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Wstęp

1. Uzasadnienie wyboru tematu

Nazwiska Andrzeja Rudominy 盧安德 (1595-1632), Michała Boyma 
卜彌各 (1612-1659) czy Mikołaja Smoguleckiego 穆尼閣 (1610-1656) 
nie brzmią zupełnie obco współczesnym historykom nauki, zwłasz-
cza tym zajmującym się astronomią, matematyką oraz historią Koś-
cioła i misji w Chinach. Są to niewątpliwe trzej wybitni Polacy, znani 
badaczom kultury i historii Chin na całym świecie, szczególnie tym, 
których zainteresowania koncentrują się na rozwoju chrześcijaństwa 
w XVII wieku w Państwie Środka. Owi jezuici mieli bardzo szerokie 
zainteresowania: matematyczne, astronomiczne, geograficzne, przy-
rodnicze, medyczne, historyczne, sinologiczne i teologiczne. Wyróż-
niali się, co warte jest podkreślenia, w umysłowej elicie kulturalnej za-
równo na Zachodzie, jak i w samych Chinach. 
 Najbardziej płodnym spośród nich był Michał Boym, którego twór-
czość, nieustannie odkrywana, budzi sporą ciekawość, stanowiąc do-
wód genialności i chłonności umysłu misjonarza oraz jego naukowego 
zacięcia. Przyglądając się materialnym świadectwom, jakie pozostawił, 
można przypuszczać, że podczas wykonywania swojej chińskiej misji 
nie rozstawał się z notatnikiem, rysując w nim i opisując wschodnie 
rośliny (Flora Sinensis). Miarą erudycji badacza jest fakt, że w swoich 
zapiskach posługiwał się zarówno łaciną, jak i językiem chińskim. 
 Drugi z wspomnianych jezuitów, Mikołaj Smogulecki, zajmował się 
głównie matematyką i astronomią. Uważany jest za autora ważnego 
dzieła astronomicznego: Tianbu zhenyuan 天步眞原 (Obliczanie zaćmień 
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według metod zachodnich). Dokonał w nim swoistej koneksji astronomii 
i astrologii, formując z dziedzin tych jedną dyscyplinę, którą jego uczeń 
Xue Fengzuo (1640-1680) nazwał Tianxue 天學 (Nauka o niebie) lub Lixue 
曆學 (Kalendarzowe studium). Zasłynął także z tego, iż rozszerzył spec-
trum zagadnień mieszczących się w ramach studiów matematycznych, 
chcąc pokazać nowe możliwości w zakresie astrologii meteorologicz-
nej, hydrauliki, harmonii muzycznej, fortyfikacji wojskowej, balistyki, 
księgowości, architektury, mechaniki i horologii, przybliżając tym sa-
mym Chińczykom osiągnięcia zachodniej nauki. Uczeni chińscy łączyli 
go z konfucjańskim egzegetą Yan Ruoju 閻若璩 (1636-1704), twierdząc, 
że metody i komentarze polskiego misjonarza nie są sprzeczne z usta-
leniami badaczy chińskich. Uważał tak chociażby chiński uczony Hu 
Wei 胡渭 (1633-1714), sugerując, że komentarze Smoguleckiego praw-
dopodobnie pochodzą od Konfucjusza. Polski naukowiec wprowadził 
do Chin nieznany tam wcześniej rachunek logarytmiczny, co odbiło się 
echem w historii Państwa Środka, jako że rachunek ten znalazł zasto-
sowanie w obliczaniu zaćmień słońca. Wraz z Boymem przyczynił się 
ponadto do wprowadzenia systemu kopernikańskiego. 
 Najmniej znanym spośród omawianych przeze mnie jezuitów jest 
Andrzej Rudomina. Opublikował on razem z włoskim duchownym 
Julio Alenim SI (1582-1649) ważną książkę w języku chińskim: Kouduo 
richao 口鐸日抄 (A Diary of Oral Admonitions, Diariusz ustnych napo-
mnień, 1630-1640) – jezuicki dialog naukowy pomiędzy misjonarzami 
i nowo nawróconymi na chrześcijaństwo konfucjanistami w prowincji 
Fujian 福建. Dialogi oraz homilie Aleniego i Rudominy spisywać za-
czął Li Jiubiliao 李九標, główny redaktor zbioru, konwertyta z 1628 r. 
On też szczególnie wychwalał Rudominę za jego wkład w studia as-
tronomiczne tianxue 天學. Wraz z Alenim opracował Rudomina jeszcze 
jedno dzieło, zatytułowane Keu to je tchao (Odpowiedzi na różne pytania), 
dotyczące zagadnień wiary chrześcijańskiej oraz nauk przyrodniczych 
i matematycznych, wydane w 1630 r. w Fuzhou 福州 i wznowione 
w 1872 r. Ponadto już samodzielnie napisał po chińsku i opublikował 
dwa manuskrypty: Shih-pa fu hsin t'u 十八幅心圖 (Osiemnaście obrazów 
serca) oraz Shih fu ch'in tai t'u 十幅勤怠圖 (Dziesięć obrazów człowieka 
pracowitego i leniwego). 
 Wszyscy trzej omawiani misjonarze byli pionierami jezuickich 
misji w Chinach, świetnie przygotowanymi duchowo i naukowo do 
prowadzenia dysput, ale także posiadającymi ważną, choć wówczas 
mało znaną i niedocenianą w Kościele, umiejętność prowadzenia ot-
wartego dialogu – zarówno kulturowego, jak i naukowego. Realizując 



13WSTĘP

swoje powołanie, stawali się pomostem łączącym odmienne systemy 
religijno-kulturowe Polski, Europy i Chin. Świetnie wyedukowani, 
o różnorodnych, wielostronnych zainteresowaniach, w oparciu o Ratio 
Studiorum, antyczną grecką filozofię i sztukę oraz teologię i inne dzie-
dziny wiedzy, takie jak matematyka, astronomia czy geografia, połą-
czyli orient chiński i świat zachodni, poszukując w XVII wieku dialogu 
kultur pomiędzy homo polonus i homo sinicus. 
 Zaznaczam, iż określając przynależność narodową prezentowanych 
postaci, używam w rozprawie ogólnego epitetu „polscy” na zasadzie 
pewnego skrótu myślowego. Oczywiście formalnie są oni obywatelami 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Polskiego i Litewskiego – z obsza-
ru Korony (jak w przypadku krakowianina Smoguleckiego czy lwo-
wianina Boyma) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (biorąc pod uwagę 
wileńskie korzenie Rudominy). 
 Celem niniejszej pracy jest ukazanie polsko-chińskich kontaktów 
kulturowych w XVII wieku na przykładzie misji jezuickich. Nie cho-
dziło tylko o zarysowanie interesujących sylwetek Polaków, ale także 
o przedstawienie szczególnych motywów ich wyjazdów, posiadanych 
możliwości, napotykanych trudności, zdobywanych doświadczeń – 
słowem: okoliczności, w jakich przyszło im pracować oraz poszerzać 
własne horyzonty kulturowe i religijne. Poczynione ustalenia jedno-
znacznie dowodzą, że to między innymi z ich listów, broszur oraz 
książek Polska i Europa czerpały swoją wiedzę o Chinach. Nie ulega 
wątpliwości, że zasługi naszych rodaków warte są podkreślenia, sta-
nowiąc przyczynek do ich chwały. 
 Zasygnalizowane w tytule pracy i przeprowadzone w jej kontekście 
badania koncentrują się najpierw na samych Chinach, co służyć ma na-
kreśleniu stosownego tła dla prezentacji istoty polsko-chińskich relacji. 
Stanowią próbę pokazania różnic w myśleniu ludzi Wschodu i Zacho-
du, zrozumienia humanizmu chińskiego, wprowadzenia w kultu-
rę chińską, przybliżenia postaci największego nauczyciela narodu 
chińskiego, Konfucjusza 孔子, i roli odegranej przez niego w kształ-
towaniu kultury Chin, a także zwrócenia uwagi na ważną obecność 
rdzennej religii Chin, taoizmu 道教, oraz na osobę jej założyciela – Lao 
Tse 老子. Nie pominięto epoki buddyjskiej 佛教 oraz wpływu buddy-
zmu chan 懺 na kulturę chińską, a także refleksji na temat podjętych 
prób adaptacji kultury chrześcijańskiej na grunt chiński – wszystko to 
dla lepszego wyobrażenia sobie kultury chińskiej z czasów na długo 
jeszcze przed pojawieniem się tam polskich jezuitów. W dalszej ko-
lejności ukazano misyjny charakter Towarzystwa Jezusowego i jego 
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działalność do czasów św. Franciszka Ksawerego, omówiono system 
szkolnictwa jezuickie go z naciskiem na rzeczywistość polską, a także 
rolę i znaczenie jezuitów w rozwoju kulturalnym, naukowym i eduka-
cyjnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podkreślony został aspekt 
harmonijnej formacji zakonnej, duchowo-intelektualnej, zakładającej 
bycie człowiekiem wielkich pragnień, zgodnie z mottem jezuickim 
„Ad Maiorem Dei Gloriam” i podstawowym celem jezuitów, jakim jest 
chrystianizacja narodów. Na tym tle przedstawione zostały sylwetki 
polskich członków Towarzystwa, ich zainteresowanie Chinami, moty-
wy wyjazdu i charakter ich pracy misyjnej w Chinach – w tym kontek-
ście przywołano Indipetae, czyli petycje i motywacje jezuitów polskich 
związane z ich wyjazdem do Chin, zobrazowano ich życie i metody 
pracy, zarówno w wymiarze duchowym, jak i apostolskim, jak rów-
nież zarysowano ramy prowadzonego przez nich dialogu z mandary-
nami i literatami chińskimi. Zwieńczenie rozprawy stanowią rozważa-
nia poświęcone poszukiwaniu dialogu międzykulturowego pomiędzy 
Zachodem i Wschodem oraz Wschodem i Zachodem, którego pionie-
rami w XVII wieku stali się jezuici, oparte na ustaleniach z zakresu fi-
lozofii dialogu. Całość zamyka krótki rozdział, będący swego rodzaju 
update – „aktualizacją” zagadnienia, dopowiedzeniem na temat kształ-
tu wymiany intelektualno-kulturowej pomiędzy Polską a Chinami do-
konującej się w XXI wieku, w dobie nowych wyzwań i możliwości. 
 Wypada zwrócić w tym miejscu uwagę, iż praca wskazuje na zacho-
waną korespondencję polskich jezuitów jako na część tej epistolarnej 
spuścizny Towarzystwa Jezusowego, która de facto od samego począt-
ku jego istnienia stanowiła główną formę komunikacji pomiędzy kurią 
w Rzymie a jezuitami wysyłanymi w różne części świata, zachowu-
jącymi łączność i jedność z generalnym przełożonym. Widoczny jest 
w niej, oprócz naturalnego w tym kontekście wewnętrznego dialogu 
jezuickiego, również dialog chrześcijańskiego świata zachodniego 
z kulturą chińską, dokonujący się na płaszczyźnie naukowej i religijnej. 

2. Literatura przedmiotu

Studiowanie zachowanej korespondencji, źródeł archiwalnych oraz 
dawnych i współczesnych publikacji na temat polskich jezuitów pra-
cujących w XVII wieku w Chinach objawia, oprócz ważnego pola mi-
syjnego, również genialne sukcesy naukowe Boyma czy Smoguleckie-
go, a także gorliwość apostolską Rudominy. Wspomina o nich m.in. 
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Polski słownik biograficzny 1, a także polscy jezuiccy pisarze, ukazujący 
twórczą działalność swoich współbraci w Chinach 2. Na uwagę za-
sługują opracowania Józefa Krzyszkowskiego (1889-1962) 3, Edwarda 
Kosibowicza 4, Mieczysława Bednarza (1917-1993) 5, także jezuickich 
historyków: Bronisława Natońskiego (1914-1989) 6 i najbardziej zasłu-
żonego na tym polu – Ludwika Grzebienia 7. Tematyką jezuitów pol-
skich, a w szczególności postacią Michała Boyma, zajmowali się rów-
nież Bolesław Szczęśniak, Edward Kajdański, Monika Miazek, Jan Ko-
nior i inni 8. 
 Najlepsze i najbardziej szczegółowe opracowania poświęcone po-
ruszanej w niniejszej pracy tematyce odnaleźć można w literaturze 
obcojęzycznej. Wśród badaczy o wyjątkowych zasługach wymienić 
należy działających wcześniej: Carlosa Sommervogela, Laszlo Polga-
ra, Luisa Pfistera, Josepha Dehergne’a 9 oraz współczesnych autorów: 

1 Polski słownik biograficzny, red. W. Konopczyński, Kraków 1935 (dalej: PSB). 
2 Por. J. Konior SJ, Andrzej Rudomina – unforgettable Lithuanian Jesuit missionary 

scholar: from Vilnius University to China, „Acta Orientalia Vilnensia” nr 10, 1-2, 2009, 
s. 125-138. 

