shenzhen 深圳大學. Jest członkiem Instytutu Sino-Christian Studies 
w Nowych Terytoriach Hong-Kongu (w Tao Feng Shan Christian Center 道風山
基督教叢林). Swoją formację filozoficzną zdobył w Niemczech i Bazylei. Jego 
zespół naukowy opracowuje krytyczne tłumaczenia tekstów teologów zachodnich, 
głównie niemieckich: Rahnera, Künga, Balthasara, Moltmanna, Pannenberga, i in. 
Napisał wiele książek i artykułów, m.in. Filozofia poetycka (诗化哲学), Zbawienie 
i Xiaoyao (拯救与逍遥), W kierunku Prawdy na Krzyżu (走向十字架上的真理),  
Lęki i Miłość tego pokolenia (这一代人的怕和爱), Osobowość ciała (身成位格),  
Charakter chińskiej kultury (中国文化的特质), Eseje na temat dwudziestu wieków  
zachodniej filozofii religii (20 世纪西方宗教哲学文选), Duch estetyki w ludz-
kich aporiach (人类困境中的审美精神), Dao i Logos (‘道’ 与 ‘言’). 

Wśród wielu istotnych tematów dla teologii chrześcijańskiej w relacji do kultu-
ry azjatyckiej na szczególną uwagę zasługuje, poruszany obszernie przez Liu Xiao
fenga, problem relacji greckiego Słowa–Logosu λόγος i chińskiej Drogi–Dao 道. 
W swoim dziele opublikowanym w 1996 r. w Szanghaju, poświęconym spotkaniu 
między kulturą chińską a kulturą chrześcijańską, pt. Droga i Słowo, dokonuje obszer-
nego studium, które poniżej zostanie zaprezentowane w swych głównych myślach1.

1. Czy 道 = λόγος ?

Zdaniem Liu Xaofenga pojęciem, które znajduje się na szczycie kultury chiń-
skiej, zarówno według konfucjonistów, jak i taoistów, jest Dao–Droga 道. Poję-
ciem, które figuruje na szczycie kultury chrześcijańskiej, jest Słowo λόγος: „Na 
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Liu 
Xiaofeng pyta: „Czyżby Tao było Słowem? Czyżby te pojęcia były tożsame, czyż 
można je porównać ze sobą? Jeśli nie, co stanowi główną różnicę?”2

1 刘小枫, ‘道’ 与 ‘言’, 上海 1996; pinyin: Liu Xiao Feng, ‘Dào’ yù ‘Yán’, Szangahai 1996.
2 Tamże, s. 7.
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2. Słowo z innego świata

Zdaniem Liu Xiaofenga, od kiedy Słowo3 Chrystusa wkroczyło do Chin, aż 
do dnia dzisiejszego jest ono uważane za głos pochodzący z innego świata, głos, 
który nie przenika do rzeczywistości egzystencjalnej narodu. Jednakże byłoby błę-
dem fundamentalnym postawienie znaku równości między Chrystusem a cywili-
zacją świata zachodniego. Dla każdego narodu i kultury Słowo Chrystusa zawsze  
było uważane za głos z innego świata: Żydzi nie poznali, że Jezus jest Chrystu-
sem, nie dostrzegli w krwi Jezusa świadectwa Słowa Chrystusa, zaś pierwszy raz, 
gdy Paweł głosi Słowo w Atenach, zostaje wyśmiany i odepchnięty przez litera-
tów greckich. Gdyby apostoł Paweł był Chińczykiem, byłby postrzegany jako 
„Mistrz rozpowszechniający ciemnogród”, jako „niegodny potomek swego rodu”.  
Wobec tego ów Żyd zrzeka się tradycyjnych poglądów swego rodu i uznaje głos 
„pochodzący z innego świata”4. 

Zrozumiane w ten sposób nauczanie „z innego świata” nie pochodzi więc 
z cywilizacji zachodniej. Może się wydawać, iż chodzi tu o zbieżność historyczną, 
lecz jest to jedyne przypadek. To, co należy rozumieć przez „nieznajomy głos”,  
to fakt, iż ów głos nie pochodzi z tego świata, ale spoza niego, z boskiego „Spo-
za”. Kto dopytuje się o Drogę, nie szuka kryterium prawdy w tym, co poprzednie, 
ani w tym, co nowe. Podobnie jest ze Słowem. Liu Xiaofeng podkreśla, że „uznać, 
że kultura grecka i rzymska są pierwszymi, które przyjęły Słowo Chrystusa i żyją 
według Słowa, nie znaczy, iż pochodzenie Słowa należy im przypisywać”5. 

Kultury żydowska, grecka, rzymska, chińska są kulturami ludu, złączone z zie-
mią, zaś pochodzenie ich filozofii ma własne przypisane im cechy charakterystycz-
ne. Kultura chrześcijańska nie jest najpierw kulturą ludu czy też ziemi. Dlatego  
też zależności między kulturą chińską i kulturą chrześcijańską nie są tymi ist-
niejącymi między dwoma narodami ani też terytoriami. Podobnie rzecz się ma, 
jeśli chodzi o relacje między kulturą chrześcijańską a kulturami żydowską, grec-
ką, rzymską. Chodzi o relację typu egzystencjalnego. Relacja między Słowem 
(Chrystusa) a kulturą chińską ma naturę stosunków międzyludzkich, nie zaś za-
leżności między dwiema istotami, jakimi są dwie kultury narodowe. 

3. Kultura chrześcijańska ≠ kultura narodowa

Liu Xiaofeng zauważa różnicę między Słowem Chrystusa a kulturą jakiego-
kolwiek narodu. Ponieważ kultury grecka i rzymska akceptują Słowo Chrystusa 

3 W języku chińskim nie ma wielkich i małych liter. Liu Xiaofeng pisze po prostu ‘言’, co wy-
mawiamy ‘Yán’, a tłumaczymy na „słowo” bądź „Słowo”. Ze względu na oczywiste konotacje z Lo-
gosem z Janowego Prologu, nasycone szczególna treścią, w dalszej części tekstu, będę zachowywał  
pisownię z dużej litery „Słowo”.

4 刘小枫, tamże, s. 8.
5 Tamże.
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i wcielają je w życie, rozwijają one stopniowo pewien rodzaj kultury chrześcijań-
skiej. Każda kultura narodowa może na bazie swego własnego słownictwa prze-
kazać Słowo Chrystusa oraz w ciele i krwi swej kultury wychwalać lub przekli-
nać owo Słowo. Jednakże postawić znak równości między kulturą chrześcijańską 
a kulturą narodową — żydowską, grecką, czy rzymską — nie jest uzasadnione. 
W każdym razie nie jest uzasadnione, aby uważać kulturę chrześcijańską Europy 
Zachodniej za jedyny model kultury chrześcijańskiej, nawet jeśli kultury: późno-
grecka i późnorzymska, renesansowa, kultury różnych krajów europejskich były 
i zachowują do dziś kształt kultury chrześcijańskiej. Na przykład, gdy narodowa 
kultura rosyjska przyjęła Słowo Chrystusa, wykształcił się wyjątkowy model kul-
tury chrześcijańskiej. 

Odczuwalny jest konflikt między kulturą narodową a kulturą chrześcijańską. 
Nie jest to jedynie przypadek kultury chińskiej. Z historycznego punktu widzenia 
owo napięcie tworzy zjawisko wyjątkowo skomplikowane. Między czynnikiem 
narodowościowym a kulturą chrześcijańską wytworzyła się relacja akceptacji, 
a jednocześnie odmowy, co wskazuje na to, iż czynnik narodowościowy może za-
pewnić zarówno przekaz, jak i deformację Słowa Chrystusa. Jako ilustracje można 
tu przytoczyć zniekształcenia chrześcijaństwa w łonie różnych form religijności 
ludowej, wojny etniczne wszczęte w imię chrześcijaństwa w historii europejskiej,  
skomplikowane relacji między myślą grecką a objawieniami chrześcijańskimi 
w historii filozofii, czy też w czasach współczesnych, spór między działalnością 
misyjną a kolonializmem6. 

Liu Xiaofeng, wykształcony na niemieckojęzycznych, chrześcijańskich auto-
rach, przytacza ich wypowiedzi popierające jego tezy. Karl Barth uważa, iż Słowo  
Boże objawione w Chrystusie jest osądem i krytyką wszystkich religii, w tym 
chrześcijaństwa. Słowo Boże rzuciło światło na kryzys wszystkich religii. Bonhoef
fer i Barth mają wspólne zdanie na ten temat. Przynależność do Chrystusa i do  
religii chrześcijańskiej nie są jednym i tym samym. Religia chrześcijańska wypły-
wa z socjologii kultury, wyznacza organizacje kościelne historyczne i ich ekspre-
sje intelektualne, podczas gdy przynależność do Chrystusa jest typu teologicznego  
i oznacza wydarzenie ontyczne (wraz z innymi równoważnymi pojęciami), które-
go źródłem jest Duch, i który dotyczy samego bytu istnienia indywidualnego. Zda-
niem Liu, wiele aspektów badań socjologii kulturalnohistorycznej Maksa Webe-
ra może poprzeć następująca interpretacja: w historii, i to bez wyjątku, wszystkie 
dogmaty organizacji kościelnych są samodzielnymi typami znaczenia zbawienia 
(Heilswerte)7. Nietzsche gwałtownie krytykuje chrześcijaństwo, które postrzega  
jako demonstrację kościelnohistoryczną, mimo to okazuje szacunek wobec przy
należności do Chrystusa. Ernst Troeltsch neguje cały charakter absolutu w chrześ
cijaństwie z punktu widzenia socjologii historycznej, ale w perspektywie teolo-

6 Por. Liu XiaoFeng, Culture Christians on the Chinese Mainland, „China Notes”, t. XXIX, nr 2–3,  
New York 1991.

7 Tamże, s. 15.
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gicznej potwierdza absolutny charakter przynależności do Chrystusa. Kwestia,  
która wzmacnia najbardziej jasno naszkicowaną powyżej perspektywę, jest na-
stępująca: w każdej epoce najbardziej liczne krytyki na temat chrześcijaństwa po-
chodzą od samych chrześcijan, a ich podstawą jest przynależność do Chrystusa. 

4. Chrześcijaństwo jako „metakultura”

Interpretacja „kultury chrześcijańskiej”, którą proponuje Liu Xiaofeng, wy-
raża myśl, że jeśli nie można utożsamić tej „kultury” z kulturą ludu lub jakiegoś 
terytorium, znaczy to, iż nie jest możliwe mówić też o pełnej formie historyczno
społecznej ukończonej religii chrześcijańskiej. Kultura chrześcijańska jest wyda-
rzeniem, gdy Słowo (fakt historyczny Chrystusa) zradza się podczas oświecenia 
nadarzającego się w egzystencji podmiotu. Profesor Liu przedstawia taki proces 
w trzech poszczególnych etapach: (1) nadejście historyczne Słowa Chrystusa (Dro-
ga staje się ciałem); (2) wejście wiary w Słowo Chrystusa (spotkanie ciała i Drogi);  
(3) rozwój: Chrystus – Słowo (ciało staje się Drogą, lub: personalizacja egzysten-
cji fizycznej). 

Wcielenie Chrystusa, Jego męka i śmierć, śmierć i zmartwychwstanie, stając się 1) 
samym Słowem Chrystusa (takie są też same korzenie kultury chrześcijańskiej), 
tworzą wydarzenie, które staje się w historii człowieka nie jako wydarzenie  
w historii naturalnej, lecz wydarzenie wejścia Świętości w świat. To wydarzenie 
jest także faktem wejścia żywego Słowa Bożego w porządek zjawisk natural-
nych, który pozwala być fundamentem dla istnienia przygodnego indywiduum.  
Choć takie zjawisko występuje wewnątrz każdego poszczególnego narodu i każ-
dego terytorium, nie ogranicza się ono do tego, co wydarza się wewnątrz każdego  
narodu i każdego terytorium. 

Kultura historyczna jest ciałem materialnym (wręcz: mięsem, sarx); Słowo 
Boże staje się ciałem (sarx), wchodzi w świat, wślizguje się w ciało każdej kultury 
historycznej. W perspektywie historycznej Słowo Boże zadecydowało wcielić się 
w tę całość, gdzie złączyły się kultury wschodnie i zachodnie, kultury żydowska,  
grecka, łacińska, w to, czego Nowy Testament jest świadectwem historycznym. 
Wszystkie poszczególne historie (korpus kultury każdego narodu, czy chodzi tu 
o Żydów, Greków, Rzymian, Latynosów, Chińczyków) według swego pochodze-
nia odpychają Słowo — więc historia Słowa, które stało się ciałem, nie jest ni-
czym innym, jak tylko historią Syna cierpiącego, który umarł i zmartwychwstał. 
W każdym razie konflikt ducha i ciała istnieje i nigdy nie znika.

Wydarzenie wiary, które wchodzi w ten świat, jest wydarzeniem porządku on-2) 
tycznego dotyczącego danego człowieka. Wiara zapewnia przejście pomiędzy  
istotnym wewnętrznym dualizmem podmiotowego bytu oraz możliwością zjed-
noczenia na nowo tej egzystencji. Owo wydarzenie ukazuje transcedentną zmianę,  
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która dotyka przygodną egzystencję podmiotu i całe otoczenie cielesne. Co 
więcej: fakt, iż fizyczność przygodnej egzystencji cielesnej jest składnikiem 
świata dualistycznego, nie jest ona określona miarą historyczną czy też naro-
dową, nie znaczy, że to wymiar historyczny, czy też narodowy ją określa, lecz  
wydarzenie Słowa — cierpienia, ofiara, zmartwychwstanie Miłości. To, co wiara  
realizuje (osiąga) w egzystencji podmiotu, to jest rozpoznanie i przejście po-
nad jej charakter dwoistości. Z punktu widzenia konkretnych kultur wiara jest 
oryginalnym Słowem wychodzącym ze mnie, które sprawia, iż ciało spotyka 
w tym świecie to, co nigdy nie było usłyszane, a co jest dane usłyszeć, co nigdy 
nie było widziane, a co jest dane zobaczyć, Słowo, które pochodzi „z innego 
świata” w stosunku do wymiaru całego cielesnego otoczenia, Słowo, które przy-
chodzi, i które nie mogąc być wypowiedziane, zostaje jednak wypowiedziane.
Każde przygodne istnienie cielesne daje początek Osobie poprzez język otrzy-3) 
many ze Słowa. To przyjście Słowa przekracza wszelkie granice o charakterze 
nieosobowym tego świata (różne formy twórczości związane z historią, naro-
dem, terytorium geograficznym), stając się wymiarem, gdzie realizuje się cieles
ne miejsce zamieszkania Słowa Miłości. Przemiana ta nie prowadzi ku górze, 
nie wyprowadza z tego świata ani ze środowiska cielesnego, lecz ukierunkowuje  
Słowo Miłości w taki sposób, że przenika ono od nowa w głębię cielesnego 
zamieszkania. Człowiek zawsze jest z tego świata, nie może ustrzec się przed 
światem dualizmu. Mimo to Słowo przeniknęło już jednak ten świat i stało się 
ciałem. To Bóg, a nie człowiek, przekroczył dualistyczny byt, uczyniwszy moż-
liwym fakt, iż ciało tego świata stało się uzewnętrznieniem miłości osobowej.  
Istnienie Osoby nie jest negacją istnienia ciała, jest ono zanegowaniem tego, że 
ciało jest zdeterminowane przez historię, etniczność, naturę. Przyjście Osoby 
ukazuje współistnienie bytu w ciele i Świętego Słowa Miłości, które nadeszło 
w przygodności. Byt osoby nie jest przejściem na drugi brzeg, lecz istotą cie-
lesną pozwalającą uczynić z siebie pustkę8, w której zamieszka Święte Słowo 
Miłości. 

5. Humanitatis cultus a dei cultus

Zdaniem Liu Xiaofenga, w ten oto sposób można rozróżnić koncepcyjnie dwa  
rodzaje kultury: kulturę zrodzoną z przynależności do Chrystusa i kulturę histo-
ryczną i narodową. To, co nazywamy ogólnie kulturą (historyczną, geograficzną, 
narodową), jest wzrostem, modelem i upostaciowieniem stosunków naturalnych 
i formalnych między ludźmi — humanitatis cultus. Każdy naród ma archetypy 
historyczne kultury ludzkiej pochodzące z procesu kształtowania warunków eg-

8 Kategoria pustki często występuje u azjatyckich autorów pod wpływem zen; por. D. KLejnow-
sKi-różycKi, Wpływ buddyzmu zen na Kakichi Kadowakiego interpretację Eucharystii, w: P. jasKóła, 
R. PoRaDa (red.), Wspólna Eucharystia — cel ekumenii, Opole 2005, s. 123–130.
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zystencji ludzkiej. Kultura chrześcijańska jest wzrostem, modelem i upostacio-
wieniem relacji formalnych, i wpisanych w ciało, między człowiekiem a Bogiem 
(transcendencja) — dei cultus. Humanitatis cultus dotyczy grupy, narodu i zróż-
nicowania historycznego, zaś dei cultus dotyczy indywiduum, tego, co wyrasta 
ponad naród, dziedziny samodzielnego wydawania opinii9. 

6. Chrześcijaństwo w zderzeniu z kulturą chińską

Można opisywać zderzenie się kultury chińskiej i chrześcijańskiej na wielu 
płaszczyznach. Liu Xiaofeng eksponuje cztery takowe ramy: socjologia historycz-
na, księgi kanoniczne, koncepcje kulturowe w historii i perspektywa teologiczna10.

Z punktu widzenia socjologii historycznej narzędzia decyzji należą do histo-
rii — są to pytania związane z socjologią kulturową, badaniami nad narodami, 
naukami politycznymi, religijnymi, historycznymi, ekonomicznymi. Należałoby 
oddzielić w tym procesie to, co się jawi jako różne formy historycznego zjawiska 
religii chrześcijańskiej, od tego, czym, w porządku przynależności do Chrystusa, 
jest inkarnacja Słowa w ciało. Pojednania i konflikty w historii między chińską 
kulturą i społeczeństwem chińskim z jednej strony a chrześcijaństwa z drugiej, 
stanowią konkretny przedmiot badań socjologii kulturowej i historycznej, neu-
tralny z punktu widzenia wiary.

Co tyczy się ksiąg kanonicznych, to są one objektami interpretacji kulturalnej 
i historycznej. Każdy naród, każda kultura narodowa posiada swój kanon. Poja-
wienie się Chrystusa na tym świecie tłumaczy się przez ustalenie kanonu Nowe-
go Testamentu, procesu, który nie mógł nie być w konflikcie z procesem tworze-
nia ksiąg klasycznych w różnych narodach ludzkości. Ów konflikt ukazany jest 
zwłaszcza w relacji między Starym a Nowym Testamentem, konflikt, który nigdy 
nie został obalony. Jak dobrze zauważył to Weber, to nie jedynie duch Chrystusa —  
miłość uniwersalna — który prowokował przeszkody i groźby ze strony organi-
zacji zakorzenionych w terytorium lub w rodzie, lecz to struktura kanonu chrześ
cijańskiego była źródłem konfliktu11.

Jeśli chciałoby się uogólnić metodę egzegezy, poprzez którą znaleźć można 
w Starym Testamencie zapowiedź Nowego, lepiej byłoby zachować ostrożność. 
Podobnie jest z wyjaśnianiem lub porównaniem klasyków — poprzedników No-
wego Testamentu (klasyków greckich, czy też chińskich) — na podstawie żywe-
go Słowa Nowego Testamentu, bądź odwrotnie: na podstawie dawnych klasyków 
zrobić egzegezę Nowego Testamentu — wszystkie te zabiegi pociągają za sobą 
jakieś ryzyko: jest to ryzyko zniekształcenia wartości transcendentnej przynależ-
ności do Chrystusa.

9 刘小枫, tamże, s. 38.
10 Tamże, s. 42nn.
11 Por. D. KlejnowsKi-różycKi, Świat Biblii i świat cywilizacji chińskiej, „Studia Oecumenica” 

5 (2005), s. 363–372.
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W księgach wszystkich ważniejszych narodów (Greków, Żydów, Chińczy-
ków, Hindusów) można dostrzec bełkot ludów w poszukiwaniu relacji między Bo-
giem a człowiekiem. Są to bełkoty ludzi. To, co mówi głównie człowiek o Bogu, 
bierze początek w spojrzeniu ślepca. To, co mówi sam Bóg, i to, co człowiek  
wypowiada na temat boskości, są dwiema rzeczami nieporównywalnymi i nieko-
munikującymi między sobą. Wobec czego, zetknięcie się tych dwóch rodzajów 
ksiąg odsyła nas do konfliktu o sposób ich interpretacji.

Gdy dochodzimy do konceptów kulturowych, jakie pojawiają się w historii, 
ścieramy się z problemem rodzaju filozoficznego. Ów problem przedstawia się po 
części podobnie do kwestii ksiąg kanonicznych, o których wspomnieliśmy wyżej. 
Jednakże występuje tu poważna różnica: istnieje zależność synchroniczna między 
kształtowaniem ducha chrystianizmu a konceptualizacją kultur historycznonaro-
dowych12. Mimo to, ten właśnie sposób rozpoczęcia relacji odegrał dużą rolę na  
wielu płaszczyznach. Tak oto istnieje pewna forma hellenizmu kojarzona z chrześ
cijaństwem, czy też forma podobna do judaizmu, jak też i istnieje pewna forma 
hellenizmu czy też judaizmu powstałego jako reakcja na chrześcijaństwo. Dlate-
go też nie jest konieczne złączenie w całość kulturę chrześcijańską z konfucjani-
zmem lub taoizmem. Poza tym fakt, iż dyskusja wokół połączenia kulturowego 
może mieć jakieś konsekwencje, wydaje się, z pozycji intelektualisty, najbardziej 
wątpliwy. Stosunek między myślą chrześcijańską a filozofią kultury narodowej 
otwiera pole konfliktów wewnątrz filozofii kultur. 

Pole teologiczne prowadzi do kwestii wiary, którą posiada podmiot. Co tyczy 
się teologii chrześcijańskiej, jej istotą jest wyrażać się w terminologii wiary. Teo-
logia chrześcijańska ma ambicje wyrażać się w języku, który będzie pomostem 
w relacji między indywiduum a Bogiem. Gdy spotykają się duch i koncepty kultur 
historycznonarodowych, ów język jest w gruncie rzeczy sposobem, przez który 
podmiot wyraża swą odmowę lub akceptację wiary. Jeśliby się zastąpiło podmiot 
indywidualny przez rasę, naród, kulturę historyczną, rezultat byłby żaden. Więc 
pytanie: „W co Chiny powinny wierzyć, a w co nie?”, czy też inne podobne wy-
rażenia są niepewne. Każdy podmiot myślący może jedynie powiedzieć: „W co 
ja wierzę, a w co nie”. W istocie wiara jest walką podmiotu, indywiduum13.

7. Historyczność i „przyjście” jako dwa wymiary zderzenia kultur

Zdaniem Liu Xiaofenga, z tego zetknięcia się kultur chrześcijańskiej i chiń-
skiej należy wyróżnić więc dwa wymiary: historyczny i „przyjścia”. Pierwszy jest 
tematem badań kulturowych i historycznych, łaczących się z socjologią historycz-
ną, badaniami nad tekstami kanonicznymi i koncepcjami kulturowymi w historii.  

12 W podtekście: podczas gdy ustalenie ksiąg chrześcijaństwa i ksiąg ludzkości odbywało się 
w okresach często odległych.

13 刘小枫, tamże, s. 57.
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Do dziś badania były bardzo ogólne i powierzchowne z powodu braku dokumen-
tów dotyczących poszczególnych tematów. 

Wymiar „przyjścia” odnosi się do zabrania głosu indywiduum wierzącego 
w danej chwili. To, co nazywamy tutaj „zabraniem głosu” odnosi się do systemu 
interpretacji typu egzystencjalnego. W tym wymiarze nie ma po prostu znaczenia 
mówienie o tym, czym powinna być kultura chińska. Jeśli indywiduum dysponu-
jące obszarem lingwistycznym chińskim nie tematyzuje kultury chrześcijańskiej 
wewnatrz jej własnej dziedziny lingwistycznej, znaczy to, iż wymiar „przyjścia”, 
o którym mówimy, nie miał jeszcze miejsca14.

Plan teologii o barwach narodowych polega na wątpliwym przypuszczeniu, że 
kultura chrześcijańska równa jest kulturze cywilizacji zachodnich. Podobnie dzie-
je się z ideą ekspansji kultury chrześcijańskiej. Problem nie polega na rozprzes
trzenianiu się kultury chrześcijańskiej, lecz na rozpoznaniu i wyrażeniu przez  
człowieka mówiącego w języku chińskim jego przynależności do Chrystusa i aby 
Święte Słowo Miłości było wypowiadane rzeczywiście po chińsku.

8. wniosek: 道 ≠ λόγος

Możemy powrócić do naszego pytania z początu, na które jeszcze nie odpo-
wiedzieliśmy: Czy można utożsamić, pogodzić „Drogę 道” i „Słowo λόγος?” 
Zdaniem Liu Xiaofenga, odpowiedź jest negatywna15. Wyjściowa różnica jest 
następująca: „Droga” nie odnosi się do narodzin Osoby w każdym indywiduum. 
„Słowo” w Świętym Logosie (Verbum) staje się „Ciałem” (Osoba jest tutaj klu-
czem do zrozumienia). Między indywiduum i „Drogą” nie ma spotkania między 
osobą a osobą. „Słowo stało się ciałem” znaczy to, iż istota wieczna i nieskończo-
na spotyka ograniczoną indywidualność człowieka. Stosunek między Człowie-
kiem a Słowem jest wzajemną relacją między dwiema istotami. Nadejście dwóch 
wzajemności stało się możliwe poprzez fakt, iż dwa podmioty mogą iść ku sobie.

„Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?” jest pytaniem najważniejszym i pod-
stawowym teologii chrześcijańskiej. W filozofii konfucjańskiej pojęciem podsta-
wowym, kluczowym, jest „serce”, podobnie jak i w myśli taoistycznej pojęciem 
kluczowym jest „poczęcie–transformacja” (Księga Przemian Yijing 易經 mówi 
o „nieustającym poczęciu”, o „przemienności poczęciowotransformacyjnej”). 
Podobnie w filozofii chrześcijańskiej, podstawowe określenie „nadejścia” odda-
ne jest poprzez wyrażenie: „(...) stało się ciałem, stało się człowiekiem”. Co tyczy 
się koncepcji znaczenia „nadejścia”, występuje tu także ważna różnica: chrześci-
jańska teologiczna koncepcja nadejścia stawia mało wyraźnie pytanie o dualizm 
w dziedzinie ontycznej, skąd wypłyną wszystkie problemy teologiczne: problem 

14 Tamże, s. 64.
15 Tamże, s. 72.
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istotnej przerwy między podmiotem wiecznym i nieograniczonym a podmiotem 
przygodnym i ograniczonym, jak również, na ostatnim miejscu, kwestia koniecz-
ności wydarzenia, którą jest inkarnacja. W konfucjanizmie, jak i w taoizmie, idea 
„Drogi” nie jest nośnikiem dualizmu ontycznego, stąd też stwierdzenie, iż „istota 
i jej aktualizacja nie są czymś różnym”.

Drobne, ledwie zasygnalizowane różnice są porządku filozoficznego, nie zaś 
teologicznego. Z pojęcia typu koncepcyjnego, który był tu ukazany wynika, że 
synteza między chrześcijaństwem a konfucjanizmem, czy też buddyzmem, nie jest 
ani możliwa, ani nawet konieczna. Koncepty konfucjanistyczne i buddyjskie mają 
swoją własną logikę, którą należy przyjąć taką, jaka jest. Podobnie rzecz się ma 
z myślą chrześcijańską. Zetknięcie się dogmatu chrześcijańskiego i kultury chiń-
skiej nie jest, z punktu widzenia filozoficznego, syntezą między ową dogmatyką 
a doktryną konfucjanistyczną, czy też taoistyczną, lecz jest to spotkanie między 
Słowem cielesnego podmiotu, wyrażającego się w języku chińskim, z dogmatyką 
chrześcijańską, nadejściem Słowa w języku chińskim. Z punktu widzenia socjologii 
kulturowej jest możliwe, a nawet potrzebne, aby podejmować badanie porównaw-
cze i analityczne na temat chrześcijaństwa, myśli konfucjanistycznej i taoistycznej 
oraz ich form filozoficznych, literackich i lingwistycznych. W perspektywie teo-
logicznej kwestia jest wyłącznie i zwyczajnie kwestią wolnej decyzji podmiotu —  
za lub przeciw wierze.

liu Xiaofeng’s (劉小楓) theology of way and word

Summary

Liu Xiaofeng is a Chinese theologian educated in Germany and Basel who created 
a scientific team elaborating critical translation of western theologians’ texts into the Chi-
nese language. From among many of his researches especially the critical study devoted 
to the relation of Chinese concept Dao and biblical notion of Logos, which Liu does not 
identify with himself is worth closer examination. Lagos is God’s Word from outside 
material world, ready to impersonate to specific way (Dao) of each culture. Liu Xiaofeng 
identifies (Dao) Way with human culture and Logos with word coming from the other 
world.
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Marka Fang Chih-Junga (房志榮) porównanie
relaCJi do uCzniów Jezusa i konFuCJusza1

Mark Fang Chih-Jung (房志榮; Fáng Zhì Róng) jest chińskim jezuitą, ur. w 1926 r.,  
profesorem egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Katolickie-
go Uniwersytetu w Taibei na Tajwanie (輔仁大學; Fǔrén Dàxué). Oprócz prac 
poświęconych wprost teologii biblijnej i egzegezie można znaleźć u tego autora 
wiele wypowiedzi, zwłaszcza prezentowanych na Zachodzie, które dotyczą wprost  
refleksji nad różnymi aspektami chrześcijaństwa chińskiego. Jest jednym z przed-
stawicieli uprawiania teologii inkulturacyjnej i porównawczej, polegającej na ze-
stawianiu tekstów różnych kultur i wyciąganiu z tego wniosku o profetycznej roli 
kultury różnych ludów i narodów, która swoje spełnienie osiąga w Jezusie Chry-
stusie. Jest to optyka charakterystyczna dla wielu chińskich teologów2. Zdaniem 
Marka Fang Chih-Junga, katolicki teolog, uprawiający teologię w Chinach, ko-
niecznie musi wziąć pod uwagę istnienie „kanonu” chińskich pism klasycznych, 
które stworzyły podwaliny terminologii, wizji świata, moralności chińskiej. Teo-
log taki żyje w „pewnego rodzaju podwójnej wierności nie tylko kulturowej, lecz 
także bezpośrednio tekstowej”3.

W swych publikacjach Mark Fang Chih-Jung zdaje sobie sprawę z tego, że 
mówiąc o Chinach, nie można pominąć osoby Konfucjusza (孔夫子) i całej jego 
nauki. Dotyczy to także, a może nawet przede wszystkim, chińskich chrześci-
jan, którzy nawet teksty biblijne będą czytać przez pryzmat kultury chińskiej4. 
Dlatego też w jednej ze swoich publikacji dokonuje interesującego porównania 
tego, jak Konfucjusz i jak Jezus odnosili się do swoich uczniów5. Chrześcija-

1  Składam serdeczne podziękowania Chun Yean Choongowi 钟征延 [Zhong Yan Zheng] — klery-
kowi seminarium archidiecezji łódzkiej, studentowi UKSW, za pomoc w napisaniu niniejszego artykułu.

2  Do takich teologów należy zaliczyć także ks. Hu Kuo-chen’a, ks. Aloysiusa Chang Ch’un-shen’a 
(Chang Chun Shen), oraz s. Magdalenę Kwong Lai-Kuen (鄺麗娟修女). Teologii „Tchnienia Chrystusa” 
związanego z pojęciem 氣, wypracowanej przez s. M. Kwong Lai-Kuen na podstawie jej dzieła Qi chinois 
et antropologie chrétienne, Paris–Montréal–Budapest–Torino 2000, poświęcony będzie artykuł w nu-
merze wiosennym 2008 „Teologii w Polsce”, wydawanego przez Towarzystwo Teologów Dogmatyków.

3  B. Vermander, Théologiens catholique en monde chinois, NRTh 117 (1995), s. 674.
4 Por. D. KlejnowsKi-różycKi, Świat Biblii i świat cywilizacji chińskiej, „Studia Oecumenica” 5 

(2005), s. 363–372. 
5 M. Fang chih-jung, Confucius et Jésus face à leurs disciples, w: B. Vermander (red.), Le Christ  

chinois. Héritage et espérance, Paris 1998.
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nin ma być uczniem Jezusa. Na czym polegają jednak różnice i podobieństwa 
między światem Dialogów (論語, upr. 论语 Lún Yǔ) Konfucjusza a światem Bi-
blii? W obu tekstach wybrzmiewa pociągający, a jednak nieco odmienny, własny 
świat pedagogiczny.

1. Dialogi i Pismo Święte — podobieństwa i różnice

Istnieją frapujące podobieństwa między Dialogami a Ewangelią: zarówno Dia-
logi, jak i Ewangelia zawierają wspomnienia uczniów dotyczące czynów i słów 
ich mistrza oraz ich relacji z nim. Mark Fang Chih-Jung nie na to zwraca uwagę,  
ale raczej na podobieństwa i różnice w treści tych utworów6.

Zdaniem Fang Chih-Junga, istnieje wiele punktów wspólnych między Dialo-
gami a światem biblijnym na płaszczyźnie kulturowej. (1) Podstawą świadomo-
ści moralnej jest troska o drugiego. (2) Obydwa utwory przywiązują dużą wagę 
do wysiłku moralnego człowieka. (3) W obydwu utworach podkreślane są różni-
ce między zamożnymi a ubogimi warstwami społecznymi tamtych czasów, które 
są utworzone na bazie własności prywatnej oraz nie uważają tych różnic jako fakt 
oczywisty rozwijający nawet często ideę równości. (4) Główni inicjatorzy uka-
zują się nam jako mający wysokie poczucie rzeczywistości i zatwierdzony ideał. 
(5) Zarówno Biblia, jak i Dialogi zostają przedstawione w taki sposób, by każdy 
mógł mieć dostęp do podstawowych punktów ich nauczania. 

Jednocześnie zdaniem Marka Fang Chih-Junga, można zanotować przynaj-
mniej sześć różnic między tymi dwoma utworami. (1) Główne idee są bardzo różne.  
Wu Zhongming, z którego tekstu obficie korzysta Mark Fang Chih-Jung, prze-
ciwstawia patos biblijny na temat grzechu pierworodnego i patos Dialogów doty-
czący cnoty człowieka (仁; ren)7 w centrum natury ludzkiej. (2) Biblia rozszerza 
nadzieję człowieka na dobro i piękno, kierując go ku innemu światu, natomiast 
Dialogi przywiązują się głównie do chwili obecnej. (3) W Biblii to wiara kieruje 
wszystkim, zaś w Dialogach — życiowe doświadczenie. (4) Biblia wydaje się 
często być zamieszkana przez ducha ascezy, podczas gdy Dialogi obierają pozycję  
umiarkowanej radości. (5) Biblia jest ubarwiona przez grę gwałtownych kontras-
tów, a tekstowi Dialogów bliższa jest harmonia. (6) W porównaniu z Dialogami 
Biblia ukazuje wyższą świadomość równości; Dialogi nie są jej pozbawione, lecz 
nalegają także na różnice, hierarchię uczuć. 

Mark Fang Chih-Jung, cytując Wu Zhongmina, każe zwrócić uwagę na różni-
cę postaw wobec badań naukowych, którą można dostrzec w Biblii i Dialogach: 

6 Por. wu zhongMin, Analiza porównawcza Biblii i Dialogów (w języku chińskim), „Journal of 
Confucius and Mencius Society” (1996), nr 401, s. 6–18.

7  Warto zwrócić uwagę, że znak cnota 仁 ren — to człowiek i 2, czyli niejako 2 razy człowiek, 
bycie człowiekiem w dwójnasób, bardziej: cnota jest to bycie bardziej człowiekiem. Znaki chińskie 
w swej strukturze niosą wiele treści.
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Refleksja biblijna jest różnorodna, czasem spekulacyjna, niekiedy realistyczna. Są rze-
czy Niebieskie i rzeczy Ziemskie; są czasy mniej lub bardziej łaskawe; jest przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość; miarą refleksji biblijnej są zjawiska naturalne, społeczne...  
Owo zróżnicowanie jest wyjątkowym atutem, by karmić i edukować ludzką wyobraź-
nię, oraz przyczynia się do przyjęcia przedsiębiorczej i aktywnej postawy; w imię wia-
ry wszystkie te kierunki badań zostaną stopniowo pogłębione. W świecie Dialogów  
po moralności oto kolejna moralność, po etyce następna etyka. Pole widzenia jest 
zawężone, treść jest monotonna i nie ożywia w żadnym stopniu wyobraźni8.

3. Świat pedagogiczny Konfucjusza

Najważniejsze określenie: nauczyciel (师; shi) pojawia się cztery razy w Dialo-
gach. Pierwsze użycie jest najbardziej zwyczajne: „Zbierzcie przypadkowo trzech 
mężów z ulicy, którzy przez przypadek zostaną waszymi nauczycielami. Zalety 
pierwszego posłużą mi za przykład, zaś wady drugiego za ostrzeżenie” (VII, 21)9.  
Trzy pozostałe terminy odnoszą się do nauczania o powołaniu i zawodzie. Kon-
fucjusz żąda, aby nauczyciel odnosił się z miłością do procesu nauczania, a tak-
że do uczniów. „Czyż można traktować z pobłażliwością kogoś, kogo się ko-
cha? Czy lojalność może uniknąć rad?” (XIV, 7)10. Tylko ten, który kocha, może 
„uczyć się bez tego, aby mu to było ciężarem i nauczać bez zmęczenia” (VII, 2)11.  
W swym nauczaniu Konfucjusz podkreśla szczególne znaczenie twórczości: 
„Ten, kto może wydobyć nową prawdę ze starej wiedzy, ten może być nauczy-
cielem” (II, 11)12. Nie chodzi o silne przywiązanie się do rzeczy starych, lecz 
o postępowanie w duchu odnowy. 

Cztery ostatnie fragmenty Dialogów, dotyczące stosunków między mistrzem 
a uczniem, mogą pomóc w zrozumieniu, jaką wartość nadaje Konfucjusz proce-
sowi kształcenia. Na komentarz swego ucznia, Zixia, dotyczący dawnego utworu 
poetyckiego Od Konfucjusz udziela mu pochwały, aby otworzyć przed nim nowe 
perspektywy (III, 8)13. Kto pragnie uczyć się prawdziwie, nigdy nie nauczy się 
u boku jednego mistrza. Za to właśnie Zigong chwali samego Konfucjusza: „Mój 
Mistrz nie ominie żadnej okazji, by się od kogoś nauczyć tego, czego mógłby 
potrzebować” (XIX, 22)14. Otwartą postawę Konfucjusza wobec jego uczniów 
mogą zilustrować dwa inne zdania: „Nie lekceważcie waszych uczniów: kto wam 

8  Tamże, s. 14.
9 “子曰：三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”, 孔夫子，论语，

北京 2003, s. 41–42.
10 “子曰：爱之，能勿劳乎？忠焉，能勿诲乎?”; tamże, s. 91.
11 “子曰：默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉?”; tamże, s. 38.
12 “子曰：温故而知新，可以为师矣”; tamże, s. 8.
13 “子夏问曰：桥笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。何谓也？子曰：绘事后素。曰：礼后

乎？子曰：起予者商也，始可与言《诗》已矣”; tamże, s. 13.
14 “卫公孙朝问于子贡曰：仲尼焉学？子贡曰：文武之道，未坠于地，在人。贤者识其大

者，不贤者识其小者。莫不有文武之道焉。夫字焉不学？而亦何常师之有？”; tamże, s. 134.
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bowiem powiedział, iż pewnego dnia wam nie dorównają?” (IX, 23)15. Czy też: 
„W poszukiwaniu głównej cnoty (仁; ren) nie pozwólcie siebie ubiec przez wa-
szego mistrza” (XV, 36)16.

By opisać świat pedagogiczny Konfucjusza jeszcze jedno słowo zasługuje 
na podkreślenie. Chodzi o „radość”. Nauczanie i uczenie się powinno być łatwe, 
nieuciążliwe, wtedy radość będzie odczuwalna. Można wskazać na pewne cechy 
owego radosnego świata pedagogicznego. 

Radość jest niejako w zasięgu ręki, możliwa do doświadczenia przez każdego. 
Konfucjusz sam doświadcza tego, co sam naucza: „Możecie żywić się gruboziar-
nistą kaszą, pić przejrzystą wodę, mieć jedynie własny łokieć za poduszkę, a jed-
nak odczuwać radość” (VII, 16)17. O uczniu, z którego był najbardziej dumny —  
Yan Hui — powie: „Jakże wspaniałym człowiekiem był Yan Hui! Żył z garstki 
ryżu i tykwy wody, mieszkał w ruderze, jak nikt nigdy dotąd, lecz zachował nieza-
kłóconą radość” (VI, 11)18. Konfucjusz, nauczając, może odczuwać radość, aż do 
zapomnienia każdego zmartwienia. Na pytanie o to, jaki jest jego mistrz, Zilu nie 
potrafi udzielić odpowiedzi. Na co Konfucjusz odpowiada mu: „Czemu mu nie 
odpowiedziałeś: to jest człowiek, który w swoim zapale zapomina zjeść, a w swej 
radości zapomina o troskach — nie czuje nadchodzącej śmierci” (VII, 18)19. Co 
więcej, dla Konfucjusza znaleźć swą radość na Drodze 道, to iść wciąż naprzód.  
Po pierwsze, ma on dużą świadomość tego, co jest wymagane przez nauczyciela. 
„To, co mi przeszkadza, to myśl, iż nie mogę dostatecznie rozwijać cnotliwego 
życia, ani też pogłębiać tego, czego się nauczyłem, ani przestrzegać tego co na-
kazuje sprawiedliwość, ani też korygować moje niedoskonałości” (VII, 3)20. Poza 
tym oczekuje on wiele od tego, który się przykłada do nauki: „Intelektualista po-
winien być silny i odważny, bo jego praca jest żmudna, a droga długa. Jego misją 
jest cnota człowieczeństwa (仁; ren): nie jest więc ona dość ciężka? Jego droga 
kończy się wraz ze śmiercią: czyż nie jest ona dość długa?” (VIII, 7)21. Kto osiąga 
cel drogi, może spokojnie opuścić świat. „Jeśli rano znajdziesz Drogę 道, możesz 
umrzeć zadowolony tegoż samego wieczora” (IV, 8)22. W ten oto sposób realizuje 
się w pełni świat pedagogiczny Konfucjusza: „Mistrz rzekł: więcej warte jest mi-

15 “子曰：后生可畏，焉知来者之不如今也？四十，五十二无闻焉，斯亦不足畏也已！”; 
tamże, s. 55.

16  “子曰：当仁不让于师”; tamże, s. 107.
17 “子曰：饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云”; tam-

że, s. 40–41.
18 “子曰：贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，

回也！”; tamże, s. 33–34.
19 “葉公問孔子於子路、子路不對。子曰 ‘女奚不曰、其為人也、發憤忘食、樂以忘憂、

不知老之將至云爾’”; por. tamże, s. 18.
20 “子曰 ‘德之不修、學之不講、聞義不能徒、不善不能改、是吾憂也’”; por. tamże, s. 38.
21 “曾子曰 ‘士、不可以不弘毅、任重而道遠。仁以為己任、不亦重乎、死而後已、不亦

遠乎’”; por. tamże, s. 48. Są to słowa przypisane Mistrzowi Zeng, jednemu z uczniów Konfucjusza.
22 “子曰 ‘朝聞道、夕死可矣’”; por. tamże, s. 19.
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łowanie jakiejś rzeczy niż jedynie jej poznanie. Ale więcej warte jest uczynienie 
z niej radości niż miłowanie jej jedynie” (VI, 20)23.

4. Chrześcijanin czyta Dialogi

Mark Fang Chih-Jung każe nam zwrócić uwagę na wybitną postać emeryto-
wanego biskupa Tainanu (臺南) Paul Cheng Shi Guanga (成世光), który jest chiń-, który jest chiń-
skim erudytą, wychowanym na chińskich klasykach. Biskup ten zaproponował 
interesującą interpretację Dialogów w świetle wiary chrześcijańskiej. Pragnął on 
„spotkać mądrość ludzką Konfucjusza na drodze, którą on sam kroczy, w sposób 
pełen zaufania, w który on kształtuje swe życie duchowe, wznieść się ku Niebu 
i złączyć się z Niebem”24. Zdaniem Marka Fang Chih-Junga, to właśnie bp Paul  
Cheng Shi Guang (成世光) wyznaczył drogę współczesnej teologii, która pełny- wyznaczył drogę współczesnej teologii, która pełny-
mi garściami może czerpać z pism chińskiej klasyki.

Fang Chih-Jung proponuje pewną własną „lekturę biblijną” pism Konfucjusza, 
poprzedzając ją kilkoma wskazówkami25. Po pierwsze, należy postępować drogą 
podobieństw. Pojawienie się Nowego Testamentu nie oznacza, iż Stary Testa-
ment nie ma nam już nic do powiedzenia. Podobnie, poza Nowym Testamentem,  
Dialogi lub inni klasycy mają wartość odnośników, wręcz przypisów, dla chrześci-
jan wszystkich krajów i dają się poznać jako jeden z owoców pracy Ducha Bożego.  
Drugim czynnikiem jest kwestia obecności historycznej: Konfucjusz (551–479 r. 
przed Chr.) wyprzedza Jezusa Chrystusa o pięćset lat. Jeśli więc istnieją wspólne 
punkty lub podobieństwa w tym, co podają Ewangelie i Dialogi, pierwszy wnio-
sek, jaki się nasuwa, jest taki, iż Konfucjusz odegrał proroczą rolę. Trzeci aspekt 
jest rodzaju egzegetycznego: przywiązuje się dziś uwagę do badań społecznych 
i kontekstowych języka. Termin lub koncept nie wskazują tylko na to, co ozna-
czają, ale łączą się w skojarzeniach, umieszczają go w całym łańcuchu znaczeń. 
Tak jest właśnie w przypadku tekstów o charakterze literackim lub duchowym.

Biorąc pod uwagę owe trzy aspekty, poniżej zostanie zaprezentowana inter-
pretacja Marka Fang Chih-Junga dziesięciu fragmentw Dialogów pozwalających 
na porównanie Konfucjusza i Jezusa w relacjach z ich uczniami. W ten sposób 
będziemy mogli zobaczyć, jak może dojść do pięknej komunikacji z ducha do 
ducha między tymi dwiema postaciami. Zważywszy na fakt, iż z powodu różnicy 
w czasie i w przestrzeni Jezus i Konfucjusz nie mogli spotkać się w tym świecie, 
Konfucjusz, taki, jakim go opisują jego uczniowie, może być postrzegany jako 
dopełnienie portretu pedagogicznego, który nam zostawił Jezus. I podobnie sło-

23 “子曰 ‘知之者不如好之者、好之者不如樂之者’”; por. tamże, s. 35.
24  成世光 [ch'eng shih-Kuang], 读论语 [Du lunyu („Czytając Dialogi Konfucjusza”)], 臺南

[Tainan] 1994, s. 405.
25  M. Fang chih-jung, tamże, s. 128.
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wa i czyny Jezusa mogą być podkładem do głębszego zrozumienia humanistycz-
nej mądrości konfucjanistów. Optyka, którą prezentuje Mark Fang Chih-Jung, 
jest charakterystyczna dla wielu chińskich chrześcijan i intelektualistów. Można 
ją sprowadzić do tezy, że nie tylko chińska kultura może wzbogacić się przez 
otwarcie na Ewangelię, ale również chrześcijaństwo zanurzone w kulturze chiń-
skiej daje nam głębsze zrozumienie oraz ukazuje nowe aspekty orędzia Jezusa 
Chrystusa26.

4.1. 论语 IV, 15
子曰‘參乎、吾道一以貫之’
曾子曰‘唯’
子出。門人問曰‘何謂也’
曾子曰‘夫子之道、忠恕而已矣’

Mistrz rzekł: „O Shen! Ma doktryna jest wątkiem utkanym z jednej nici!” Mistrz Zeng 
odpowiedział: „Rzeczywiście, tak jest”. Po wyjściu Mistrza pozostali uczniowie pytali 
Mistrza Zeng: „Co znaczą te słowa?” Mistrz Zeng odpowiedział: „Doktryna mistrza  
bazuje na prawie wierności sobie i drugiemu. I to wszystko”27.

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz rzekł: „Shan, Droga, którą podążam, ma jedną uniwersalną zasadę”.Mistrz 
Zeng odrzekł: „Tak”. Gdy Konfucjusz odszedł, jego uczniowie spytali: „Co miał na myśli?” 
Mistrz Zeng odpowiedział: „Droga Mistrza to po prostu lojalność i zdolność wybaczania”.

W interpretacji tego tekstu Mark Fang Chih-Jung zwraca uwagę na to, że waż-
nym jest tutaj, iż uczeń okazuje się być zdolnym wytłumaczyć z zaangażowaniem  
i odwagą to, czego Mistrz nie powiedział. Jeśli uważnie zwrócimy uwagę na 
użyte znaki chińskie „wierność (sobie), lojalność” (忠 zhong), to zauważymy, że 
znak ten jest utworzony z kombinacji jednostek 心 „serca” i 中 „centrum”: serce 
się nie porusza, ani nie wyraża się, jest „nieme”. Zaś jeśli chodzi o „litość wobec 
ojca, wierność wobec ministra”, należy myśleć tu o formie wierności, która wzra-
stając, dochodzi aż do Nieba. Dotyczy to słowa, którego pierwszym znaczeniem 
jest „wierność bliźnim” (恕 shu). Oznacza ono czułe poznanie serca bliźniego. 
Tłumaczone to słowo dziś jest jako „przeprosić”, „wybaczyć”. Składa się ono 
z komponentów wyrażających pewną, wręcz niewieścią czułość: 恕 szu, złożone 
jest ze znaku kobiety女 nü, ust 口 kou (co sugeruje, że owa postawa powinna być 
wyrażana) oraz serca 心 xin. Tak właśnie brzmi aksjomat samego Konfucjusza: 
„Zapewniajcie waszym bliźnim los, którego sami pragniecie dla was samych, 
pozyskujcie dla nich to, co chcielibyście pozyskać dla was samych” (VI, 30)28. 

26  (…) Quels fruits donne l’arbre du christianisme une fois qu’il Est planté en Terre chinose? (…) 
quels fruits peut-on attendre de la greffe chinoise sur l’arbre du christianisme?  B. Vermander, Les man-
dariniers de la rivière Huai. Le réveil religieux de la Chine, Paris 2002, s. 8; por. D. KlejnowsKi-różycKi,  
art. cyt., s. 363–372.

27  Fang chih-jung, art. cyt., s. 129.
28  子貢曰‘如有博施於民而能濟眾、何如、可謂仁乎’子曰‘何事於仁、必也聖乎、堯

舜其猶病諸、夫仁者、己欲立而立人、己欲達而達人。能近取譬、可謂仁之方也已’.
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Jezus powie podobnie: „Moja doktryna jest wątkiem utkanym jedną nicią”. Owa 
nić, o której mówi Ewangelia według św. Marka to miłość Boga i bliźniego złą-
czone w jedno (Mk 12,28-34), aż do utworzenia nowego przykazania (J 15,17).

4.2. 论语 V, 7
子曰‘道不行、乘桴浮于海。從我者、其由與’
子路聞之喜。
子曰‘由也好勇過我、無所取材’

Mistrz rzecze: „Droga nie może się narzucać. Nie chcę wchodzić na tratwę na wyso-
kim morzu i płynąć naprzód. Kto więc pójdzie za mną jeśli nie Zilu?” Zilu uradował się 
na te słowa. Mistrz rzekł: „Rzeczywiście, Zilu jest odważniejszy niźli ja. Lecz gdzie  
znajdziemy wyposażenie na tę wyprawę?”29

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz rzekł: „Gdyby los się odwrócił i znalazłbym się na tratwie dryfującej na 
morzu, Yu30 byłby moim jedynym towarzyszem”. Słysząc to, Zi Lu był zachwycony. 
Konfucjusz rzekł: „Yu jest odważniejszy niż ja. Tylko skąd wzięlibyśmy materiał?”31

Mark Fang Chih-Jung łączy ten fragment Dialogów z nauką Nowego Testa-
mentu. Ów fragment nie jest zbytnio trudny do zrozumienia, jedynie zwrot „wy-
posażenie, materiał” jest dwuznaczny. Odnosi się on do statku, bądź, jak tego chce  
na przykład Zhu Xi, do „wyposażenia intelektualnego”, do zdolności dawania 
opinii przez Zi Lu. Bądź co bądź, najważniejsze jest, aby poznać anegdotę. Kon-
fucjusz, zniechęcony przez trudności napotkane w głoszeniu swej doktryny, wy-
raża chęć pozostawienia statku na głębokim morzu. Między uczniami to właśnie 
Zi Lu ma reputację najbardziej zuchwałego, zaś Konfucjusz jest pewien, że ten 
przeżyje i wspólnie stawią czoła niebezpieczeństwom. To też sprawi, iż Zi Lu, 
przepełniony pychą, stanie na czele pozostałych uczniów. Mistrz prędko obala tę 
pychę: jest on być może najbardziej śmiały, lecz to nie świadczy o jego zdolności 
rozeznania; nie jest powiedziane, że jego mądrość równa jest jego odwadze.

Oczywiście poprzez skojarzenie można pomyśleć tu o rozmowie między Jezu-
sem i Piotrem: „Panie, czy mamy uderzyć mieczem?” (Łk 22,49), na co Jezus od-
powiada: „Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od 
miecza giną. Jakże więc wypełnią się Pisma, że tak się stać musi?” (Mt 26,51.54).

4.3. 论语 V, 9
子謂子貢曰‘女與回也、孰愈’
對曰‘賜也、何敢望回、回也、聞一以知十、賜也、聞一知二’
子曰‘弗如也、吾與女、弗如也’

Mistrz zapytał Zigonga: „Kto jest lepszy, ty czy też Yan Hui?” Ten mu odpowiedział: 
„Jakże mógłbym porównywać się do Yan Hui?” Inny powiedział: „Mówisz pewną rzecz 

29  Fang chih-jung, art. cyt., s. 130.
30  Uczeń Konfucjusza, zwany też Zi Lu 子路.
31  Do budowy tratwy. Aluzja do tego, że odwaga, mimo iż chwalebna, sama w sobie nie wystarczy.
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Yan Hui, a on jest zdolny wydedukować z niej dziesięć innych. Gdy mnie mówisz jed-
ną rzecz, jestem w stanie z niej wywnioskować zaledwie dwie”. Mistrz odpowiedział:  
„On przewyższa Cię. On przewyższa na dwóch”32.

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz zapytał Zi Gonga33: „Kto jest lepszy: ty czy Hui?”34 Odpowiedź brzmiała: 
„Jakże ja35 mógłbym równać się z Hui? Kiedy Hui usłyszy jedną rzecz, potrafi wy-
wnioskować dziesięć innych. Kiedy ja usłyszę jedną rzecz, potrafię wywnioskować 
dwie”. Konfucjusz rzekł: „Nie dorównujesz mu. Nikt z nas mu nie dorównuje”.

Mark Fang Chih-Jung zauważa, że w owym dialogu ukazane jest wiele cha-
rakterystycznych cech relacji między Konfucjuszem a jego uczniami: znaczenie 
poznania siebie, szczerość, skromność. Zi Gong zna siebie samego, zna swych 
kolegów, a także swego Mistrza. Odpowiada więc bez trudności, iż nie ośmie-
la porównywać się do Yan Hui, człowieka, który usłyszawszy jedną rzecz, jest 
w stanie wydedukować z niej dziesięć innych. Wśród uczniów króluje przejrzy-
stość, wynikająca z poznania samego siebie, i delikatność, pochodzące z trudości 
dostrzeżenia wyższości bliźniego. Jednakże najdziwniejsza jest skromność same-
go Konfucjusza, tegoż samego, który rzekł do Zi Gong: „Ja także nie dorównuję 
Yan Hui!”

Zdaniem Mark Fang Chih-Junga można odnaleźć więcej porównań między 
skromnością Konfucjusza a skromnością Jezusa, o której świadczą Jego czyny 
i słowa. „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i po-
kornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29). Ale ucznio-
wie Jezusa nie zdają się być tak przenikliwi wobec siebie jak uczniowie Konfu-
cjusza; dopiero zstąpienie Ducha ich oczyści, wpłynie na ich postępowanie. 

4.4. 论语 V, 13
子貢曰‘夫子之文章、可得而聞也、夫子之言性與天道、不可得而聞也’

Zigong mówi: „Możemy słuchać i kontemplować nauczanie Mistrza o wszystkim, co 
pochodzi z nauki i kultury, lecz nie jesteśmy zdolni zmusić go, by rozprawiał na temat  
natury rzeczy, czy też Drogi Niebieskiej”36.

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Zi Gong rzekł: „Literackie badania Mistrza są znane, lecz jego słowa o naturze i woli 
niebios — nie”.

To, co Zi Gong rozumie przez naukę i kulturę, odnaleźć można w tzw. Pię-
cioksięgu Konfucjańskim Wujing 五經, do którego należą klasyczne teksty: Księ-
ga Pieśni Shijing 詩經, Księga Dokumentów37 Shujing 書經, Zapiski Obyczajów38 

32  Fang chih-jung, art. cyt., s. 131.
33  Uczeń zwany również Zi (子 — znak ten oznacza „dziecko” i „mistrza”, w Dialogach skrótowo  

jest tak nazywany Konfucjusz, czyli Kong Zi, tzn. Mistrz Kong).
34  Uczeń zwany również Yan Hui 顏回.
35  W oryginale: 子 Zi.
36  Fang chih-jung, art. cyt., s. 132.
37  Lub Księga Historii.
38  Lub Zapiski Rytuałów, Zapiski o Etykiecie, Zapiski Obrzędów.
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Liji 禮記, Księga Muzyki39 Yuejing 樂經. Po różnych próbach wcielania w liczne 
królestwa Drogi Sztuki i Literatury, jaką wcześniej zdefiniował książę Zhou 周40,  
Konfucjusz wycofuje się z życia publicznego, by nauczać uczniów Sztuk podanych 
za przykład w czterech wymienionych Kanonach. Pieśni, Dokumenty, Obrzędy  
i Muzyka odpowiadają czterem dyscyplinom nauki i życia, których ślad można 
odnaleźć w przypowieściach ewangelicznych. Poematy przybierają charakter sa-
kralny, który upodabnia je do Psalmów. „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę 
Góry Oliwnej” (Mk 14,26). Dokumenty są historią poprzednich epok; wystarczy 
przypomnieć sobie stosunek Jezusa do Pięcioksięgu Mojżeszowego. Obrzędy w na-
uczaniu Konfucjusza nakłaniają do przyjęcia postawy obserwatora wobec innych,  
obrzędy bowiem są wyrazem pewnej głębi, ładu i harmonii człowieka, ich zacho-
wanie, powtarzanie porządkuje byt ludzki od wewnątrz41. Jezus, gdy uzdrawia 
lub oczyszcza, odsyła do reguł Lewitów (Mk 1,44), poddaje swoją postawę pod 
osąd Prawa, pewnych obrzędów, które służyły całej ludzkiej społeczności Izra-
ela. Jezus wypełnia w całości to, co Konfucjusz oczekuje od Obrzędów. Nawet 
sama Muzyka nie jest daleka od obecności Nowego Testamentu: jest ona obecna 
w chórze aniołów podczas Bożego Narodzenia; Paweł i Sylas uwięzieni śpiewają 
pieśni pochwalne Bogu (Dz 16,25), ci, którzy otaczają Boży tron, śpiewają chó-
rem pieśń nową (Ap 5,8-10).

Co zaś tyczy się natury rzeczy i Drogi Niebieskiej, czyżby Zi Gong nigdy nie 
słyszał Konfucjusza wypowiadającego się na ich temat? O tym tak oto mówi bp 
Paul Cheng Shi Guang (成世光):

Nieprawdą jest, że Konfucjusz nie naucza o naturze rzeczy, ani o Drodze Niebieskiej, 
lecz nie mówi o niej dla niej samej. Gdyby wcale o niej nie nauczał, jakże mogłoby być 
napisane w księdze Konfucjusza Złoty Środek: „Mandatem Nieba jest to, co nazywa  
się naturą rzeczy”? Kiedy Konfucjusz mówi o niebiańskiej Drodze, nie czyni tego sło-
wami, lecz czynem. Świadczy o tym swą postawą, gdy znajduje się w niebezpieczeń-
stwie śmierci, gdy ktoś chce mu odciąć środki niezbędne do życia, wówczas pokazuje  
swym uczniom, jaka jest jego wizja Drogi Niebieskiej42.

Oczywiście, w tym kontekście Jezus mówi o naturze rzeczy, o naturze czło-
wieka, z większą precyzją, na przykład wówczas, gdy rozprawia o przyszłej na-

39  Konfucjusz podobno napisał (zredagował) szóstą księgę dzieła: Księgę Muzyki Yuejing 樂經, ale 
utwór zaginął. Dlatego ta księga nie jest wymieniana w Pięcioksięgu Konfucjańskim, do którego, oprócz 
wymienionych, należą jeszcze: Księga Przemian Yijing 易經 oraz Wiosny i jesienie Chunqiu 春秋.

40  Od jego imienia wywodzi się jeden z klasycznych starożytnych tekstów literatury chińskiej: 
Rytuał Zhou Zhou Li 周禮.

41  Por. c. larre, Les Chinois, Paris 1981, s. 159: „Obrzędy są wcieleniem najbardziej wewnętrz-
nych cnót człowieka. Mimo swego rygoru — podkreśla Konfucjusz — Rytuał jest zawsze wyrażeniem  
świadomości”.

42  Por. ch’eng shi-Kuang, dz. cyt.., s. 132. W Dialogach występuje wiele aluzji do niebezpiecz-
nych sytuacji, w których znajduje się Konfucjusz. Następujący tekst może okazać się pomocny w zro-
zumieniu słów autora: „Mistrz znajdował się w niebezpieczeństwie w Kuang. Rzekł: «Król Wen文 
zmarł. Czyż teraz to nie ja jestem zaangażowany w gniew cywilizacji 文? Jeśli Niebo przysięgło jej 
stratę, to dlaczego poświęciło ją takiemu śmiertelnikowi jak ja? I jeśli Niebo zadecydowało okazać 
swój gniew, czyż miałbym się lękać mieszkańców Kuang?»” (IX, 5). Wen 文 oznacza: pismo, cywi-
lizację, kulturę, język, finezję.
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turze człowieka: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy  
uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z mar-
twych, ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmar-
twychwstania” (Łk 20,34-36). Zaś szczególnie Jezus mówi o „Niebieskiej Dro-
dze” w pełnym tego słowa znaczeniu: „Boga nikt nigdy nie widział, ten Jednoro-
dzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,18).

4.5. 论语 VI, 17
子曰‘誰能出不由戶、何莫由斯道也’

Mistrz rzekł: „Nikt nie może wyjść inaczej jak przez drzwi. Dlaczego ludzie próbują 
kroczyć inną drogą?”43

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz rzekł: „Czemuż wszyscy wychodzą przez drzwi? Czemuż nikt nie wybiera  
drogi zgodnej z wolą Niebios?”

Są tacy, którzy pytają o „Drogę” 道, o której jest mowa w drugiej części 
sentencji. Wprawdzie kwestią jest tutaj „Droga”, która prowadzi ku „drzwiom” 
wspomnianym w pierwszej części. Droga jest podstawą, bazą uczuć i umysłu 
człowieka. Droga i drzwi komunikują ze sobą. Droga jest tu „drogą dostępu”. 
Codziennie wchodzimy i wychodzimy drzwiami, nie zwracając nawet uwagi, że 
one istnieją, chyba że pewnego dnia drzwi zostają zablokowane lub klucz został 
zapomniany, wówczas nie można ich otworzyć.

Człowiek uczciwy obserwuje to, co w codziennym życiu uczy go rozsądku 
i szczerze wyznaje: „Nikt nie wchodzi inaczej jak tylko przez drzwi”. A Konfu-
cjusz dodaje: „Któż wyszedłby inaczej, niźli przez drzwi?” Wchodzi się, wycho-
dzi, a w międzyczasie spotyka tysiące przeciwności życiowych — i w ten sposób 
„drzwi” mén門，门, owa pusta chwila staje się głównym pojęciem kultury chiń-
skiej używanej na wiele sposobów zarówno przez konfucjonistów, jak i przez 
taoistów, pojęciem, które całkiem naturalnie znalazło się w tradycji chrześcijań-
skiej. To, co zachodnie języki nazywają „trzema sakramentami inicjacji chrze-
ścijańskiej”, zostało dokładnie przełożone w języku chińskim przez „przejście 
przez drzwi”. 

Najbardziej godnym uwagi jest fakt, iż Jezus nie mówi tylko od siebie, że jest  
„zmartwychwstaniem i życiem” (J 10,15), „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), lecz 
mówi jeszcze: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony —  
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko” (J 10,9). Te słowa Jezusa uświęcają po-
jęcie „drzwi”, które pochodzi z najstarszych fundamentów kultury chińskiej. I na 
odwrót, Dokumentacja obrzędów, jaką są Dialogi, okazuje się doskonałą zapo-
wiedzią słów Jezusa. Natomiast w Starym Testamencie nie pojawia się wzmianka 
o przechodzeniu przez drzwi.