3 Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, oprac. 
L. Grzebień i in., Kraków 1996, s. 338. 

4 Por. E. Kosibowicz, J. M. Smogulecki SI, Mu Ni-ko Żu-to, zapomniany polski misjo-
narz w Chinach w XVII w. W: F.A. Plattner, Gdy Europa szukała Azji, tłum. A. Starzeń-
ski, M. Bednarz SI, Kraków 1975, s. 324-345.

5 Por. M. Bednarz, Andrzej Rudomina SI, Lu Ngan Tö, Pan Sze. Pierwszy polski jezuita-
-misjonarz w Chinach w XVII w. W: F.A. Plattner, Gdy Europa szukała Azji…, s. 317-323. 

6 Por. B. Natoński SI, Polscy jezuici jako misjonarze w Chinach, „Nasze Sprawy” (Pis-
mo Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego) 1988, nr 10, s. 258-261. Natoń-
ski w tym numerze pisze o jezuitach polskich w Chinach, szczególnie podkreśla rolę 
Boyma. 

7 Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995.
8 Zob. B. Szczęśniak, The Writings of Michael Boym, „Monumenta Serica”, Tokio, 

1955, nr 14, s. 481-538; E. Kajdański, Perłowy trójkąt, Warszawa 1987; tenże, Michał 
Boym. Ostatni wysłannik dynastii Ming, Warszawa 1988; tenże, Michał Boym. Ambasa-
dor Państwa Środka, Warszawa 1999; tenże, Michała Boyma opisanie świata, tłum. E. Kaj-
dański, Warszawa 2009; M. Miazek, Michał Boym (1612-1659). W: Studia boymiana, 
red. A.W. Mikołajczak, M. Miazek, Gniezno 2004, s. 12-67; taż, Flora Sinensis – owoc 
barokowej retoryki. W: tamże, s. 151-181; Duc Ha Nguyen, Polscy misjonarze na Dale-
kim Wschodzie w XVII i XVIII wieku, Warszawa 2006; J. Konior SJ, Pionierzy inkultu-
racji chrześcijaństwa – Matteo Ricci SJ i Michał Boym SJ. W: Chrystologia chińska, red. 
D. Klejnowski-Różycki, Opole 2008, s. 133-155. 

9 Zob. C. Sommervogel SI, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1-12, Bru-
xelles, Paris 1890-1911; L. Polgar, Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jésus, 
1901-1980, t. 1-3, Roma 1981-1990; tenże, Bibliography of the History of the Society of Je-
sus, Jesuit Historical Institute, Rome, St. Louis 1967; L. Pfister SI, Notices biographiques 
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Ad Dudinka, Nicolasa Standearta (Lowanium), Erika Zürchera (Lei-
den), Claudię von Collani (Uniwersytet w Würzburgu), Noëla Golver-
sa (Lowanium), polskiego pochodzenia Johna Witeka (Waszyngton), 
Romana Malka (Instytut Monumenta Serica, Sankt Augustin) 10. Ich 
rzetelnie przygotowane prace to cenne źródło bibliograficzne, przydat-
ne wszystkim kolejnym pokoleniom naukowców. Oprócz powyższych 
opracowań nieocenioną pomoc w przygotowaniu rozprawy stanowi-
ły serie wydawnicze Monumenta Serica Monograph Series 11 wydawane 
głównie w języku angielskim, ale też niemieckim i włoskim. Na szcze-
gólną uwagę w tym względzie zasługuje seria „Monumenta Serica” 

et bibliographiques sur les Jésuites de l’ancienne mission de Chine 1552-1773, t. 1-2, 
Chang-Hai 1932-1934; J. Dehergne SI, Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 1800, 
Bibliotheca Instituti Historici S. I., t. 37, Roma, Paris 1973.

10 Zob. N. Standaert, Jesuit Corporate as Shaped by the Chinese. W: The Jesuits: Cul-
tures, Sciences and the Arts 1540-1773, red. J.W. O’Malley, Toronto, Buffalo, London 
2000, s. 352-363; E. Zürcher, In the Beginning: 17th Century Chinese Reactions to Christian 
Creationism. W: Time and Space in Chinese Culture, red. C.C. Huang, E.  Zürcher, Leiden, 
New York, Köln 1955, s. 132-163; Handbook of Christianity in China, red. N. Standeart, 
vol. 1, Leiden, Boston, Köln 2001; J.W. Witek, Christianity and China Universal Teaching 
from the West. W: China and Christianity: Burdened Past, Hopeful Future, red. S. Uhal-
ley Jr., Xiaoxin Wu, New York, London 2001, s. 11-27; The Chinese Face of Jesus Christ, 
red. R. Malek SVD, vol. 1, Nettetal 2002; vol. 2, Nettetal 2003; vol. 3a, Nettetal 2005; 
vol. 3b, Nettetal 2007. R. Malek SVD jest autorem wielu książek i artykułów w ję-
zyku niemieckim, angielskim i polskim, dotyczących problematyki chrześcijaństwa 
w Chinach i religii Chin. 

11 Zob. Scholar from the West: Giulio Aleni SJ (1582-1649) and the dialogue between 
Christianity and China, red. T. Lipiello, R. Malek SVD, Nettetal 1997; The Chinese Face 
of Jesus Christ, red. R. Malek SVD (dz. cyt.); Light a Candle. Encounters and Friendship 
with China, red. R. Malek SVD, G. Criveller PIME, Sankt Augustin, Nettetal 2010; 
M. Gálik, Influence, Translation and Parallels: Selected Studies on the Bible in China, Sankt 
Augustin 2004; Kouduo richao: Li Jiubiao’s Diary of Oral Admonitions. A Late Ming Chri-
stian Journal, tłum. E. Zürcher, red. R. Malek, vol. 1-2, Sankt Augustin 2007; D. Sach-
senmaier, Die Aufnahme europäischer Inhalte in die chinesische Kultur durch Zhu Zon-
gyuan (ca. 1616-1616), Sankt Augustin, Nettetal 2001; Western Learning and Christianity 
in China. The Contribution and Impact of Johann Adam Schall con Bell S. J. (1592-1666), 
red. R. Malek SVD, vol. 1-2, Sankt Augustin, Nettetal 1998; Bible in Modern China. 
The Literary and Intellectual Impact, red. I. Eber, Sze-Kar Wan, K. Walf, Jerusalem 1999; 
S. Gatta, Il natural lume de cinese. Teoria e prassi dell’evangelizzazione nella Breve rela-
tione di Philippe Couplet S. J. (1623-1693), red. R. Malek SVD, Sankt Augustin, Nettetal 
1998; Ferdinande Verbiest (1623-1688): jesuit missionary, scientist, engineer and diplomat, 
red. J.W. Witek, Nettetal 1994; The Chinese Rites Controversy: Its History and Meaning, 
red. D.E. Mungello, Nettetal 1994; An Illustrated Life of Christ, Presented to the Chi-
nese Emperor. The History of Jincheng shuxiang (1640), red. N. Standeart, Nettetal 2007; 
Forgive us our Sins. Confession in Late Ming and Early Qing China, red. N. Standeart, 
A. Dudink, R. Malek SVD, Nettetal 2006.
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nr 59 z 2011 r., zawierająca szereg ważnych opracowań dotyczących 
zagadnień związanych z Rudominą, Smoguleckim i Boymem 12. 
 Korzystanie z rozlicznych materiałów źródłowych pozwoliło do-
kładnie zbadać życiową drogę Smoguleckiego, Boyma i Rudominy, 
motywacje podejmowanych przez nich działań i trudności, jakie na-
potkali podczas wyjazdu do Chin. Dzięki staraniom naukowym wcześ-
niejszych badaczy możliwe było pełniejsze zaprezentowanie roli, jaką 
odegrali w tworzeniu dialogu kultur, a także tego, w jakim stopniu 
przyczynili się do zbudowania pomostu kulturowego pomiędzy Euro-
pą a Chinami. 

3. Zachowane źródła archiwalne

Wiadomości dotyczące przedstawianych w tej pracy jezuitów odnaleźć 
można w różnych źródłach pisanych, szczególnie broszurach, ale też 
książkach wydawanych w XVII wieku. Najwięcej z nich poświęcono 

12 L. Grzebień, The Perception of the Asian Missions in Sixteenth to Seventheenth Cen-
tury Poland during the Period of Re-Catholicisation, „Monumenta Serica” 2011, nr 59, 
s. 177-189; J. Konior, Intelectual, Sipiritual and Missionary Background of the Polish Jesuits 
in the Seventeeneth Century, s. 191-204; J. Łukaszewska-Haberkowa, The First Genera-
tion of Jesuits in Poland and the Development of Missions, s. 205-213; St. Cieślak, The Boym 
Family in Lwów, s. 215-227; M. Miazek-Męczyńska, Indipetae Boymianae. On Boym’s 
Requests to the Jesuit General for a Missionary Appointment to China, s. 229-242; P. Rule, 
The Jesuits and the Ming-Qing transition: How did Boym and Martini Find Themselves on 
Opposiste Sides?, s. 243-258; N. Golvers, Michael Boym and Martino Martini: A Contras-
tive Portrait of two China Missionaries and Mapmakers, s. 259-271; T. Sena, Macau and the 
Contours of Michael Boym’s „Imperial” Legation to Pope Innocent X, s. 273-300; J.W. Wi-
tek, Presenting the „Nestorian Monument” from the late Seventeeth to the early Eighteenth 
Century: The Role of Michał Piotr Boym (1612-1659) and Claude Visdelou (1656-1737), 
s. 301-313; C. von Collani, A Missionary on His Journey: Michał Boym and Religions in 
East Asia, s. 315-340; H. Walravens, „Flora Sinensis” Revisited, s. 341-352; Ch. Bocci, 
The Animal Section in Boym’s (1612-1659) „Flora Sinensis”: Portentous Creatures, Heal-
ing Stones, Venoms and Oher Curiosities, s. 353-381; E. Kajdański, The Traditional Chinese 
Medicine as Reflected in the Works of Michael Boym, s. 383-400; E. Rosner, Michael Boym 
and the Introduction of Chinese Medical Knowledge to the West: A Reappraisal, s. 401-416; 
R. Danieluk, Michał Boym, Andrzej Rudomina and Jan Smogulecki – Three Seventeeth – 
Century Missionaries in China. a Selection of Documents from the Roman Jesuit Archives, 
s. 417-443; S. Gang, Learned Conversations on the Heavenly Studies: Andrzej Rudomina 
and His Mission in Late Ming Fujian, s. 445-464; J. Ryh-Shin, An Approach between Na-
ture (Xing) and Heart (Xin): Confucianism in Fujian and Christian Doctrinal Discourses. 
An Inter-textual Analysis of the Discourses of Aleni And Rudomina in „Kouduo richao”, 
s. 465-484; H. Qi, From Adam Schall von Bell to Jan Mikołaj Smogulecki. The Introduction 
of the European Astrology in Late Ming and early Qing China, s. 485-490.

Historia...2 
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Andrzejowi Rudominie. O Boymie i Smoguleckim wspominają różni 
autorzy i wzmianki o nich odnaleźć można w piśmiennictwie prak-
tycznie całej Europy 13. Czekają one na dalsze opracowanie i przygoto-
wanie do publikacji. 
 W zbiorach polskich nie ma zbyt wielu materiałów poświęconych 
sylwetkom trzech prezentowanych misjonarzy. W Archiwum Prowincji 
Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 14 zachowa-
ło się niewiele materiałów o Rudominie i Boymie, nie można było jed-
nak znaleźć dokumentacji poświęconej Smoguleckiemu. Pewną pomo-
cą były materiały z jezuickiej biblioteki zakonnej w Wilnie, w których 
odnaleźć można było wiadomości na temat Rudominy. Największa 
baza źródłowa archiwalnych dokumentów, w większości nieopubliko-
wanych, dotyczących spraw ad intra et ad extra Societatis Iesu znajduje 
się w Rzymie. Studiowanie katalogów wewnętrznych, dokumentów 
zakonnych oraz listów zgromadzonych w Archivum Romanum Socie-
tatis Iesu 15 w Rzymie w działach: Polonia 16, Lituania 17 i Japonica-Sinica 18 
stanowiło nieocenioną pomoc w opracowywaniu tematu. 
 Jezuici od początku swojej historii wyróżniali się pisemnymi doku-
mentami w formie listów formalnych, ex officio, czyli rocznych sprawo-
zdań wysyłanych z krajów misyjnych do Kurii Generalnej w Rzymie, 
w których przedstawiana była sytuacja danego miejsca i każdego jezu-
ity. Była to i jest umiejętna polityka zakonu prowadzona w duchu wia-
rygodności i przejrzystości osób oraz wykonywanych dzieł. Nic dziw-
nego, że od 1608 r. wprowadzono stały obowiązek prowadzenia kronik 
zakonnych 19, tzw. historia domus, informujących o przebiegu każdego 
dnia w jezuickiej rezydencji na całym świecie oraz tzw. Litterae annuae, 
quadrimestres, stanowiących część wewnętrznej sieci komunikacyjnej 

13 Por. D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 11.
14 Dalej: ATJKr. 
15 Dalej: ARSI. 
16 Dalej: Pol. Zob. A.P. Bieś, R. Danieluk, t. 3-5; L. Grzebień, M. Inglot, Polonica 

w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego, t. 1-5, Kraków, Wyższa Szkoła Filozo-
ficzno-Pedagogiczna Ignatianum / Wydawnictwo WAM, 2002-2008.