43  Fang chih-jung, art. cyt., s. 133.
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4.6. 论语 VI, 28

子見南子、子路不說。夫子矢之曰‘予所否者、天厭之、天厭之’

Mistrz odwiedza Nanzi, konkubinę księcia Ling. To nie podoba się Zilu. Nasz Mistrz 
przysięga: „Jeśli źle zareagowałem, niech Niebo mnie upokorzy! Niech Niebo mnie 
upokorzy!”44

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz spotkał się z Nan Zi45. Zi Lu nie był zadowolony. Nasz Konfucjusz zarzekał 
się: „Jeślim zrobił co niestosownego, niechaj niebiosa mnie ukarzą, niechaj niebiosa  
mnie ukarzą!”

Zdaniem Marka Fang Chih-Junga, wydawcy Dialogów zdają się przywiązy-
wać dużą wagę do owej błahej opowieści. Nie piszą oni jedynie „Mistrz” czy też 
„Konfucjusz”, lecz „nasz Mistrz”. Konfucjusz nie zadawala się tylko zwyczajnym 
mówieniem, lecz wygłasza kazanie. Według reguł, które panują w antycznych  
Chinach, dotyczących stosunków między mężczyznami a kobietami nie będący-
mi członkami jednej rodziny, reakcja Zilu jest zupełnie naturalna i przypomina 
reakcję uczniów Jezusa w podobnych sytuacjach. „Na to przyszli Jego uczniowie 
i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od 
niej chcesz? — lub: Czemu z nią rozmawiasz?»” (J 4,27).

Uczniowie Jezusa, podobnie jak Konfucjusza, reagują najpierw przez pryz-
mat epoki. Jednakże obaj Mistrzowie podczas swych misji traktują podobnie za-
równo mężczyzn, jak i kobiety. Samarytanka, z którą rozmawia Jezus, staje się 
pierwszą misjonarką: biegnie ona do swych bliskich, by następnie przyprowadzić 
ich do Jezusa. Wówczas mieszkańcy owego miasta zakrzykną: „Wierzymy już 
nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i wiemy, że 
On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4,42). Wizyta Konfucjusza u Nanzi 
nie powoduje oczywiście tak spektakularnej reakcji, lecz jego otwartość wobec 
kobiet zapisuje się w tej samej linii, co Jezusa.

4.7. 论语 VII, 23
子曰‘天生德於予、桓魋其如予何’

Mistrz rzecze: „Niebo mnie otoczyło swą mocą. Czegóż miałbym się lękać ze strony 
Huan Tui?”46

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz rzekł: „Moje cnoty pochodzą z niebios. Cóż może mi zrobić Huan Tui?”

Fragment ten Mark Fang Chih-Jung odnosi do komentarza bpa Paula Cheng 
Shi Guanga (成世光): „Huan Tui jest Ministrem Wojny kraju Song. Planuje on 

44  Tamże, s. 135.
45  Nan Zi 南子 to żona księcia Ling 靈公 [ling gong].
46  Urzędnik Państwa Song 宋, który groził śmiercią Konfucjuszowi. Niektóre źródła podają, że 

zazdrościł Konfucjuszowi cnót, których sam nie osiągnął.
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zgładzić Konfucjusza nie za błąd, który popełnił, lecz za to, iż Konfucjusz stwo-
rzył z cnoty ludzkiej regułę polityczną, odsłaniając przy tym jego niesprawiedli-
we, głeboko zakorzenione złe prowadzenie się. Konfucjusz jest natrętną osobą, 
którą należy jak najprędzej wyeliminować”47.

Oto co nas przybliża najbardziej do epizodu z życia Jezusa: „W tym czasie 
przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce 
Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto 
wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę 
u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, 
żeby prorok zginął poza Jerozolimą»” (Łk 13,31-33).

4.8. 论语 VII, 24

子曰‘二三子以我為隱乎、吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者、是丘也’

Mistrz rzecze: „Przyjaciele moi, sądzicie, że ukrywam coś przed wami. Ja przed wami  
nic nie ukrywam. Wszystko, co robię, pokazuję wam. Taki oto jestem”.

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Konfucjusz rzekł: „Uczniowie moi48, czyż myślicie, że ukrywam coś przed wami? 
Niczego przed wami nie ukrywam. Nie igram z moimi uczniami. Oto Qiu”49.

Komentując ten fragment, Mark Fang Chih-Jung powołuje się znowu na sło-
wa bpa Paula Cheng Shi Guanga (成世光): „Nauczanie Konfucjusza przecho-: „Nauczanie Konfucjusza przecho-
dzi przez literaturę, czyny, wierność i zaufanie. Tak oto kształtuje on i naucza 
wszechświat pięknej cnoty ludzkiej. Pośród uczniów są tacy, którzy podejrze-
wają, iż tym sposobem Konfucjusz zachowuje w tajemnicy swe nauczanie. Oto 
dlaczego mówi im szczerze: Dzieci! Sądzicie, że ukrywam coś przed wami? Ależ 
skąd! Wprowadzam was w tajniki wszystkiego, co czynię, bo taki właśnie je-
stem wobec innych”50. Parelela do Jezusa Chrystusa jest wyraźna we fragmencie 
J 15,15: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłysza-
łem od Ojca mego”. W swej pedagogice objawienia Jezus także wyznaczył etapy 
nie po to, by zachować tajemnice, lecz ponieważ brał pod uwagę to, co uczniowie 
Jego byli w stanie przyjąć. „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej  
prawdy” (J 16,12-13).

47  ch‘eng shi-Kuang, dz. cyt., s. 180. Przypowieść, która następuje, nabiera silniejszego znacze-Przypowieść, która następuje, nabiera silniejszego znacze-
nia, jeśli ma się w świadomości odźwięk wyrażeń chińskich w odpowiedzi Konfucjusza, „Niebo oto-
czyło mnie swą mocą”. Należy tu rozumieć: we mnie Niebo zasiało swą moc i sprawiło, iż rozkwitła 
(w znaczeniu: moc lekarstwa); Fang chih-jung, art. cyt., s. 135.

48  Dosł. 子, co można też przetłumaczyć „dzieci”.
49  Konfucjusz; Fang chih-jung, art. cyt., s. 136.
50  ch’eng shi-Kuang, dz. cyt., s. 181–182.



marka Fang chih-junga (房志榮) porównanie relacji Do uczniów jezusa 109

4.9. 论语 VII, 29
互鄉難與言、童子見、門人惑。子曰‘與其進也、不與其退也、唯何甚、人

潔己以進、與其潔也、不保其往也’

Mieszkańcy Huxiang pozostali głusi na nauczanie. Jednakże pewien młodzieniec uzy-
skał możność spotkania się z Mistrzem, co wprawiło uczniów w zakłopotanie. Mistrz  
rzekł: „Pozwólcie mu przyjść do mnie, nie odtrącajcie go. Dlaczego od razu go oskar-
żacie? Zwróćmy uwagę na to, iż ten młody człowiek oczyścił się przed przyjściem tu 
i nie baczmy na jego przeszłość”.

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Trudno było porozumieć się z ludźmi z Hu Xiang51. Uczniowie byli zakłopotani, gdy 
pewien chłopiec został przyjęty52. Konfucjusz rzekł: „Jestem po to, by go uczyć, nie by 
cofać go w rozwoju. Czy to zbyt wiele? Kiedy ktoś oczyszcza się, by czynić postępy,  
bądź z nim, gdy się oczyszcza, a nie grzeb w jego przeszłości”.

Mark Fang Chih-Jung zauważa, iż uczucia Konfucjusza ukazane są tu w spo-
sób przejmujący. Bez uprzedzenia przyjmuje on młodzieńca z ubogiego kraju, 
którego mieszkańcy uznawani są za niepojętnych. Uczniowie jego są poruszeni. 
Konfucjusz wykorzystuje sytuację, by pokazać, iż należy zawsze kroczyć do przo-
du i dodawać otuchy zamiast odpychać. „Dlaczego najpierw próbuje się oskar-
żać? Ten chłopiec przyszedł do mnie, by odnowić swe serce i swój umysł. Szanu-
ję go za to. Nie widzę potrzeby, aby zatrzymywać się nad jego przeszłością!”53

Jezus także jest mistrzem, który pozwala człowiekowi odkryć jego naturę. 
Ewangelia obfituje w podobne przypowieści, na przykład gdy Jezus zwraca się 
do Zacheusza (Łk 19,1-10), do cudzołożnej kobiety (J 8,10-11), czy też do swych 
uczniów: podczas swej Męki wszyscy uczniowie Jezusa, za wyjątkiem Jana, od-
wracają się od Niego. Jezus zbierze ich wszystkich po swym Zmartwychwstaniu 
i uczyni z nich Apostołów Ewangelii głoszonej po dziś dzień. Zwłaszcza postawa 
Jezusa wobec Piotra szczególnie obrazuje owo spojrzenie w przyszłość (Łk 22, 
21-22), pełne nadziei, którą pokłada w człowieku.

4.10. 论语 IX, 11
顏淵喟然歎曰‘仰之彌高、鑽之彌堅、瞻之在前、忽焉在後、夫子循循然善
誘人、搏我以文、約我以禮。欲罷不能、既竭吾才、如有所立、卓爾、雖欲

從之、末由也已’

Yan Hui rzecze wzdychając: „Im bardziej intensywnie kontempluję, tym bardziej wy-
daje mi się to niedostępne; im bardziej drążę to, tym bardziej mi się ono opiera. Zdaje 
mi się, iż jest to przede mną, a to jest za mną. Ah, Mistrzowi udało się zręcznie złapać 
nas w pułapkę! Otworzył mi umysł dzięki literaturze, nauczył mnie dyscypliny przez 

51  Fang chih-jung, art. cyt., s. 137.
52  Miejscowość Hu Xiang 互鄉, której mieszkańcy uchodzili za nierozsądnych, była feudalną 

wspól notą 12 500 rodzin.
53  Uczniowie byli zakłopotani, gdy Konfucjusz przyjął na naukę chłopca z Hu Xiang.
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rytuały. Chciałbym zatrzymać się, lecz nie potrafię. W chwili, gdy czuję się bezsilny, 
cel należy do mnie; pragnę go dosięgnąć (posiąść), lecz nie potrafię do niego dojść”54.

Niniejszy fragment można także przetłumaczyć następująco:
Yan Yuan55 westchnął, zapłakał i rzekł: „Spójrz na nią56: jest wciąż wyższa i wyższa. 
Zagłębij się w nią, a robi się coraz twardsza. Wypatruj jej przed sobą, a nagle jest za 
tobą. Mistrz kieruje i prowadzi ludzi ku dobru: Rozwijm się dzięki literaturze, panuję 
nad sobą dzięki obyczajom. Chcę się zatrzymać, lecz nie mogę, zrobiłem wszystko, 
com mógł przy moich talentach, ona zaś jest na takich wyżynach, że nawet chcąc za 
nią nadążyć, nie znajduję sposobu”.

W trzecim fragmencie, który był omawiany (V, 9), Konfucjusz mówił, iż nie 
dorównuje Yan Hui 顏回. W dalszej części tekstu pojawiają się dwie podobne  
wypowiedzi Konfucjusza na temat Yan Hui: „Jedynie Yan-Hui uważnie słuchał 
nauczania. Niestety! Widziałem, jak czynił postępy, lecz nie sądzę, aby doszedł do 
celu” (IX, 20-21)57. Fragmenty te służą Markowi Fang Chih-Jungowi do ukazania 
pedagicznego celu: „Nic nie jest trudniejsze niźli uzyskanie niewypowiedzianej 
zgody pomiędzy mistrzem a uczniem”, głębokiego zrozumienia obejmującego  
umysł i uczucia58. Wystarczy posłuchać pochwały Yan Hui z ust Konfucjusza, 
a następnie odwrotnie — słowa podziwu ucznia dla Mistrza pochodzące prosto 
z serca. Przywoływanie w tenże sposób co jest „niedostępne” i co „stawia opór” 
jest cechą wielkości Konfucjusza, z której uczeń zdaje sobie sprawę. Poprzez 
swą metodę pedagogiczną, swój sposób niekiedy rozjaśniania, a niekiedy kontro-
lowania umysłu, w zależności od sytuacji, stawia on uczniów na drodze niekoń-
czącego się rozwoju.

Podobna łączność umysłów i serc, jedność z Mistrzem, ukazuje się w peda-
gogicznej metodzie Jezusa Chrystusa. Uczniowie Jezusa najpierw zostaną oświe-
ceni, by następnie głosić nauczanie ich Mistrza. Piotr, po trzech latach przebywa-
nia w towarzystwie swego Mistrza, zdaje się wciąż niewiele rozumieć. Jednakże 
po śmieci i zmartwychwstaniu Jezusa Piotr zaczyna uzmysławiać sobie wszystko 
i tak oto mówi do dwóch wierzących: „Chrystus (...) cierpiał za was i zostawił 
wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. (...) Błądziliście bowiem jak owce, 
ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych” (1 P 2,21.25).

Po tej wędrówce przez kilka fragmentów Dialogów, odczytywanych w świe-
tle Biblii, można będzie lepiej zrozumieć znaczenie wzajemnych relacji wielkich 
Pedagogów i ich uczniów. Ponieważ Konfucjusz wyprzedzał Jezusa o pięćset lat, 
jego metoda nauczania, stosunki z uczniami, jego dobrowolne przesiedlanie z jed-
nego państwa do drugiego mają znaczenie zapowiedzi profetycznej dnia, gdy Jezus  
zacznie głosić Królestwo Boże. Co tyczy się wspólnych zależności pomiędzy 

54  Fang chih-jung, art. cyt., s. 137.
55  Tamże, s. 138.
56  Jeden z uczniów Konfucjusza.
57  Wola niebios, którą przedstawiał Konfucjusz Yan Yaunowi.
58  Yan Hui przedwcześnie zmarł.
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Dialogami a Ewangelią, cytowane tu przykłady są jedynie ich namiastką. Ukazu-
ją one głównie, iż zanim wszystko znalazło dopełnienie w tajemnicy Chrys tusa, 
Duch Boży zajmował się całą kulturą i całą historią ludzkości, a ponadto pokazują,  
z jaką determinacją prowadził swą przygotowawczą misję.

Comparison of Mark Fang Chih-Jung’s (房志榮)
Relations of Jesus and Confucius to Disciples

Summary

Mark Fang Chich-Jung is a professor of the Old Testament Exegesis in Taiwan. Char-Char-
acteristic feature of his theology derives from classical texts of Chinese wisdom (Confu-
cian, Taoist, and Buddhist) treating them as enriching Christian perspective and also as 
preparing ground for the absolutely revelation in Jesus Christ. This paper presents peda-
gogical perspective of Confucius and Jesus.
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Czego ChrześCijanie w europie 
mogą nauCzyć się od ChińCzyków?

Rozmowa ks. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego z o. Krzysztofem Popław-
skim, prowincjałem dominikanów, uczestniczącym w sympozjum Chrystologia 
chińska w Opolu. Rozmowa ta jest owocem panelu pt. Czego chrześcijanie w Europie  
mogą nauczyć się od Chińczyków?

Ks. Dariusz KlejnOwsKi-różycKi (dalej: D. K.-R.): Potocznie wiemy o obecno-
ści jezuitów w Chinach. Czy dominikanie też mieli wpływ na kształt Kościoła 
w historii Chin?
O. KrzysztOf POPławsKi OP (dalej: K. P.): W 1587 r. powstała w zakonie domi-
nikańskim specjalna prowincja misyjna, Prowincja Różańca Świętego, której cel 
został określony jako oddanie się pracy nawracania Wielkiego Cesarstwa Chin 
i innych krajów Dalekiego Wschodu. Nasi bracia — ze względu na ograniczone 
możliwości pracy na kontynencie — zaczynali najpierw pracę w Makao, a także 
na Filipinach, gdzie była znaczna grupa chińczyków. To ciekawe, że pierwszy ka-
techizm w języku chińskim powstał na Filipinach i był zredagowany przez jedne-
go z dominikanów. Pierwsza grupa bracia przybyła na kontynent chiński w 1631 r. 
i Dominikanie byli obecni w Chinach nieprzerwanie do 1952 r. Znaczna część na-
szych braci pracowała zwłaszcza w prowincji Fujian. Dominikanie głównie pra-
cowali w środowisku wiejskim i prezentowali bardzo tradycyjne duszpasterstwo,  
w europejskim stylu.

Jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii misji w Chinach to 
konflikt wokół rytów, nazywany w historii sporem akomodacyjnym, w którym 
jedną z ról odegrali również dominikanie. Ale to już inna historia, bardzo długa, 
trudna do oceny i ciągle wymagająca dalszych badań naukowych.

d. k.-r.: Czy teraz dominikanie są też obecni w Chinach, na Dalekim Wschodzie?
k. p.: Dominikanie są na stałe obecni w Japonii, w Chinach (Hongkong, Makao) 
na Tajwanie, Filipinach, w Korei i Wietnamie. Część z tych krajów stanowią samo-
dzielne prowincje, z których np. Filipiny i Wietnam są niezwykle prężne i mają wiele  
powołań. Na terenach Dalekiego Wschodu działa również wspomniana przez mnie 
misyjna Prowincja Różańca Świętego. W większości jej członkami są Hiszpanie, 
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niemniej od kilku lat widać wyraźnie proces umiędzynarodowienia, co związane 
jest z powołaniami z Azji. Odnośnie Chin, to mamy przede wszystkim domy  
w Makao i Hongkongu, które stanowią swoistą bazę do przygotowania się do 
pracy w Chinach kontynentalnych. Jest także wspólnota międzynarodowa w Taj-
pei, do której należałem, której członkowie podejmują naukę języka chińskiego 
i zajmują się studiami nad chińską tradycją. Między innymi w ramach tego pro-
jektu przez rok czasu mieszkałem w Chinach ucząc się języka, a przede wszyst-
kim przyglądając się z bliska, żyjąc w chińskich realiach.

d. k.-r.: Jak wygląda specyfika funkcjonowania Kościoła na kontynencie?
k. p.: Przede wszystkim jest to sytuacja absolutnie odmienna od tej, do której 
jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Przede wszystkim jest to Kościół niewielki, 
w środowisku, w którym chrześcijaństwo jest obce i kulturowo, i mentalnie. Do 
tego dochodzi również zakaz pracy duszpasterskiej dla zagranicznych kapłanów 
po przejęciu władzy przez komunistów. Swoją politykę wobec Kościoła komuni-
styczni ideolodzy streścili w trzech filarach: samoewangelizacja, samorządność, 
samoutrzymanie. 

To prowadzi do podstawowych pytań zarówno wśród wiernych, jak i kapła-
nów: Dlaczego wierzę? Dlaczego wierzę w Jezusa Chrystusa? W jaki sposób o Nim 
świadczę? Takie pytania stawały również przede mną, gdy jako kapłan nie mo-
głem sprawować tam oficjalnie sakramentów. Przez rok prowadziłem tam zapiski,  
które zatytułowałem Zapiski niepotrzebnego księdza.

d. k.-r.: Ja mieszkałem w akademiku i też nie mogłem sprawować Eucharystii, 
chodziłem jednak w Pekinie do kościoła.
k. p.: Ja wynajmowałem mieszkanie i w swoim pokoju sprawowałem Eucha-
rystię. W niedzielę uczestniczyłem we Mszy chińskiej lub angielskiej. Dzięki 
uczęszczaniu na uniwersytet miałem jednak wiele możliwości spotkań i to, co mi 
towarzyszyło, to niezwykłe doświadczenie, że mimo tej obcości kulturowej, reli-
gijnej, dzięki znajomości języka mogłem się spotkać z tymi ludźmi na poziomie 
pewnych doświadczeń, które są wspólne dla wszystkich. Zwykle w rozmowach 
docierało się do pytań o doświadczenie rodzinnej miłości i jej znaczenia w życiu, 
poszukiwania miłości, doświadczenia poszukiwania prawdy i fundamentów, na 
których buduje się życie.

d. k.-r.: Czy nie zadaje sobie Ojciec pytania: W takim razie po co tam ewange-
lizować, jeżeli ci ludzie mają swoje wizje szczęścia, żyją jakoś na swój sposób 
sensownie? Czy jest sens zanoszenia tam chrześcijaństwa?
k. p.: To jest pytanie, które bardzo mocno stawiają teolodzy z Azji, dla których 
pytanie o pluralizm religijny, o wyjątkowość chrześcijaństwa w tamtym kontek-
ście brzmi zupełnie inaczej niż u nas. Oczywiście, że z jednej strony spotykamy 
wspaniałych ludzi, którzy nie są chrześcijanami, i spotykamy także chrześcijan, 
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z którymi w ogóle nie możemy się porozumieć. I gdybyśmy to rozpatrywali tylko 
na poziomie ludzkiego doświadczenia, to rzeczywiście można sobie zadawać to 
pytanie: „Po co”? Ale gdy spróbujemy zadać sobie to pytanie na poziomie wiary, 
to tak trochę odwracając, można powiedzieć, że to jest pytanie o moją wiarę. Po-
nieważ jeżeli jest coś, a właściwie Ktoś, dla mnie ważny i wypełnia moje życie, 
to nie ma sposobu, żeby się tym nie dzielić. Zwłaszcza, że z jednej strony jest to 
wezwanie Chrystusa: „Idźcie i głoście”, a z drugiej doświadczenie zupełnie pier-
wotne, własnej wiary. Jak jest to ważne, doświadczałem szczególnie w sytuacji,  
kiedy nie mogłem powiedzieć, że jestem kapłanem, bądź ktoś nie rozumiał co 
to znaczy. Trudno się z kimś prawdziwie spotkać, jeśli nie można powiedzieć 
najważniejszych spraw własnego życia.

d. k.-r.: Kiedyś Ojciec napisał „W drodze” artykuł komentujący dokument Sy-
nodu Biskupów Azji, w którym wybrzmiewał obraz Rzymu i Pekinu jako dwóch 
oblicz tego samego chrześcijaństwa. Czy można mówić o pewnej „zarozumia-
łości europejskiej”, która wyraża się w następującym myśleniu: my chcemy dać 
Chińczykom chrześcijaństwo, jako katolicy nauczyć ich czegoś, ubogacić ich. 
A czy nie jest też tak, że to my możemy nauczyć się czegoś od nich, przyjąć coś 
z ich bogactwa kulturowego?
k. p.: Niewątpliwie taki obraz ekspansji chrześcijańskiej, która nie liczyła się z kul-
turą chińską, jest przedstawiany w propagandowej historii. Nieszczęsny okres po 
wojnach opiumowych i niesprawiedliwych traktach międzynarodowych (połowa 
XIX w.) upokarzających Chiny i Chińczyków jest ciągle obecną raną w pamięci. 
Mówi się o tym okresie jako o „ewangelizacji poprzez armaty”. Co oczywiście  
nie jest całą prawdą, bo przecież została w tym czasie zapoczątkowana wielka pra-
ca edukacyjna i charytatywna. Niemniej Kościół potrzebował — i stale potrzebuje 
czasu, by zrozumieć, że powszechny to nie znaczy europejski. Ciągle wiele osób, 
i to również wierzących, ma poczucie obcości chrześcijaństwa na azjatyckim 
kon tynencie. Streszczeniem tego mogą być słowa jednego z moich tajwańskich 
współbraci, który mawiał: „Rzym jest daleko, a Generał Zakonu nie jest Azjatą”,  
co oznaczało: „Któż nas może zrozumieć? Zrozumieć naszą inność?”

Czego możemy się od nich nauczyć? W pierwszym rzędzie możemy uczyć 
się w kontakcie z nimi słuchania i próby zrozumienia, ale na ich warunkach, czyli  
w ich języku, kulturze, tradycji, historii. Mówiąc bardziej osobiście, mogę po-
wiedzieć czego Chiny mnie uczyły. Uczyły mnie wiary, bowiem spotykałem się 
z ludźmi żyjącymi w sytuacji, w której ta wiara nie jest oczywista, w której ta wiara  
często dużo kosztuje, wymaga. Wielu z tych, których poznałem, żeby przyznać 
się do swojej wiary, czy też odkryć wiarę jako coś swojego, musiało przejść na-
prawdę daleką drogę, a także wiele się wycierpieć.

d. k.-r.: Czy uwarunkowania kulturowe są tam trudniejsze niż w Europie, która 
przecież ma też swoją rozbudowaną kulturę, języki, mentalność?
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k. p.: W Europie chrześcijaństwo było ważnym elementem budowania tego, co 
możemy określić jako kulturę europejską. To znaczy m.in., że ciągle potrafimy 
znaleźć pewien wspólny mianownik w naszych współczesnych dyskusjach świa-
topoglądowych. Ciągle jest ogólne zrozumienie dla pewnych terminów filozo-
ficznych i teologicznych, kaznodziejstwo nasze może odwoływać się do języka 
biblijnego, bo wiele biblijnych historii jest obecnych w kanonie kultury.

d. k.-r.: Co w filozofiach chińskich, w głównych nurtach kulturowo-filozoficz-
nych Chin szczególnie podobało się Ojcu, poruszało Ojca tak, że aż do tej pory 
chętnie do tego Ojciec sięga?
k. p.: Najbliższym mi myślicielem jest współczesny protestancki filozof i teolog 
Liu Xiao Feng. Należał on grupy tzw. „chrześcijan kulturowych” (to zresztą jego 
termin), czyli naukowców, którzy uznawali i wnikliwie badali chrześcijaństwo jako 
fenomen kulturowy, bardzo cenny i mający swoje niebagatelne znaczenie w histo-
rii świata i cywilizacji. Liu Xiao Feng był jednym z nielicznych z tej grupy, którzy  
tą drogą dotarli do wiary i zdecydowali się na chrzest. Rozważał m.in. problem 
możliwości teologii w języku chińskim, ale chodziło mu o teologię wyrosłą 
w Chinach, a nie taką, która będzie tylko czystą kalką naszej, euroamerykańskiej 
filozofii i teologii. Interesujące jest to, co Liu Xiao Feng mówił na temat spotkania, 
osobistego doświadczenia Chrystusa, które to spotkanie nazwał „wydarzeniem 
Jezusa” (Christ-Event). Dopiero, kiedy mamy doświadczenie takiego spotkania  
można opisywać je w obrębie tej kultury i tego języka, które są moją kulturą i moim 
językiem. Jest to próba odnalezienia sposobu mówienia i dzielenia się wiarą w tam-
tym kontekście. Czasami zastanawiałem się, czy jest możliwe, żebym ja, jako  
Europejczyk, potrafił Jezusa głosić także w chińskim kontekście, z taką ograni-
czoną znajomością języka i kultury, jaką mam. A z drugiej strony to, co najbardziej 
przemawia, to świadectwo życia, gdyż na poziomie słów, czy pewnej terminolo-
gii — zwłaszcza kiedy w języku chińskim posługujemy się terminami, które już 
są obarczone jakimś znaczeniem religijnym wcześniejszym od chrześcijaństwa, 
czy też w tym języku funkcjonującym na innej zasadzie — tak naprawdę ludzie 
nie chcą często słyszeć co mam do powiedzenia, chcą zobaczyć jak żyję, w jaki 
sposób ich traktuję, czym się zajmuję. Niezwykle pięknym doświadczeniem było 
poznanie międzynarodowej wspólnoty ekumenicznej, która w jednej z najuboż-
szych chińskich prowincji pomaga ludziom, zwłaszcza z mniejszości narodowych, 
aby żyli bardziej po ludzku. Uaktywnia miejscową społeczność do realizacji pro-
jektów budowy domów, szkół, wodociągów. Uczą też angielskiego. Kiedy rozma-
wiałem z mieszkającym z nimi kapłanem, Irlandczykiem, który jest w Chinach od 
25 lat, powiedział mi piękne zdanie: „Pomaganie tym ludziom, aby żyli bardziej 
po ludzku, jest taką formą ewangelizacji, jaka jest możliwa w Chinach teraz”.

d. k.-r.: Taki ekumenizm praktyczny?
k. p.: Tak, na polu wspólnej działalności. Oczywiście w Chinach są leprozoria 
prowadzone przez katolików, ośrodki pomocy chorym na AIDS, jakieś niefor-
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malne domy dziecka. To jest oczywiście znikomy promil, nawet nie procent, ale 
to jest podejmowane w duchu bardzo często ekumenicznym czy międzyreligij-
nym. Ludzie tam nie pytają w co wierzysz, nie pytają o wyznanie; pytają jedynie 
o to, co możemy razem zrobić.

d. k.-r.: Dla niektórych to może brzmieć jak herezja: to jest przecież wyzucie 
się z głoszenia Ewangelii, jasnej formy przyjęcia Jezusa Chrystusa wprost.
k. p.: Nie tyle brzmi to jak herezja, ale to jest przyjęcie w jakimś stopniu konsekwen-
cji absolutnej specyfiki Azji. Przyglądając się misjom na tym kontynencie można 
powiedzieć, że po ludzku Kościół poniósł tam porażkę, bo właściwie poza Filipi-
nami, Wietnamem i Koreą, we wszystkich innych azjatyckich krajach, zwłaszcza 
Chinach, ilość chrześcijan jest naprawdę znikoma, mimo że Kościół przez wieki 
wykonał tam wielką pracę ewangelizacyjną, edukacyjną i charytatywną. Wynika 
to także z pewnego naturalnego eklektyzmu azjatyckiej mentalności i wieloreli-
gijności tego terenu. Jest takie powiedzienie, że Chińczyk za młodu był buddystą, 
potem w wieku dojrzałym stawał się konfucjanistą, a na stare lata zostawał taoistą.

d. k.-r.: A czy żyje Ojciec nadzieją, że Chiny będą chrześcijańskie? 
k. p.: Trudne pytanie, właściwie nigdy nie postawiłem sobie go wyraźnie. Myśląc 
o swoim wyjeździe i pragnąc tam powrócić, przede wszystkim ważne było dla 
mnie realizowanie Bożego wezwania i nie zastanawiałem się nad efektami. Znam 
wielu ludzi, którzy żyją nadzieją nawrócenia Chin, ale jest to dla mnie wiara he-
roiczna. Myślę, że za tym pytaniem kryje się jeszcze jedna rzecz, która ciągle stoi 
przed nami do przemyślenia: czy rzeczywiście ma być tak, że świat będzie chrze-
ścijański? Przecież doświadczenie chrześcijan w przeważającej większości jest do-
świadczeniem „małej trzódki”. Kościół nie ma być Kościołem sukcesu, ale Kościo-
łem świadectwa. Jeśli tak, to należy po prostu dawać jak najwięcej, nie oglądając  
się na efekty.

d. k.-r.: A jak Ojciec patrzy na to w kontekście globalnym? Weźmy np. Kościół 
w Polsce: mamy stosunkowo dużo powołań, wszystko dobrze funkcjonuje, czy 
widziałby Ojciec jakąś rolę Kościoła w Polsce w ewangelizacji Azji? Co można 
by zrobić, widząc, jakie zasoby ludzkie mamy w polskim Kościele? 
k. p.: Rzeczywiście w Polsce mamy dwa atuty: ilość powołań i doświadczenie ży-
cia w komunistycznym i postkomunistycznym kraju. Potrzeba więc z naszej strony 
większego otwarcia na misyjną działalność, zarówno w kontekście pracy i obecnoś-
ci „tam”, ale także studiów i promocji „tu”. Mam wrażenie, że poziom zaintereso-
wania misjami, Kościołem powszechnym jest dosyć niski. Wezwanie do polskich  
kapłanów, by nie bali się pozostawiać swojej ojczyzny i wyruszyli tam, gdzie bra-
kuje kapłanów, wypowiedziane przez Benedykta XVI podczas spotkania z pol-
skim duchowieństwem, było i jest bardzo znaczące. Osobiście uważam, że polski  
Kościół powinien być wielkoduszny, że powinien posyłać ludzi.