17 Dalej: Lit. 
18 Dalej: Jap. Sin. Zob. A. Chan, Chinese Books and Documents in the Jesuit Archives 

in Rome. A Descriptive Catalogue Japonica-Sinica I-IV. Armonk, New York, London, 
An East Gate Book, 2002. 

19 Opieram się na raporcie archiwisty R. Danieluka SJ z Rzymu, któremu wyra-
żam wdzięczność za jego udostępnienie. Są to tzw. Documents of the so-called „Old 
Society” (1540-1773). 
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jezuitów, z wysyłanymi regularnie raportami ze wspólnot, kolegiów 
i domów misyjnych, włączając w to przyjaciół i benefaktorów 20. 
 Jedną z części relacji jezuickich były specjalnie publikowane doku-
menty z misji, które cieszyły się dużą poczytnością i były wielokrot-
nie powielane, wydawane w wielu edycjach i tłumaczeniach na róż-
ne języki europejskie 21. Dzięki tym relacjom młodzi jezuici zyskiwali 
kontakt z Orientem, budziło się w nich pragnienie nauczania w tych 
egzotycznych miejscach. Wzmacniane ono było lekturą broszur i ksią-
żek przybliżających tę tematykę, które w kolegiach jezuickich czytano 
w czasie posiłków, aby nie tylko ciało, ale również, zgodnie z tradycją 
jezuicką, umysł i ducha sycić wyborną lekturą. Pomocne w tym wzglę-
dzie były także sztuki teatralne wystawiane w teatrach kolegiów jezu-
ickich oraz specjalnie dobierane dzieła plastyczne. Istotnym źródłem 
wiedzy historycznej są zachowane katalogi jezuickie (Catalogi breves, 
annuales), które można podzielić na trzy części: 1) catalogus primus – 
podające szczegółowe informacje, jak imiona, nazwisko rodowe, po-
chodzenie, wiek, data wstąpienia do nowicjatu, data złożenia ostatnich 
ślubów, wykonywane posługi, pełnione funkcje itd., 2) catalogus secun-
dus – informacje o talentach i zdolnościach każdego jezuity, o jego sta-
nie zdrowia, cechach charakteru, doświadczeniach, podejmowanych 
wyborach (małych i dużych) itd., 3) catalogus tertius – krótki raport 
o stanie finansowym każdej wspólnoty 22.
 Innym ważnym źródłem historycznym są listy (Epistolae, Epistolae 
generalium), które od początku powstania Towarzystwa Jezusowego 
były nie tylko narzędziem rządów u jezuitów na poziomie centralnym 
czy lokalnym, ale także nicią jedności pomiędzy członkami zakonu 

20 O listach rocznych (Litterae annuae) zob. M. Friedrich, Circulating and Compiling 
the „Litterae Annuae”. Towards a History of the Jesuit System of Communication. W: Archi-
vum Historicum Societatis Iesu 153 (2008), s. 3-39; J. Zech, Die „Litterae Annuae” der 
Jesuiten. Berichterstattung und Geschichtsschreibung in der alten Gesellschaft Jesu. W: tam-
że, s. 41-61. O Historia domus także: E. Lamalle, L’archivio di un grande Ordine religio-
so. L’archivio Generale della Compagnia di Gesù. W: Archiva Ecclesiae 24-25 (1981-1982), 
s. 106-107.

21 Por. L. Polgár, Bibliography of the History of the Society of Jesus…, s. 130-137.
22 Więcej o jezuickich katalogach w: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, 

red. C.E. O’Neill i J.M. Domíguez, Institutum Historicum, Roma 2001, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid 2001, s. 967; E. Lamalle, Les catalogues des provinces et des 
domiciles de la Compagnie de Jésus. W: Archivum Historicum Societatis Iesu 13 (1944), 
s. 77-101; T. McCoog, Monumenta Angliae, t. I: English and Welsh Jesuits: Catalogues 
(1555-1629), Romae, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1992 (Monumenta Histori-
ca Societatis Iesu, vol. 142), s. XXVIII–XXXVIII.



20 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

rozproszonymi (ad dispersionem) w różnych częściach świata 23. Wiele 
listów zachowało się w jezuickim ARSI 24. Wśród nich:
• Vitae, Necrologi, Summaria – poświadczenia o poszczególnych jezui-

tach, ich życiu, łącznie z ich nekrologami 25. Dokumenty można zna-
leźć w poszczególnych asystencjach i prowincjach;

• Historia Societatis – manuskrypty jezuickich historyków powstałe na 
przestrzeni XVI-XVIII wieku, opatrzone uwagami, kartami katalo-
gowymi oraz kopiami dokumentów;

• Polemica – dokumenty dotyczące różnych polemik prowadzonych 
przez jezuitów z członkami innych zakonów;

• Opera Nostrorum – prace wielu jezuitów, poświęcone głównie 
proble matyce filozoficznej i teologicznej; 

• Praepositi Generales – osobista korespondencja przełożonych gene-
ralnych, zawierająca notki, uwagi oraz inne osobiste artykuły. 

 Wydaje się, iż w kontekście ilości zachowanych dokumentów pi-
sanych jezuici plasują się w historii Kościoła na pierwszym miejscu 
wśród wszystkich innych zakonów. Byli też najbardziej aktywnym 
zgromadzeniem w historii misji Dalekiego Wschodu i zdecydowanie 
najbardziej otwartym na dialog kulturowy, co zostało wyraźnie pod-
kreślone w niniejszej pracy. 

4. Archivum Romanum Societatis Iesu 26

Znaczna część informacji wykorzystanych w pracy pochodzi z analizy 
materiału, do którego udało się dotrzeć w Archiwum Towarzystwa Je-
zusowego w Rzymie. Szczególnie przydatne okazały się zbiory zakla-
syfikowane w katalogach archiwum jako Old Society (1540-1773). Jak 

23 Aby poznać rolę regularnej korespondencji między jezuitami, zob. N.R. Verá-
stegui, The Importance of Archives in the History and Spirituality of the Society of Jesus 
according to „Our way of proceeding”. W: „Scriptis tradere et fideliter conservare”: Ar-
chives as „Places of Memory” within the Society of Jesus, Rome, General Curia, 2003 
[także w włoskiej i hiszpańskiej wersji językowej], s. 25-47. 

24 Korespondencja zachowana w ARSI: E. Lamalle, L’archivio di un grande Ordine 
religioso…, s. 96-100. 

25 Zob. jezuickie nekrologi: A. Poncelet, Nécrologe des jésuites de la Province Flandro-
-Belge. Wetteren, Jules de Meester, 1931, s. CLX-CLXI; DHCJ, t. 1, s. 967. 

26 Dziękuję R. Danielukowi SJ za udostępnienie zbiorów ARSI. Dziękuję również 
Wydawnictwu Monumenta Serica za zgodę na wykorzystanie dwóch grafik opubli-
kowanych w czasopiśmie „Monumenta Serica” 2011, nr 59, s. 423-424.
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można wyczytać z zamieszczonego niżej wykresu, zajmują one 290 m 
i stanowią 16,5% zasobów ARSI:

ARSI structure

Old Society

290 m 

(16,5%)

Other archives
376 m (22%)

Fo
ndo G

es
ui

tic
o

   1
74

 m
 

   (
10

%)
New Society
881 m (51%)

Same zbiory chińskie i japońskie zajmują w rzymskim archiwum To-
warzystwa 16 m, stanowiąc 4% wszystkich zasobów ARSI:

IHSI Archives
104 m (28%)

Caravita Oratory
12 m (3%) 

Plans
28 m (7%)

Photographs
60 m (16%)

Saint Ignatius Church
19 m (5%)

Other materials
90 m (24%)

Chinese books
16 m (4%)

Gesù Church
37 m (10%)

Seals/medals  
10m (3%)

Other Archives stored in ARSI
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 W posiadaniu archiwum znajduje się ponadto bogata kolekcja arty-
kułów naukowych, opublikowanych w różnych wydawnictwach, po-
święconych azjatyckiej misji jezuitów (w tym poczynaniom polskich 
misjonarzy) i dokumentujących jej kilkuwiekową historię 27. Wśród ar-
chiwaliów szczególne znaczenie mają dzieła Tomasza Ignacego Szpott-
-Dunina (1645-1713) 28, jezuickiego historiografa, w których znajduje się 
wiele wzmianek o Boymie 29, Rudominie 30 i Smoguleckim 31. Autor po-
zostawił po sobie także bogate zbiory wypisów i pokaźną kolekcjęważ-
kich materiałów dotyczących dziejów jezuickich misji w Chinach z lat 
1580-1707, przechowywanych również w ARSI (tomy 102-111 z dzia-
łu „Jap. Sin.”). Co godne podkreślenia, polski jezuita utrzymywał też 
listowne kontakty z Polską, czego dowodzi jego rękopis zawierający 
wykaz listów poświęconych tematyce chińskiej, znajdujący się przed 
wojną w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. Q1 – 1320). 

27 Por. E. Lamalle, La documentation d’histoire missionnaire dans le „Fondo Gesuitico” 
aux Archives Romaines de la Compagnie de Jésus, „Euntes docete” 21 (1968), s. 131-176; 
tegoż, L’archivio di un grande Ordine religioso…, s. 89-120; L. Pásztor, Guida delle fonti 
per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiasti-
ci d’Italia. Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1970 (Collectanea Archivi Vaticani 
nº 2), s. 394-422 (zwłaszcza s. 394-399); G. Schurhammer, Die Anfänge des römischen 
Archivs der Gesellschaft Jesu. W: Archivum Historicum Societatis Iesu, 12 (1943), s. 89-118; 
J. Teschtel, Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). W: Archivum 4 (1954), s. 145-152; 
tegoż, Das Generalarchiv der Gesellschaft Jesu in Rom. W: Römische Historische Mitteilun-
gen 4 (1960-1961), s. 247-254; tegoż, L’organizzazione dell’archivio generale della Compa-
gnia di Gesù. W: Rassegna degli Archivi di Stato 22 (1962), s. 189-196. 

28 T.I. Dunin-Szpott (1645-1713), jezuita polski. Wstąpił do zgromadzenia w 1644 r. 
W latach 1688-1713 był penitencjariuszem przy Bazylice św. Piotra w Rzymie. Pod-
czas swojej pracy napisał po łacinie historię misji chińskiej: Sinarum Historia (ARSI, 
Jap. Sin. 102-103) oraz Collectanea pro historia Sinica (ARSI, Jap. Sin. 104-105 i 109-111). 
Zob. także: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 7. Paris/Bruxelles, 
Picard/Schepens, 1896, col. 1793 – praca znana tylko specjalistom, nie była publiko-
wana oprócz: Courte relation de ce qui est arrivé au tsar de Moscovie et aux seigneurs de son 
pays, pendant leurs voyages à Rome et autres lieux en 1698, „Études” 2 (1857), s. 505-508; 
E.M. Riviere, Corrections et additions à la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, fasc. IV. 
Toulouse, Chez l’Auteur, 1914-1917 (t. 12 of the „Sommervogel”), col. 831. 

29 Appendix 1, nr 37-39. 
30 Tamże, nr 54-55. 
31 Tamże, nr 64-66. 
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5. Korespondencja

Ważnym obszarem badawczym pomagającym poznać bogate osobo-
wości Rudominy, Boyma, Smoguleckiego i innych jezuitów, ich szero-
kie zainteresowania naukowe oraz problemy, którymi się zajmowali, 
jest zachowana korespondencja zakonników, przechowywana m.in. 
w ARSI (dodać trzeba w tym miejscu, że jezuici zawsze dużą wagę 
przywiązywali do pisanej dokumentacji swojej historii 32, co wyjaśnia, 
dlaczego ARSI Historia Societatis jest w posiadaniu tak szczegółowych 
informacji archiwalnych). W zgromadzonej epistolograficznej spuś-
ciźnie Towarzystwa znajdują się tzw. Indipatae Boyma 33, Rudominy 34 
i Smoguleckiego 35, w których wyrażone jest ich pragnienie i powody 
wyjazdu do Chin. Zachowały się także oryginalne listy do generała 
jezuitów, np. listy Boyma (1652-1658) związane z pierwszą i ostatnią 
podróżą do Europy 36 oraz jeden jego list z czasu powrotu do Azji 37. 
ARSI posiada również oryginalne listy Rudominy napisane w lipcu 
1627 r. w Chinach 38. Również inne listy wspominają o jezuitach pol-
skich w Appendixie, ale nie są pisane przez jezuitów polskich 39. W jed-
nym z takich listów adresowanych do generała jezuitów 40 szczegółowo 
udokumentowana została dyplomatyczna misja ambasadora Boyma 
do Europy: De legatione P. M. Boym 41. 
 Specjalną kategorią listów są Litterarae annuae, zawierające infor-
macje z misji dotyczące państw, przyrody oraz nieznanego w Europie 
świata flory i fauny. Także omawiani jezuici pisali tego typu listy. Na 
uwagę i uznanie zasługuje raport Boyma z Mozambiku. Jest to relacja 
z kilkumiesięcznego pobytu w tym kraju, do którego misjonarz tra-
fił, podróżując z Europy do Chin. Raport został napisany w styczniu 

32 Więcej informacji na temat genezy i charakteru jezuickiej historiografii podaje 
wspomniany archiwista R. Danieluk SJ: Ob communem fructum et consolationem: la 
genèse et les enjeux de l’historiographie de la Compagnie de Jésus. W: Archivum Historicum 
Societatis Iesu 149 (2006), s. 44-56. 

33 Appendix 1, nr 1-8 i 10-14. 
34 Tamże, nr 48-49. 
35 Tamże, nr 63.
36 Tamże, nr 26 i 40. 
37 Tamże, nr 42. 
38 Tamże, nr 52. 
39 Tamże, nr 44-46 i 71. 
40 Tamże, nr 22-25, 28, 31-35 i 41-43. 
41 Tamże, nr 36. 
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1644 r., a wśród rysunków przedstawiających osobliwości tamtejszej 
przyrody zobaczyć można hipopotama 42. Smogulecki wspomniany 
został we włoskiej wersji Litterae annuae z Chin, zbierającej listy z lat 
1651-1652 43. 
 ARSI oprócz listów kierowanych bezpośrednio do generała jezui-
tów przechowuje kopie odpowiedzi generała 44 do polskich jezuitów. 
Ta kolekcja jest również ważna i interesująca, pokazuje bowiem, że 
prośby składano wielokrotnie – Boym na przykład pisał petycje dzie-
sięć razy. Wśród kopii zachowany jest list generała do Smoguleckiego 
z 1631 r. 45

 Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kolekcji 
w ARSI – Necrologi, obejmującej materiały dotyczące Rudominy 46 oraz 
dokumentację jego pism w serii Chinese and Japanese books 47 oraz dwie 
różne opinie odnoszące się do pism Boyma 48 (chodzi o przykład we-
wnętrznej cenzury jezuickiej).

6. Układ rozprawy

Fundamentalnym celem niniejszej rozprawy było przedstawienie życia 
i dorobku trzech wybitnych jezuitów, wywodzących się z XVII-wiecz-
nej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w kontekście dialogu między-
kulturowego, przy uwzględnieniu ich szczególnego wkładu w rozwi-
janie się tej polsko-chińskiej relacji. Niewątpliwie wszystkich trzech 
misjonarzy można uznać za ambasadorów Polski w Państwie Środka. 
Ich działalność zaprezentowana została w pracy na szerokim tle hi-
storyczno-kulturowym, a same Chiny przedstawiono niejako „od we-
wnątrz” – tak, jak je widzieli ówcześni historycy, w tym również Rudo-
mina, Boym i Smogulecki. 
 Wszyscy trzej omawiani misjonarze byli typowymi humanistami 
XVII wieku, którzy dbali nie tylko o swój rozwój duchowy, ale także 
o właściwą kondycję umysłu, co tłumaczy ich dokonania w zakresie 

42 Tamże, nr 16. 
43 Tamże, nr 69. 
44 Por. E. Lamalle, L’archivio di un grande Ordine religioso…, s. 96-97. 
45 Appendix 1, nr 62. 
46 Tamże, nr 56-57. 
47 Tamże, nr 61. 
48 Tamże, nr 27 i 30. 
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nauk matematycznych, przyrodniczych i astronomicznych. W swoich 
poczynaniach kierowali się maksymą św. Ignacego z Loyoli: „Rób tak, 
jakby wszystko zależało do ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało 
do Boga”. Byli uporządkowani wewnętrznie w myśl reguły: „Rzeczą 
mądrego jest porządkowanie”. Zdołali posiąść nie tylko Sapientia hu-
mana, ale również Sapientia divina. Żyli zgodnie ze słowami św. Au-
gustyna: „Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na 
miejscu właściwym”. 
 Tytuł rozprawy Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 
w XVII wieku (na przykładzie misji jezuickich) ma odzwierciedlać dyna-
miczny charakter tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem roli, 
jaką odegrali w nim polscy jezuici. Ich udział w otwieraniu kolejnych 
bram hermetycznej chińskiej kultury wart jest docenienia i upamięt-
nienia. Tym bardziej, że wciąż są mało znani, także wśród polskich je-
zuitów (zagraniczni, skupieni na promowaniu własnych narodowości, 
rzadko są nimi zainteresowani). Niniejsza praca ma ambicję zmienić 
ten stan rzeczy, przywracając im zasłużone miejsce w historii misyj-
nych i kulturowych kontaktów z Orientem. Biografie misjonarzy, ich 
studia, prace, trudności, aspekty formacyjno-zakonne, osiągnięcia ży-
ciowe przedstawione zostały w porządku chronologicznym i udoku-
mentowane stosownymi odniesieniami zarówno do polskiej, jak i obcej 
literatury przedmiotu. 
 Szeroki wachlarz zainteresowań i dorobek omawianych jezuitów 
zebrane zostały w poszczególnych rozdziałach tematycznych, w któ-
rych próbuje się pokazać, jak oni rozumieli kulturę chińską, z językiem 
i mentalnością diametralnie odmiennymi od naszej. Ostatni rozdział 
jest swoistym aggiornamento i koncentruje uwagę na dialogu między-
kulturowym jako obszarze nadziei w spotkaniu Zachodu ze Wscho-
dem i Wschodu z Zachodem W tym miejscu warto zaznaczyć, że trud-
no zgodzić się z tezą Samuela P. Huntingtona 49 (Clash of civilizations), 
mającą stanowić jedyny model spotkania kultury Wschodu i Zachodu. 
W charakterze propozycji badawczych mało przekonujące są zarówno 
postmodernistyczny relatywizm, jak i fundamentalny ekskluzywizm, 
ponieważ nie wnoszą one żadnych kulturowych wartości pozytyw-
nych. Jako racjonalne rozwiązanie jawi się nam w globalnym kontek-
ście, o którym pisze Bassam Tibi, opcja dialogu międzykulturowego 

49 Zob. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, War-
szawa 2005. 
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i międzyreligijnego 50, którą to opcję inkulturacji i dialogu 51 jako pierw-
si w historii Kościoła zastosowali jezuici w Chinach, wyprzedzając Va-
ticanum Secundum o trzy i pół wieku. Fakt ten ma wyjątkowe znaczenie, 
także z tego powodu, że Kościół katolicki na przestrzeni 20 wieków nie 
wchodził w dialog kulturowy i religijny z innymi religiami. Na taki ro-
dzaj społecznego funkcjonowania zdecydowali się jedynie jezuici. 
 Większa część pracy powstała w oparciu o zasady analizy źródło-
wej wypracowane na gruncie hermeneutyki. Krytyczna analiza zebra-
nych materiałów pozwoliła dokonać pełnej interpretacji dorobku wy-
bitnych misjonarzy, pozwoliła również wskazać błędne odczytania ich 
spuścizny odnalezione w pismach wcześniejszych badaczy oraz sko-
rygować niewłaściwe datowanie, z którym czasami można spotkać się 
w literaturze przedmiotu. Wszystko to miało służyć ukazaniu boga-
ctwa dialogujących kultur i prowadzić do syntetyzujących wniosków. 
 Całość literatury przedmiotowej została podana w przypisach 
umieszczonych w pięciu rozdziałach, uzupełnionych wielojęzyczną 
bibliografią. Pracę dopełnia streszczenie w języku angielskim oraz 
aneks, w którym znajdują się pomoce obrazujące drobiazgowość ba-
dań i oddające ich wiarygodność historiograficzną. 

7. Ocena stanu badań

Niniejsza praca, Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 
w XVII w. (na przykładzie misji chińskich), nie mogłaby powstać bez bo-
gatej bazy źródłowej. Biorąc pod uwagę obecny stan badań w Polsce 
i za granicą, należy stwierdzić, że jest ona pierwszym opracowaniem 
naukowym nie tylko pokazującym sylwetki wybitnych jezuitów pol-
skich – Rudominy, Boyma i Smoguleckiego – ale przede wszystkim 
ukierunkowującym czytelnika na kwestię dialogu międzykulturowego 
i między religijnego w perspektywie polsko-chińskiej. Prezentowany 
kulturowy horyzont kontaktów polsko-chińskich oparty został na ana-
lizie źródeł rękopiśmiennych i drukowanych pochodzących z różnych 

50 B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997, s. 148. 
51 Słowo „dialog” (z gr. dialogos – διάλογος) w oficjalnych dokumentach Kościoła 