120 O. KrzysztOf POPławsKi OP 蒲图南

d. k.-r.: Skąd te nasze obawy?
k. p.: Mamy ciągle w Polsce wiele pracy duszpasterskiej, a zarazem jest nam 
w Polsce naprawdę wygodnie. Materialnie kapłani nie mają problemów. Wyrusze-
nie w nieznane jest trudnym wyzwaniem. To zaczynanie wszystkiego od począt-
ku, trudno to robić, kiedy ma się już tutaj ugruntowaną pozycję i przewidywalną  
przyszłość. Czasami po prostu też o tym nie myślimy. Odsuwamy coś, co wydaje 
nam się nieznane, jakoś niebezpieczne, niepewne, na koszt tego, co jest znane. 
Niemniej chyba każdy, kto miał okazję bycia kapłanem poza granicami Polski, 
obojętnie gdzie, widzi, jakie to jest ubogacające. Widzi też, w jaki sposób to go 
przemienia.

d. k.-r.: To jest coś z doświadczenia Abrahama — opuścić ziemię urodzaju i pójść  
do ziemi obiecanej, która nie wiadomo gdzie jest.
k. p.: Mogę też powiedzieć z historii dominikanów, że to nie jest problem do-
piero ostatniego czasu, bo już w XIII w. jeden z naszych generałów pisał, że jest 
bardzo mały zapał misyjny i wskazywał dwie przyczyny. Po pierwsze, bracia nie 
chcą się uczyć języków obcych, ale po drugie, co ważniejsze, że za bardzo ko-
chają ojczyznę i że nie chcą opuścić tego, co jest właśnie jakby ich. Teraz z języ-
kami jest lepiej, więc może potrzeba, żeby bracia mieli większą odwagę wyjścia 
z tego, co jest oczywiste. 

d. k.-r.: W przeciętnej świadomości chrześcijan na temat Chin zawsze poja-
wia się kwestia Kościoła podziemnego i patriotycznego. Jak należy się do tego 
ustosunkować?
k. p.: Przede wszystkim to jest jeden Kościół. Polityka rozbicia i skłócania jest ele-
mentem działania partii, dla której „skłóconą rodzinę” łatwiej kontrolować. War-
to zobaczyć, że przyczyną podziału jest odpowiedź na jedno pytanie: Czy można  
współpracować z partią, czy też nie? Kościół podziemny odrzuca taką możliwość 
mówiąc, że to jest zło i teraz będziemy trwać w naszej wierze, nawet w podzie-
miu, nawet w prześladowaniu, nawet gdybyśmy mieli wszyscy zginąć. Natomiast 
w Kościele patriotycznym — pomijając obecny wszędzie znikomy procent karie-
rowiczów i ludzi „usłużnych” — uważam, że znaczna większość kapłanów odpo-
wiada: „Tak, w imię troski o Kościół i jego przetrwanie, w imię zapewnienia wie-
rzącym posługi duszpasterskiej i sakramentalnej należy współpracować z obecną 
władzą kraju”. Wypływa więc cała kwestia z pastoralnego problemu. Oczywiście 
w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z Kościołem prześladowanym 
i cierpiącym, upokarzanym i ograniczanym. Cierpienia nie należy mierzyć, ale 
jest pewne, że główne siły prześladowań skierowane są na Kościół podziemny.

Poznałem gorliwych kapłanów zarówno z Kościoła podziemnego, jak i pa-
triotycznego, ale także zagorzałych przeciwników, którzy bardziej skupiają się na 
wzajemnych oskarżeniach niż na głoszeniu Ewangelii. Czeka ich długi proces po-
jednania wewnątrz Kościoła chińskiego, kiedy będzie normalna sytuacja religijna.
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d. k.-r.: Mówi się o dynamicznie rozwijających się wspólnotach protestanc-
kich. Jakie jest Ojca doświadczenie? 
k. p.: W tej prowincji, w której mieszkałem, z jednej strony spotykałem się z dyna-
micznymi wspólnotami protestanckim, w których ważną rolę odgrywali nauczycie-
le angielskiego, przede wszystkim głęboko wierzący Amerykanie, z drugiej strony 
stawałem wobec dosyć biernej, skostniałej, skupionej właściwie tylko na liturgii 
wspólnocie katolickiej. Kiedy się zastanowiłem nad tym i rozmawiałem zarówno  
z jednymi, jak i drugimi, to pomijając całą kwestię, że jednak Kościół katolicki 
był bardziej prześladowany, to jedna z różnic wynikała z tego, że protestanci czy-
tają Pismo Święte. Czytają Pismo Święte jako Żywe Słowo i stawiają sobie pyta-
nie o to Słowo w ich „dzisiaj”. Moje spotkania z protestantami, czy wiedzieli, że 
jestem kapłanem, czy też nie wiedzieli, zawsze sprowadzały się do tego, co Pan 
Bóg przez swoje słowo mówi nam dzisiaj. To daje im wielką moc i dynamizm. 
Warto więc do Bożego słowa sięgać i nim się dzielić. Dzięki nim powróciłem do 
pięknej tradycji Kościoła, jaką jest lectio divina, codziennej medytacyjnej lektury 
Pisma Świętego, i staram się jej być wierny.

what Christians in europe Can Learn from Chinese people?

Summary

Fr. Krzysztof Popławski OP, provincial of the Polish Dominicans, talks about the 
work of the members of his Order In China; how they influence the shape of the Church 
there. The Church in China is a tiny minority, and what is more, Christianity seems alien 
to the Chinese culture and mentality. Therefore, the Church in China should, first for all, 
give witness to faith. To believe and live by faith in China is very demanding and one may 
have to suffer for that. The Church in Poland should be more missionary-minded; Polish  
priests should answer Pope Benedict’s appeal made during his visit to Poland and go to 
the missions.
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Św. Franciszek ksawery,
misjonarz i Święty — ideał na nasze czasy

高仁安神父, 耶穌會會士1

1. kim był Franciszek ksawery?

W tym roku obchodzimy jubileusz 500 lat od narodzin Franciszka Ksawerego 
(1506–1552) — apostoła Indii i Azji, obok św. Pawła największego misjonarza 
wszechczasów. Franciszek Ksawery — „zdobywca bez ziemi”, patron misjonarzy, 
misji i Papieskich Dzieł Misyjnych. Wydarzenie jubileuszu — to czas szczególnej 
łaski, czas powrotu do korzeni naszego świętego i odnowienie pragnienia życia jego  
ideałami także w naszych czasach, które zgodnie z powiedzeniem chińskim: „Obyś  
żył w ciekawych czasach”, właśnie takimi są.

W 1619 r. papież Paweł V dokonał beatyfikacji Franciszka, a w trzy lata później 
Grzegorz XV ogłosił go świętym, razem ze św. Ignacym Loyolą i Teresą z Avila.  
To jezuita–misjonarz, bez jedwabnych fioletów, skromny i żebrzący zakonnik, a jed-
nak ówczesny nuncjusz na Dalekim Wschodzie, który szukał i odnalazł swoje miej-
sce wśród chorych, ubogich i nieszczęśliwych, a „uboga suknia, którą miał na sobie,  
i brewiarz stanowiły całe mienie ojca Franciszka. Ale szedł z wielkim zapałem 
i wielkim duchem zdobywać świat”2.

Postać Franciszka fascynuje mnie od wielu lat. W 1995 r. zagrałem w filmie 
Waiting with Xavier jednego z towarzyszy św. Franciszka Ksawerego. Film został  
zrealizowany przez Kuanchi-studio. Oddaje dość dobrze całe życie i działalność 
misyjną św. Ksawerego. Można powiedzieć, że film jest w stu procentach jezuicki.  
Pokazuje początki i rozwój zakonu w świetle wizji misyjnej samego założyciela, 
św. Ignacego Loyoli. Trwa około trzech godzin. Został nakręcony z myślą o po-
nownym przybliżeniu sylwetki Ksawerego.

1  Referat został wygłoszony przez autora na Jasnej Górze w auli Kordeckiego w ramach sesji 
misjologiczej oraz czuwania modlitewnego Papieskiej Unii Misyjnej, Jasna Góra, 2–3 grudnia 2006 r. 
Oto jestem, co mam czynić, Panie?

2  Por. J. schurhammer, Święty Franciszek Ksawery Apostoł Indii i Japonii, Kraków 1927, s. 5. Inną 
dobrą książką o Franciszku Ksawerym, którą warto przeczytać w wersji włoskiej, jest: X. Leon-Defour,  
Francesco Saverio. �ita avvent�rosa e dimensione mistica dell�apostolo delle Indie primo missio��ita avvent�rosa e dimensione mistica dell�apostolo delle Indie primo missio-
nario gesuita, Spa 1995; francuski oryginał: saint françois Xavier, Itineraire mystiq�e de l�Apotre,  
Paris 1953.
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Odkrywałem jego ślady w miejscu urodzenia świętego. Potem wędrując po-
przez paryską Sorbonę, Italię, Portugalię, dzisiejszy Mozambik, Indie, Sri Lankę, 
Malezję, Indonezję, Japonię dotarłem aż do wyspy Sancian 中國三島, leżącej 
u bram Chin 中國, będącej miejscem jego śmierci (1552). Spędziłem tu, w 1994 r.,  
trzy dni, pytając św. Franciszka nie tyle o jego curriculum vitae, ile raczej o sekret 
świętości, o to, jak być świętym dzisiaj, jak w wydaniu współczesnym kroczyć 
jego drogą. Bo przecież święci się nie starzeją. Ich ideały i święte pragnienia za-
wsze pozostają aktualne. Czyż tak nie było z założycielem Towarzystwa Jezuso-
wego — Ignacym, który na zamku w Loyoli, podczas rekonwalescencji, doświad-
cza różnych pragnień? Stan swojej duszy i pragnienie naśladowania Chrystusa  
przedstawia w A�tobiografii: 

Tymczasem Pan nasz spieszył mu z pomocą i sprawiał, że po tych myślach następo-
wały inne, zrodzone z tego, co przeczytał. W rzeczy samej podczas czytania Żywot� 
Pana naszego, Żywotów Świętych, myślał nad nimi i tak rozważał sam w sobie: „Co 
by to było, gdybym zrobił to, co św. Franciszek, albo co zrobił św. Dominik?” I roz-
myślał o wielu rzeczach, które wydawały mu się dobre, a zawsze miał na oku rzeczy 
trudne i ciężkie. A kiedy je sobie przedstawiał, wydawało mu się rzeczą łatwą wcielić 
je w czyn. I całe jego rozważanie sprowadzało się do tego, że mówił sam do siebie: 
„Św. Dominik zrobił to, więc i ja muszę to zrobić. Św. Franciszek zrobił to, więc i ja 
muszę to zrobić”. Myśli te trwały w nim przez dłuższy czas, potem znów inne rzeczy 
je przerywały i nachodziły go myśli światowe, o których była wyżej mowa. One też 
zajmowały go dość długo. I to następstwo tak różnych myśli trwało w nim przez do-
syć długi czas, a on zatrzymywał się zawsze nad myślą, która się pojawiła i narzucała 
jego wyobraźni: już to myśl o światowych wyczynach, których pragnął dokonać, już 
to ta inna — o Bogu3.

Wprawdzie współczesna misjologia przypisuje liczne błędy jego metodom mi-
syjnym, oczywiście oceniając je według aktualnych kryteriów i w świetle dekre-
tów Soboru Watykańskiego II (1962–1965), ale „prawdziwa misjologia, to odkry-
cie doświadczenia świętości w innych, i odwrotnie — świętości w sobie samym”  
(Luis Massignon).

Ksawery to rycerz średniowiecza: „w starym hiszpańskim stylu, a więc pro-
stym, w pewnym sensie bezkompromisowym, a jednocześnie bardzo kochającym 
i kochanym przez ludzi. Jako monarchista z krwi i kości był przekonany, że wład-
ca chrześcijański — na równi z hierarchią Kościoła — nosi przed Bogiem tę samą  
odpowiedzialność za najważniejszą sprawę: zbawienie człowieka”4. Nie można 
się dziwić, skoro wychowany w ówczesnym duchu i teologii, zgodnie z teologicz-
ną maksymą: Extra Ecclesiam nulla salus, uważał, że poza Kościołem rzymsko-
katolickim nie ma zbawienia. Był przekonany, że zgodnie ze starym sloganem: 
„Chrześcijanie mają rację, poganie się mylą”. Najczęstsze zarzuty dotyczące jego 
metod misyjnych to: „brak szacunku wobec innych religii, wierzeń, tradycji i kul-
tur lokalnych, zbyt pesymistyczną wizję świata niechrześcijańskiego, pewną po-

3  Obras de San Ignacio de Loyola, Madrid 1977, rozd. I, s. 103.
4  S. Cieślak, Św. Franciszek Ksawery, Kraków 2005, s. 5.
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wierzchowność w formowaniu nowo ochrzczonych czy też milczenie wobec prak-
tyki niewolnictwa. A równocześnie z powodu niezwykłej gorliwości apostolskiej  
i zasięgu działalności misyjnej, którą objął wiele ludów Dalekiego Wschodu, tysięcy 
udzielanych chrztów, czy wręcz magicznej siły oddziaływania jego osobowości”5.  
Zarzuca się mu na przykład to, „iż krzewiciel wiary opierał się na organach władzy 
państwowej danego kraju, że tępił niechrześcijańskie religie z całą ostrością, prze-
klinając je jako dzieło szatana. A przecież on stosował jedynie metody nawracania, 
które nie pozwalały działać poza głoszonymi wtedy w ramach Kościoła sposoba-
mi (...) ale był misjonarzem ogarniętym świętym ogniem i gorącym pragnieniem  
działania”6. To wprost szaleniec Boga, El Divino Impaciente, Boski Niecierpliwiec, 
umartwiony, głębokiej wiary, nie cofający się przed żadnym ryzykiem, za nic mający 
własne życie, surowy i rycerski, pragnący cały świat pozyskać dla Jezusa Chrystusa 
i Jego Kościoła. Jakkolwiek spojrzymy na niego, będzie budził podziw, uznanie,  
krytykę czy zastrzeżenie, jednak nigdy nie pozostanie obojętny ten ukochany uczeń 
i przyjaciel Ignacego Loyoli, z którym Ignacy jednak miał wiele kłopotów, starając  
się wybijać mu z głowy świeckie nawyki. Nie był to łatwy orzech do zgryzienia 
dla Ignacego. Hiszpan Juan de Polanco, który znał obydwu, zapewne nie docenił 
tej głębokiej niechęci, pisząc: „(...) Franciszek z początku nie bardzo przepadał za 
Ignacym, istnieją pewne dowody, iż traktował on współlokatora jako postać dość 
zabawną i z sarkazmem patrzył na jego starania, by zbliżać dusze do Boga. Lecz 
Ignacy posiadał cierpliwość właściwą zapalonym wędkarzom, a mając długie do-
świadczenie, mistrzowsko zarzucał przynętę. Rzecz to najbardziej dziwna i niepo-
jęta, że niemal od pierwszej chwili zabrał się do złowienia tej osobliwej ryby, o której 
wówczas nikt nie myślał, iż warta jest zachodu”7. We wszystkich jego biografiach, 
które przeczytałem w językach obcych, stale powtarza się niezwykle ciekawa his
toria, obrazująca, jak Ignacy przełamywał opór Ksawerego, powtarzając często: 
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej  
duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). „Świat jest królestwem spraw zewnętrznych, 
dusza natomiast wewnętrznych, spotykając duszę, Ksawery spotykał świat nie aby 
go zwyciężyć, lecz aby przyciągnąć go do Jezusa”8. Częste rozmowy o sprawach 
Bożych, jak to było w zwyczaju Ignacego, doprowadziły Ksawerego do mie-
sięcznych ćwiczeń ignacjańskich, które odprawił w Paryżu we wrześniu 1534 r., 
po których stał się hombre de Dios y por los otros, człowiekiem Boga i dla in-
nych. W październiku tego samego roku Franciszek era ya otro hombr był innym  
człowiekiem. Listy św. Franciszka Ksawerego i diariusz św. Teresy z Lisieux do-

5  Por. tamże, s. 6–7.
6  Por. E. stürmer, Człowiek z ognia. Franciszek Ksawery. Zryw k� nowym horyzontom, tł. B. Jeszka 

Blechert, Warszawa 1987, s. 5–6.
7  J. BroDricK, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jez�sowego, t. II: Św. Franciszek Ksawery, Kraków  

1969, s. 31.
8  J. castieLLa, Fraccisco Javier, Q�ien f�e este hombre?, „Manresa. Revista de espiritualidad 

ignaciana” (2006), nr 78, s. 51.



126 Ks. Jan Konior sJ 高仁安 

tykają tej samej tajemniczej rzeczywistości. Nie jest przypadkiem, że Kościół łą-
czy te dwie osoby i obiera na patronów misji”9. Franciszek pragnął się już trzymać  
Ignacego, który wyznał o. Polanco, że „Franciszek był najtrwalszym ciastem, 
jakie mu się zdarzyło ugniatać”10.

2. „oto jestem. co mam czynić, Panie?” — powołanie misyjne

Ignacy, Franciszek Ksawery i ci, którzy jeszcze nie byli kapłanami, otrzymali 
święcenia kapłańskie w Wenecji 24 czerwca 1537 r. z rąk pewnego dalmatyń-
skiego biskupa, który — jak podaje Laynez — zażądał opłaty niższej od wartości 
świecy. Po święceniach miało miejsce ciekawe wydarzenie, które nie sposób nie 
odnotować. Jak pisze Ribadeneira — serdeczny przyjaciel i pierwszy biograf św. 
Ignacego, pisarz ostrożny i dobrze poinformowany:

Ojciec Franciszek i ojciec magister Laynez spali pewnej nocy obok siebie, gdy rap-
tem ojciec Franciszek ocknął się i zawołał do towarzysza: Jezu, jaki jestem zmęczony 
i złamany. Czy wiesz, co mi się śniło? Chciałem wziąć na ramiona Hindusa, a był on 
tak ciężki, że nie mogłem go udźwignąć (MHSJ Scripta de S. Ignatio de Loyola I 382).

O. Domenech dodaje, że kiedy przebywał z Ksawerym w Bolonii, ten wyja-
wił mu pragnienie udania się do Indii. Z tego okresu, pobytu w Bolonii, wysta-
wiono o nim takie świadectwo:

Był to człowiek nieskory do mówienia, którego słowa raz wypowiedziane trafiały 
wprost do serc ludzi. W czasie mszy, a szczególnie jeśli była to Msza o Męce Pańskiej, 
płakał wielkimi łzami (...) Po Mszy spędzał zwykle cały dzień na słuchaniu spowie-
dzi, odwiedzaniu chorych w szpitalach oraz więźniów, na posługach ubogim, głosze-
niu kazań na placach, nauczaniu dzieci i innych osób podstaw wiary chrześcijańskiej. 
Chociaż ciągle był bardzo chory, nigdy nie zaniedbywał swych porannych modlitw, 
odprawiania Mszy i wykonywania wszelkich codziennych obowiązków (Monumenta  
Xaveriana II 115–117, 824).

Jednak biorąc pod uwagę obrót sprawy typowo ludzki, jego wyjazd do Indii 
doszedł do skutku całkiem przypadkowo. 

Kiedy król Portugalii Jan III wyraził pragnienie, żeby wysłano do Indii misjonarzy, 
Ignacy przeznaczył wtedy ojców Rodriguesa i Bobadillę. Rodrigues wyruszył natych-
miast do Portugalii. Bobadilla natomiast miał wyjechać z ambasadorem tego kraju, 
Pedrem de Mascarenhas. Tuż przed podjęciem podróży rozchorował się. Wobec tego, 
jak podaje Ribadeneira, Ignacy, który sam leżał w łóżku chory, wezwał Ksawerego 
i powiedział: „Magistrze Franciszku (...) oto twoje zadanie”. Wtedy świętej pamięci 
ojciec natychmiast odpowiedział z wielką radością: „Dobrze, jestem gotów”. Nie-
zwłocznie, tego samego lub następnego dnia, naprawiwszy jakieś stare spodnie i nie 
wiadomo jaką sutannę, wyruszył w drogę. Był to dzień 16 marca 1540 roku. Zwróć-
my uwagę, że Towarzystwo nie było jeszcze oficjalnie zatwierdzone, a Ignacy nie był 
jeszcze generałem. Ale dla Ksawerego ten przypadek stał się znakiem woli Bożej11.

9  Por. tamże, s. 7.
10  Por. BroDricK, dz. cyt., s. 33.
11  C. De DaLmases, Ignacy Loyola. Życie i dzieło, tł. B. Steczek, A. Wolanin, Kraków 2002, s. 193.
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Chociaż przebywał już wtedy we Włoszech od ponad roku, nie opanował języ-
ka, mówił z okropną gramatyką i wymową. Można przypuszczać, że choć „z po-
czątku śmiano się z niego, być może niewiele rozumiano z tego, co chciał powie-
dzieć, niebawem jednak cisza zapadała dookoła, ponieważ miłość jaśniejąca w jego 
ciemnych, uroczych oczach i gorejąca na zacinających się wargach wymownie  
przemawiała do serc słuchaczy. W Bolonii dał po raz pierwszy upust swej pasji 
zbawienia dusz, która później zapędziła go na krańce świata i przyprawiła o śmierć, 
gdy osiągnął zaledwie czterdzieści sześć lat życia. Nie było świętego, który by 
z takim uporem spalał świece naraz z obu końców i cudem jest, że żył tak długo”12.  
Już w Bolonii co trzeci dzień miał ataki malarii. Jednak pragnienie uczynienia 
dla chwały Bożej magis (hiszp. mas) więcej było w nim aż do śmierci. Chociaż 
różnili się w myśleniu z Ignacym, to jednak pragnęli tego samego. Te pragnienia 
zawsze wypełniały ich serca: „Panie, co dla Ciebie uczyniłem? Co czynię? Co 
chciałbym uczynić?”

3. ksawery — formator misjonarzy i ewangelizator

Ksawery nie był zwykłym formatorem, ale formatorem z pasją i duchem, był cały 
oddany Chrystusowi, który go powołał i wypełnił jego serce swoim sercem. Naj-
pierw pozwolił się uformować w szkole Ćwiczeń d�chownych u Maestro Ignacio.  
Jako sekretarz Ignacego redagował również Konstyt�cje Towarzystwa Jez�sowe-
go, a więc był jednym z pierwszych, którzy mieli udział w tworzeniu nowego 
zakonu. Cenił w swoich podopiecznych cnoty: posłuszeństwa, pokory, zaufania, 
miłości bliźniego, czystości, cierpliwości, wytrwałości, a także przeźroczystość 
i znajomość siebie i Boga.

Formacja, którą proponuje Ksawery, bardziej oparta jest na per acta niż per 
verba. Nie tyle instrukcje, teorie, czy jego listy, ale codzienna droga twórczej wier-
ności Chrystusowi w nieustannym rozeznawaniu wyborów, w caritas discreta, 
w miłości roztropnej, ukierunkowanej na to, aby słuchać wewnętrznych natchnień  
duszy, których nie brak w jego listach, a wyrażająca się ostatecznie w posłuszeń-
stwie wobec przełożonego. Ksawery rozeznaje, co w danej chwili będzie lepsze, 
ważąc racje za i przeciw, „i mając przed oczyma większą chwałę Boga i wspólne 
dobro”13. Zakochany w słowie Pana i proklamujący Dobrą Nowinę, a z drugiej 
strony Pan, który w rozeznaniu zostawia wolność szukania i znajdowania, aby po-
twierdzić, czy też nie, Jego wolę14 poprzez „rozważną decyzję”15, „aby prosić o łas

12  Por. BroDricK, dz. cyt., s. 50–51.
13  Konstyt�cje Towarzystwa Jez�sowego oraz Normy Uz�pełniające, Kraków–Warszawa 2001, 

nr 222.
14  Por. P.H. KoLvenBach, Discreta Caritas, (Revue de Spiritualite Ignatienne XXXVII, 3), Roma 

2006, nr 113, s. 18.
15  Por. I. loyola, Ćwiczenia d�chowne, tł. M. Bednarz, Kraków 2002 (dalej: ĆD), nr 98.
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kę wybrania tego, co bardziej jest pomocne do chwały Jego Boskiego Majestatu  
i do zbawienia mojej duszy”16. Nic dziwnego, że jego duchowość jest typowo igna-
cjańska. Szczególnego znaczenia nabiera tu medytacja o dwóch sztandarach, po-
nieważ Franciszek zalicza siebie do apostołów posłanych przez Chrystusa na cały 
świat, by spieszyć z pomocą „wszystkim ludziom”17, szerząc „Jego świętą naukę”,  
ayudar a las almas, by „pomagać duszom”, Christi Domini lucem illaturi, „Oświe-
cać dzięki światłu Chrystusa, naszego Pana” (św. Franciszek Ksawery, Cochin,  
20 stycznia 1545 r.), Pomagać tym, którzy pozbawieni są własnego człowieczeń-
stwa, pogrążeni w nędzy egzystencjalnej, „(...) bo co może widzieć ten, kto nie 
zna Boga ani Jezusa Chrystusa?” (22 czerwca 1549 r.).

Jezuici rodzą się z misji i dla misji. Ona jest motorem ich działania i łączenia 
w grupkę „przyjaciół w Panu” — to wyraża „pomagać duszom”, „pomagać, a nie 
narzucać, by Jezus Chrystus i Jego Ewangelia była przyjęta jako Dobra Nowina  
przez wszystkich i by pozwolili się oni przemienić przez Niego”18. Dla Ksawerego  
misja oznacza posłanie, które przede wszystkim pochodzi od Pana, a urzeczywist-
nia się przez papieża i przełożonych Towarzystwa. To Chrystus jest Panem naszej 
misji, a my jesteśmy posłani w Jego imię, jako alter Christus. „Gdzie mamy 
się uczyć takiego spojrzenia na siebie i życia według podobnego ideału? Jakie  
słowa i jakie dary, należące do naszego duchowego dziedzictwa, mogą rozbudzić 
w nas pragnienie, by takimi być i tak działać?”19 Czy nie zachęca nas do tego św. Pa-
weł, mówiąc: „Rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie” (por. 2 Tm 1,6).  
Czy nie do tego zaprasza nas Ksawery, który sam pragnął osiągnąć szczyty swo-
jej posługi misyjnej, zgodnie ze słowami: „Dojść tam, dokąd ci, którzy się naj-
pierw zebrali, tworząc Towarzystwo, albo nawet jeszcze dalej w Panu”20. To sam 
Chrystus wszczepił w nasze serca swoją łaskę, rozpalmy ją Jego ogniem, primo 
Deum, zawsze na pierwszym miejscu stawiając Boga, a wtedy wszystkie rzeczy 
będą na swoim miejscu.

Dla Franciszka przepowiadać Dobrą Nowinę to tyle, co przynosić owoc w du-
szach, zgodnie z obrazem owocu ewangelicznego, „żeby wyrwać z nich grzech 
i nakłonić do służenia Bogu, «rodząc» w nich owoc” (20 czerwca 1549 r.).

Owoc obrazuje całkowitą darmowość ewangelizacji (bezinteresowność posług) i rolę 
Boga oraz Jego miłości w jej wzrastaniu. Podobnie jak w życiu Chrystusa, pomoc Ksa-
werego nie ogranicza się tylko do słowa, ale obejmuje wychowanie oraz potrzeby so-
cjalne, duszpasterskie i to wszystko, co dotyczy warunków życia ludzkich społeczno-

16  Por. ĆD 152.
17  ĆD 145–146.
18  Przyjąć dar i podjąć misję. J�bile�sz św. Ignacego Loyoli, św. Franciszka Ksawerego i bł. Piotra  

Fabera, Kraków 2006, s. 18.
19  Por. tamże.
20  Konstyt�cje Towarzystwa Jez�sowego oraz Normy Uz�pełniające, nr 81.



św. FranCiszek ksawery, misjonarz i święty — ideał na nasze Czasy 129

ści (...) Tym jednak, co nas najbardziej prowokuje w ewangelizacji prowadzonej przez 
Franciszka, to nagląca potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny, która mu nie daje spokoju21.

4. na chińskiej wyspie sancian 中國三島

Jeszcze podczas pobytu w Japonii Franciszek Ksawery dowiedział się, że 
należało zacząć ewangelizację od Chin. Przedstawiano mu tu taką trudność: „Jak 
może religia chrześcijańska być prawdziwa, skoro jest nieznana w Chinach? Ksa-
wery postanowił więc wyruszyć do Cesarstwa Niebiańskiego (...). Nie przerażały 
go ani niebezpieczeństwa podróży, ani też groźba kary śmierci, którą ponosili 
śmiałkowie wkraczający do Chin bez oficjalnego zezwolenia”22.

Chiny przez wiele wieków były krajem hermetycznym, nieznanym i tajemniczym, o któ-
rym nie można się było niczego dowiedzieć. Wyobrażenia o Chinach w Europie zmieniały 
się na przestrzeni wieków. Ten olbrzymi kraj o wzorowej administracji i wyrafinowanych  
obyczajach uważano za niedostępny europejskiemu poznaniu ze względu na jego 
inność23.

Jeszcze przed opuszczeniem Malakki i Singapuru nie czuł się najlepiej. Za-
padał powoli na zdrowiu. Mimo tego wyruszył w drogę. Zaraz po dotarciu na 
miejsce, na wyspę Sancian, wybudował małą kapliczkę, w której codziennie od-
prawiał Mszę św., a także spędzał wiele czasu na modlitwie, na rozmowie ze 
swoim Mistrzem – Jezusem. Szybko, bo po paru dniach, zaczął nauczać podstaw 
wiary katolickiej, wygłaszał dysputy, odwiedzał chorych, chrzcił. Próbował na-
wiązać przyjaźnie z chińskimi handlarzami, którzy oferowali obcym przybyszom 
chińską porcelanę i jedwab, w zamian za pieprz, przyprawy pikantne oraz inne 
wyroby z Europy. Ksawery zafascynował kupców chińskich swoimi rozmowami 
na temat zjawisk przyrody, praw natury, kosmosu i nieba. Spodobały się Chińczy-
kom odpowiedzi na zadawane pytania. Stał się obiektem zainteresowania, kimś, 
od kogo można się wiele nauczyć. Nic dziwnego, że Chińczycy bali się przemy-
cić Ksawerego do Chin24. Chiński handlarz, który 19 listopada miał się zjawić  
na umówione spotkanie, nie pojawił się. Jak to bywa u ludzi Wschodu, słowo nie-
wiele znaczy. Stan zdrowia Franciszka pogarszał się, gorączka go nie opuszczała.  
Nie ustawał w modlitwach, prosząc Jezusa miłosiernego, na przemian w języku 
bas kijskim i łacińskim: Jes� Fili David, miserere mei, wypowiadał też słowa uwiel-

21  P.H. KoLvenBach, Obchody J�bile�sz�: św. Ignacy Loyola, św. Franciszek Ksawery i bł. Piotr Faber,  
Rzym 2005, s. 45–46.

22  De DaLmases, dz. cyt., s. 194.
23  J. Konior, Pionierzy ink�lt�racji chrześcijaństwa — Matteo Ricci SJ i Michał Boym SJ, cyt. z sesji  

naukowej w Bobolan�m — Warszawa 8–13 V 2006.
24  Por. J. Konior, z cyklu: Państwo Środka i �czniowie Chryst�sa, które miały miejsce w latach: 1995–

1997. Materiały archiwalne znajdują się w: Radio �aticana – Sezione Polacca, Roma, a także w prywatnym  
archiwum autora.
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bienia pod adresem Trójcy Świętej, do której miał zawsze wielkie nabożeństwo25.  
1 grudnia utracił głos, nie mógł już rozpoznać nikogo. W sobotę 3 grudnia 1552 r. 
św. Franciszek umarł, 10 km od Chin, nie osiągając swojego upragnionego celu.

5. charakterystyczne rysy św. ksawerego

Franciszek Ksawery spędził na misjach ponad 10 lat swojego życia, w tym 
około 5 lat w Indiach, a resztę na Molukach, później w Japonii i na wyspie San-
cian 中國三島. Do tego należy doliczyć wszystkie jego podróże, statkiem czy 
też pieszo, które w czasach świętego były wyjątkowo niebezpieczne, przeplatane 
miłymi i niemiłymi niespodziankami. Kim zatem był św. Franciszek?

Gdziekolwiek się pojawił, szedł od wioski do wioski, od domu do domu. Od czło-
wieka do człowieka, zawsze głosząc żywego Chrystusa. W nocy i podczas dnia, jeśli  
znajdował tylko wolny czas, spędzał go na modlitwie, prosząc Boga o nowe po-
trzebne łaski i światło do wypełnienia woli Pana. Tak, jak jego Mistrz — Chrystus 
umiłował biednych, chorych i więźniów, i tych wszystkich, którzy byli w potrze-
bie. Dla nich pracował, głosił Chrystusa ubogiego, odrzuconego i miłosiernego. 
Był tą świecą, która się powoli wypalała dla innych. Wiedział bowiem, że co-
kolwiek otrzymał, było zawsze darem samego Boga, dlatego też darmo dawał; 
szczod rze, obficie i hojnie. Był człowiekiem wielkiej wiary; znajdując się w nie-
bezpieczeństwach, czy to na wielkim morzy wśród burz i nawałnic, czy też krocząc 
w głębokich śniegach Japonii, czuł, że ręka Pana, z hojnym błogosławieństwem,  
zawsze była z nim. Był bardzo praktycznym człowiekiem. Wiedział, jak przeżyć 
mądrze życie, ponieważ posiadł sztukę mądrości życiowej. Wiedział również, 
kogo i co chciał znaleźć w życiu, dlatego też szukał osiągnięcia celu u jedynego 
Nauczyciela i Przewodnika — Jezusa, który sam jest „drogą, prawdą i życiem” 
(J 14,6). Był kochany przez wszystkich, z którymi się spotkał, ponieważ, jak jego 
Mistrz, on pierwszy ukochał innych. Nic też dziwnego, że gdziekolwiek się pojawił, 
był nazywany grand Padre (wielki ojciec), lub „święty kapłan”. W całym swoim 
oddaniu dla innych chciał zawsze robić wszystko najlepiej, resztę zostawiał łasce 
Pana. Bez wątpienia możemy powiedzieć: to jezuita, który zrealizował swoje po-
wołanie w krajach niechrześcijańskich, mając zawsze na uwadze ignacjańskie pra-
gnienie czynienia więcej dla chwały Bożej. Jest i pozostanie wzorem dla wszyst-
kich, wzorem oddania się Chrystusowi, pracy w winnicy Pańskiej. Został posłany 
przez Chrystusa i przyniósł owoc. Poszedł na żniwo wielkie, gdzie robotników 
mało, i zostawił swój ślad, którego nie sposób wymazać. Albowiem nie jest to 
szybko zanikający ślad na piasku czy śniegu. Ślad św. Ksawerego przypieczętował  
sam Chrystus.