po raz pierwszy użyte zostało w encyklice Papieża Pawła VI Ecclesiam Suam (6 sierp-
nia 1964), czyli podczas trwania obrad Soboru Watykańskiego II, kiedy to Kościół 
formalnie otworzył się na inne religie niechrześcijańskie – zob. Deklaracja o stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijańskich. W: Sobór watykański II. Konstytucje, dekrety, Dekla-
racje, Pallotinum, Poznań 2002, s. 333-337. 
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miejsc archiwalnych. Przeprowadzenie prac badawczych, opis i inter-
pretację źródeł, poprzedzone zbieraniem i gromadzeniem tematycznej 
literatury przedmiotu, umożliwił fakt, że kulturową tematyką chińską 
w szerokim ujęciu historycznym, teologicznym, filozoficznym, religio-
znawczym zajmuję się od 23 lat. Przez ten czas zgromadziłem wiele 
danych i materiałów, które składając się na cenne prywatne archiwum, 
znacznie wzbogaciły prace badawcze prowadzone w związku z przy-
gotowaniem tej dysertacji. 
 W jej opracowaniu korzystałem ze źródeł bezpośrednich i pośred-
nich. W przypadku tła kulturowego jezuitów polskich w XVII wieku 
było to Archiwum Jezuickie w Krakowie i Wilnie, a także Archiwum 
Jezuickie (Archivum Romanum) oraz zasoby biblioteki Università Grego-
riana w Rzymie i Instytutu Monumenta Serica w Sankt Augustin, gdzie 
poza poszukiwaniami dokonywanymi podczas wspomnianego pięcio-
miesięcznego pobytu naukowego wcześniej przeprowadziłem dwie 
kwerendy, nie tylko w samym Instytucie Sinologicznym, ale również 
w mieszczących się obok Monumenta Serica, a także w pozostałych in-
stytutach, znanych w Europie i na świecie: Anthropos oraz Missions-
wissenschaft, działających przy Philosophisch-Thelogischen Hochschule, 
z których bibliotek korzystałem. Dużą pomoc uzyskałem ze strony 
pracowników biblioteki fakultetu teologicznego, którzy zamawiali dla 
mnie książki z ważniejszych naukowych bibliotek niemieckich. Cenną 
możliwość zdobywania ważnych opracowań dał mi również krótki po-
byt w bibliotece sinologicznej w Lowanium. Pozostałe źródła stanowią 
materiały z bibliotek Tajwanu i moje własne. 
 Propozycja przygotowania niniejszej rozprawy zrodziła się z jed-
nej strony jako odpowiedź na moje osobiste pragnienie intelektual-
ne jako badacza historii kultury chińskiej oraz dialogu kulturowego 
i międzyreligijnego, a z drugiej – jako potrzeba pogłębienia znajomości 
jezuickiej historii oraz pokazania, jaki był wkład Towarzystwa Jezu-
sowego w rozwój nauki i kultury zarówno w Polsce, jak i w Chinach 
w XVII w. Ponadto przyświecał tym moim intelektualnym zmaganiom 
jeszcze jeden cel. Otóż chciałem współczesnym Polakom przypomnieć 
spuściznę wielkich jezuitów i ocalić tym samym dzieło ich życia od 
zapomnienia. 
 Przeprowadzone badania utwierdziły mnie w przekonaniu o kom-
plementarnym charakterze kultur będących przedmiotem mojego zain-
teresowania: polskiej i chińskiej, widzianych z perspektywy działalno-
ści jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w Chinach w XVII 
wieku w zakresie rozwoju nauki. To staranie odnajdywania elementów 
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podobnych w tak dwu odmiennych wszakże środowiskach zaważyło na 
kompozycji pracy. Każdy rozdział, stanowiąc osobna całość tematycz-
ną, zazębia się z kolejnym, służąc przedstawieniu Rudominy, Boyma 
i Smoguleckiego na tle dwóch kultur. Znajdująca się w początkowych 
rozdziałach pracy szczegółowa prezentacja tła intelektualno-duchowe-
go i kulturowo-misyjnego działalności jezuitów polskich w XVII wie-
ku, ze szczególnym uwzględnieniem roli Ratio Studiorum, umożliwiła 
pokazanie ich rozwoju kulturalnego, naukowego i edukacyjnego. Do-
piero na kanwie umiejętnie prowadzonej formacji jezuickiej mogły się 
budzić zainteresowania Chinami i mogła się rozwijać młodzieńcza pasja 
poznawania i zdobywania Chin dla Chrystusa i ewangelizowania przez 
kulturę, a nie odwrotnie – jak na przykład w Europie – tylko przez pro-
klamację Słowa Bożego. Poznanie kultury chińskiej stało się kluczem ot-
wierającym bramy Chin dla jezuitów i Kościoła. 
 W tak zaplanowanej pracy nie mogło zabraknąć również rozdziału 
poświęconego historii Chin i różnicom kulturowym pomiędzy ludźmi 
Wschodu i Zachodu, w którym odmienne wartości kulturowe odnie-
sione zostały do humanizmu chrześcijańskiego w Europie i humani-
zmu konfucjańskiego w Chinach, z przyjmowanymi w tych dwu nur-
tach wzorcami i autorytetami do naśladowania. Nakreśliłem też krótki 
zarys konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu, aby pokazać, do jakich 
Chin wjechali polscy jezuici i jakie trudności napotkali najpierw przy 
Indipetae, a następnie już podczas ewangelizowania ojczyzny Konfu-
cjusza. Ważnym elementem jezuickiej pracy misyjnej było wykorzy-
stywanie w niej zdobyczy nauki. Wprzężenie wiedzy naukowej i po-
tencjału umysłowego misjonarzy w proces ewangelizacyjny stanowiło 
oryginalną i nowatorską metodę wypracowaną przez jezuitów i wyko-
rzystywaną z dobrym skutkiem w Państwie Środka. 
 Na zakończenie przedstawiona została niezwykle istotna kwestia 
wymiany międzykulturowej Zachodu ze Wschodem i Wschodu z Za-
chodem, z pierwszoplanową rolą jezuitów jako prekursorów dialogu 
międzykulturowego i międzyreligijnego w Chinach. Obserwując cały 
ten „obszar nadziei”, którą przynoszą pozytywne zmiany możliwe do 
zaobserwowania w XXI wieku, uważam, że przed Polską i Chinami ot-
wiera się olbrzymia przestrzeń wymiany kulturowej, jak na razie za 
mało wykorzystana przez stronę polską, pomimo otwarcia Instytu-
tu Kultury Polskiej w Pekinie, za to z dużym powodzeniem – przez 
chińską, czego przykładem jest chociażby aktywna działalność czte-
rech Instytutów Konfucjusza: w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu 
i w Opolu. 
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8. Podziękowania

Pragnę podziękować prof. Romanowi Malkowi SVD z Instytutu Sinolo-
gicznego Monumenta Serica za okazaną pomoc, cenne uwagi i konsulta-
cje oraz trafne pokierowanie badaniami prowadzonymi przeze mnie pod-
czas pięciomięsięcznego pobytu w Instytucie w pierwszej połowie 2010 r. 
 Dziękuję również dr. Piotrowi Adamkowi SVD z Sankt Augustin za 
życzliwość, wsparcie i pomoc, na którą zawsze mogłem liczyć w na-
szych kontaktach sinologicznych. 
 Szczególnie jestem wdzięczny Aleksandrowi Stypie, bibliotekarzo-
wi, za jego wytrwałość w poszukiwaniu materiałów do mojej pracy 
i cierpliwe wsłuchiwanie się w moje potrzeby. 
 Prof. Ludwikowi Grzebieniowi SJ dziękuję za cenne wskazówki, 
konsultacje prowadzone na wczesnym etapie moich badań oraz za 
podpowiedzenie mi, że praca będzie pełniejsza, jeśli oprócz osoby An-
drzeja Rudominy uwzględnię w niej również działalność Michała Boy-
ma i Mikołaja Smoguleckiego. 
 Jestem wdzięczny archiwiście, dr. Robertowi Danielukowi SJ, za 
okazaną pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych w Archi-
vum Romanum Societatis Iesu, udzielone wskazówki oraz za jego za-
angażowanie, doświadczenie i konkretną, kompetentną pomoc pod-
czas mojego pięciomiesięcznego pobytu naukowego w Wiecznym 
Mieście na przełomie 2010 i 2011 r. 
 Pracownikom Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzy-
stwa Jezusowego, Biblioteki i Archiwum Jezuickiego w Wilnie oraz Bi-
blioteki Akademii Ignatianum dziękuję za bezinteresowną życzliwość. 
 Prof. Zbyszkowi Markowi SJ jestem wdzięczny za częsty doping 
naukowy. 
 Moim przyjaciołom polskim, włoskim i niemieckim, szczególnie 
z parafii St. Josef i St. Marien Kirche w Gaggenau, dziękuję za inspira-
cję do pracy. 
 Przyjaciołom chińskim dziękuję za pomoc w zgłębianiu mądrości 
i kultury starożytnych Chin. 
 Dziękuję dr. Lechowi Kontkowskiemu SJ za zorganizowanie biblio-
teczki Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 
 Dziękuję również mojej krakowskiej jezuickiej wspólnocie na Prze-
gorzałach za wyrozumiałość i wszelkie wsparcie.
 Wyrażam moją wdzięczność recenzentom i redaktorowi za wymaga-
jące pytania, wnikające w głębię sensu zagadnień i dociekań, pomaga-
jące pokazać istotę wielopłaszczyznowego dialogu polsko-chińskiego. 
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Rozdział 1

Kontekst chiński. Państwo Środka – 
próba rekonstrukcji specyfiki kulturowej 
i klimatu mentalnego

Aby ujrzeć przyszłość, trzeba uchwycić przeszłość
(Konfucjusz)

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie w świat chińskiej starożyt-
ności, próbę rekonstrukcji stanu „zbiorowego umysłu chińskiego” ba-
danego okresu, dokonywaną z założeniem, iż stan ten jest odtwarzal-
ny i dostępny poprzez odwołanie do systemów światopoglądowych 
dominujących w sferach rządzących – konfucjanizmu, taoizmu, bud-
dyzmu. Przedstawione w nim zostaną również wpływy europejskiej 
kultury chrześcijańskiej na kulturę chińską. Ważnym pytaniem jest 
bowiem, na ile chrześcijańskie wartości ewangeliczne zaadaptowały 
się w kulturze chińskiej oraz w jakim stopniu kultura chińska uformo-
wała głosicieli Ewangelii z Europy, jak rozwijał się wzajemny dialog 
kulturowy i naukowy, uwzględniający filozoficzną odmienność, kon-
fucjański humanizm i wartości chrześcijańskie, a także w jaki sposób 
wspomagały go europejskie zdobycze techniczne i naukowe (astrono-
miczne, matematyczne), które wraz z misjonarzami trafiały do Chin. 
Od średniowiecza Europa Zachodnia spoglądała na Państwo Środka 
jako na kraj bogatej historii, nauki i kultury. Wiedza to jednak była bar-
dzo pobieżna i strereotypowa, stąd chęć poznania tego tajemniczego 
świata jawiła się jako jeden z priorytetowych celów europejskich elit 
kulturowych. 
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1.1. Filozoficzne myślenie Wschodu i Zachodu

Filozoficzne systemy myślenia Wschodu i Zachodu różnią się w spo-
sób zasadniczy, bazując na różnych założeniach. W kulturze świa-
ta zachodniego stawia się pytania o tożsamość, o eidos, poszukuje się 
trwałości, niezmienności, aeternum. Myśliciele chińscy szukali zmien-
ności, zgodnie z cyklem zmian 1. Generalnie ludzie Wschodu odzna-
czają się myśleniem naturalistycznym, co znajduje odzwierciedlenie 
w religii i myśli taoistycznej, szintoistycznej, konfucjańskiej, a także 
w buddyzmie hinduskim, w którym widoczne są również elementy 
metafizyczne. Dzięki buddyzmowi, który przywędrował z północnej 
Indii do Chin ok. I wieku n.e., myśliciele chińscy zapoznali się z meta-
fizyką buddyjską. Na Dalekim Wschodzie Indie były pierwszym kra-
jem, w którym wypracowano zasady logiki przeniesione następnie do 
Chin, Japonii i Tybetu 2, aby usystematyzować system myślenia, jako 
uniwersalne narzędzie badawcze dla poszczególnych ludów. Każda 
kultura próbowała i próbuje interpretować zagadnienia egzystencjalne 
i tajemnice człowieka na podstawie religii, filozofii, teologii, medycy-
ny, tradycji i mądrości narodowej. Generalnie na Wschodzie jednostka 
nie realizuje się jako indywiduum, raczej podporządkowana jest całe-
mu społeczeństwu (cecha uniwersalna). Prawdą jest, że w niektórych 
krajach Wschodu naturalne było całkowite podporządkowanie się naj-
wyższemu autorytetowi, cesarzowi albo królowi. Na temat specyfiki 
wschodniego myślenia filozoficznego wypowiadali się również za-
chodni filozofowie, wśród nich Hegel, który zauważył, że Bóg/Absolut 
ma na Wschodzie cechę das Allgemeine (‘uniwersalność’). O specyfice 
religii Wschodu wypowiadał się w sposób następujący:

Podstawową zasadą różnych religii Wschodu jest upatrywanie prawdy je-
dynie w pojedynczej Substancji. Jednostka jako taka nie ma wartości i nie 
jest w stanie jej zdobyć, dopóki działa sama i tylko przez siebie (das An-
nundfürsich Seyende), poza Absolutem. Jednostka może stać się prawdzi-
wie wartościową jedynie przez zjednoczenie się z Substancją, wtedy nie 
jest już jednak ‘Podmiotem’, ale rozpływa się w tym, co nieświadome 3. 

1 A.I. Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 46. 

2 Por. H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, 
red. P.P. Wiener, tłum. M. Kanert, W. Szkudlarczyk-Brkić, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 26. 

3 Tamże, s. 26. 
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 Myślenie ludzi Wschodu jest bardziej myśleniem intuicyjnym, 
głównie u Chińczyków i Japończyków, zaś u ludzi Zachodu dominuje 
najczęściej logiczna argumentacja. Myślenie analityczne to cecha ludzi 
Zachodu, zaś syntetyczne – ludzi Wschodu. Idąc takim tokiem analizy, 
można by dokonać kolejnego podziału w systemie myślenia, że „ludzie 
Zachodu są racjonalistyczni, ludzie Wschodu zaś irracjonalistyczni” 4. 
Oczywiście te zestawienia porównawcze można mnożyć. Zostały tutaj 
pokazane dlatego, aby choć w małym zarysie stworzyć elementarne 
obrazy porównawcze obu kultur, odwołując się do swoistych syste-
mów myśleniani oraz kategorii logiczności vs. nielogiczności. 
 Aby wejść głębiej w system myślenia i rozumienia homo asiaticus 
i homo sinicus, potrzeba sięgnąć do korzeni tej cywilizacji. Fundamen-
tem kultury chińskiej jest język pisany. Dopiero znajomość klasyki 
chińskiej pozwala w pełni odkrywać „duszę Chińczyka”. Takim do-
skonałym kulturowym spichlerzem, w którym przechowywana jest 
wiedza o kulturze danego narodu, jest niewątpliwie język. Stanowi on 
fundament kultury, dzięki niemu może ona przetrwać i ewoluować, 
świadczy o tożsamości narodowej i jest uniweresalnym medium wy-
korzystywanym w komunikacji interpersonalnej. 

1.2. Klasyczne dzieła chińskie – autorytetem 
dla Chińczyków

Dla Chińczyków najwyższym autorytetem i zbiorem wzorów do na-
śladowania są dzieła klasyczne (wieczne), w których zawarte są rów-
nież tak istotne dla nich informacje historyczne. Terminy, które w po-
wszechnym rozumieniu odnoszą się do ludzkiej egzystencji i prawdy 
o człowieku, to jing 經 (‘dzieło klasyczne’), dian 典 (‘kodeks’) i chang 長 
(‘wieczność’) 5. Wiedział o tym Konfucjusz, dlatego pragnął na nowo 
powrócić do tradycji świętych ksiąg chińskich, aby budując na po-
wszechnie uznanej tradycji, doprowadzić społeczeństwo chińskie do 
ładu moralnego i społecznego, poczynając od odnowy rodziny, a przez 
rodzinę – społeczeństwa, łącznie z samym cesarzem, który nazwany 
został synem nieba oraz był panem życia i śmierci wszystkich Chińczy-
ków. Chociaż Chińczycy widzieli w nim mitycznego boga, to w historii 
Chin odnaleźć można cesarzy Huang di 皇帝, którzy często nie byli 

4 Tamże, s. 31. 
5 Tamże, s. 209. 

Historia...3 
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żadnymi wzorami dla społeczeństwa, nierzadko rządzili w okrutny 
sposób przy użyciu przybocznej gwardii cesarskiej, rozbijając wybu-
chające rebelie. Tylko cesarze z pasją, mający szacunek do nauki, po-
trafili rządzić roztropnie, doprowadzając Państwo Środka do jedności 
i umacniając je. Świadectwem ich prestiżu był fakt, że obce kraje, jak 
Japonia, Korea i inne czuły respekt przed Chinami i przejmowały wiele 
z ich kultury, łącznie z pismem chińskim. 
 Kultura chińska w długim procesie historii zawsze odgrywała wy-
jątkowo ważną rolę, 

ponieważ Chińczycy przez wieki w większym stopniu definiowa-
li się i integrowali poprzez jej wytwory, aniżeli politycznie ustanowioną 
państwowość 6. 

Chińczyk pytany o genezę tradycyjnej kultury chińskiej najczęściej 
w odpowiedzi sięga do wielkiej historii Chin, wyrażając tym samym 
dumę z bycia Chińczykiem. Wskazuje na cesarzy chińskich, których 
traktowano jako autorytety etyczne, często ich deifikując. Zbyt wielka 
duma narodowa sprawiła, że obywatele Chin na przestrzeni wieków 
wywyższali swój kraj, umniejszając wartość innych, a swoją ziemię na-
zwali zhongguo 中國 – Państwo Środka. 
 W intelektualnych kołach naukowców chińskich szczególnie wiele 
uwagi poświęca się dwom stanowiskom, z których pierwsze traktu-
je o istocie tradycyjnej kultury chińskiej, czyli o dobrych obyczajach 7, 
drugie o humanizmie 8. Rdzenną kulturę chińską tworzyły obyczaje, 
ryty 9, ceremonie, etykieta (li 利) i normy etyczne (li zhi 利志). Najważ-
niejszą myślą starożytnych Chin było li 利, czyli reguły życia ozna-
czające zysk, korzyść jako podstawowy zbiór systemów społecznych 
i politycznych. Etykieta (li) ukazywała wartość hierarchiczną i pozy-
cję społeczną klasy rządzącej, która z kolei wymagała posłuszeństwa 
od klas niższych – zgodnie z moralnością konfucjańską. Chińczycy od 
czasów starożytnych akceptowali istniejący porządek społeczny z wy-
różnieniem poszczególnych klas społecznych. Tak samo jak w rodzinie 

6 J. Konior, Zagadnienie „grzechu” w kulturze chińskiej, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2006, s. 32-34. Zob. także: L. Kasarełło, Totemy życia. Chińska literatura w poszuki-
waniu korzeni, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2000, s. 21. 

7 H. Waldenfels, Nuovo Dizionario delle Religioni, traduzione dalla seconda ed-
izione tedesca (1988), Milano 1933, s. 150. 

8 Tamże, s. 22. 
9 M. Chang, A historical sketch of Christianity in China, Taipei 1985, s. 3. 
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oczekuje się posłuszeństwa młodszych wobec starszych, tak w pań-
stwie klasy niższe powinny być posłuszne wyższym. Była to chiń-
ska przynależność klasowa, której nawet buddyzm nie był w stanie 
zmienić. Rodzina odgrywała najważniejszą rolę w życiu Chińczyka, 
a jej władza obejmowała cały naród i politykę. W życiu rodzinnym za-
wsze ogromną wagę przywiązywano do ceremonii i kultu przodków. 
Ta orientacja religijna wskazywała „grupę połączoną więzami pokre-
wieństwa jako wzór porządku społecznego, to znaczy jako sieć blisko 
połączonych ze sobą ról” 10. Duchom przodków przypisuje się cechy 
numinotyczne albo ludzkie, ale nie uwzględnia się wyraźnej granicy 
podziału między tym, co boskie, a tym, co ludzkie, co jest zresztą typo-
we dla całokształtu myśli chińskiej. Kult przodków miał znaczenie spo-
łeczne i ekonomiczne, które musiał zaakceptować buddyzm, aby z ko-
lei on sam mógł być włączony w strukturę społeczeństwa chińskiego 
jako obcy, przybyły z Indii system religijny. W kulcie przodków zawar-
ta jest istota pokrewieństwa, która w perspektywie społecznej mogła 
wpływać na porządek polityczny. W starożytnych Chinach funkcjo-
nował tzw. porządek lineażowy, który mógł stanowić podstawę orga-
nizacji wojskowej. Wydaje się, że grupy lineażowe odegrały główną 
rolę w „tworzeniu fundamentów struktury państwowej w Chinach” 11, 
a także, jako mające mocne podstawy religijne, mogły zostać ukierun-
kowane na osiągnięcia tak Gesellschaft, jak i Gemeinschaft, czy też, co 
także jest możliwe, mogły przyczynić się do „ukształtowania natury 
miasta we wczesnej chińskiej cywilizacji” 12.
 Konfucjusz doszedł do wniosku, że „li 利, czyli korzyść, jest nie-
zależna od człowieka, jest niejako jego przeznaczeniem” 13. Starożytny 
obyczaj (li) zawiera dworską drobiazgowość obrzędów, stosownie do 
każdej okoliczności. Można przyjąć, że jest odpowiednikiem naszego 
savoir vivre’u. Sztywność obyczajów etykiety (li) zakłada niezmienność 
ceremoniału. Zwraca się jednak także uwagę na kontekst sytuacyjny, 
dlatego też li może być elastyczne; jego zmienność jest jednak możli-
wa tylko wtedy, gdy zostają zachowane zasady moralne, dzięki czemu 
zostanie też zachowana harmonia. Harmonia połączona jest z ładem 
społecznym i to nie tylko w odniesieniu do człowieka, ale również do 

10 B.I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, tłum. M. Komorowska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 24.

11 Tamże, s. 28. 
12 Tamże, s. 29.
13 J. Konior, Zagadnienie „grzechu” w kulturze chińskiej…, s. 31. 
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konfucjańskiego obrazu świata, w którym istnieją trzy paralelne po-
ziomy: Kosmos, społeczeństwo i ciało ludzkie. „Obyczaj reprezentuje 
współgranie konieczne dla istnienia i funkcjonowania społeczeństwa, 
a wiedza o tej harmonii jest powiązana z wiedzą o harmonii ciała i har-
monii Kosmosu” 14. Dużą wagę Chińczycy przywiązywali do współ-
życia w zgodności formalnej, a starożytna myśl chińska rozważała 
chińskie problemy z punktu widzenia antropocentryzmu (humani-
zmu), można zatem zaryzykować stwierdzenie, że starożytni Chiń-
czycy traktowali wszystkie rzeczy antropomorficznie, nie pojmując 
człowieka przedmiotowo 15. W starożytnej myśli chińskiej uznawano 
wartość jednostki. Niewątpliwie antropocentryzm przyczynił się do 
utylitaryzmu i pragmatyzmu, przez co zasadniczo różnił się od kon-
cepcji filozofów scholastyków. Chińczycy z natury zawsze byli prak-
tyczno-utylitarni, dlatego badacze chińscy zajmowali się moralnoś-
cią, polityką, sposobami zarządzania ludźmi, czyli tym wszystkim, co 
może prowadzić do upragnionego sukcesu. Nie rozwinęli logiki 16, tak 
jak np. Hindusi, ponieważ nie była im potrzebna, to znaczy nie była 
praktyczna – nie sprowadzała się bezpośrednio do życia. Natomiast 
każda kategoria, którą się zajmowali, oparta była na poglądach prag-
matycznych. Podobnie było z chińską historiografią. Dlatego pisarze 
chińscy bardziej koncentrowali się na praktycznym realizmie niż na 
elementach mitologicznych, których nie ma za dużo w tekstach chiń-
skich 17. Typowy przykład może stanowić sam Konfucjusz, który py-
tany o śmierć, odpowiada: „Nie wiem, czym są narodziny, skąd za-
tem mogę wiedzieć, czym jest śmierć?” 18. Poglądy Konfucjusza nie są 

14 A. Wójcik, Cnotą czy prawem? – spór legistów z Konfucjuszem. W: Uniwersalne war-
tości etyczne w różnych kulturach, Materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, 
Kraków, 7-8 czerwca 1993, red. B. Szymańska i J. Pawlica, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 1993, s. 155. 

15 H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu…, s. 235. 
16 Logikę należy tutaj rozumieć jako sposób myślenia empirycznego, ale też – od 

strony formalnej – indukcyjnego i dedukcyjnego, mającego związek z uniwersalny-
mi cechami w warunkach społeczno-psychologicznych. 

17 Tamże, s. 235. 
18 Dialogi konfucjańskie 論語, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M.J. Künstler 

i Z. Słupski, Ossolineum, Wrocław, Warszawa 1976, r. XI, 11. Dzieło zawieraja mak-
symy, aforyzmy i krótkie przypowieści spisane przez uczniów Konfucjusza, praw-
dopodobnie w drugim pokoleniu. Składa się z dwudziestu ksiąg podzielonych na 
rozdziały. Większość pomieszczonych w nim tekstów zbudowanych jest z jednego 
zaledwie zdania, np.: 子日 – „Tak i tak”. Znak 日 oznacza słońce, jest archaiczny 
i pokazuje za pomocą kreski słowo wychodzące z ust. Znak子 odnosi się do Kon-
fucjusza. Zgodnie z tradycją oznacza dziecko, ale tego znaku używa się również 
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odosobnione.  Podobnie odpowiadali inni filozofowie chińscy, których 
wysoko ceniono za ich umiłowanie rozumu, a nawet otaczano kultem. 
Dla nich również życie po śmierci było obojętne. Dla Konfucjusza nie 
było aż tak istotne przyszłe życie, ponieważ sam zaangażowany był 
w nabrzmiałe problemy moralne i polityczne swojej epoki. Problema-
tyka eschatologii nie istniała w myśli chińskiej. Przyjmowali, że naro-
dziny i śmierć to naturalne prawo natury. Chińską mentalność zawsze 
cechowało zainteresowanie światem doczesnym, swoje religie trakto-
wali na sposób świecki i typowo dla nich utylitarny. Pokazuje to histo-
ria Chin po przyjęciu buddyzmu czy też trudności z przyjmowaniem 
chrześcijaństwa 19. Ma to związek z tym, że filozoficzne systemy religii 
chińskich nie odnoszą się do koncepcji grzechu i zależności od Absolu-
tu. Słusznie pisze de Groot, że 

większość ceremonii odprawianych przez Chińczyków i zachowywanych 
przez nich zwyczajów nie może być przyjęta przez inne narody świata. 
Wyjątek stanowią te, które żyją w niecywilizowanych regionach 20. 

 Cechą chińskich religii jest ich świecki charakter z elementami ma-
gii i zabobonów. Mają one wymiar synkretyczny i, co warte podkre-
ślenia, od początku swojej historii towarzyszyły i towarzyszą Chiń-
czykom w ich codziennym życiu. Efektem tego jest fakt, że niektórzy 
cesarze bez jakichś większych moralnych rozterek byli jednocześnie 
buddystami, taoistami i konfucjanistami. Te relacje między wyznania-
mi wyklarowały się w historii na tyle, że już w czasach starożytnych 
konfucjanizm uznano za jedyną i właściwą religię, odrzucając inne wy-
znania. Dzięki temu konfucjańska klasa panująca mogła zachować do-
minującą pozycję w narodzie. 

w odniesieniu do mędrców – por. A. Zee, Połykając chmury. Rzecz o chińskim języku 
i podniebieniu, tłum. A. Molek, Oficyna Wydawnicza Buki, Piaseczno 2008, s. 206-207. 
Podobnie jak uczniowie Buddy spisali jego naukę, tak samo uczynili apostołowie, pi-
sząc Ewangelię. Dialogi konfucjańskie to krótkie przypowieści sapiencjalne, historyjki 
z życia wzięte. Chociaż znamy mądrość nauczania mistrza Konfucjusza, to jednak 
nic nie możemy powiedzieć o jego wykształceniu. Hegel w swoich Wykładach z hi-
storii filozofii krytycznie przedstawił Konfucjusza, jako kogoś gorszego od Cycerona. 
Uważał on, że Konfucjusz niczego nie wnosi do badań filozoficznych i spekulacji, 
oprócz doktryn moralnych. Nie ma w jego filozoficznej refleksji logiki myślenia, 
argumentacji i uporządkowanej wiedzy – szerzej na ten temat zob.: G.W.F. Hegel, 
Wykłady z historii filozofii, t. 1, przeł. S.F. Nowicki, Warszawa 1994, s. 172; Y. Layma, 
China, HNA, New York 1975, s. 392-393. 