25  Por. P.M. Lamet, El Avent�rero de Dios, Franscisco de Javier, Madrid 2006, s. 720.
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Jak, i czy, dzisiaj do ciebie przemawia postać św. Franciszka? Jaka powinna 
być nasza misja w świetle dzisiejszych potrzeb? Czego uczy nas postać św. Fran-
ciszka, który w myśl słów św. Pawła, „stał się wszystkim dla wszystkich”?

st. Francis Xavier a missonary and saint — an ideal for our times

Summary

St. Francis Xavier in his missionary zeal reached Asia, he was christianising Japan and 
died on a Chinese island Sancian, without reaching his intended goal which was gaining  
Chaina for the Christ. By his couragous and uncompromising act he left permanent marks 
on the history of China and Asia.
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Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa — 
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Wspomnienie dzieł przeszłości jest najlepszym 
przewodnikiem do zadań przyszłości.

Antyczne przysłowie chińskie1

1. krótki zarys cywilizacji chińskiej

Chińska cywilizacja, oprócz starożytnych: egipskiej, mezopotamskiej czy też 
indyjskiej, należy do najstarszych cywilizacji świata, ponieważ przetrwała w spo-
sób zasadniczo nieprzerwany, od swoich początków wielce się przekształcając  
podczas swojego istnienia, lecz zachowując wiele cech sięgających bezpośrednio do 
wczesnych, a nawet najwcześniejszych okresów. „Niestety nie możemy dokładnie  
określić czasu, kiedy do tego doszło: mogło to być gdzieś między 1000 a 500 r. 
przed Chrystusem”2. Kontinuum ewolucji historycznej jest jedną z zasadniczych 
cech chińskiego procesu dziejowego ze swoim niepowtarzalnym charakterem. 
Żadna inna cywilizacja nie była przez tak długie wieki czynnikiem łączącym 
społeczeństwo. Cywilizacja, która powstała w Chinach, promieniowała na cały 
Daleki Wschód. Nauczany przez mędrców sposób życia stał się siłą narodu. Owa 
czysta cywilizacja pierwszych wieków stała się podstawą doskonałej spójni. Naj-
większe Chiny to Chiny najstarsze. Ich jedność rozkwita pod wpływem ładu cy-
wilizacyjnego, który jest w zasadzie niezmienny3.

Cywilizacja zaczyna się od jedwabiu, który jest oznaką wczesnej formy kapi-
talizmu. Jedwab jest bowiem nie tylko zewnętrznym insygnium bogactwa tych, 
którzy się weń ubierają, ale zarazem jest kapitałem, jest pierwszą walutą wymie-
nialną między Wschodem i Zachodem4. Jest jedynym odpowiednikiem złota, które  

1  Por. M. D’amato, D. sala, Antichi Provervi Cinesi (La Sagezza dell’Oriente), Demetra 1997, s. 96.
2  Por. J. DanecKi, Jedwabny Szlak, Warszawa 1996, s. 16. Zainteresowanych zapraszam do tej 

niezwykle ciekawej, dobrze udokumentowanej pozycji na temat historii jedwabiu, czyli historii Chin; 
W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 19922, s. 11.

3  Por. M. Granet, Cywilizacja chińska, tł. M.J. Kunstler, Warszawa 1995, s. 13.
4  Por. H. UhliG, Die Seidenstrasse. Antike Weltkultur zwischen China und Rom, bmw 1986, s. 16. Na�s. 16. Na-

leży dodać, że już w III w. przed Chr. z rodzinnych zakładów powstawały manufaktury produkcji jedwabiu.
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wraz z pojawieniem się jedwabiu przestaje być, jak dotychczas, niemal wyłącz-
nie ozdobą zmarłych. Staje się ozdobą ludzi żywych. 

Archeologia chińska pozostaje wciąż pod wpływem sugestii zawartych w do-
kumentach pisanych. Dokumenty te nie pozwalają na odtworzenie drobnych zda-
rzeń historycznych. Nie pozwalają na opisanie materialnych aspektów cywilizacji 
chińskiej z jako taką dokładnością. Nie znamy w ogóle szczegółów dotyczących 
wojen i intryg politycznych ani zwyczajów administracyjnych, praktyk ekonomicz-
nych, sposobów ubierania się, natomiast mamy obfitość cennych świadectw odno-
szących się do różnych postaw zarówno w sferze uczucia, jak i teorii, które obowią-
zywały w Chinach w różnych środowiskach w tym, co się tyczy stroju, bogactwa, 
sztuki administracyjnej, polityki czy wojny. Dysponujemy przede wszystkich  
informacjami o tych postawach, którym patronowała ortodoksja konfucjańska. His�
toria Chin jest zakłopotana, gdy ma potwierdzić istnienie przeżytków, lecz jeszcze  
niechętniej notuje fakty ich odradzania się5.

Badania archeologiczne początków dziejów powstania starożytnej cywilizacji 
chińskiej wskazują na obszary basenu Rzeki Żółtej, Huang Ho 黃河 — głównej 
kolebki cywilizacji chińskiej i pokazują zarazem ślady zamieszkania ludzkiego  
od najdawniejszych czasów. Niewątpliwie największe znalezisko archeologiczne 
z 1927 r. mówi o pierwszych szczątkach człowieka pekińskiego (Sinathropus Peki-
nensis lub homo erectus Pekinensis6, 北京人), którego początki sięgają wczesnego  
lub średniego plejstocenu, tj. od 500 do 400 tysięcy lat przed Chr. Homo Pekinensis  
był jednak przedstawicielem rodziny hominidae7 z okresu poprzedzającego właści-
wy rodzaj ludzki. Istnieje przypuszczenie, że wschodnioazjatycka odmiana homo  
sapiens mogła się rozwinąć z homo Pekinensis w rasę mongoloidalną. Nie jest to 
jednak takie pewne, ze względu na bardzo długą przerwę w ciągłości rozwoju ludz-
kiego w okresie mezolitu, spowodowaną najprawdopodobniej zlodowaceniem8.

W swojej strukturze stara chińska kultura jest pogańska. Niewątpliwie jest to 
jedna z najciekawszych i najbogatszych kultur na świecie. Liczy sobie już ponad  
5 tysięcy lat9. W czasie tego długiego okresu Chińczycy nie tylko wynaleźli proch, 
ale też rozwinęli literaturę piękną, filozofię, malarstwo, sztuki walki (Kung�fu, 
zhonguogongfu 中國功夫10, Tai�chi�chuien, taijichuen 太極拳,) oraz słynną me-
dycynę chińską, zhongyiao 中藥, z uwzględnieniem akupunktury, która aż do 
dzisiaj zajmuje ważne miejsce w medycynie nie tylko w Chinach czy w Azji, ale 

5  Por. tamże, s. 15–17.
6  Por. Rodziński, dz. cyt., Wrocław 19922, s. 11.
7  Por. tamże.
8  Por. tamże.
9  Por. M. chanG, A historical sketch of Christianity in China, Taipei 1985, s. 1.
10  Pierwotna nazwa była wu shu – 武術 (jedna z bardzo znanych szkół technik walk). Obecnie popu�

larnie mówi się kung-fu 功夫, które ma też wiele odmian, np. jedna z nich, miękkie kung-fu, to obecnie 
popularny w Polsce tai-chi-chuen – 太極拳, bazujący również na elementach filozofii taoistycznej.
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również w USA i Europie. Medycyna chińska 中國茶11, porównywalna w pew-
nym stopniu z medycyną ludową, ma swoją genezę w filozofii taoistycznej i z nią 
się utożsamia.

Dwie trzecie tego wielkiego terytorium to góry i pustynie, a tylko jedna dzie-
siąta tych ziem nadaje się pod uprawę. Wschodnia część Chin jest jednym z najle-
piej nawodnionych obszarów świata. Chiny są najbardziej zaludnionym krajem na 
ziemi. Liczba mieszkańców przekracza miliard trzysta milionów. Grupy etniczne 
to chińska grupa Han — 94%, a ponadto Mongołowie, Koreańczycy, Manchu 
i inni. Językiem oficjalnym będącym w użyciu był i jest język chiński – mandaryń-
ski. Do tego dochodzą dialekty, np. szanghański, fukien, hakka, tybetański, vigus  
i inne12.

Bez wątpienia Chińczycy mają powód do dumy. Nie tylko wynaleźli proch, ale 
zbudowali Wielki Mur Chiński, który stanowi największą atrakcję turystyczną współ-
czesnych Chin i jest jednym z siedmiu cudów świata. Wielki Mur Chiński13, 長城 —  
symbol Państwa Środka, Chińczycy nazywają Murem Dziesięciu Tysięcy li (dawna  
chińska jednostka długości wynosząca ok. 0,5 km). 

We wszystkich cywilizacjach świata religia zajmuje bardzo ważne, jeśli nie 
najważniejsze, miejsce. Podobnie dzieje się i w cywilizacji chińskiej. Znamien-
nym jest, iż dzieci poznając reguły kaligrafii chińskiej, uczą się obrazowego po-
strzegania świata — uczą się myślenia o proweniencji filozoficznej. Czteroksiąg 
nazywany „Biblią Chińczyków”, nie ma historii stworzenia świata, ani jakiejkol-
wiek wzmianki o niebie, czyśćcu czy piekle. Owszem, piekło występuje w bud-

11  Chińska materia medica zawiera zioła, korzenie, barkasy, gałązki, liście, kwiaty, nasiona, trawy  
i owoce; por. V. cronin, The Wise Man from the West. The true story of the man who first brought the 
message of Christianity to the fabled Cathay, New York 1955, s. 96.

12  Tamże, s. 2.
13  Początki historii muru — jednego z siedmiu cudów świata — sięgają VII w. przed Chr., a więc cza-

sów, kiedy nie istniało jeszcze zjednoczone cesarstwo. Według tradycyjnej historiografii chińskiej wy-
wodzącej się z nauk Konfucjusza, założycielem cesarstwa był Żółty Cesarz Huangdi 皇帝 — pierwszy  
z „mitycznych pięciu władców”. Mur ten znajduje się 90 km na północ od Pekinu. Niektóre poniższe 
fragmenty pochodzą z tego artykułu. Swoją obecną postać Wieki Mur Chiński 長城 zawdzięcza cesa�zawdzięcza cesa-
rzom z dynastii Ming 明 (1368–1644), którzy objąwszy swoją władzę po zwycięstwie nad mongolską  
dynastią Yuan, chcieli wzmocnić północne linie obronne kraju. W zależności od profilu terenu, do które-
go dostosowany jest mur obronny, wyrastał on na wysokość od 3 do 10 metrów. Jego grubość, wynosząca  
u podstawy 7 m, zmniejsza się ku górze do 4–6 m (musiało się na nim zmieścić sześciu konnych lub 
dziesięciu piechurów w szyku bojowym). Co kilkanaście kilometrów (maksymalnie 17,5 km) znajdo-
wały się wieże garnizonowe, w których rezydowały oddziały wojskowe stanowiące samowystarczalne 
jednostki. Nie jest widoczny z księżyca, wbrew temu, co się powszechnie mówi i pisze. Obecnie uważa 
się, że długość muru wynosi ponad 6000 km. Choć Wielki Mur Chiński nie uratował cesarstwa przed 
klęskami militarnymi, to był potrzebny samym Chińczykom. Zatrzymał naród, który miał w pogardzie  
wszystko, co obce i zewnętrze; we własnym kraju przyczynił się do powstania silnego poczucia wspólnoty  
narodowej. Dla Chińczyków jest on przypomnieniem wielkości ich imperium, jego trwałości i nie-
zniszczalności. Dla reszty świata Mur stanowi niezwykłą atrakcję, bo, jak mówi chińskie porzekadło: 
„Tylko ten widział Chiny, kto wspiął się na Wielki Mur 長城”.
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dyzmie, ale ten oryginalnie nie jest religią chińską. Filozofia chińska jest filozofią 
natury. Jest wytworem refleksyjnego myślenia o życiu i naturze – o człowieku 
stanowiącym jej część. Według tej filozofii człowiek jest częścią wszechświata 
(kosmosu). Religia ma związek z życiem, a w sercu każdej religii kryje się filozo-
fia. Zaś filozofia chińska cała jest zasadniczo antropologiczna. Etyka konfucjań-
ska stanowiła podstawę cywilizacji chińskiej.

Chiny przez wiele wieków były krajem hermetycznym, nieznanym i tajemni-
czym, o którym nie można się było niczego dowiedzieć. Wyobrażenia o Chinach 
w Europie zmieniały się na przestrzeni wieków. Ten olbrzymi kraj o wzorowej ad-
ministracji i wyrafinowanych obyczajach uważano za niedostępny europejskiemu 
poznaniu ze względu na jego inność. Gottfried Wilhelm Leibnitz, oceniając pracę  
Ricciego, w dziele Novissima Sinica, wydanym w 1697 r. w Berlinie, pisał, że 
w Chinach to nawet chłopi odznaczają się elegancją, nie okazują żadnych unie-
sień, a ich stosunek do życia nacechowany jest rezerwą, jaką w Europie posiada 
jedynie szlachta14.

Pierwszym europejskim podróżnikiem i badaczem był Marco Polo15, który przy-
bliżył nam zwyczaje Chińczyków. Jednym ze świadectw jest wspomnienie Giovan-
niego da Pian del Carpine16, wysłanego przez papieża na dwór mongolski. Faktem  
jest, że w latach 1275–1292 znalazł ślady życia chrześcijan w północnych, cen-
tralnych i w południowych Chinach.

Giovanni Motercorvino17, franciszkanin, pierwszy patriarcha Wschodu, a tak-
że misjonarze jezuiccy: Franciszek Ksawery18, Matteo Ricci19, Adam Shall20, oraz 
wielu innych przybliżyli ludziom Zachodu kulturę chińską. Warto zastanowić się 
nad tym świadectwem wiary, w którym mają udział także Polacy, a z nich najbar-
dziej znany Michał Boym SJ21 . Byli oni też pionierami i siewcami ziaren Chry-
stusowej Ewangelii. Wnieśli wartości ewangeliczne w kulturę chińską. Przyjęli 
mądrość chińską i elementy religii, zgadzające się z nauczaniem Kościoła, a od-
rzucili to, co nie dało się pogodzić z doktryną chrześcijańską.

14  Por. W. eBeRhaRd, Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, tł. R. Darda, Kraków  
1996, s. 5.

15  Por. J.L. Gay, Storia delle Missioni. Schemi per un corso triennale, Roma 1996, s. 45. Ciekawe i nie�Ciekawe i nie-
zwykle barwne opowiadania o Chinach zawarł Marco Polo w swoich pamiętnikach. Kasztelan w Weronie 
był członkiem wielkiego kupieckiego rodu posiadającego domy handlowe i składy na Bliskim Wschodzie,  
w Konstantynopolu, Sudaku i własne statki handlowe. Marco Polo, jako nieustraszony i wytrwały podróż-
nik, odkrywca, w latach 1272–1292, zachłannie obserwuje kraj, ludzi i zwyczaje u wielkiego cesarza Chin;  
cyt. za: marco Polo, Opisanie Świata, tł. A.L. Czerny, Warszawa, s. 73. Nie znał on języka chińskiego,  
raczej perski — czytamy w tejże książce na s. 15.

16  Por. Gay, dz. cyt., s. 45.
17  Por. tamże, s. 46.
18  Por. tamże, s. 63.
19  Por. tamże, s. 74.
20  Por. tamże, s. 75.
21  Bardziej szczegółowo przedstawię jego misję w Regnum Sinense, w rozdz. Michał Boym SJ.
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Historia chrześcijańskich misji w Chinach uczy nie tylko pokory wobec in-
nych cywilizacji, ale każe zastanowić się nad własnym duchowym dziedzictwem. 
Nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, wpisany w charyzmat wiary Za-
chodu, nadawał podejmowanym wyprawom wymiar profanum. Ich rzeczywistym 
celem było często poszukiwanie pieprzu, złota i drogich kamieni. Choć motywa-
cją tych przedsięwzięć był najczęściej zysk, to przecież na pokładach statków do 
Chin płynęli także misjonarze. Poznając kulturę chińską, darzyli ją szacunkiem. 
Szukając zawsze tego, co wspólne dla obu kultur: chińskiej i zachodnioeuropej-
skiej, budowali pomost między Wschodem i Zachodem.

Studiując historię misji w Chinach, Japonii, Korei i Indiach dochodzimy do 
wniosku, że największym problemem nie były potrzeby materialne, ale „najbardziej  
skomplikowanym problemem misyjnym okazała się różnica w interpretacji me-
tod apostołowania”22. Popełniono wiele pomyłek w wyborze metod, ponieważ 
nie potrafiono oderwać się od europejskiej, kontrreformacyjnej mentalności. 
Zadanie naprawy podejmują misjonarze jezuiccy. W Indiach: Robert de Nobili, 
„który bada miejscową kulturę, język, obyczaje. Znając sanskryt tamilu i telugu, 
pisze i tłumaczy w tych językach (...) Wprawdzie de Nobili zyskał aprobatę Rzy-
mu, jednak po jego śmierci nie powrócono już do tej wspaniałej odnowy misji”23. 
Tym, kim dla Indii był de Nobili, tym dla Chin był Matteo Ricci.

2. Matteo ricci sj, li Matou (1552–1610)24

Był włoskim jezuitą, urodzonym 6 października 1552 r. w Maceracie, miejsco-
wości położonej 25 kilometrów od Morza Adriatyckiego, na południowy zachód od 
słynnego włoskiego sanktuarium maryjnego Loreto. Pochodził z rodziny szlachec-
kiej. Moment jego narodzin styka się prawie z chwilą śmierci św. Franciszka Ksa-
werego, który zaledwie dwa miesiące później umiera na odległej chińskiej wyspie  
Sancian 山川, nie osiągnąwszy upragnionego celu: dotarcia do Chin. Data na-
rodzin przyszłego apostoła Państwa Środka jakoś tajemniczo zbiega się z datą 

22  Por. H. le DaUx, J. monchanin, Benedyktyński Aśram, tł. J. Mroczkowska, Kraków 1986, s. 5.
23  Por. tamże, s. 6. „Napominany za nowe metody przez biskupa w Goa. Zatwierdzony jednak przez 

Rzym. Mimo to papież Klemens XI nie pochwala metod zmierzających do obrządku hinduskiego. Dalsze  
próby w XVIII wieku przerywa zniesienie zakonu jezuitów”; zob. s. 150.

24  Znany jako matematyk i astronom, słynący z budowy zegarów i przyrządów astronomicznych. 
Dzięki odkryciu błędów w kalendarzu chińskim (księżycowy), reformuje go, zyskując uznanie samego 
cesarza i dworu pekińskiego. Dzięki dobrej znajomości języka chińskiego przetłumaczył europejskie  
mapy na chiński, a także traktaty naukowe z matematyki i astronomii. Oprócz tego wydał katechi-
zmy i traktaty teologiczne. Przebywał w Chinach za czasów panowania dynastii Ming (1348–1644). 
Misjonarze jezuiccy służyli jako eksperci na dworze Mingów, jako budowniczowie fortec, architekci 
i ludwisarze. Ukazując sylwetkę Ricciego, oparłem się na moich audycjach w Radiu Watykańskim 
(1995–97), a także na V. cronin, The Wise Man from the West. The true story of the man who first brought  
the message of Christianity to the fabled Cathay, New York 1955.
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śmierci jego wielkiego poprzednika. Obaj oni wszakże byli synami duchowymi 
św. Ignacego Loyoli. 

Ricci uczęszczał do kolegium jezuitów w swoim rodzinnym mieście, które zo-
stało otwarte w 1561 r. Św. Ignacy w liście z 29 stycznia 1556 r. pisze, że „wysyła 
lepszych mówców” do Maceraty, a byli nimi Manareo i Bobadilla wraz z innymi.

W swoim testamencie o. Sabatino de Ursis pisze: „Wśród najlepszych studen-
tów naszego kolegium był Matteo Ricci, który wyróżnił się w naukach humani-
stycznych i retorycznych”. Nic więc dziwnego, że Ricci stykając się na co dzień 
z jezuitami, myślał o wstąpieniu do tego młodego jeszcze zakonu. Po rozważeniu 
swojego wyboru odnośnie do przyszłej drogi życia podjął decyzję i 15 sierpnia, 
w dniu święta Matki Bożej Wniebowziętej, wstąpił do nowicjatu jezuitów miesz-
czącego się wtedy przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

Ostatnim miejscem formacji duchowo�intelektualnej było dla niego słynne 
Collegio Romano — pierwszy uniwersytet rzymski, którego pierwszym rektorem 
i profesorem był jezuita, Roberto Bellarmino, późniejszy kardynał i święty. Ricci 
otrzymał staranne wykształcenie nie tylko filozoficzno�teologiczne, ale również 
w dziedzinie nauk ścisłych. Tym samym był on dobrze przygotowany do tego, 
aby wstąpić w ślady nieżyjącego już współbrata, św. Franciszka Ksawerego.

24 marca 1578 r. statkiem o nazwie San Luigi udaje się do Goa wraz z dwoma 
innymi Włochami: Francesco Passio i Rudolfo Ruggieri. 13 września 1578 r. szczę-
śliwie dopłynęli do Goa. W kolegium jezuitów młody Matteo pomaga w naucza-
niu sztuk wyzwolonych. W wieku 28 lat został wyświęcony na kapłana. Po dwóch 
latach otrzymuje misję od wizytatora misji Dalekiego Wschodu, o. Aleksandra  
Valignano, który poleca mu przybyć do Makao celem rozpoczęcia nauki języka 
chińskiego i przygotowania się do misji w Państwie Środka. Ricci nie spieszył 
się do wjazdu do Chin. Wiedział, że bez solidnego przygotowania, doskonałej 
znajomości języka chińskiego w mowie i piśmie25 i bez dobrej znajomości duszy  
Chińczyka niewiele może zrobić. Smutkiem napawał go fakt, że Chińczycy z nie-
chęcią odnosili się do obcokrajowców. Niewątpliwie była to kolejna przeszkoda 
utrudniająca żywy kontakt pomiędzy Europejczykiem a Chińczykiem. Jeśli nieuf-
ność względem obcych gości w sercach Chińczyków, to jak będzie możliwe zdo-

25  Język chiński (mandaryński) nie jest językiem fonetycznym, ale ideograficznym o skali tonal-
nej (4,5 tonu), melodyjny. Znaczenie zależy od intonacji danej sylaby. Nieraz jedna sylaba ma kilka 
znaczeń, np. ma — wypowiedziane w różnej tonacji — może oznaczać przekleństwo, konia, zdanie 
pytające. Dźwięk, w zależności od tonacji, określa rzeczy, osoby, przedmioty, ecc. Kolejna trudność, to 
połączony znak z innym znakiem, co oznacza zupełnie coś innego. Np. men 門 – brama i xin 心 – serce 
mogą tworzyć jeden znak, jak to widzimy w piktogramie, w czwartej tonacji men 悶 – smutne, bolejące 
serce, stąd częste określenie Chińczyków: xinyoush 心有事 – serce ma sprawę. Wypowiadane słowa 
mogą być zapisane solmizacją; w zależności od intonacji jedna sylaba może mieć kilka znaczeń. Np. ya 
wymawiana w różnych tonach może oznaczać gęś, zęba. Od 1958 r. w systemie transkrypcyjnym stoso-
wany jest pinyin 拼音; zob. szerzej na ten temat pisze: M. KUnstler, Języki chińskie, Warszawa 2000.
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być ich dla Chrystusowej Ewangelii? Pytania, które sobie zadawał młody Matteo,  
nie były bezpodstawne.

3. adaptacja w kulturze chińskiej

Burzę atrakcji wywołały przywiezione przez misjonarzy obrazy olejne, różne-
go rodzaju druki, instrumenty matematyczno�astronomiczne, mapy geograficzne. 
Niezwykłą uwagę przyciągały obrazy, które odznaczały się żywością kolorów, ta-
kie jak: obraz Santa Maria Maggiore z Rzymu, obrazy Zbawiciela i świętych. Te 
zewnętrzne przyrządy i instrumenty odegrały ważną rolę w nawiązaniu dialogu 
pomiędzy misjonarzami i mieszkańcami Chin. Chińczyka trzeba najpierw zacie-
kawić, zachwycić, olśnić, dopiero wtedy otwiera się pole do dalszego działania.  
Chińczycy dziwili się codziennej obecności ojców w kościele, ich modlitwie, 
a szczególnie ich życiu w celibacie. W swojej chińskiej ciekawości często czatowali  
pod oknami, nie dowierzając, że jest to możliwe, ponieważ w kulturze chińskiej 
(i nie tylko chińskiej) celibatariusz jest osobą niekompletną.

Ewangelię pragnął przekazywać w chińskiej szacie kulturowej. Przed rozpo-
częciem posługi słowa prowadził preewangelizację, zyskując sobie wpływowych 
i decydujących o losie kraju mandarynów, czyli przystąpił do chińskich intelek-
tualistów, zwanych w Chinach literatami (odpowiadającemu naszemu bakałarzo-
wi). Został więc chińskim szemgu – „uczonym”.

Lotem błyskawicy rozchodziła się wieść, że przybysze posiadają biegłość 
w literaturze, geografii, potrafią budować zegary, a także liczne przyrządy mate-
matyczno�astronomiczne potrzebne do obliczeń. Ponadto ich dzieła miłosierdzia 
były zwiastunem narodzenia się wiary w Sciaochin26. Według Ricciego znajo-
mość literatury chińskiej i nauk matematycznych z dodatkiem świadczenia dzieł  
miłosierdzia były niezwykle pomocne do zbudowania pomostu między nimi 
a Chińczykami. Była to skuteczna droga do nadprzyrodzonych prawd religii chrześ�
cijańskiej. Ta nowa metoda ewangelizacji wkrótce zaczęła przynosić dobre owoce.  
Wśród pierwszych neofitów nie było ani jednej kobiety, ale już w 1589 r. wśród 18 
ochrzczonych osób znalazły się Chinki z wyższych rodów. Podczas pierwszych 
sześciu ciężkich lat pracy liczba neofitów nie przekroczyła 80, o czym wspomina 
Ricci w liście do o. Fabi. Ta mała liczba ochrzczonych, mimo ogromnych starań, 
wydaje się być zupełnie zrozumiała. Te 6 lat pełne trudu wskazywały na poczatek 
ewangelizacji, a jej skromnych owoców nie można było porównywać z innymi 
krajami.

26  Była to pierwsza placówka misyjna Ricciego i Ruggierego, którzy po długich staraniach 10 wrześ�
nia 1583 r. postawili swoje stopy w Sciaochin, dając tym samym początek ewangelizacji Państwa Środka.
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Niespodziewanie nowo wybrany zarządca miasta w Sciaochin wydał rozkaz 
opuszczenia miasta przez misjonarzy z Zachodu. Wprawdzie mogli pozostać w Chi-
nach, ale w innym mieście. Ricci na nową placówkę wybrał Sciaoceu27. W krót-
kim czasie Ricci ochrzcił 10 neofitów. Główny apostolat misjonarzy odbywał się 
wśród uczonych i bonzów, a mniej wśród pospolitego ludu. Coraz bardziej pragnął  
dotrzeć do samego cesarza Chin, ponieważ był świadomy, że bez specjalnego de-
kretu cesarza Chin niewiele będzie mógł zdziałać w tym kraju. Nie każdy guberna-
tor pozwoli na dalszy pobyt. Ta ciągłą niepewność gościła w sercu o. Matteo, któ-
re napisał do nieznanego nam z nazwiska jezuity w dniu 28 października 1595 r.: 
„Niewiele można zrobić dobrego w tym królestwie chińskim aż do chwili, kiedy 
nie wybudujemy domu zakonnego w Pekinie”. Opuścił też Nanciam28, mając prag�
nienie zostania mandarynem, aby z kolei mógł oddziaływać na społeczeństwo.  
W liście do o. generała pisze w sprawie ubioru:

Mając już na tej ziemi doświadczenie, aby przynosić owoce i cieszyć się autorytetem, 
zrobiłem sobie ubranie z jedwabiu na wizyty solenne oraz na inne zwykłe wizyty. Ubra-
nie na wizyty solenne, używane przez literatów, wykonane jest z fioletowego, ciemnego 
jedwabiu z szerokimi rękawami. Buty zrobione są również z jedwabiu. Na głowie zaś 
noszę czapkę przypominającą swoim kształtem nakrycie głowy u naszych biskupów (...).  
Wszystko to przynosi mi wielki autorytet i uznanie.

Ricci zharmonizował wszystkie maniery zewnętrzne z wyróżniającym go stro-
jem literata, podpatrując kuluary chińskiego savoire-vivre’u. Mieszkając w Pekinie,  
był coraz częściej zapraszany do pałacu cesarza na rozmowy z mandarynami, które  
szybko zaczęły przynosić owoce. Zadbał o to, by wśród zapraszających znajdo-
wali się miejscowi notable.

Apostolat naszego misjonarza w Pekinie cieszył się coraz większą sławą. Jed-
ną z przyczyn tego sukcesu było ogłoszenie przez ministra rytuałów dekretu pod-
pisanego przez cesarza, który krytykował religię panującą — buddyzm. W 1584 r.  
w Sciachocin wydał geograficzną mapę świata, a następnie rozmówki kateche-
tyczne dla literatów. W 1595 r. napisał traktat O przyjaźni. Ponowił też kolejne 
edycje geograficznej mapy świata oraz napisał traktat O Bogu. W 1610 r. napisał 
Początki Towarzystwa Jezusowego i chrześcijaństwa w Chinach w pięciu księgach.

4. Metoda katechetyczna

Doktryny Konfucjusza, nad którymi zachwycał się Ricci, to bardzo ciekawa 
teoria moralno�etyczna posiadająca wiele wspólnych punktów z Ewangelią Chrys�
tusa. Postawa i metoda o. Matteo przyjęta względem chińskich literatów, tak jeśli 

27  Druga placówka, miasto Sciaoceu, dwa razy większe od poprzedniego, liczyło 25 tys. mieszkańców  
i znajdowało się w północnej części od Kantonu.

28  Placówka Ricciego i jego współbraci, miasto o zanieczyszczonej atmosferze i niezbyt przychylnej  
ludności.
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chodzi o myśl Konfucjusza, jak i chrześcijaństwo, była apologetyczna, to znaczy  
Ricci pochwalał normy etyczno�moralne Konfucjusza, ale z drugiej strony bronił 
świętej doktryny wiary chrześcijańskiej. Ricci przekazując wykładnię Dekalogu 
za pomocą myśli konfucjańskich, znajdował punkty styczne pomiędzy chrześci-
jaństwem a konfucjanizmem. Oczywiście był świadom, że nie można ich obu 
pogodzić do końca, ale przynajmniej niektóre przykazania Dekalogu, od IV do X,  
były obecne w konfucjanizmie. W poszukiwaniu pomostu, który mógłby przy-
najmniej częściowo połączyć te dwa systemy, Ricci starał się najpierw, aby nie 
uważano religii chrześcijańskiej za obcą. Dlatego chciał nadać jej charakter chiń-
ski przez połączenie jej z antyczną mądrością chińską oraz z rodzimymi regułami 
obyczajowymi. Chodziło o przeszczepienie religii chrześcijańskiej na grunt chiń-
ski. Stało przed nim zadanie podobne do tego, z którym musiał uporać się św. Pa-
weł Apostoł, kiedy głosił Chrystusa Ateńczykom. Jak pamiętamy, Paweł wskazu-
jąc na ołtarz, jaki Ateńczycy postawili „nieznanemu bogu”, przekonywał ich, że 
czcili w ten sposób Chrystusa, choć Go przecież nie znali. Jaka była metoda kate-
chetyczna o. Matteo? Czy był on teologiem w ścisłym tego słowa znaczeniu? Mo-
żemy powiedzieć, że Ricci nie był profesorem teologii, ale jako kapłan posiadał 
wiedzę teologiczną, którą zdobywał w Rzymie w słynnym Collegio Romano, gdzie 
miał wspaniałych mistrzów, wśród których był także św. Roberto Bellarmino —  
jezuita, późniejszy kardynał. Matteo po uważnym zbadaniu swojej metody kate-
chetycznej postanowił stopniowo wprowadzać ją w praktykę, najpierw przekazując 
prawdy intelektu, a później stopniowo przechodząc do ukazywania Chińczykom  
„prawdy objawionej”. Jak zawsze w swoim postępowaniu kierował się roztrop-
nością, nie narzucając niczego, co mogłoby być przeciwne obyczajom chińskim. 
Chciał, aby jego słuchacze byli zdolni zrozumieć, że przyjechał do Chin nie w celu 
zwiastowania nowej religii, ale skompletowania i udoskonalenia tej, która już  
od wielu wieków była wyznawana, to jest antycznej, rodzimej religii chińskiej. Nie 
można zaprzeczyć, że każda religia jakoś prowadzi ludzi do Boga, oczywiście na 
swój własny sposób. Podobnie antyczni mędrcy chińscy mówili o istnieniu Boga, 
o nieśmiertelności duszy, o dobru i złu. Dla Ricciego był to fundament metody 
katechetycznej, baza, na której opierał swój apostolat, ostrożnie, ale wytrwale 
i konsekwentnie. Pamiętał też słowa Boskiego Nauczyciela skierowane do Apos�
tołów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie”  
(J 16,12).