19 H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu…, s. 242. 
20 Tamże. 
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 Nawet pobieżna lektura dzieł chińskich myślicieli pozwala na 
stwierdzenie, że Chińczykom chodziło zawsze i przede wszystkim 
o „zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka” 21. Człowiek jako 
istota społeczna w celu tworzenia harmonii powinien współżyć z in-
nymi ludźmi, ponieważ 

człowiek nie może się łączyć w społeczeństwie z ptakami i zwierzętami. Je-
żeli nie będzie współżył w społeczności z innymi ludźmi, to z kimże miał-
by współżyć? 22.

 Kiedy w starożytnej Grecji Platon i Arystoteles snuli wizje ideal-
nego państwa, na Dalekim Wschodzie Konfucjusz poprzez swoje na-
uczanie nakreślił pierwszą wizję cywilizowanego państwa chińskiego, 
które z barbarzyńskiego chaosu przerodziło się w uporządkowaną 
strukturę państwową, opartą na obyczaju (li). Początkowa legalistycz-
na państwowość nie przyniosła długoterminowych rezultatów, ponie-
waż konfucjanizm umocnił swoją pozycję i zrealizował swoją wizję, 
„w której nie prawo i racja stanu, lecz obyczaj harmonizował ludzkie 
współdziałanie” 23. Etykieta (li) nie polegała na okazywaniu uczucia, 
ale na zewnętrznych normach postępowania, określając granice postę-
powania w szczerości i lojalności, pomagając w tworzeniu hierarchii 
rodzinnej i społecznej. Również sam Konfucjusz wspomina o potędze 
(li) w swoich Dialogach: „Kto by ten obrzęd wyjaśnić umiał, ten nie 
miałby z rządzeniem światem większej trudności niż ze spojrzeniem 
na to. I pokazał swoją dłoń” 24. 
 Oprócz li ważna był muzyka (yue 樂), będąca czynnikiem jednoczą-
cym ludzi. Konfucjusz wyjątkowo cenił muzykę i podał ją jako jeden 
z elementów dobrej edukacji człowieka szlachetnego (junzi), którego 
stan każdy może osiągnąć, pod warunkiem, że opanuje klasykę chiń-
ską i przede wszystkim będzie poznawał i naśladował starożytnych 
(xue 學). Zgodnie ze słowami mistrza: „Przekazuję jeno nauki starożyt-
nych, lecz sam niczego nie tworzę” 25. Spełniając te warunki, bez wzglę-
du na pochodzenie społeczne może stać się szlachetnym. Jeśli zaś nie 
opanuje wymienionych rzeczy, pozostanie tylko ‘małym człowiekiem’ 
(xiaoren 小人). Ten sposób myślenia ma bardzo długą tradycję, którą 

21 Tamże, s. 237. 
22 Dialogi konfucjańskie…, r. XVIII, 6. 
23 A. Wójcik, Cnotą czy prawem…, s. 148. 
24 Dialogi konfucjańskie…, r. III, 11. 
25 Tamże, r. VII, 1.
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przekazywano następnym pokoleniom zarówno drogą ustną w formie 
opowiadań (gushi 故事), jak i poprzez różnego rodzaju wydawnictwa. 
 Z etykietą związany jest ważny element kultury chińskiej, stano-
wiący o stylu życia, moralności i systemie społecznym, który przetrwał 
w historii Chin parę tysięcy lat. Główną zasadą w obyczaju chińskim 
były relacje podporządkowania (guanxi 關係), które odpowiadały za 
więzy pokrewieństwa tak w rodzinie, jak i w narodzie. Relacje, bez 
których społeczeństwo chińskie nie potrafiłoby funkcjonować, obejmu-
jące wspólne „interesy i emocje, praktykę i strukturę, jednostki i spo-
łeczeństwo, kulturę i politykę ekonomiczną, zmiany i kontynuację” 26. 
Rodzina ma strukturę zhierarchizowaną, co jest wynikiem wpływu 
konfucjanizmu, czyli zależności wobec wyższego, co w konfucjani-
zmie nazwane zostało (xiao 孝) – ‘miłość synowska’, postrzegana cza-
sem także jako ‘nabożność synowska’. Należy to rozumieć jako ‘miłość 
rozumną z obowiązkiem szczerości’ (xin 信), realizującą się również 
w upomnieniach i napominaniach. Konfucjańska szczerość to okazy-
wanie takich uczuć, jakie powinno się mieć w konkretnej sytuacji. To 
sprzyja przyjęciu postawy, w której „(…) kryją się oczywiste zalążki 
oportunizmu” 27. Gdy konfucjanizm staje się oficjalną ideologią pań-
stwową, zostaje ustanowione prawo, według którego nie można ze-
znawać w sprawie sądowej przeciwko rodzicom, a nawet krewnym 28. 
W całość włączona jest jedna z podstawowych cnót konfucjańskich – 
lojalność (zhong 忠) względem swojej rodziny. W taki oto sposób w tra-
dycyjnych Chinach narodziła się koncepcja świata (tianxia guan 天下觀) 
połączona z koncepcją państwa (guojia guan 國家館) związanego z kon-
cepcją klanu (jiazu guan 家族關). 
 W chińskiej koncepcji humanizmu człowiek nie był traktowany 
jako istota odpowiedzialna za swoje czyny, ale stanowił podmiot re-
lacji i powiązań bliższych i dalszych, podlegający grupie społecznej. 
Tak było na przykład z kultem przodków, który był wyłącznie rodzin-
ny i tylko męski. Cesarz zwany Synem Nieba również był złączony 
z przodkami w zależności rodzinnej. Starożytną kulturę chińską cha-
rakteryzowało „współistnienie trzech sfer wierzeń i związanych z nimi 
kultów: sfery ogól nokrajowego oddziaływania Niebios, sfery lokalnych 
wpływów bóstw chtonicznych i sfery indywidualnych, rodzinnych 

26 A. Smart, Guanxi, gifts and learning from China…, s. 559.
27 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2007, s. 74.
28 Tamże.
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wpływów zmarłych przodków” 29. Należy dodać, że w głównych nur-
tach myśli chińskiej te kierunki były milcząco akceptowane. Odwrot-
nie w humanizmie europejskim. Różnicę między filozofią zachodnią 
a filozofią chińską można scharakteryzować krótko: na Zachodzie – ja 
i społeczeństwo, natomiast w Chinach – społeczeństwo i ja. W filozo-
fii zachodniej na pierwszym miejscu stawiana jest jednostka, a w chiń-
skiej – społeczność 30. To wyraźny przejaw prymatu grupy nad jednost-
ką, która, de facto, nigdy się tam nie liczyła. 
 W opracowaniach naukowych skupiających się na określaniu kwint-
esencji kultury chińskiej przewagę zyskuje koncepcja „praktycznego 
rozsądku” (shiyong lixing 使用理性), inaczej „bezpośredniego racjona-
lizmu” (zhiguan lixingzhuei 只關注欸) 31. Inną teorią jest teoria „trzech 
jedności” (san e heyi 桑額和一), mówiąca o „harmonii między niebem 
i człowiekiem” (tian ren ge yi 天仍惡意), między wiedzą i działaniem (zhi 
xing heyi 知行合一), a także między światem wewnętrznym i zewnętrz-
nym (qing jing heyi 情境合一) 32. W chińskich kołach naukowych wiele 
miejsca poświęcono roli i znaczeniu konfucjanizmu w historii Chin, 
z którą homo sinicus się utożsamia. Wśród istotnych elementów modelu 
przedstawionego w opozycji do modelu europejskiego wymienia się: 
zachowanie harmonii z naturą bez dominacji nad nią – z czym raczej 
utożsamiany jest paradygmat homo europeus; przywiązywanie dużej 
wagi do więzi międzyludzkich (guanxi 關係) – gdy tymczasem uwa-
ża się, że przedstawicieli świata zachodniego cechuje egoizm; istnienie 
w chińskiej mentalności „dróg środka” (zhongyoung 中庸) – będących 
z kolei w opozycji do wyróżniającego się na Zachodzie materializmu 
(tak przynajmniej jest to oceniane z chińskiej perspektywy). Niewąt-
pliwie przywiązanie do zasad konfucjańskich pomogło Chińczykom 
zachować tożsamość narodową, a konfucjanizm trwający niemal trzy 
tysiąclecia zostawił niezatarty ślad nie tylko w Chinach, ale również 
w Korei, w Wietnamie i Japonii. Nic więc dziwnego, że te kraje stawały 
się konfucjańskimi, natomiast sam konfucjanizm nabierał cech lokal-
nych, stając się „japoński” bądź „koreański” 33. 

29 Tamże, s. 67. 
30 Tamże, s. 69. 
31 L. Kasarełło, Totemy życia…, s. 23. 
32 Tamże, s. 23
33 A.I. Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego…, s. 12. 
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1.3. Konfucjanizm

1.3.1. Humanizm konfucjański (孔夫會意)

Konfucjanizm w Państwie Środka, wprowadzony i rozwijający się 
głównie w epoce Zhou 周朝 (dynastia Zhou: połowa XI wieku p.n.e. – 
256 p. n. e), zdeterminował nie tylko ustrój społeczny, ale również na-
kreślił typowy chiński styl myślenia, działania i zarządzania. Owocem 
tego wpływu były normy etyczne, zasady postępowania i funkcjono-
wania w społeczeństwie, których uosobieniem miał być władca pań-
stwa. Sam Konfucjusz nie był twórcą tych zasad, raczej przekazicie-
lem mądrości i tradycji swoich przodków. Opierając się na antycznej 
mądrości chińskiej, pozostawał wiernym tradycji, gdy mówił: „Prze-
kazuję jeno nauki starożytnych, lecz sam niczego nie tworzę. Ufam 
starożytności i miłuję ją” 34. Dialogi konfucjańskie zawierają także słowa: 
„Pieczołowicie pielęgnuję mądrość starożytną: czyż nie zdołam osiąg-
nąć tego, że w milczeniu zapamiętuję, czegom się nauczył ze staro-
żytnych, naśladuję i nigdy nie odczuwam znużenia?” 35. Konfucjusz 
patrzy na siebie dość krytycznie, dając temu wyraz w następującym 
stwierdzeniu: „Martwi mnie to, żem cnoty nie dość kultywował, żem 
starożytnych naśladując, nie umiał do końca nauki wyjaśnić; żem nie 
zdołał naprawić tego, co jest we mnie niedobre” 36. 
 Jak powstał konfucjanizm? Dlaczego odegrał kluczową rolę w histo-
rii Chin? Jak wyjaśnić tajemnicę jego wpływu nie tylko w Chinach, ale 
również w Japonii, Korei i w innych krajach azjatyckich? Historia Chin 
w niektórych momentach jest zagmatwana i stanowi niemałą trudność 
dla badaczy. Właściwie każdy kryzys nie tylko jest momentem słabości 
i upadku, ale także wzrostu, z którego się wychodzi i podnosi. Wska-
zuje na to chiński znak wei ji 危機. Pierwszy jego człon, wei 危, oznacza 
kryzys, a drugi, ji 機 – to, że zawsze można z niego wyjść. Jak pokazuje 
nam historia różnych religii, czas kryzysów był również czasem po-
wrotów do korzeni, wyzwalających nowe siły drzemiące w narodzie. 
Tak było z konfucjanizmem, który jako czynnik integrujący połączył 
naród w jedno, kładąc tym samym fundament dla przyszłości Chin. 
Epoka przemian połowy I tysiąclecia p.n.e. to czas, kiedy stare normy 