W 1603 r. w Pekinie wydaje swój drugi katechizm: Solidny traktat o Bogu. Był 
ważnym krokiem w drodze do ewangelizacji Chin, unikalnym sukcesem, choćby  
dlatego, że zbijał argumenty teorii buddyjskiej i obalał doktrynę Buddy w sposób 
jasny i logiczny. Katechizm ten odniósł również znaczny sukces w Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Następnie został przetłumaczony na koreański i mongolski. Sekretem jego 
sukcesu, jak i poprzednich sukcesów, była nowa forma adaptacji do kultury i myś�
li chińskiej, a z drugiej strony podane prawdy wiary zostały zachowane zgodnie  
z wykładnikami wiary chrześcijańskiej.
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5. wiedza narzędziem ewangelii

O. Pasquale D’Elia SJ w swoim artykule pt.: A quando la conversione di tutte 
le genti? (Kiedyż nawrócą się wszystkie narody?) pisze:

Gdyby nawrócono Chińczyków, którzy wyznawali wiarę swojego cesarza, to Chiny dzi-
siaj w większej części byłyby chrześcijańskie, a to z kolei stałoby się przyczyną nawró-
cenia na wiarę chrześcijańską innych krajów, na które Chiny miały bezpośredni wpływ 
polityczny i kulturalny: Japonii, Indochin, Mandżurii i być może Mongolii oraz Indii, 
a więc prawie całej Azji, czyli prawie połowy rodzaju ludzkiego, która jeszcze daleka  
jest od poznania prawdziwego Boga.

Możemy przypuszczać, że gdyby zastosowano w Chinach metodę wertykal-
ną na dużą skalę, nie jest wykluczone, że można by uzyskać taki właśnie wynik. 
Ricci, będąc jeszcze studentem w Coleggio Romano, zapoznał się z matematyką, 
kosmografią, astronomią, a jego przewodnikiem w tych naukach był o. Cristoforo 
Clavio. Jakże przydatna okazała się ta wiedza w ewangelizowaniu Chin. Była ona 
środkiem do głoszenia Ewangelii, czyli innymi słowy, była to wiedza na usługach 
Ewangelii. Była służebnicą Ewangelii, pociągając najpierw rozum, a później serce 
i duszę. „Jeśli byłoby to zrobione w inny sposób, to nikt by nam nie uwierzył” —  
tak napisano w znanym katolickim jezuickim czasopiśmie „Civiltà Cattolica” 
w 1935 r. Ricci tak podsumował swoją metodę: „Przez metody naukowe zyskuje-
my sobie kredyt zaufania, czekając, aż Pan otworzy drogę, aby móc podjąć się zro-
bienia rzeczy ważniejszych”. Podsumowując nasze rozważania, możemy śmiało  
powiedzieć, że chcąc przezwyciężyć opór Chińczyków w stosunku do kultury i re-
ligii chrześcijańskiej w XVI w., należało zaprezentować się jako uczony z Zacho-
du, który przynosi nową wiedzę, jeszcze nie znaną w tamtym czasie w Chinach.  
Poznawanie tajników nauki wzbudza zainteresowanie i szacunek dla osoby, a to 
z kolei ułatwia poznanie tajemnic wiary. Wiedza staje na usługach wiary. Chiń-
czycy zwykle są pragmatyczni, a pragnąc pozyskać dla siebie mądrość świata za-
chodniego, pozyskiwali zarazem dar wiary, która objawiała sens ludzkiego życia 
na ziemi oraz drogę do wiecznego zbawienia.

6. antyczna mądrość chińska udoskonalona przez religię chrześcijańską

Dosyć poważną przeszkodą w działalności apostolskiej Matteo Ricciego były 
niektóre teorie filozoficzno�religijne, przyjęte przez antycznych mędrców chiń-
skich, a przede wszystkim przez Konfucjusza. Trudno było je pogodzić z chrze-
ścijaństwem. W tej sytuacji Matteo musiał przyjąć śmiałą postawę w konfrontacji 
z antyczną mądrością Chin, obecną w buddyzmie, taoizmie oraz konfucjanizmie. Po 
stosunkowo długich, wyczerpujących studiach nad oryginałami chińskimi, poparty-
mi osobistym doświadczeniem, zdecydował się przyjąć względem konfucjanizmu  
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postawę pojednawczą. Poznając teksty antyczne Ricci zachwycał się doktryną 
Konfucjusza, który człowieka pojmował jako centrum i fundament wszystkiego. 
Człowiek jednak, zdaniem Konfucjusza, ma być posłuszny i bać się Pana Nieba. 
Następnie, powinien kochać bliźniego swego oraz podporządkować swoje pasje 
i pragnienia religii. Konfucjanizm nie był, w sensie ścisłym, religią posiadającą 
własne przepisy co do kultu itd. Była to religia przekazywana w formie ustnej. 
Ricci, jeszcze podczas pobytu w Nanciam, odnotował z satysfakcją, że Konfucja-
nizm to szkoła cnót moralnych, które się praktykuje w tym życiu, całkowicie wol-
ny jest od idolatrii i można go z powodzeniem zaadaptować w chrześcijaństwie. 
Podczas pobytu w Nankinie ojciec Matteo odbywał wiele dysput z literatami na 
temat wierzeń. Dowiedział się wtedy, że Konfucjusz nie wiedział nic o innym ży-
ciu, a jego doktryna polegała na „przykładnym życiu, dobrym rządzeniu państwem 
i zachowywaniu pokoju w kraju”. W myśli Ricciego pojawiały się coraz śmiel-
sze pragnienia wykorzystania doktryny Konfucjusza, która mogłaby posłużyć  
jako środek przygotowujący Chińczyków, najpierw do zrozumienia, a później do 
przyjęcia dogmatów chrześcijańskich. Ricci podchodził do nauczania Konfucju-
sza z nastawieniem pokojowym, a nie polemicznym. Nie starał się zbijać wszyst-
kich argumentów Konfucjusza, którego nauczanie można by niekiedy interpre-
tować nawet jako przeciwne wierze chrześcijańskiej, ale metodą małych kroków 
dokonywał przemyślanych, łagodnych przesunięć w dziedzinie idei i zasad kon-
fucjanizmu. W kontaktach z ludźmi był dobrym dyplomatą. Swoją postawą, za-
chowaniem, metodami ewangelizacji starał się nie urazić mandarynów chińskich. 
Szukał tych punktów, które bardziej łączą niż dzielą. Postępował podobnie jak 
św. Paweł Apostoł, który głosząc mądrym Grekom prawdy chrześcijańskie, opie-
rał się na pogańskim poecie Arato. Matteo Ricci wszystko to robił na sposób 
chiński, a punktem wyjścia była antyczna mądrość Chin.

7. Pierwsza chińska geograficzna mapa świata 中國地圖

Ricci wywodził się z kultury świata zachodniego. Spotykając się z kulturą Dale-
kiego Wschodu, chciał ją wzbogacić — nie tylko wnosząc nowe myśli techniczne,  
nieznane wówczas w Chinach, ale także pragnął dokonać korekt w niektórych 
dziedzinach ówczesnego życia Chin. Wiedział bowiem już wtedy, że zachodnia 
myśl techniczna znacznie wyprzedza postęp feudalnego systemu Chin. Jeśli Chiny  
uznają wszystkie te nowości techniczne, to także w konsekwencji (takie było ro-
zumowanie Ricciego) uznają i przyjmą wiarę chrześcijańską. Ricci zabrał ze sobą 
do Chin mapę Europy w języku łacińskim. W 1584 r. wydał pierwszą chińską 
geograficzną mapę świata, którą dwa lata później uzupełnił, a która rozeszła się 
dużym nakładem nie tylko w Chinach, czy pobliskiej Japonii, ale także w Europie.  
W tym czasie, kiedy Ricci pracował nad przygotowaniem w języku chińskim pierw-
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szej geograficznej mapy świata 中國地圖, uwzględniającej położenie Chin29, 
Kopernik i Galileusz dokonywali przełomowych odkryć astronomicznych. Chcąc  
podkreślić wyjątkowe znaczenie cesarza Chin, umieścił Państwo Środka w cen-
trum swojej mapy30, mimo to jednak niektórzy chińscy literaci krytykowali pracę 
Ricciego, widząc wielkie obszary innych krajów i kontynentów. Warto pamiętać, 
że już od samego początku Chińczycy nazwali swój kraj zhongguo 中國 – Pań-
stwo Środka31, które leży w środku świata. Ta nazwa nigdy nie została zmieniona. 
Dzięki edycji nowej geograficznej mapy świata Chińczycy mogli zobaczyć, gdzie 
leży ich kraj. Dla Chińczyków było to prawdziwie odkrycie, co z kolei przyspo-
rzyło niemało sławy Ricciemu i jego współbraciom. Tak więc mapa geograficzna 
zapaliła kolejne „zielone światło” dla dalszej ewangelizacji. W ten sposób Matteo 
w sposób konsekwentny realizował plan inkulturacji Ewangelii. A przecież jego 
wpływ na naukę i dalszy rozwój myśli chińskiej był również niezwykły.

8. apostolat w uprzywilejowanych klasach chińskich

Sposoby głoszenia wiary ogólnie można sklasyfikować za pomocą dwóch me-
tod. Pierwszą z nich jest metoda „horyzontalna”, w której wysiłek skupia się na kla-
sach niskich, ludziach biednych, odrzuconych, którzy w dużym stopniu zależą od 
klas wyższych. Natomiast druga metoda nazywana jest metodą „wertykalną”. Jej 
celem jest nawracanie klas uprzywilejowanych, które posiadają ogromny wpływ  
na klasy niższe. W historii Kościoła znane są przypadki nawracania królów, książąt 
i innych dostojników, którzy później tak kształtowali życie polityczno�społeczne 
swego kraju, że stawały się możliwe dalsze nawrócenia. Tak więc obie metody: 
„horyzontalna” i „wertykalna”, wzajemnie się uzupełniają. Chciałoby się zapytać, 
która z nich jest lepsza, bardziej skuteczna, przynosząca obfitsze owoce. Tutaj nie 
ma odpowiedzi jednoznacznej. Obydwie metody są dobre i mogą przynieść rów-
nie wielkie owoce, jak pouczają nas dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Można jed-
nakże powiedzieć, że metoda „horyzontalna” przynosi owoce znacznie wolniej 
niż metoda „wertykalna”, skupiona na apostolacie wśród klas wpływowych. Jak 
uczy historia i doświadczenie, ludzie prości, nieuczeni, często szli za przykładem 
klas dominujących w społeczeństwie. Historia pierwszych wieków chrześcijań-
stwa, a także losy wybitnych misjonarzy pokazują pewną wyższość metody wer-
tykalnej. Przykładem jest tutaj wspomniany już wielokrotnie o. Ricci, który nosił 
w swoim sercu pragnienie nawrócenia samego cesarza Chin, a jeśli okazałoby się 

29  Chodziło o pokazanie samym Chińczykom położenie ich kraju, który, chociaż nazywa się Państwo  
Środka, nie jest przecież środkiem i centrum świata, jak o tym byli przekonani Chińczycy.

30  Ricci zrobił to świadomie, ukazując wielkość i potęgę Chin, oczekując w zamian od cesarza wolności  
religijnej i swobody głoszenia Ewangelii.

31  Od zhong 中 – środek, guo 國 – państwo.
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to niemożliwe, to przynajmniej tych mandarynów i uczonych, którzy przebywali 
na dworze cesarza i wpływali na jego decyzję. W cywilizacji chińskiej, w której 
Matteo Ricci apostołował, dwie klasy społeczne Chińczyków miały duży wpływ na 
dworze cesarskim: literatów i mandarynów. Oni właśnie kierowali życiem prostego  
ludu, który okazywał im szacunek, podziwiał ich i dla nich pracował, był im po-
słuszny, czyli innymi słowy, był to lud poddany. Ricci wiedząc o tym, pragnął po-
zyskać jak najwięcej osób wpływowych, na przykład wśród ministrów na dworze  
cesarza, zarządców prowincji. Powoli z pomocą łaski Boga zdobywał sobie takich 
właśnie ludzi. Rozwijając apostolat wśród klas uprzywilejowanych, Ricci ochrzcił 
brata cesarza Chin, dwóch synów nadwornego lekarza cesarza i innych, którzy  
w niedalekiej przyszłości mieli wywierać wpływ na dalsze losy Państwa Środka. 
W 1610 r. w Chinach było dwa i pół tysiąca chrześcijan, a 90 lat później już 300 ty�
sięcy. Gdzie leżał sekret sukcesu? Po pierwsze, w obranej metodzie ewangelizacji;  
po drugie, w wydaniu kilku dobrych książek na temat wiary chrześcijańskiej; po 
trzecie, we wprzęgnięciu nauki na usługi wiary.

9. Próba inkulturacji

W czasie wielu spotkań dyskusyjnych w gronie doktorów mandaryńskich 
Ricci próbował wyjaśniać i uzasadniać, że dusza ludzka nie umiera wraz z ciałem,  
ale żyje. Jedyny Bóg nie tylko jest stwórcą wszechświata, ale również jest odku-
picielem świata, ujawnia się w porządku transcendencji nadprzyrodzonej, z hoj-
nością i ze szczodrością rozdaje szczęście wieczne. W taki oto sposób wyjaśniał 
o. Matteo trudne do zrozumienia tajemnice naszej wiary. Mówił też o śmierci Jezusa 
Chrystusa na krzyżu — a jest to prawda trudna do zrozumienia i przyjęcia dla wielu 
Chińczyków. Ricci w swojej książce Historia, a także w swoich listach pisze, że  
uczył tylko prawdziwej wiary, nie omijając żadnych prawd chrześcijaństwa. Nasz mi-
sjonarz zaadaptował także terminologię chrześcijańską do środowiska oraz w men-
talności chińskiej, następnie przeniósł prawdy chrześcijańskie do świata pogańskich 
religii chińskich, podobnie jak to dawniej uczynili pierwsi apostołowie i ojcowie  
Kościoła, którzy posługiwali się terminami grecko�łacińskimi, aby w środowisku 
pogańskim wyjaśnić głębokie prawdy wiary chrześcijańskiej. W taki oto sposób 
Ricci zapożyczył z terminologii buddyjsko�taoistycznej słowa, które miały odda-
wać ideę chrześcijaństwa w chińskim wydaniu. I tak na przykład użył słowa „bonza”  
na określenie księdza, „pagoda” oznaczała „budynek kościelny”, „produkcja” 
oznaczała „stworzenie”, „sala niebiańska” – „raj”, „więzienie ziemskie” – „pie-
kło”. Ponieważ chińska liczba dziesięć w pisowni przypominała krzyż, Ricci użył 
jej właśnie na oznaczenie krzyża, Ewangelie nazywał „literaturą klasyczną”, a sa-
mego Boga nazywał „Panem Nieba”. Być może w tym miejscu mogą się rodzić 
uzasadnione wątpliwości, czy zastosowana przez Ricciego terminologia była rze-
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czywiście adekwatna do naszej terminologii chrześcijańskiej, z drugiej strony 
jednak musimy pamiętać, że w pogańskiej religii Chin trudno było znaleźć odpo-
wiednie słowa. Ricciemu bardziej chodziło o właściwe przekazanie prawd chrze-
ścijaństwa za pomocą już znanych i sprawdzonych terminów będących w użyciu 
kultury chińskiej. Obecnie w rodzimej teologii chińskiej jest wiele neologizmów, 
które dosyć dobrze oddają pojęcia tajemnic wiary, ale jest też wiele i takich, które 
nie sposób wyrazić tak samo po chińsku. W takich przypadkach używa się języka 
opisowego na określenie zagadnień wiedzy teologicznej. Cała teologia chińska 
jest zapożyczeniem terminologii łacińskiej w wydaniu chińskim, stąd też kolejna 
trudność umiejętnej adaptacji na grunt chiński.

Jego metody ewangelizacji możemy scharakteryzować następująco: po pierw-
sze, były one w duchu adaptacji; po drugie, przeprowadzał swój apostolat w klasach 
uprzywilejowanych, mających ogromny wpływ na społeczeństwo; po trzecie, włą-
czał wiedzę naukową; po czwarte, jego osobista pokora i świętość oraz ubogie życie  
wyróżniały go wśród zamożnej kasty mandarynów chińskich.

Ricci wprowadził istotną nowość w metody ewangelizacji, mianowicie zinteg�
rował Ewangelię z kulturą chińską, wprowadzając w pełnym tego słowa znaczeniu 
inkulturację. Nie tylko umiał odczytać słowa Ewangelii, ale przeszczepił ją na ziemię  
chińską, kulturę bogatą, ale pogańską. Jego sekret apostolski polegał na umiejęt-
ności adaptacji do warunków chińskich. Wyprzedził o trzy i pół wieku dokumen-
ty Vaticanum Secundum mówiące dialogu z religiami niechrześcijańskimi, o me-
todach i strategiach w działalności misyjnej. Nie tylko je wyprzedził, ale również 
wprowadził ich idee w swoje metody misyjne, które przyniosły obfity owoc. 

Dopiero XX w. jest wiekiem odnowy, która zaczęła się od wewnątrz. Kościół doj-
rzewa do zrozumienia innych kultur, języków i obyczajów. Świadczą o tym „wypo-
wiedzi papieży: Benedykta XV, Piusa XI i Piusa XII na temat odnowy metod misji (...).  
Ukoronowaniem dzieła odnowy był Sobór Watykański II. Tam zatwierdzono me-
tody misji, o których była mowa, i stworzono nowe ramy dla rozszerzenia dialo-
gu i nowych obrządków”32.

10. sekret jezuickiej misji w chinach

Jakie były przyczyny tego niemałego przecież sukcesu? Zdecydowana więk-
szość historyków jest zdania, że sekret sukcesu jezuickiej misji w Chinach polegał 
na gruntownej reformie kalendarza na dworze cesarskim, kalendarza, który za-
wierał mnóstwo błędów, a którym dawano wiarę. Najlepsi chińscy astronomowie  
nie mogli tych błędów usunąć. Ricci, który miał za zadanie usunięcie tych błędów, 
nie był należycie przygotowany do tego rodzaju prac, dlatego też poprosił lepiej  

32  Por. le DaUx, monchanin, dz. cyt., s. 6–7.
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przygotowanych współbraci. I tak do Chin pojechali uznani już astronomowie je-
zuiccy z Europy: Włoch — Giacomo Rho, Szwajcar — John Schreck (Terrentius) 
oraz Niemiec — Jan Adam Shall von Bell. Kiedy wspólnymi siłami skorygowali 
kalendarz i przedstawili go cesarzowi, ten ciesząc się z tego wielkiego odkrycia, 
wydał specjalny przywilej, na mocy którego Dobra Nowina mogła być głoszona 
bez przeszkód w całym cesarstwie Państwa Środka. Możemy stwierdzić, że dzięki 
ogromnej wiedzy i profesjonalnemu przygotowaniu misjonarze jezuiccy mogli po-
zyskać dla wiary chrześcijańskiej samego cesarza, chociaż go nie ochrzcili, a tak-
że klasy rządzące w całych Chinach. Dzięki posiadanej protekcji i wzrastającemu  
poparciu mogli budować kościoły, otwierać nowe placówki misyjne i prowadzić 
dzieło ewangelizacji, wydające owoc w licznych nawróceniach. Ważną rolę od-
grywała tutaj umiejętność dostosowania się do ciągle zmieniających się warun-
ków politycznych dynastii chińskich oraz nieustanne rozeznawanie indywidual-
ne i wspólnotowe, tak aby móc odczytać potrzebę danej chwili i zaryzykować 
wcieleniem jej w życie. To, co wówczas wydawało się czymś dziwnym w Euro-
pie, a nawet nie do przyjęcia, było i stało się czymś koniecznym do realizacji na 
kontynencie azjatyckim.

11. aktualność przesłania ewangelicznego Matteo ricciego

Doświadczenie Ricciego i jego współbraci otworzyło Kościołowi szerokie hory-
zonty nowych metod ewangelizacji w obcej kulturze. Jego misja nie była destrukcją, 
ale cechą nowej konstrukcji, przyczyniając się do wzrostu tego wszystkiego, co jest 
korzeniem i rdzeniem każdej kultury, co — mówiąc inaczej — wzbogaca kulturę.

O. Matteo z odwagą łączył Ewangelią z kulturą chińską. Dokonał syntezy war-
tości humanistycznych kultury Państwa Środka z Ewangelią, a tym samym stał się 
pionierem metod pastoralnych dzisiejszego Kościoła. Należy powiedzieć, że metody,  
które zaproponował i zrealizował o. Matteo, są wzorem ewangelizowania dzisiej-
szego świata. Te metody znajdują szerokie zastosowanie w poszukiwaniu dialogu 
i budowania mostów między kulturami Wschodu i Zachodu.

Kiedy zegar jego życia wybił jego ostatnią godzinę, 11 maja 1610 r., w wieku 
57 lat umiera. Chiny liczyły wówczas 2500 katolików, w tym 18 rodzimych jezuitów 
chińskich. Jego praca w Chinach trwała 28 lat, 7 miesięcy i 57 dni. Cesarz dowie-
dziawszy się o jego śmierci, kazał wybudować duży i piękny grobowiec w którym  
został pochowany. W liście do o. De Ursis pisał: „Zostawiam wam otwarte drzwi, 
ale wy oczekujcie nowych niebezpieczeństw i innych prac”.

W 1936 r. jeden z autorów chińskich napisał:
Prawdopodobnie Ricci aż po dzień dzisiejszy jest jednym z tych niewielu misjonarzy ka-
tolickich, który zostawił swój ślad w historii i w literaturze Chin. Dzisiaj trudno znaleźć 
współczesną encyklopedię czy książkę o historii Chin, nie napotykając tam wzmianki  
o Riccim.
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W swojej misji umiał połączyć łagodność, delikatność i cierpliwość, a resztę 
zostawiał Panu. Pracował tak, jakby wszystko zależało od niego, a ufał tak, jakby 
wszystko zależało od Boga. Biskup diecezji Macerata w 1982 r. rozpoczął jego 
proces beatyfikacyjny.

Jan Paweł II przemawiając do uczestników sesji naukowej z okazji czterech-
setlecia śmierci Ricciego, powiedział, iż 

zaniósł on do dalekiego kraju wiarę otrzymaną w dziedzictwie od swojej rodziny i od swego 
narodu oraz wiedzę przyswojoną na Uniwersytecie Gregoriańskim, by ofiarować je naro-
dowi bogatemu we wzniosłe tradycje moralne i w czcigodną cywilizację, jednocześnie zaś  
jego metoda pracy ewangelizacyjnej posłużyła ubogaceniu Kościoła w wartości kul-
turalne tak różne, a jednocześnie tak subtelne i cenne. Zdołał on stworzyć pomost 
pomiędzy Kościołem a chińską kulturą, który dziś jeszcze okazuje się trwały i pewny, 
pomimo niezrozumienia i trudności pojawiających się w przeszłości i nadal się odna-
wiających (...) Jestem przekonany, że Kościół może bez obaw podążać tą samą drogą, 
ze spojrzeniem zwróconym w przyszłość33.

Matteo Ricci — jezuita, teolog, matematyk, astronom, geograf, sinolog, li-
terat i pisarz. W sercach wierzących o. Ricci znajduje się obok św. Franciszka 
Ksawerego, razem z innymi współbraćmi, w tym i Polakami, a wśród nich naj-
bardziej znany to Michał Boym SJ.

12. Michał Boym sj, Bu Mige (1612–1659)34

Urodził się w 1612 r. we Lwowie. Jego rodzina pochodziła z Węgier. Przybyła 
do Polski wraz z królem Stefanem Batorym. Ojciec Michała, nadworny lekarz Zyg-
munta III Wazy, wykształcony w Padwie był doktorem medycyny i filozofii. Nic 
więc dziwnego, że zainteresowania medyczne należały do tradycji rodziny Boy-

33  jan Paweł ii, O. Matteo Ricci — twórca pomostu między Kościołem a chińską kulturą. Przemówienie 
papieża podczas sesji naukowej o Riccim i jego misji w Chinach, 25 X 1982 r., OsRomPol (1982), nr 10,  
s. 10–11.

34  Ze względu na jego polskie korzenie wypada w paru słowach przedstawić sylwetkę Michała 
Boyma SJ — polskiego misjonarza w Chinach i ambasadora Państwa Środka w XVII w. Zadziwia-
jąca jest jego misja dyplomatyczna śledzona na kartach Flora Sinensis 中國植物志. Jest to łacińska 
korespondencja dworu cesarza Jung Li z Kurią Rzymską w świetle zespołu archiwalnego Legatio 
P.M. Boym 1644–1650, Michała Boyma z jego badaniami przyrodniczymi zostały przedstawione 
w China Illustrata przez Athanasiusa Kirchera, który był protektorem M. Boyma, a także przyja-
cielem Aleksandra VII (1599–1667), papieża w latach (1655–1667) a także konstrukcja hybrydowa 
francuskiego przekładu Brevis relatio 中國略記 w świetle retoryki. Konferencji towarzyszyła wys�
tawa malarstwa chińskiego. Osobiście uważam za ciekawe badania przyrodnicze M. Boyma, które 
skupiły się wokół Hortus Sinensis 中國花園 — ogrodu chińskiego, aby go najpierw poznać, tak jak 
się poznaje rośliny, kwiaty i drzewa swojego ogrodu, a następnie zakorzeniać i rozkrzewiać wiarę. 
W tym ogrodzie najpiękniejszym drzewem miało być drzewo krzyża. O. Boym spoglądał na naród 
chiński oczyma księdza–przyrodnika, jak na potencjalnie ochrzczony ogród chiński, który do tej pory 
nie pozwolił się ochrzcić, pomimo ogromnych wysiłków tylu misjonarzy na przestrzeni wieków.
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mów, z którą od dzieciństwa stykał się młody Michał. 13 sierpnia 1631 r. wstąpił  
do Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Otrzymał solidną edukację filozoficzno�
teologiczno�pedagogiczną. Opiekował się też chorymi w szpitalu przy kościele św. 
Szczepana w Krakowie, wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę medyczną 
i doskonaląc się w niej jeszcze bardziej. We wrześniu 1641 r. otrzymał w Krakowie  
święcenia kapłańskie. Z pewnością na jego decyzję wyjazdu do Chin miały wpływ 
świetlane przykłady o. Wojciecha Męcińskiego SJ35 i o. Andrzeja Rudominy SJ36. 
Pomimo wielkiego pragnienia i wielu starań o wyjazd na misje do China, jego po-
dania były odrzucane dziewięciokrotnie, i dopiero za dziesiątym razem o. generał 
wyraził zgodę. W 1643 r. udał się z Lizbony do Makao, gdzie pozostał kilka mie-
sięcy, ucząc się języka chińskiego. Następnie został skierowany do Ding’an 定安,  
na wyspie Hajnan 海南島. Tam rozpoczął swoje pierwsze badania nad florą chiń-
ską, roślinami, wpływem chińskiej medycyny na zdrowie. Według znawców był to 
jego najbardziej twórczy okres życia. Tam też dał początek swoim pracom: Atlas 
Sinensis 中國圖畫, przygotowując się do wydania Medicus Sinicus 中國醫生.  
W tym też miejscu zgromadził wielość materiału do Flora Sinensis 中國植物志. 
W 1648 r. dotarł do Singanfu, dzisiejszego Xi’anu 西安, gdzie sporządził kopię słyn-
nego napisu na „kamieniu z Singrafu” 西安府37. W 1649 r. wrócił na dwór cesarza 
Yongliego 永力, aby pomagać o. Andreasowi Kofflerowi, a tym samym włączając  
się w politykę dworską. W listopadzie 1650 r. wyruszył w podróż jako oficjalny am-
basador dynastii Ming 明 do papieża Innocentego X, a także do chrześcijańskich 
władców europejskich. Przekazał Stolicy Apostolskiej listy od cesarzowej Hele-

35  Męczennik w Japonii.
36  Jezuita polski w Chinach.
37  Monument 西安府 przedstawiający początki chrześcijaństwa w Chinach, odkryty w mieście 

Xi’an 西安 w 1623 r., znany Chińczykom jako Ching�Chiao�Pei. Jest to kamienna płyta, na której wi�w 1623 r., znany Chińczykom jako Ching�Chiao�Pei. Jest to kamienna płyta, na której wi-
doczny jest napis w języku chińsko�syryjskim. W górnej części płyty widoczny jest mały krzyż, a poniżej 
tytuł w języku chińskim: Monument 西安府 o głoszeniu chrześcijaństwa w Państwie Środka. Znajdu-
je się tam ponadto około 2000 chińskich słów wraz z krótkimi napisami w języku syryjskim. Na brze-
gach płyty można zobaczyć zagadkową listę imion syryjskich, która do tej pory nie została wyjaśniona  
przez historyków. Ten słynny monument 西安府 zwrócił uwagę zachodnich uczonych–misjonarzy. 
Napisy na płycie już w 1625 r. zostały przetłumaczone na łacinę przez Nicholasa Trigaulta SJ. Swoje 
tłumaczenie tekstu przysłał do Europy po 1626 r. Jednak potraktowano jego tłumaczenie z dużym nie-
dowiarstwem i podejrzliwością, a przez niektórych uczonych został uznany za fałszerza. Prawdą jest, że 
Boym osobiście podjął się tłumaczenia tych napisów, a którymi już wcześniej interesował się Kircher,  
który dokonał tłumaczeń inskrypcji syryjskich umieszczonych na płycie kamiennej. Tutaj też zawiera 
się polemika i sprzeciw Boyma z Nicholasem Trigaultem o domniemanym pobycie św. Tomasza w Chi-
nach; zob. China Illustrata, w rozdz. Causa et occasio huius operis. „Dopiero przywieziony przez Boyma  
odcisk napisu oraz łacińskie tłumaczenia tekstu opublikowane we Flora Sinensis oraz w China Illustrata  
A. Kirchera potwierdziły odkrycie Trigaulta”; zob. Mikołajczak, Miazek (red.), dz. cyt.; miazeK, „Flo-
ra Sinensis” — owoc barokowej retoryki, s. 163. Niezwykle interesująco historię monumentu 西安府  
przedstawia P. hermann, Siódma minęła, ósma przemija. Przygody najwcześniejszych odkryć, Warszawa 
1959. Kiedy monument naprawdę został odkryty — nie wiemy. Według Emmanuela Diaza oraz Leona  
Li, a także polskiego jezuity Andrzeja Rudominy, czas tego odkrycia przypada na 1623 r.
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ny, matki cesarza, od kanclerza Panga�Achilleusa. Celem jego misji było zapew-
nienie o lojalności Mingów wobec nauki Jezusa Chrystusa. Chciał też pozyskać  
poparcie w walce z Mandżurami. Z taką misją pojechał przez Makao do Goa, ale 
ze względów politycznych misja Boyma była dla Portugalii niewygodna, więc za-
broniono mu opuszczać Goę. Czekając kilka miesięcy, złamał zakaz opuszczania 
Goa i 8 grudnia 1651 r. wyruszył do Europy drogą lądową przez Indie, Persję, Arme-
nię, Turcję i na początku grudnia 1652 r. dotarł do Wenecji. Tutaj, dzięki poparciu 
francuskiego ambasadora hrabiego Renego, uzyskał audiencję w senacie Republi-
ki Weneckiej, pomimo że Wenecja była nieprzychylnie nastawiona do jezuitów38.  
W senacie weneckim wygłosił mowę o stanie chrześcijaństwa w Chinach jako amba-
sador cesarza, ubrany w chiński strój mandaryna. Dzięki swojemu wystąpieniu roz-
począł starania o pomoc dla Mingów 明. Będąc pod opieką ambasadora francuskiego,  
uraził nuncjusza papieskiego, który w swoim sprawozdaniu do Stolicy Apostolskiej 
zalecił ostrożność wobec jego poselstwa. Naraził się także Hiszpanii, która nie była 
w przyjazdnych stosunkach z Francją. Portugalia oskarżyła go o ucieczkę z Goa, 
co doprowadziło do napięć między Stolicą Apostolską a Portugalią. Boym dodat-
kowo przekroczył jezuicką regułę zakonną (tj. publikacji o Chinach i rozesłanie 
ich do rektorów europejskich uczelni, bez zgody generała, w których wychwalał 
Konfucjusza, a jednocześnie bronił metod misyjnych Ricciego). To sprawiło, że 
ge nerał39 udzielił mu nagany, a Stolica Apostolska z podejrzliwością przyjęła jego 
misję, kwestionując autentyczność przywiezionych przez niego pism40. Z Rzymu  
został odesłany do Loreto, czekając aż trzy lata na audiencję u papieża Aleksan-
dra VII, któremu przekazał listy oraz dary cesarzowej Heleny i wielkiego kancle-
rza Pang�Achillesua. 30 marca 1656 r. z Lizbony wypłynął do Chin. Niestety, nie 
powiodła się próba dotarcia na dwór cesarza Yongliego 永力. Umiera 22 sierpnia 
1659 r.

38  Nie chodziło tylko o nieprzychylne nastawienie do jezuitów, ale jednym z powodów, dlaczego 
Michał Boym był niewygodny Wenecji, a później Watykanowi, to nieuregulowany spór o ryty chińskie.

39  W tym czasie urząd generała jezuitów sprawował Nickel Goswin (1584–1664). 21 marca 1652 r.  
dokonano wyboru. Pod koniec życia (7 czerwca 1661 r.) ciężko zachorował i otrzymał za zgodą papieża 
Aleksandra VII, a na wniosek kongregacji, jako wikariusza z prawami generała Giovanniego Paola Olivę.  
Wśród samych jezuitów nie było jedności. „Wśród jezuitów w Chinach istniały dwie opcje: jedna repre-
zentowana przez wiceprowincjała Lavara Samedo z Makao, który przychylił się do misji Boyma, wspie-
rającego rodzimą dynastię Mingów 明, oraz druga — reprezentowana przez Adama Schalla von Bella  
z Pekinu, opowiadająca się za dochodzącą do władzy dynastią mandżurską. Każda ze stron wiązała 
swoje plany misyjne z innymi elitami rządzącymi”; zob. M. DzieDzic, Geneza zespołu archiwalnego 
ARSI Jap. Sin. 77. Legatio P. Boym 1650–1664, bmrw, s. 92.

40  Por. tamże, s. 94. „Sam Boym twierdził przed swoimi zwierzchnikami, że nie przekazał żadnych 
informacji ambasadorowi Francji w Wenecji (w sporze francusko�hiszpańskim Watykan popierał Hisz-
panów). Dla podtrzymywania takiego stanowiska zmuszała go racja stanu, czyli reprezentowanie inte-
resów zagrożonych na tronie cesarskim Mingów 明, co wiązało się z nagłośnieniem sprawy w Europie.  
Sytuacja była na tyle skomplikowana w Europie, że Boym musiał szukać wsparcia dla sprawy chiń-
skiej z pominięciem Watykanu, gdzie w owym czasie nie rozwiązana była sprawa obrządku chińskiego 
i zwierzchnictwo Kościoła było negatywnie nastawione do posła–jezuity reprezentującego stanowisko  
o. Matteo Ricciego”.
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13. Brevis Relatio 中國略記

Pismo to ukazało się w zbiorze listów różnych (1767), pod tytułem Relacja 
Księdza Michała Boyma, SJ, misjonarza prowincji polskiej o stanie chrześci-
jaństwa w tamtych krajach, uczyniona w Rzymie 1653 r. Ta relacja wygłoszona 
została w Smyrnie, a nie w Rzymie, ale jak do tej pory nie udało się odnaleźć 
rękopisu, ani wydania włoskiego, na co zwraca uwagę Szczęśniak, powołując się 
na Sommervogela SJ; ten ostatni nawet twierdzi, że relacja została wygłoszona 
po polsku. Nie można się z tym zgodzić, raczej należy przyjąć, że był to język 
włoski. 

Boym przedstawił stan chrześcijaństwa w Chinach, poszczególnych prowin-
cjach, misji nestoriańskiej w VII w., wyróżnia Franciszka Ksawerego, ukazując 
także misjologiczny punkt widzenia zwyczajów cesarzy chińskich, według któ-
rego cesarze „wiele z Majestatu swego tracą, gdy się cudzoziemcom pokazują” 
(Sommervogel). Wspomina również o o. Andreasie Kofflerze, dzięki któremu ce-
sarzowa matka przyjęła chrzest41, zaś ochrzczona żona cesarza przyjęła imię An-
na42. Z jego relacji wynika, że kiedy Boym dotarł na dwór cesarski, to prawie cały 
był już ochrzczony. U Boyma widoczna jest topika biblijna: nawrócenia, cuda,  
chrzty, proroctwa, egzorcyzmy, kary, opis misji jezuickiej w Chinach, Dekalog, 
katechizm, sztuka sakralna, wierzenia, sposoby myślenia, ubiory, relacje dyploma-
tyczne, intineraria, opisy naukowe, podróż, religia, kultura, cywilizacja43. Wylicza  
dalej szczegóły swojej podróży, dane geograficzne i kulturowe. Ukazuje dekaden�
tyzm i upadek ostatniej dynastii cesarzy chińskich.

Relacja Boyma liczy w przekładzie Juncewicza 8 stron i jest typową relacją 
podróżniczą, a wstęp i zakończenie wskazują na związek z kazaniem. Natomiast 
cały tekst stanowi antyczny schemat retoryczny z podziałem na exordium, narratio,  
argumentatio, refutatio i epilogus. W związku z powyższym należy dodać, że „Michał 
Boym zaadaptował na własny użytek strukturę kazania, aby przedstawić początek,  
rozwój i obecną sytuację Kościoła w Chinach”44. W całej relacji przewija się eklek-
tyzm motywów gatunku wypraw podróżniczych, informacje encyklopedyczne 
o Chinach, opis geograficzny Cesarstwa Chińskiego, włączając w to aspekty kultu-
ralne i cywilizacyjne. Głównym celem Boyma było przedstawienie chrześcijańskiej  

41  Helena — prawna żona ojca cesarza Yongliego 永力, z domu Wang 王. Ona jest autorką listów 
do papieża Innocentego X i generała Towarzystwa Jezusowego Francesca Piccolominiego. Prawdo-
podobnie zginęła w 1662 r. w drodze do Pekinu 北京, gdy cesarz został już zamordowany.

42  Była prawną żoną cesarza Yongliego 永力, z domu Wang 王, matką następcy tronu Konstanty-
na. Tak jak Helena, najprawdopodobniej zginęła w 1662 r. w drodze do Pekinu 北京, gdy cesarz został  
już zamordowany.

43  M. DzieDzic, Hybrydowość francuskiej wersji „Brevis Relatio” Michała Boyma w świetle retoryki,  
w: Seria Sino�latinica, Studia boymiana, s. 131–135.

44  Por. tamże, s. 133.
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Europie faktyczny stan misji katolickiej w Chinach, natomiast „język i styl Brevis 
Relatio 中國略記 są wypadkową dwóch twarzy Boyma: jezuity, który naśladuje styl 
biblijny, i naukowca, który przekazuje wszystko to, co zobaczył, usłyszał i zbadał  
w Chinach. Rezultatem jest koegzystencja dwóch, zupełnie odmiennych od sie-
bie, stylów”45.

14. Flora Sinensis 中國植物志

Flora chińska, jako utwór barokowy tamtej epoki, przyciąga czytelnika ogro-
mem bogactwa zawartych tam informacji o Dalekim Wschodzie. Ukazuje niezwykłą  
osobowość Boyma jako podróżnika, naukowca, lekarza, botanika, polityka, dyplo�
matę i pisarza. Atrakcyjność jego dzieła opiera się na kontrastach: „swoje – obce,  
znane – nieznane”46. Bogata wiedza botaniczno�zoologiczna połączona z ilustra-
cjami staje się fascynacją dla czytelnika, ponieważ varietas z wielu dziedzin, jak 
wspomniana już botanika, zoologia47, medycyna chińska 中藥 w eliksirach mło-
dości i długowieczności, ale również sinologia, bo przecież autor opisywał znaki  
chińskie, tworząc w ten sposób podręczny słownik chińsko�łaciński48, a także his�
toria, językoznawstwo, neolatynistyka, misjologia49. Tekst Bohma posiada walory  
literackie, które są echem jego edykacji jezuickiej50. Szkoły jezuickie z retoryki 
uczyniły główny przedmiot nauczania i podstawę edukacji, dlatego też nic dziw-
nego, że „zasady inwencji, dyspozycji i elokucji, jakiego Michał Boym przyswoił 
podczas swej edukacji w kolegiach jezuickich, stały się podstawą konstrukcji 
utworu i siłą porządkującą Florę chińską 中國植物志”51. Styl baroku mocno osa-
dzony jest w dziele, zgodnie z założeniami baroku w sztuce retorycznej: movere, 
docere, delectare. Dobry retor to nie tylko wszechstronnie wykształcony mówca, 
posiadający zdolności oratorskie, ale szlachetny per verba et acta, to vir bonus 
dicendi peritus. Edukacja jezuicka wyposażyła go w wiedzę o zasadach artis bene 
dicendi, „dzięki odebranemu wykształceniu i powołaniu do życia zakonnego nie-
zaprzeczalnie osiągnął ideał mówcy w znaczeniu cycerońsko�kwintyliańskim”52. 

45  Por. tamże, s. 134.
46  Por. m. miazeK, Flora Sinensis, w: Seria Sino�latinica, Studia boymiana, s. 151.
47  Boym dał się poznać jako świetny rysownik roślin i zwierząt.
48  W tamtych czasach nie były wydane słowniki chińsko�łacińskie. Pierwsze słowniki tworzyli pierwsi 

misjonarze (jak pokazuje historia misji, nie tylko w Chinach, ale też w innych krajach). W czasie pobytu  
Boyma były w użyciu podręczne słowniki: chińsko�portugalski czy chińsko�francuski, ale na użytek 
misjonarzy, nie były raczej rozpowszechniane.

49  Wraz przyjazdem misjonarzy do obcych krajów zdobyte doświadczenie i wiedza zrodziły nową  
naukę wiedzy — misjologię.

50  Jezuici w swoich kolegiach przez Ars rhetorica przekazywali wiedzę praktyczną w słowie pisanym  
i mówionym. Wykształcenie opierało się na Arystotelesie, Cyceronie, etc.

51  Por. miazeK, Flora Sinensis, s. 153.
52  Por. tamże, s. 155.



PionieRzy inkultuRacji chRześcijaństwa — Matteo Ricci sj i Michał BoyM sj 153

W XVII w. w retoryce, w terminologii łacińskiej obowiązywała nomenklatura sto-
sowana w szkołach jezuickich. „Służyło temu pięć podstawowych pojęć, będących  
wyznacznikami kolejnych etapów powstawania mowy: inventio, dispositio, elo-
cutio, memoria i actio”53. Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że taką termi-
nologię przyswoił sobie Boym, a którą zastosował we Flora Sinensis 中國植物志.  
Według Kwintyliana, dobry mówca powinien zasługiwać na imię prawdziwego 
mędrca, a Boym na podstawie i w oparciu o Brevis Relatio 中國略記 całkowicie 
zasługuje vir bonus.

Boymowi we Flora Sinensis chodziło o pomoc dla dynastii Ming 明, dlatego też 
pomaga mu w tym stosowanie retoryki, poznanie człowieka i świata oraz pobudzenie  
ciekawości kulturą egotyczną dla Europejczyka.

Stronę tytułową Flory Sinensis 中國植物志 ozdabia fasada kościoła Il Gesu 
w Rzymie, a wieńczy go „drzewo krzyża”, w utworze najważniejsze, stanowiące 
ukoronowanie całego utworu, przez pryzmat którego Boym spoglądał na Państwo 
Środka. Tak też należy odczytać całe dzieło Michała Boyma w chrystianizacji Pań-
stwa Środka. A cały „utwór był ważnym krokiem w stronę dialogu między cywilizacji  
Wschodu i Zachodu, próbą wykazania, że mogą się one od siebie uczyć z obustronną  
korzyścią, bez lekceważenia czy pogardy (...) Takie nastawienie było charaktery-
styczne dla misjonarzy Towarzystwa Jezusowego, którzy na obszarze Dalekiego 
Wschodu pragnęli prowadzić chrystianizację metodą akomodacji”54. Cała jezuicka  
metoda akomodacji znajduje swoje korzenie w nauce swojego założyciela, Ignace-
goLoyoli, dla którego jedynym i najważniejszym celem była Omnia Ad Maiorem 
Dei Gloriam. To naczelne hasło jezuitów znajduje się również na drugiej karcie  
Flory Sinensis 中國植物志.

15. China Illustrata 中國圖畫

Jest dziełem Athanasiusa Kirchera, niemieckiego jezuity, typowego naukowca 
gabinetowego, siedemnastowiecznego uczonego, o zainteresowaniach głównie na-
ukami ścisłymi, choć i humanistyczne nie były mu obce, żądnego miłośnika wiedzy,  
i Michała Boyma, który dostarczył mu niezbędnych materiałów na jego skompleto-
wanie i wydanie. Oboje byli przyjaciółmi, pochłonięci tą samą pasją, która tworzy  
człowieka, jego cechy i osobowości, tj. badaniem rzeczy nowych, kontrowersyj-
nych i intrygujących55, tj. ciągle tajemniczymi Chinami. Kircher, całkowicie po-
chłonięty swoją pasją, bo aż trudno uwierzyć, jak na owe czasy miał ponad 760 ko-
respondentów na całym świecie — byli to przede wszystkim jezuiccy misjonarze,  

53  Por. tamże, s. 157.
54  Por. tamże, s. 179.
55  Por. E. jaRMakowska, China Illustrata. Aathanasiusa Kirchera wobec badań naukowych Michała  

Boyma, w: Seria Sino�latinica, Studia boymiana, s. 186.
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a jednym z nich był Michał Boym, który przyczynił się powstania China Illustrata  
中國圖畫 — Kirchera56, gdzie ukazana jest obfita wiedza na temat Chin. To dzięki 
Boymowi Kircher otrzymał liczne pamiątki z Dalekiego Wschodu, jego licznych 
podróży. Jak sam wyjajaśnia to pierwsze tłumaczenia Boyma, kamienia Syngrafu,  
stało się iskrą zapalającą umysł Kirchera, na dalsze badania i puszukiwania.

Już na samym początku China Illustrata, 中國圖畫 w przedmowie Proemium 
ad lectorem, możemy zauważyć, kto jest dostawcą źródłowym materiałów: Mar-
tino Martini, Michał Boym, Philip Grueber, Heinrich Roth i Alber Dorville57.

Całe dzieło Kirchera liczy 237 stron. Ukazuje kopie Michała Boyma i jego tłuma-
czenie i interpretacje kamienia z Syngrafu. Według Edwarda Kajdańskiego, znawcy  
Boyma, jest to poważna praca naukowa. Dalej znajdują się opisy krzyży znale-
zione na terenie Chin, dowody na istnienie chrześcijaństwa w Chinach (np. zna-
leziony żelazny krzyż w prowincji Honan 河南省, wiadomości dotyczące historii 
chrześcijaństwa w Chinach, zwyczaje w Chinach, Tybecie i Nepalu, niektóre listy 
Boyma, wykaz dzieł apostolskich jezuitów w Chinach, Catechismus Sinicus Mi-
chała Boyma, rysunki Chińczyków z różnych stanów i regionów, z miejsc gdzie 
przebywał Boym, także swój autoportret w mingowskim stroju uczonego man-
daryna). Niezwykle bogato przedstawiona została przyroda, rośliność, zwierzęta, 
jeziora, rzeki, ptaki, owady. Widać ogromny wysiłek włożony w piktogramiczny 
język chiński, jego etymologię, łączy znaki, podając interpretację, a także romani-
zację tych znaków. W wydaniu Kirchera China Illustrata 中國圖畫 znalazł się też 
pierwszy słownik języka chińskiego (1667 r.)58, bardzo poważany przez wybitnego  
pioniera francuskiej sinologii Stephanusa Fourmonta. Dzieło zamieszcza także 
cenne informacje o historii, polityce, geografii i kulturze Chin. Znajdują się infor-
macje o zielonej herbacie 中國茶, ale też o żeńszeniu, któremu czarowi nie uległ 
Kircher — jak twierdził Boym — aby go zażywał, celem przedłużenia życia. Wie-
dział bowiem, że nawet w Hortus Sinensis nie znajdzie żadnego lekarstwa na dłu-
gowieczność (contra mortis non sit medecina in hortis). Znajduje się tutaj chinska  
róża – hibiskus mutabilis, o zmiennych kolorach, rano czerwona, wieczorem biała, 
a także „ziele nieśmiertelności”, zwane po chińsku busicao 不死草. Została tak naz�
wana nie dlatego, że przedłuża życie, lecz dla długowieczności jej samej, ponieważ  
nazywana jest: „roślina zielona przez dziesięć tysięcy lat”59.

O samym dziele, które powstało w czasach odkryć geograficznych i czasów 
kontrreformacji, nowego stylu edukacji w kolegiach jezuickich, a także o ich autorach 
Athanasiusu Kircherze i Michałowi Boymowi, podsuwa nam słowa Albert C amus:  
„Głębokie uczucia, podobnie jak wielkie dzieła, znaczą zawsze więcej, niż wyra�
żają świadomie”.

56  Por. tamże.
57  Por. tamże, s. 190.
58  Por. tamże, s. 197.
59  Por. tamże, s. 199.
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China Illustrata 中國圖畫 — utwór począwszy od botaniki, przechodząc przez 
zoologię, sinologię, językoznawstwo, historię, misjologię, geografię, neolatynis�
tykę, a Michał Boym, autor pierwszego w Europie słownika języka chińskiego,  
pierwszy botanik i zoolog, który opublikował swoje dzieła w oparciu o swoje do�
świadczenia i badania, jest pierwszym sinologiem,

zromanizował chińskie hieroglify, przetłumaczył nestoriańskie inskrypcje, kartogra-
fem, historykiem, politykiem, dyplomatą, poetą, lekarzem. Jest więc postacią wielką 
a niedocenianą, nieznaną nawet w swojej własnej ojczyźnie. Jego osobę i znaczenie dzia-
łań docenił jednak Athanasius Kircher. Michał Boym ofiarował mu dorobek swojego 
życia, a w zamian za to otrzymał sławę. Kircher przez wykorzystanie jego naukowych  
dokonań przekazał tę spuściznę potomnym, ocalił od zapomnienia człowieka, który 
w ciekawy sposób potrafił łączyć dwie odmienne wielowiekowe tradycje: europejską 
i dalekowschodnią, a sam stworzył magnum opus60.

Na zakończenie warto zacytować barona Richthofena, który w swojej kla-
sycznej operze o Chinach wyśpiewuje piękną elegię na cześć misjonarzy: „Musi-
my pamiętać o jezuitach z XVII i XVIII w., bez ich pracy i niemałych wyczynów 
Chiny byłyby jeszcze dzisiaj niegościnną ziemią”.

Pioneers inculturation of christianity — Matteo ricci sj and Michał Boym sj

Summary

Invaluable worth for Christianity in China has Matteo Ricci SJ. Thanks to his ideas about 
inculturation he was three and a half years ahead the Second Vatican Council. He joined  
Christianity with antique Chinese wisdom and native moral principles. What is more, he 
was an author of a theological discourse in the Chinese language. Matteo Ricci SJ created 
the first Chinese geographic map of the world focusing on apostolate of influential classes.  
From Taoist�Buddhist theology he borrowed words expressing Christian dogmas. Moreover,  
he integrated Gospel with Chinese culture. Thanks to his friends whom he brought from 
Europe they corrected the Chinese calendar. Consequently, the emperor issued a privilege 
thanks to which Gospel could be preached in entire empire. Michał Boym is a Polish 
Jesuit, a missionary of China whose influence in empire court was so big that he was an 
official ambassador of Ming dynasty to Pope and European kings. He baptized Chinese 
empress and few courtiers. He wrote interesting works giving an account of China’s exotic 
as a botanic and he described richness of Chinese flora. Inter alia, thanks to him, his friend  
Athansius Kircher wrote famous work China Illustrata.

60  Por. tamże, s. 202.
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Zaangażowanie ZgromadZenia Słowa Bożego
w dZieło ewangeliZacji chin

Misyjne Zgromadzenie Słowa Bożego wobec skomplikowanej i ciągle zmie-
niającej się sytuacji w Chinach stawia sobie obecnie ważkie pytanie: W jaki spo-
sób zajmować się współcześnie ewangelizacją w kontekście chińskim (Chiny  
Ludowe, Hongkong, Tajwan)?1 Od rozpoczęcia pracy misyjnej werbistów w Chi-
nach minęło już sporo czasu. Pierwsi misjonarze werbiści rozpoczęli tam swoją 
działalność w 1879 r. Obecnie pracuje na Tajwanie i w Chinach ponad 150 misjona-
rzy werbistów pochodzenia chińskiego i zagranicznego2. Wielu spośród tej liczby  
zajmuje się pracą naukową na uniwersytetach, w ośrodkach badawczo-edukacyj-
nych3, prowadzi duszpasterstwo akademickie czy też pracuje w duszpasterstwie4. 
Do tego należy spora grupa członków Zgromadzenia rozsianych po całym świecie, 
którzy wspierają działalność ewangelizacyjną w Chinach poprzez badania nauko-

1  R. maleK, Der Neuaufbau der katholischen Kirche in der Volksrepublik China, w: tenże (red.), China’s 
Katholiken suchen neue Wege, Freiburg 1987, s. 27–68; tenże, Notizen zur Erforschung des Christentums  
in der Volksrepublik China, w: G. eVes (red.), Christentum und Kirche in der Volksrepublik China, Mün-
chen 2002, s. 41–66; R. maleK (red.), Hong Kong. Kirche und Gesellschaft im Übergang. Materialen  
und Dokumente, Nettetal 1997. 

2  Na Tajwanie oraz w Chinach pracuje obecnie 152 członków Zgromadzenia Słowa Bożego, przyna-
leżących do ponad 10 wspólnot zakonnych: 1 biskup, 95 ojców, 18 braci zakonnych, 28 kleryków, 8 nowi-
cjuszy. Zgromadzenie Słowa Bożego jest obecne w Chinach od 1879 r. W 1946 r. Pius XII mianował pierw-
szego chińskiego kardynała, Thomasa Tiana Genginxina, werbistę. Po przejęciu władzy w Chinach przez  
komunistów misjonarze musieli opuścić Chiny. W 1959 r. została utworzona ponownie Regia na Tajwanie,  
a w 1963 r. otworzono tam uniwersytet Fu-Jen; por. misoneros Del Verbo DiVino, Nuestra Misión ante el 
2000, Roma 1999, s. 130–136; H. barlage, Chiny i misja SVD, „Nurt SVD” 2 (1996), s. 9-10; R. maleK,  
Spojrzenie na historię misji w Chinach (1946–1996), „Nurt SVD” 3 (1997), s. 90–92. 

3  Niemiecki Ost Asien Institut założył w chińskim mieście Nanchang pod patronatem Zgroma-
dzenia Słowa Bożego instytut badawczy ds. technologii środków spożywczych. Zajmuje się on mię-
dzy innymi opracowywaniem ulepszonych odmian ryżu. Placówka badawcza ma prawo przyznawać 
doktoraty. Projekt ten ma być realizowany docelowo w ramach miejscowego uniwersytetu.

4  W odniesieniu do werbistowskiej obecności w Chinach Ludowych kilka lat temu pisał J. Kuepers: 
„Werbiści jako Zgromadzenie praktycznie w Chinach nie istnieją: nie zostali uznani, nie wykazują żad-
nych struktur życia wspólnotowego i nie organizują żadnych akcji misyjnych. Współbracia zmierzają  
co prawda do stworzenia pewnej struktury, ale muszą się zadowolić werbistowską duchowością, żyjąc 
w pojedynkę”; por. J. Kuepers, Działalność apostolska werbistów w Chinach, „Nurt SVD” 2 (1996),  
s.17.
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we, pracę w instytutach sinologicznych, wydawnictwa popularno-naukowe, wy-
stawy, sympozja. Jak pokazuje doświadczenie nie bez znaczenia pozostaje zaan-
gażowanie byłych misjonarzy w Chinach, którzy musieli opuścić ten kraj w latach  
50-tych XX w., jak również świadectwo wiary i cierpienia więzionych i prześla-
dowanych chińskich werbistów5.

1. Pytanie o sens i cel werbistowskiego zaangażowania w pracę ewangeliza-
cyjną w kontekście chińskim

Współczesnej refleksji misjologicznej dotyczącej ewangelizacji Chin towarzy-
szy świadomość osiągnięć, ale zarazem wielu zapaści i niepowodzeń związanych 
z czterokrotnymi wielkimi próbami zakorzenienia chrześcijaństwa w Chinach (od 
VII w. w okresie nestorianizmu, poprzez misje franciszkańskie, jezuickie, po okres  
kolonialny w XIX–XX w.), a zawłaszcza w drugiej połowie XX w. Należy mieć 
bowiem na uwadze — jak pisze Zbigniew Wesołowski, pracujący na Tajwanie —  
że „Chińczycy postrzegają chrześcijaństwo przez pryzmat tej czwartej epoki jako 
część zachodniego kolonializmu i imperializmu”6. Okres ten charakteryzował się 
w wielu wypadkach lekceważeniem i niedocenianiem chińskich wartości kultu-
rowych, a zarazem przecenianiem europejskiego dziedzictwa kulturowego, które 
próbowano wprowadzić siłą, narzucając nowe modele życia społecznego, gospo-
darczego i kulturowego7. To zderzenie stało się z biegiem czasu przyczyną wrogiego  
nastawienia względem chrześcijaństwa ze strony państwowych ekip rządowych 
oraz części społeczeństwa, głównie intelektualistów8. Najpełniej stan ten odzwier-
ciedla powstanie bokserów czy też prześladowania, jakie wybuchły pod koniec  
lat 40-tych XX w., kiedy do władzy doszli komuniści. W latach 1947–1957 wyda-
lono z Chin 293 misjonarzy werbistów9. Konsekwencje tych przemian są odczu-
walne jeszcze współcześnie10. Jedna z nich to podział Kościoła na tzw. oficjalny 
i podziemny. Sinolog Roman Malek SVD twierdzi, że „obecnie daje się zauważyć 
pewien zwrot w percepcji chrześcijaństwa w Chinach. Kościół bowiem rozrasta 

5  M. plaTe, Deutsche China-Initiativen, w: maleK (red.), China’s Katholiken suchen neue Wege, 
s. 158–165.

6  Z. WesołoWski, Kościół katolicki w Chinach: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Nurt SVD”  
3 (1998), s. 65.

7  K.J. riVinius, Współzależność polityki i ewangelizacji w Chinach ze szczególnym uwzględnieniem 
misjonarzy Werbistów, „Nurt SVD” 3 (2003), s. 80–93; J. Kuepers, Działalność apostolska werbistów  
w Chinach, „Nurt SVD” 2 (1996), s. 18–20. R. pieper, Unkraut, Knospen und Blüten. Aus dem „Blumigen  
Reiche der Mitte“, Steyl 1900.

8  J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003, s. 69–74.
9  H. barlage, Chiny i misja SVD, „Nurt SVD” 2 (1996), s. 6–7. 
10  R. maleK, Theorie und Praxis der chinesischen Religionspolitik. Eine frappierende Kontinuität,  

w: B. mensen (red.), China, sein neues Gesicht, Nettetal 1987, s. 151–179; W. glüer, Zur Situation 
des Christentums im heutigen China, w: mensen (red.), dz. cyt., s. 137–149. 
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się tam nie tylko ilościowo, lecz także zyskuje na nowej jakości i zakorzeniania 
się w kulturę chińską”. W wywiadzie dla KAI udzielonym jesienią ubiegłego 
roku, o. Roman Malek powiedział: „Kościół w Chinach jest wspólnotą niesamo-
wicie dynamiczną. (...) Przede wszystkim Kościół odpowiada na współczesne 
py tania, które są już inne od pytań z przeszłości”11. 

Wydaje się, że bardzo ważną rolę w procesie kształtowania się nowej tożsa-
mości eklezjalnej w Chinach odegrały prześladowania tamtejszych chrześcijan. 
Jak pokazuje doświadczenie z ostatnich lat, prześladowania i upokorzenia, jakich  
doznawał Kościół, nie tylko go nie zniszczyły, ale wzrasta jego żywotność i wyraź-
nie rośnie w siłę. Współczesny Kościół jest budowany na fundamencie wiary i świa-
dectwa wielu Chińczyków, którzy pomimo wielu zagrożeń, a nierzadko cierpienia,  
zachowali wiarę chrześcijańską. Co więcej, „wiara nie jest dłużej importem z zagra-
nicy — pisze Jac Kuepers — ale bazuje na własnym doświadczeniu”, co przyciąga  
nowych sympatyków dla chrześcijaństwa i pomnaża liczebność Kościoła12.

Kwestie te mają fundamentalne znaczenie dla dalszego werbistowskiego samo-
określenia i zaangażowania w kontekście chińskim. Konstytucje Zgromadzenia 
wskazują bowiem, że „na pierwszym miejscu i przed wszystkim pracujemy tam, gdzie 
Ewangelii jeszcze nie głoszono, (...) albo gdzie Kościół miejscowy sam nie jest jeszcze  
zdolny do życia”13. Takie stwierdzenie wskazuje na jasno określony cel Zgromadze-
nia, jakim jest pomoc i współpraca w tworzeniu Kościołów lokalnych, a nie praca 
misyjna dla samopotwierdzenia czy też samoutwierdzenia się w zaangażowaniu 
misyjnym. Bardzo jasno wyraził to przełożony generalny Henryk Barlage SVD:

Najpierw zrozumieliśmy, że nie możemy mówić o „naszych” misjach. Nie ma takich mi-
sji: raczej służymy różnym Kościołom lokalnym. Oznacza to w konsekwencji, że także 
Shantung czy Kansu nie są już „naszymi” misjami, które moglibyśmy odzyskać po ponad 
czterdziestu latach. Gdybyśmy mieli zacząć tam od nowa, zadanie to pozostanie przede  
wszystkim sprawą Kościoła lokalnego14.

Niejako uzupełnieniem są słowa jednego z chińskich biskupów:
Jeżeli Chiny kiedyś otworzą bramy, to misjonarze znów będą mile widziani, jednak 
już nie tak, jak w przeszłości. Kościół ten żyje. Misjonarze są mile widziani jako 
współpracownicy15.

Konstytucje SVD podkreślają również inny aspekt zaangażowania misyjnego  
Zgromadzenia: „Naszym zadaniem jest pomagać Kościołom lokalnym, aby wyra-
żały one orędzie Ewangelii w sposób niezafałszowany w myśleniu, w języku i sym-
bolach własnych kultur”16. Stąd też dobre poznanie współczesnego kontekstu Koś-

11  R. maleK, Chiny — duchowy olbrzymem?, „Wiadomości KAI” 46 (2005), s. 28; tenże, Bóg z Europy  
przybywa do Chin (wywiad), „Życie Warszawy” (2.11.2005), s. 19.

12  Kuepers, art. cyt., s. 20–21, 23–24. 
13  Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Słowa Bożego, Pieniężno 1985, nr 102. 
14  barlage, art. cyt., s. 8.
15  barlage, art. cyt., s. 14. 
16  Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Słowa Bożego, nr 113.
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cioła w Chinach, wsłuchanie się w aktualną problematykę i wyzwań, przed jakimi  
stoi tamtejszy Kościół, ma kluczowe znaczenie dla werbistowskiego, misyjnego 
zaangażowania. Stało się bowiem werbistowską tradycją, że jedną z form pracy 
ewangelizacyjnej są dogłębne studia i badania, w tym wypadku sinologiczne, mające 
wspierać przepowiadanie Ewangelii i czynić zrozumiałym ewangeliczne świadec-
two życia17. Przykładem dojrzewania w misjonowaniu jest św. Józef Freinademetz,  
który w Chinach przebywał prawie 30 lat. Dopiero z upływem lat i dzięki zdoby-
temu doświadczeniu doszedł do przekonania, że tak jak on sam, jako pojedynczy 
misjonarz, tak również cały Kościół musi dążyć do poznania oraz do dopasowania 
się do lokalnej kultury i mentalności18. Stąd też ciągle aktualne pozostaje pytanie: 
Pod jakim względem Chiny pozostają dla werbistów misyjnym wyzwaniem? 

2. wkład domu Świętego Krzyża w nysie w dzieło ewangelizacji chin

Na początku grudnia 1885 r. założyciel zgromadzenia misyjnego Societas Verbi 
Divini (SVD) z Niemiec, ks. Arnold Janssen, uzyskał audiencję u papieża Leona XIII.  
Tematem rozmowy była kwestia utworzenia Wikariatu Apostolskiego w Południo-
wym Szantungu. Stolica Apostolska była zainteresowana włączeniem w realizację 
tego projektu młodego zgromadzenia misyjnego, zwanego po niemiecku Steylermis-
sionare, założonego 10 lat wcześniej w Steylu (na granicy holendersko-niemieckiej).  
W tym celu niemieccy misjonarze mieliby podjąć pracę na terenach niemieckiego 
protektoratu w Chinach. Był to okres intensywnej działalności kolonialno-poli-
tycznej mocarstw europejskich, w tym Rzeszy Niemieckiej, w Afryce i Azji19.

Pierwszy dom misyjny Zgromadzenia Słowa Bożego funkcjonował już w Ho-
landii, przygotowując misjonarzy do pracy w Chinach. W piśmie „Herz-Jesu-Bote” 
(„Posłaniec Serca Jezusowego”), wydawanym przez Arnolda Janssena, z okazji 
wysłania dwóch pierwszych misjonarzy werbistów do Chin można było przeczytać:

Za pole pracy Domu Misyjnego, jak nasi czytelnicy wiedzą, upatrywano zawsze Chi-
ny. Chiny są przecież tak nadmiernie zaludnionym krajem, który ze swoimi 400–500  
milionami ludzi przewyższa liczebnie ludność trzech innych części świata razem wzię-
tych i który z wyjątkiem pół miliona katolików jest jeszcze całkowicie pogański20. 

Dążeniem Arnolda Janssena było jednak utworzenie werbistowskiego domu mi-
syjnego na terenie Niemiec, co było utrudnione polityką Kulturkampfu Bismarcka.  

17  J. pawliK, Proces adaptacji kulturowej a postać świętego Józefa Freinademetza, „Nurt SVD” 
3 (2003), s. 105–122.

18  P. berToli, Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. Józefa Freinademetza SVD, misjonarza 
w Chinach (Szantung). 26.03.1970 rok, w: B. woDecKi (red.), Stolica Apostolska a Chiny współczesne,  
Pieniężno 2002, s. 509–513. 

19  K.J. riVinius, Historia domu Świętego Krzyża od powstania do 1945 roku, w: M. sTuDniK (red.),  
Głosili Słowo Boże. Stulecie Domu Misyjnego w Nysie 1892–1922, Warszawa 1996, s. 9–22.

20  Das erste Abschiedfest im Missionshaus zu Steyl. Zur Erinnerung an den 2. März 1879, „Kle-
iner-Herz-Jesu-Bote” 6 (1879), s. 26.
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Dążenia te zostały poparte przez Leona XIII, który wyraził zainteresowanie zało-
żeniem szkoły dla młodych niemieckich duchowych, gdzie mogliby otrzymywać 
stosowne przygotowanie misyjne do pracy w koloniach niemieckich. Po kilku la-
tach pertraktacji z władzami świeckimi w Berlinie, a jednocześnie władzami koś-
cielnymi we Wrocławiu, stało się możliwe założenie pierwszego domu misyjnego  
na pruskim obszarze państwowym. Została wybrana Górna Wieś pod Nysą na Śląsku. 
Rząd Bismarcka uznał bowiem, że skoro zabiega o protektorat misji między innymi 
w południowym Szantungu, wydaje się konieczne wydać zezwolenie na założenie  
katolickiego instytutu misyjnego na potrzeby przyszłej pracy misyjnej. 20 lipca 
1892 r. wydano pozwolenie na otworzenie domu misyjnego z uzasadnieniem: „w celu 
kształcenia niemieckich misjonarzy dla misji pogańskich, zwłaszcza na ternach  
bę dących pod niemieckim protektoratem”. Tegoż samego roku rozpoczęto budo-
wę domu, nazwanego później Domem Misyjnym Świętego Krzyża w Nysie.

W październiku 1892 r. rozpoczęto w Nysie rok szkolny. Początkowo było tylko 
ośmiu uczniów, ale po kilku latach było już ich 250. Pochodzili oni głównie ze wschod-
nich terenów Prus oraz wschodniobawarskich diecezji. Do szkoły byli też przyj-
mowani między innymi uczniowie polskojęzyczni, jednakże używanym językiem  
był niemiecki. Program nauczania odnośnie języków obejmował 12 godzin łaciny  
tygodniowo oraz język francuski, włoski, angielski i hiszpański, co miało ułatwić 
przyszłym misjonarzom poznawanie i posługiwanie się obcymi językami. Program 
wychowawczy był tak ułożony, aby wpoić uczniom ducha ofiarności, pracowito-
ści i posłuszeństwa. W ciągu pierwszych trzydziestu lat istnienia Domu Świętego  
Krzyża w Nysie naukę pobierało kilkuset uczniów. Do grupy tej należeli późniejsi 
znani misjonarze i naukowcy. Wykładowcami albo wychowankami byli tacy wy-
bitni werbiści, jak: Wilhelm Schmidt (założyciel Anthropos), Martin Gusinde, Paul 
Schebesta (pochodzący z Moraw), Georg Proksch, Adolf Rygula (z Łazisk Gór-
nych, dyrektor drukarni w Tsingtao)21. Znany misjolog Karl Müller powiedział, że

jeśli obecnie tak dużo i w sposób oczywisty mówi się o dialogu i inkulturacji, to należy 
pamiętać, że wszystko to nie byłoby prawie możliwe bez takich ludzi, jak o. Schmidt  
i jego współpracownicy, którzy w większości wyszli ze Szkoły Misyjnej Domu Świętego  
Krzyża22.

Spora grupa wychowanków z Nysy wyjechała do pracy w Chinach23. Zain-
teresowanie Chinami pośród uczniów nie wypływało jedynie z przyjętej polityki 
władz Zgromadzenia, ale szeroko zakrojonej animacji misyjnej. Świadczą o tym 
liczne publikacje książkowe o tematyce chińskiej, artykuły w gazetach wydawa-

21  K. müller, Dom Misyjny Świętego Krzyża do zakończenia II wojny światowej. Aspekt misyjny, w: 
sTuDniK (red.), dz. cyt., s. 125–133; R. hartWich, Johann Weig: Chronik der Steyler Mission in Tsingtao  
1923–1947, Romae 1980, s. 134, 276.

22  müller, art. cyt., s. 129.
23  A. mioTK, Wzrost Zgromadzenia Słowa Bożego. Ze Steylu do Domu Misyjnego Świętego Krzyża,  

„Nurt SVD” 4 (2005), s. 126–127.
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nych przez Zgromadzenie Słowa Bożego oraz publikacje zdjęć, a w późniejszym 
okresie filmów24.

3. Sinolog Franciszek Biallas ze Śląska

Wychowankiem Domu Świętego Krzyża był Franciszek Białas (1878–1936), 
misjonarz w Chinach, sinolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu w Pekinie oraz 
założyciel sinologicznego czasopisma „Monumenta Serica”25. Po kilku latach stu-
diów sinologicznych w Berlinie oraz Paryżu (1910–1914), w 1921 r. wyjechał do Chin.  
Wyjazd do Chin zaraz po studiach okazał się niemożliwy z powodu zawieruchy 
spowodowanej I wojną światową. W 1920 r. rozważał rezygnację z obywatelstwa 
niemieckiego i przyjęcia obywatelstwa polskiego dla dobra przyszłej pracy mi-
syjnej i naukowej w Chinach. Po przybyciu w 1933 r. do Chin, zanim rozpoczął 
pracę wykładowcy na uniwersytecie Fu-Jen w Pekinie, pracował w Yenchowfu 
i Szanghaju. Na uniwersytecie prowadził wykłady z socjologii i był kierownikiem  
Wydziału Socjologii. Jako pierwszy werbista został mianowany profesorem tego 
uniwersytetu. Franciszek Białas przyczynił się do opracowania i wydania Chińskiej 
Encyklopedii. Planował wydanie czterotomowego podręcznika nauki języka chiń-
skiego dla nowych misjonarzy oraz historii Chin. Niestety, tyfus plamisty okazał  
się przyczyną śmierci sinologa pochodzącego ze Śląska (urodzonego w Świerczo-
wie w powiecie namysłowskim), byłego wychowanka z Nysy. Został pochowany 
na cmentarzu, gdzie spoczywają tacy znani misjonarze, jak Matteo Ricci czy Adam  
Schall von Bell. 

24  H. Rzepkowski podaje zestawienie, z którego wynika, że tematyka dotycząca Chin zajmowała 
w „Kleiner-Herz-Jesu-Bote” jedną piątą treści: w pierwszym numerze z 1874 r. było to 21,8%; w drugim  
z 1875 r. 15,6%; w trzecim z 1876 r. 20,8% itd. Przytoczone poniżej tytuły publikacji książkowych to 
tylko niektóre, które ukazały się nakładem wydawnictwa w Steyl: H. wegner, Opferleben und Opfer-
tod oder kurzgefasste Lebensbilder Wermter Missionare und Märtyrer der neueren Zeit, Steyl 1896; 
G.M. sTenz, Erlebnisse eines Missionärs in China, Trier 1899; F. schWager, Die katholische Mission in 
Südschantung, Hamm 1902; R. pieper, Neue Bündel Unkraut, Knospen und Blüten aus dem blumigen 
Reiche der Mitte, Jentschoufu–Steyl 1908; por. H. rzepKowsKi, Powstanie misji werbistowskiej w Togo  
i jej związek z Domem Świętego Krzyża w Nysie, w: sTuDniK (red.), dz. cyt., s. 176.

25  Por. M. Kollár, Ojciec Franz Xaver Biallas SVD (1878–1936), misjonarz w Chinach, sinolog 
i założyciel Monumenta Serica, „Nurt SVD” 3–4 (2001), s. 272; J. becKmann, Monumenta Serica, „Neue  
Zeitschrift für Missionswissenschaft” 1 (1945), s. 141–145; H. Busch, Institut der China-Kunde. 
Redaktion und Bibliothek der „Monumenta Serica”, w: J.F. thiel (red.), Haus Völker und Kulturen, 
St. Augustin 1973, s. 17–20; J. huppertZ, Aus den Anfängen der „Monumenta Serica”, w: H. KösTer 
(red.), China erlebt und erforscht, München 1974, s. 191–233; R. maleK, Monumenta Serica Journal 
of Oriental Studies, CT 48 (1978), z. 2, s. 167–174; tenże, Monumenta Serica (1935–1985), „Ver bum  
SVD” 26 (1985), s. 261–276; tenże, Monumenta Serica. Bibliographie (1935–1985), „Neue Zeitschrift  
für Missionswissenschaft” 42 (1986), s. 129–136; C. gumBrecht, Die Monumenta Serica — eine sino-
logische Zeitschrift und ihre Redaktionsbibliothek in ihrer Pekinger Zeit (1935–1945) (Kölner Arbeiten  
zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen 19), Köln 1994; M. kałuski, Polska–Chiny 1246–1996. 
Szkice z dziejów wzajemnych kontaktów, Warszawa 2004, s. 92n.
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Zaangażowanie o. F. Białasa w pracę misyjną i naukową wpisywało się w zało-
żenia programowe Arnolda Janssena, który upatrywał główny cel założonego Zgro-
madzenia w głoszeniu Ewangelii wśród pogan, szczególnie w Azji i Afryce. Środ-
kiem do realizacji tego zadania miało być dobre przygotowanie naukowe na polu 
lingwistyki, etnologii, historii kultury oraz religii. Nie dziwi zatem plan pracy i za-
angażowania misyjnego sporządzony przez wyjeżdżającego do Chin o. F. Białasa:

praca naukowa, badanie kraju, ludzi i ich obyczajów, języka, rozwoju chińskiej historii 
i kultury, publikacje dzięki pomocy innych misjonarzy, założenie czasopisma na Dale-
kim Wschodzie dla Dalekiego Wschodu, popieranie współpracy wszystkich misjonarzy  
chińskich; dom pisarzy w Chinach, chińskie pisma, tłumaczenia, a przede wszystkim 
dobra chińska biblioteka26. 

Od 1927 r. F. Białas był członkiem Royal Asiatic Society. Opublikował wiele 
prac naukowych z zakresu sinologii, publikacji popularnonaukowych oraz artyku-
łów. Po przeniesieniu na uniwersytet powiedział: „Teraz mogę w końcu uczynić coś 
więcej dla sinologii!” Wiele jego prac, tłumaczeń i opracowań nie ukazało się jednak  
drukiem za życia, które ukończył mając zaledwie 58 lat. 

Znawca dorobku o. Franciszka Białasa, o. Miroslav Kollár, napisał: „Wraz z oj-
cem Białasem stracił wówczas jeszcze młody uniwersytet katolicki w Pekinie jednego 
ze swych najważniejszych i najbardziej znanych ludzi”27. Natomiast inny werbista,  
o. Koster, zarazem współpracownik i następca o. Białasa, powiedział:

Miał liczne kontakty i wywierał wpływ na chińskich naukowców, którzy cenili go za jego 
znajomość spraw chińskich oraz za ogólną wiedzę. I właśnie na tym wpływie katolickiego  
poglądu na świat, umiłowania prawdy, sumienności w studiach, katolickiej sprawiedli-
wości w stosunku do innych narodów i ras, na wpływie tych idei za przyczyną mocnej  
osobowości księdza do dusz i serc chińskich chrześcijańskich i pogańskich naukow-
ców, na tym polega zadanie katolickiego uniwersytetu!28

4. naukowe zaangażowanie Zgromadzenia w problematykę chińską
 

4.1. Czasopismo „Monumenta Serica”

Praca na uniwersytecie Fu-Jen w Pekinie dała o. Franciszkowi Białasowi moż-
liwość stworzenia podwalin pod czasopismo „Monumenta Serica” oraz założenia 
pod taką samą nazwą werbistowskiego instytutu sinologicznego29. Wraz z podjęciem  
prac na uniwersytecie, do obowiązków F. Biłasa należało też wydawanie, ukazują-
cego się już od 1926 r., Biuletynu Katolickiego Uniwersytetu w Pekinie. Od 1934 r.  

26  Kollár, art. cyt., s. 276.
27  Tamże, s. 281. 
28  KosTer (red.), dz. cyt., s. 281. 
29  Chiński tytuł brzmi: Hau-i hsueh-chin, co oznacza „czasopismo naukowe o Chinach i narodach są-

siednich”. Drugi człon tytułu łacińskiego, Serica, odwołuje się do starego terminu Ser, Seres, używanego  
na określenie Chińczyków jako producentów jedwabiu. Monumenta znaczy zaś „pomniki”; por. Kollár,  
art. cyt., s. 279.
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rozpoczął zaś redagowanie „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies of the 
Catholic University of Peking” („Rocznik studiów orientalistycznych Katolickiego  
Uniwersytetu w Pekinie”). Jest to obecnie jedno z najstarszych pism orientali-
stycznych, a zarazem jedyne w swoim rodzaju, jakie ukazuje się pod patronatem 
kościelnym.

Przygotowanie sinologiczne o. F. Białasa wyniesione ze studiów w Europie, uzu-
pełnione doświadczeniem zdobytym w Chinach i dopełnione współpracą z wybit-
nymi ówczesnymi sinologami oraz jego wrodzona pracowitość i systematyczność, 
stały się gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego „Monumenta Serica” od 
pierwszego numeru. Należy podreślić, że pozycja ta była własnością Zgromadzenia  
Słowa Bożego i była przez Zgromadzenie finansowana. F. Białas był zarazem redakto-
rem naczelnym i wydawcą. Opublikowanie pierwszego tomu okazało się wielkim suk-
cesem, a o. Białasowi przyniosło wielkie uznanie w gronie sinologów i naukowców.

Cele i zadania wyznaczone dla czasopisma „Monumenta Serica” zostały omó-
wione w nocie redakcyjnej dla tomu pierwszego (1935/1936). O. Białas wymienił 
następujące motywy: udostępnienie materiałów do dalszych badań ludów, języków  
i kultur chińskich oraz ludów sąsiadujących z nimi, jak również badania z zakresu 
etnologii czy też prehistorii. Zamieszczone artykuły i recenzje miały przybliżać 
zainteresowanym najnowsze badania z tego zakresu. Zaś możliwość publikacji 
dla naukowców i studentów z dalekiego Wschodu była pomyślana jako zachęta 
do prowadzenia badań i publikowania swoich osiągnięć. 

Podobne cele upatrywał dla tego czasopisma prezydent uniwersytetu Fu-Jen 
Ch’en Yüan: systematyzacja dotychczasowych badań nad historią i kulturą chińską 
w oparciu o nowe zachodnie metody prowadzenia prac naukowych; wspomaganie 
naukowców zajmujących się sinologią poprzez tłumaczenie materiałów źródłowych 
oraz słowników; wspieranie międzynarodowej współpracy badawczej poprzez  
publikowanie najnowszych osiągnięć w zakresie sinologii30. Należy mieć na uwa-
dze fakt, że czasopismo to powstało na uniwersytecie misyjnym, co też decydo-
wało o jego charakterze. Materiał badawczy nie ograniczał się wyłącznie do pro-
blematyki chińskiej, ale zajmował się również tematyką dotyczącą Mongolii oraz 
Tybetu. Nie bez powodu chiński tytuł Huayi xuezhi tłumaczy się jako „Czasopis mo 
naukowe o Chinach i przyległych krajach” („Wissenschaftliche Zeitschrift über 
China und angrenzende Länder”). „Monumenta Serica” jest rocznikiem. Do 1988 r.  
ukazało się 46 tomów, z których każdy liczy około 500 stron. Materiały są publi-
kowane po angielsku, niemiecku, francusku i chińsku31. 

Czasopismo to jest dedykowane głównie dla naukowców zajmujących się lub 
też zainteresowanych problematyką chińską. Jednocześnie jest pomyślane jako po-
moc w prawidłowym zrozumieniu pracy misyjnej. Poprzez prezentację prac filozo-

30  Por. Kollár, art. cyt., s. 279–280. 
31  http://www.monumenta-serica.de (1.04.2006).
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fów chińskich, opracowań dotyczących religii i religijności w Chinach, omawianie  
tematów związanych z duchowością chińską oraz historią ewangelizacji w Chi-
nach, stwarza możliwości zapoznania się bagażem przeszłości, a zarazem z nowymi  
wyzwaniami w pracy misyjnej, w tym z prowadzeniem dialogu międzyreligijnego. 

Współcześnie oprócz czasopisma „Monumenta Serica” jest wydawana rów-
nież naukowa seria monograficzna Monumenta Serica (Monumenta Serica Mo-
nograph Series: MSMS). Omawiane są w niej tematy związane z chińską kulturą. 
Jednakże punktem ciężkości tej serii jest historia misyjna dotycząca Chin.

Po pierwszych sukcesach o. F. Białas miał wiele nowych planów dotyczących 
„Monumenta Serica”. Chciał nie tylko poszerzać czasopismo, ale też założyć Insty-
tut Studiów Orientalnych przy uniwersytecie Fu-Jen. Cel tego instytutu upatrywał  
we wspieraniu badań sinologicznych, wymianie naukowej pomiędzy Wschodem 
a Zachodem, kształceniu misjonarzy oraz osób świeckich. Instytut miał mieć cha-
rakter międzynarodowy i wielowyznaniowy, a program studiów był przewidzia-
ny na trzy lata. Pismo w tej spawie zostało wysłane przez o. F. Białasa w 1936 r. 
do przełożonego generalnego SVD w Rzymie. 

4.2. Instytut Monumenta Serica

Instytut Monumenta Serica został założony w 1934 r. na uniwersytecie Fy-Jen 
w Pekinie przez o. F. Białasa. Jego funkcjonowanie było wielokrotnie przerywa-
ne, a to za sprawą komplikacji politycznych, ale też nowych trendów w Zgroma-
dzeniu. Po kilku latach funkcjonowania w Pekinie (1935–1949) został przenie-
siony do Japonii, gdzie początkowo mieścił się w Tokio (1949–1956), a później 
Nagoi (1956–1963). Zanim został przeniesiony do Sankt Augustin w 1972 r., jego  
siedzibą było Los Angeles (1963–1972).

Statuty Instytutu wyznaczają następujące cele i zadania: prowadzenie systema-
tycznych badań sinologicznych nad kulturą i religiami w Chinach; wydawanie czaso-
pisma „Monumenta Serica” oraz Monumenta Serica Monograph Series; zajmowanie  
się biblioteką Instytutu; pielęgnowanie kontaktów i współpracy z chińskimi nau-
kowcami oraz aktywne włączanie się w zainicjowany Peking-Projekt. Członkami 
Instytutu są specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach. 

Instytut zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o Chinach. W tym celu orga-
nizuje liczne spotkania, konferencje oraz wystawy. W 1992 r. zorganizowano mię-
dzynarodowe sympozjum z okazji 400 -lecia urodzin Johanna Adama Schalla von 
Bel SJ, misjonarza z Chin, pochodzącego z Kolonii. Pięć lat później miało miejsce  
międzynarodowe kolokwium dotyczące tematyki historii Żydów w Chinach, któ-
rego uzupełnieniem była wystawa pod tym samym tytułem. 

Niezwykłym bogactwem Instytutu Monumenta Serica jest biblioteka, której 
zbiory przekraczają 100 000 tysięcy woluminów w języku chińskim, japońskim oraz 
językach zachodnich. Do dyspozycji zainteresowanych jest również 360 czasopism  
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(roczników, kwartalników, miesięczników, tygodników). Instytut ma wiele planów 
na przyszłość, dotyczących bliższej współpracy naukowej z chińskimi naukowca-
mi czy też ośrodkami badawczo-naukowymi w Chinach kontynentalnych.

4.3. China-Zentrum i „China heute”

Inną formą zaangażowania Zgromadzenia Słowa Bożego w ewangelizację Chin 
jest działalność China-Zentrum, które powstało w 1988 r. z inicjatywy Instytutu  
Monumenta Serica, przy wsparciu Konferencji Episkopatu Niemiec oraz licznych 
organizacji kościelnych oraz zakonów męskich i żeńskich z Niemiec, Austrii i Szwaj-
carii, którzy są też członkami tej organizacji32. Jej celem jest ogólnie pojęta promocja  
współpracy pomiędzy Zachodem a Chinami. Realizacją wyznaczonych celów 
i za dań zajmuje się ośrodek w Sankt Augustin koło Bonn. 

Do zadań tego ośrodka należy zbieranie i archiwowanie informacji dotyczących 
religii i kultury w Chinach. Organem informacyjnym jest dwumiesięcznik China  
heute. Informationen über Religion und Christentum im chinesischen Raum („Chi-
ny dzisiaj. Informacje o religii i chrześcijaństwie w kontekście chińskim”)33. Stoi 
on w służbie dialogu z chińskimi chrześcijanami. Każdy kolejny, kilkudziesięcio-
stronicowy numer zawiera artykuły omawiające wybrane aspekty z życia Kościoła  
w Chinach, aktualnej sytuacji i historii misji oraz z zakresu religii, filozofii czy 
też gospodarki, socjologii. Prezentuje i omawia nowe publikacje naukowe, książ-
ki, artykuły oraz zamieszcza liczne recenzje. Tak więc ma charakter dokumenta-
cyjny. „China heute” ukazuje się w języku niemieckim, słowackim, a od 2007 r. 
będzie się ukazywało po polsku.

Przy współpracy z Instytutem Monumenta Serica są wydawane własne publi-
kacje naukowe z zakresu religii i kultury w Chinach. We współpracy z Konferencją  
Biskupów w Niemczech, została wydana w 1993 r. pozycja zatytułowana: China.  
Gebetstag für die verfolgte Kirche34, która przyczyniła się zainteresowania sprawa-
mi Kościoła w Chinach, co znalazło szerokie echo pośród katolików niemieckich.  
Innym przykładem jest współpraca z diecezją Essen, gdzie ukazał się w 1997 r. ze-
szyt zatytułowany „Hand in Hand in die Zukunft”. Diözese Essen — Diözese Hong-Diözese Essen — Diözese Hong-
kong. Informationsmaterialien zur Partnerschaft zwischen den beiden Diözesen. 

32  Członkami China Zentrum są: Bethlehem Mission Immensee, Deutscher Cari tas verband, Fasten-
opfer Schweiz, Franziskaner, Ingenbohler Schwestern, Jesuiten, Katholische Jungschar Österreichs, Kir-
che in Not/Ost priester hil fe, Misereor, Missio Aachen, Missio München, Missionsbenedikti ner St. Ottilien,  
Missions-Bene diktiner innen von Tutzing, Missions schwestern vom Heiligsten Herzen Jesu (Hiltrup), 
Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes (Münster), Ordensge nossen-
schaft der Schwe stern von der Göttli chen Vor sehung, Päpstliches Missions werk der Kinder, Rheinisch-
West fälische Kapuziner pro vinz, Steyler Mission, Steyler Mis sionare und Steyler Missions schwestern.

33  „China heute” ukazuje się od 1982 r. Początkowo był to kwartalnik wydawany przez instytut 
Monumenta Serica. 

34  DBK, China. Gebetstag für die verfolgte Kirche (Arbeitshilfen 105), Bonn 1993.
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Promocji działalności China Zentrum służą również wykłady, sympozja oraz 
wystawy w różnych krajach europejskich (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, 
Słowacja, Polska), co stwarza okazję do zaprezentowania swojej działalności, a zara-
zem budzenia w Europie zainteresowania i pogłębiania świadomości o konieczności 
wspierania Kościoła w Chinach35. Realizacji tych zadań sprzyja archiwum liczące  
ponad 20 000 obiektów (dzieła sztuki, elementy wystawowe, zdjęcia, filmy wideo  
oraz DVD, listy itd.).

Innym zakresem działalności China Zentrum jest prowadzenie dialogu i współ-
praca z partnerami z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Makao oraz Tajwanu, któ-
rzy zajmują się tematyką związaną z religią i kulturą. Promowaniu autentycznego  
dialogu służą organizowane spotkania, wyjazdy do Chin, wzajemne odwiedziny, 
co sprzyja wymianie naukowej oraz realizacji wspólnych projektów. Współpraca 
ta obejmuje wiele międzynarodowych organizacjami i ma wymiar ekumeniczny. 

China Zentrum zajmuje się też zapraszaniem studentów świeckich oraz se-
minarzystów z Chin na studia do Europy. W 1993 r. przybyła do Sankt Augustin 
w Niemczech pierwsza, dwunastoosobowa grupa chińskich studentów. Do tej pory 
studiowało czy też jeszcze studiuje w Sankt Augustin kilkunastu osób. Kształcenie  
chińskich seminarzystów, studentów świeckich oraz sióstr zakonnych w Niem-
czech jest możliwe dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Filozoficzno-Teologiczną 
Księży Werbistów w Sanki Augustin36. 

Liczni chińscy studenci studiują też w Rzymie, gdzie rektorem Kolegium Chiń-
skiego i Wietnamskiego przy Urbanianum jest Polak, długoletni misjonarz z Indone-
zji, o. Sylwester Pająk. Inna grupa złożona z chińskich księży pracujących na co dzień  
w seminariach duchownych w Chinach miała okazję odwiedzić Belgię i zapoznać 
się z obecnie stosowanymi w Europie metodami edukacyjnymi i wychowawczy-
mi w seminariach i na uniwersytetach. Po otwarciu się Chin wymiana ta stała się 
bardziej żywa, co pokazuje, jak ważną rolę odgrywa China Zentrum, oraz przed 
jakimi ciągle nowymi wyzwaniami staje współcześnie. Na uwagę zasługuje tutaj 
chociażby prowadzone od wielu lat duszpasterstwo chińskich katolików w Kolonii,  
Bonn oraz Monachium. 

4.4. Steyler China-Treffen

Od 1985 r. Instytut Monumenta Serica organizuje spotkania Steyler China-Tref-
fen. Celem tych spotkań jest budzenie zainteresowania i zaangażowanie członków  

35  Zostały przygotowane do tej pory trzy wielkie wystawy: Żydzi w Chinach; Macau ’99 „Herkunft ist 
Zukunft”. Mit Malerei und Kalligraphie von Teresa Chiao (Trier) und Chen Yanlong (Beijing) oraz Chiń-
skie Oblicza Jezusa Chrystusa. Ta ostatnia była prezentowana w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie (2005), Muzeum Diecezjalnym w Opolu (2006) oraz w Muzeum na Zamku w Lublinie (2006).

36  K.J. riVinius, Zur Geschichte des Missionshauses St. Augustin, w: J. piepKe (red.), Steyler Missionare  
St. Augustin, Sankt Augustin 1999, s. 64.
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Zgromadzenia Słowa Bożego oraz Sióstr Służebnic Ducha Świętego, jak również 
innych osób zainteresowanych, w problematykę Kościoła w Chinach. Coroczne 
spotkania są okazją do wspólnej refleksji nad nowymi wyzwaniami, jakie pojawiają  
się w kontekście ewangelizacji Chin. Od pierwszego spotkania w połowie lat 80-tych  
wypracowano wiele inicjatyw, podjęto konkretne zobowiązania, mające na celu 
wspieranie werbistowskiej obecności w kontekście chińskim. W ostatnich mie-
siącach zostało powołane Centrum Chińskie im. Św. Józefa Freinademetz przy 
Generalacie SVD w Rzymie.

5. Polska i Polacy

Od wielu już lat są podejmowane w kontekście Kościoła w Polsce liczne inicja-
tywy dotyczące problematyki chińskiej. Należałoby tutaj wymienić sympozja na-
ukowe w Pieniężnie oraz w Krynicy Morskiej, organizowane przez śp. o. Eugeniu-
sza Śliwkę SVD, liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, artykuły, pozycje 
książkowe. Kwartalnik „NURT SVD” zamieścił na przestrzeni ostatnich latach  
kilkanaście artykułów poświęconych problematyce chińskiej. Również czasopismo 
„Misjonarz” regularnie informuje o sytuacji w Chinach. W kilku werbistowskich  
muzeach są stałe ekspozycje o tematyce chińskiej. 

Na uwagę zasługują jednak nade wszystko konkretni ludzie, którzy na co dzień 
zajmują się problematyką dotyczącą ewangelizacji Chin, jak na przykład Roman  
Malek SVD, który od ponad 30 lat pracuje w Sankt Augustin i jest dyrektorem Insty-
tutu Monumenta Serica, redaktorem naczelnym czasopisma „Monumenta Serica”  
oraz redaktorem „China heute”. Inny przykład to Sylwester Pająk SVD, który jest 
Rektorem Kolegium Chińskiego i Wietnamskiego przy Urbanianum, gdzie stu-
diują liczni chińscy studenci. Na uwagę zasługują też inni ojcowie, bracia zakon-
ni oraz klerycy, którzy pracują na Tajwanie, w Hongkongu albo odbyli kilkuletnie 
praktyki i nadal zajmują się tematyką chińską w Europie. 

6. Podsumowanie

Cytowany już wyżej polski sinolog o. Roman Malek SVD twierdzi, że nadeszła 
pora, aby na nowo i głośno postawić pytanie dotyczące werbistowskiego zaintere-
sowania i zaangażowania w problematykę ewangelizacji Chin. Nie bez znaczenia  
jest pytanie dotyczące współczesnego kontekstu politycznego: Jakie są obecnie 
możliwości działania i zaangażowania ewangelizacyjnego w Chinach? 

Jednakże nie mniej ważnym i aktualnym jest zagadnienie dogłębnej refleksji 
nad własną, współczesną tożsamością misyjną i wynikającym z tego zaangażowa-
niem. Na XVI sympozjum sinologicznym Steller China-Treffen w Sankt Augustin  
w 2000 r. Roman Malek powiedział:
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Musimy uświadomić sobie nasze bogactwo wartości oraz, że możemy obdarować ludzi 
już przez samą naszą obecność (...). Przede wszystkim trzeba starać się zrozumieć Chiń-
czyków, a nie próbować stać się Chińczykiem. Nie mamy do tego żadnych predyspozycji.  
Dopiero gdy będziemy gotowi do postawy ogromnej pokory i otwartości, uda nam się  
zjednać z ludźmi37.
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commitment of Society of the divine word in evangelisation of china

Summary

Constitutions of Society of the Divine Word, emphasise that its members have to preach  
Gospel in those places in which it has not already been preached. Therefore, China from 
the beginning of the Society was a privileged territory. The House of the Holly Cross in 
Nysa which pupil was Franciszek Białas, a sinologist, professor of the Catholic University  
in Beijing had big merits in shaping missionaries. Society of the Divine Word is educationally  
involved in Chinese issues publishing a magazine Monumenta Serica, China-Zentrum, China  
heute and meetings — i.e. Steyler China-Trffen thanks to Monumenta Serica Institute’s  
activity.
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