34 Dialogi konfucjańskie…, r. VII, 1, s. 77. 
35 Tamże, r. VII, 2.
36 Tamże, r. VII, 3. 
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i tradycje odchodziły bezpowrotnie do przeszłości, rodziły się nowe 
idee, odpowiadające w pełni nowej chińskiej strukturze społecznej 37. 
 Konfucjanizm dążył do zbudowania idealnego społeczeństwa, 
zgodnego z niebiańskim porządkiem, poprzez przestrzeganie obo-
wiązków wynikających z hierarchii społecznej, z rygorystycznym 
zachowaniem tradycji, ładu i harmonii. Przez swoje idealistyczne za-
łożenia posłuszeństwa społeczeństwa wobec władcy ułatwił przyję-
cie i zaadaptowanie wiele wieków później nowego systemu władzy 
w Chinach – komunizmu. 
 Żadna z wielkich tradycji filozoficznych, oprócz chrześcijaństwa, 
nie poświęciła więcej uwagi zagadnieniom etycznym niż filozofia 
chińska. Potwierdza to często formułowaną opinię, że filozofia chińska 
jest bardziej „praktyczna”, bardziej związana z codziennością, ze świa-
tem widzialnym, doświadczalnym i namacalnym, ze „sprawami tego 
świata”, niż myśl grecka czy indyjska. Chińczykom bardziej chodziło 
o kwestie związane z właściwym działaniem w świecie, a nie zagad-
nienia metafizyczne czy epistemologiczne, dotyczące istnienia i po-
znawalności bytu. Z wyjątkiem mało znanej elitarnej Szkoły Nazw 38 
ani jedna ze starożytnych szkół filozoficznych w Państwie Środka nie 
uznawała intelektualnego dociekania prawdy za cel sam w sobie. Co 
oznacza prawda dla konfucjanisty? Dla niego prawda ma wartość 
o tyle, o ile prowadzi do słusznej postawy etycznej i umacnia ją w co-
dziennym życiu. W historii konfucjanizmu jego przedstawiciele róż-
nie odpowiadali na pytanie o to, co decyduje o słuszności postępowa-
nia – jego intencje czy skutki, intuicyjna spontaniczność czy zgodność 
z normami? Wszyscy natomiast byli zgodni co do tego, że właściwie 
działa tylko ten, kto opiera się na właściwych zasadach. Za te zasady 
byli odpowiedzialni konfucjaniści. W Chinach, w przeciwieństwie do 
Europy, nie rozpowszechniła się religia objawiona, która – tak jak ju-
daizm, chrześcijaństwo czy islam – ugruntowałaby etykę woli trans-
cendentnego bóstwa. Ostatecznych norm i kryteriów postępowania 
konfucjanista, a praktycznie każdy Chińczyk, będzie raczej poszuki-
wał w otaczającym go świecie, w społeczeństwie i przyrodzie. Właśnie 

37 Por. L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin, tłum. A. Bogdański, PIW, War-
szawa 1974, s. 110-111. 

38 Chin. ming jia 名家. Tak w chińskiej tradycji nazywa się starożytnych myślicieli, 
zajmujących się m.in. problematyką stosunku nazw do rzeczywistości, kwestiami 
poprawnego rozumowania oraz paradoksami logicznymi. Podobne zainteresowa-
nia przejawiali również przedstawiciele innych kierunków, m.in. moiści, taoiści czy 
eklektycy. 
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tam będzie w stanie odnaleźć wzór posłuszeństwa, który wprowadzi 
w jego życie perspektywę absolutu. 
 Ideologia Konfucjusza, ceniona i darzona szacunkiem, wykształciła 
w Chinach klasę dominującą – literatów, wysokich urzędników, zwa-
nych mandarynami, którzy w swojej szlachetności i lojalności 39 mieli być 
wzorem dla podwładnych. Klasie tej należałoby przypisać idiom chiński 
géwùzhìzhī 格物致知 40, co oznacza: „Badać naturę rzeczy, wytrwale zdo-
bywać wiedzę”. Myśl tę dobrze obrazują Dialogi konfucjańskie 論語:

Służenie mądremu władcy (bo takiemu tylko służyć się godzi) jest obo-
wiązkiem człowieka szlachetnego 41 i to go różni od prostaka siao-ren 小人. 
Po to, by właściwie spełniać swe obowiązki, szlachetny 42 nie musi posiąść 
wielu szczegółowych umiejętności. Te są potrzebne prostakowi, który speł-
nia w społeczeństwie funkcje służebne i tylko poddaje się wpływowi cnoty 
swojego księcia, jak trawy, które uginają się pod wpływem wiatru. Czło-
wiek szlachetny powinien być lojalny (chung 忠) wobec władcy i szcze-
ry (xin 信), tak jak szczery i lojalny ma być wobec rodziców. We wszyst-
kich swych czynach i słowach (a słów zbędnych winien się wystrzegać 
we wszystkim) ma się on kierować prawością i sprawiedliwością 義, lecz 
więzy winien sobie narzucić przez przestrzeganie obyczaju li 禮. Podsta-
wowym obowiązkiem urzędnika jest przestrzeganie, napominanie wład-
cy, dbałość o to, by nie popełnił czynów niezgodnych z tym, co nakazuje 
obyczaj li 禮. W tym przejawia się wierność poddanego, jego szczerość mą-
drość i prawość 43. 

Mistrz Konfucjusz nauczał przede wszystkim czterech rzeczy: właści-
wej postawy, właściwego postępowania, wierności (chung 忠) i szcze-
rości (xin 信) 44. Jego wędrowne nauczanie skłania do refleksji. Taki 

39 Słowo „lojalny” pochodzi z j. łacińskiego: legalis – zgodny z prawem. Słownik 
języka polskiego przywołuje w tym kontekście znaczenia ‘praworządny’ i ‘prawo-
myślny’ – zob. Słownik języka polskiego, red. E. Polański, WN PWN, Warszawa 2003. 
U Konfucjusza – zob.: Dialogi konfucjańskie…, s. 25. 

40 Zob. <http://www.chiny.pl/chengyu.php>. 
41 W rozumieniu Konfucjusza „szlachetny” to taki, który jest ren 仁 – dobrze wy-

edukowany, kochający ludzi: „(…) a znaczy to, że w każdym człowieku powinien do-
strzegać bliźniego… Humanitarność, dostrzeganie w człowieku tego, co w nim jest 
wartościowe, lecz również umiejętność widzenia jego wad i ułomności nie po to, by 
z nich szydzić, lecz po to, by samemu podobnych uniknąć i bliźniego od nich odwieść. 
Ren 仁 jest bowiem jedną z głównych cnót człowieka, a zarazem jego podstawowym 
obowiązkiem wobec całego otoczenia” – zob. Dialogi konfucjańskie…, s. 26. „Jeżeli czło-
wiek umieścił swoje serce w ren 仁, będzie wolny od zła”– mówi Konfucjusz. 

42 Na temat szlachetności wiele wyczytać można w Dialogach konfucjańskich. 
43 Por. Dialogi konfucjańskie…, s. 25-26. 
44 Por. tamże, s. 82. 
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 poziom mądrości Konfucjusz osiągnął po przeżyciu lat siedemdzie-
sięciu. Zdobył mądrość 智慧. Okazuje posłuszeństwo Niebu. Pozostaje 
wolny od norm zewnętrznych. Ten stan mógł osiągnąć dzięki długolet-
niej, żmudnej dyscyplinie zewnętrznej 45. 
 Słowo ren 仁 46 można tłumaczyć na wiele sposobów: ‘życzliwość, 
łaskawość, miłość, altruizm, dobroć, miłosierdzie, współczucie, do-
skonała cnota, człowieczeństwo’. W konfucjanizmie wyrażenie ren 仁 
nie tylko stanowi moralną, najwyższą jakość, ale także wzór człowie-
ka szlachetnie idealnego (junzi 47), raczej niedościgły. Ren jest nie tylko 
kręgosłupem konfucjanizmu, zajmuje również bardzo wysoką pozy-
cję w taoistycznej 48 i buddyjskiej skali wartości 49. W buddyzmie słowo 
ren 仁 przez długi czas było formą grzecznościową odnoszącą się do 
samego Buddy. Oznaczało godność i zacność człowieka, a także świą-
tynię lub pagodę 50. Nie ma wątpliwości, że konfucjańska idea ren 仁
wpłynęła na rozwój myśli buddyjskiej, skoro jest przytaczana w mo-
ralnej świadomości buddyjskiej w całym wszechświecie 51. Niektórzy 
konfucjaniści 52 krytycznie odnoszą się do pojęcia ren 仁, a także do 
odśrodkowych transcendentalnych i kwietystycznych postaw w bud-
dyzmie, wskazując, że u tych buddystów ren oznacza raczej „sympa-
tyczne uczucie w stronę innych” 53. Jednym z nich jest Hsieh Liang-tso 
(1050-1130), który tak opisał świadomość ren 仁:

Co  to jest 仁? To, co jest żywe, jest 仁, a to, co jest umarłe, nie jest 仁. Na-
zywamy paraliż ciała nieświadomością czucia, nieobecnością 仁 (…). Ci 

45 Por. tamże, s. 118. 
46 J. Konior, Zagadnienie „grzechu” w kulturze chińskiej…, s. 136.
47 Chin. Junzi – człowiek szlachetny, o wysokim poziomie moralnym. 
48 Taoistyczny filozof Ko Hung (253-333) włączył słowo ren 仁, jako cnotę kar-

dynalną, do filozofii taoistycznej. 仁 jest wrodzone – por. C.A. Moore, The Chinese 
Mind, Essentials of Chinese Philosophy and Culture, University of Hawaii, Honolulu 
1967, s. 154. 

49 W.T. Chan, The Evolution of the Confucian Concept Jen, „Philosophy East and 
West”, Journal of Orient and Comparative Thought, SVD, Research Institute, Tokyo, 
t. IV, 1955, nr 4, s. 295.

50 Tamże, s. 295. 
51 Tamże, s. 308. 
52 Termin ru oznacza etymologicznie ‘literata’, człowieka obeznanego z kulturą 

i obyczajami (w anglojęzycznej literaturze konfucjańskich intelektualistówużywa się 
w tym kontekście słowa literati). Rujia 儒家 – wyraz odnoszący się do ‘wykształco-
nych literatów’; w j. polskim niektórzy używają w tym znaczeniu określenia „ucze-
ni-literaci” albo „literaci konfucjańscy”. 

53 W.T. Chan, The Evolution of the Confucian Concept Jen…, s. 312. 
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buddyści, którzy rozumieją to żądanie, odkryli prawdziwą naturę, i już 
tam nie ma nic więcej do odkrycia. Skutkiem tego finalny rezultat tkwi 
w nieprawdziwości i w absurdzie. Studenci szkoły konfucjańskiej obser-
wowali te rzeczy, dokonując specjalnego wysiłku 54. 

 Prawe życie związane jest z ren 仁, jest jego nieodłączną częścią, 
a także funkcji, jaką pełni ono w rodzinie czy społeczeństwie – dzięki 
czemu jest się o tyle szlachetniejszym od innych istot 55. Filozofię kon-
fucjańską można zinterpretować jako miłość mądrości z pragnieniem 
uczenia się. Xue 學 oznacza uczenie się, a zhexue 哲學 – uczenie się 
filozofii i sztuki życia, by zostać mądrą i światłą osobą. Dla Konfucju-
sza uczenie się jest zasadniczym elementem życia, służącym temu, by 
praktycznie rozwiązywać jego problemy. Uczenie się, praktykowanie 
nauczania powinno stać się naszym radosnym doświadczeniem 56.
 W porządku konfucjańskim każdy ma do spełnienia określoną rolę. 
Konfucjanizm organizuje społeczeństwo 57 i jego hierarchię pomiędzy 
zwierzchnictwem a jego podporządkowaniem. Jednostka powinna 
dostosować się do ustalonych norm społecznych (konfucjańskich), 
które sprawdzone w historii, stają się gwarantem ładu społecznego. 
I tak podwładny ma dostosować się do przełożonego, w rodzinie mąż 
jest zwierzchnikiem żony, synowie są posłuszni ojcu. Władca powi-
nien postępować godnie, aby były kultywowane cnoty i zachowywa-
ne normy etyczno-moralne. Stosowne postępowanie, dobry przykład 
połączony z cnotami zapewnia władcy władzę. Zgodnie z maksymą 
Konfucjusza: „Trzeba, by władca postępował tak, jak się godzi władcy, 
minister – jak przystoi ministrowi, ojciec – jak ojcu należy, a syn 58 – 

54 Tamże, s. 313.
55 Por. Chenyang Li, On the Relation between Li 禮 and ren 仁 in Confucius’ Analects. 

W: Philosophy East and West, A Quarterly of Comparative Philosphy, vol. 57, nr 3, Hawaii 
2007, s. 311-329. 

56 A.S. Cua, Emergence of Chinese Philosophy. W: Comparative Approaches to Chinese 
Philosophy, red. Bo Mou, Burlington 2003, s. 5.

57 W koncepcji konfucjańskiej społeczeństwo da jia 大家 jest wielką rodziną, choć 
„zróżnicowaną pod względem pozycji i funkcji, wszyscy zgodnie pracują na rzecz 
dobra wspólnego. Konfucjanizm nie próbuje jednak tworzyć socjalistycznej wspól-
noty, w której rzeczywiście wszyscy mają być dla siebie jak bracia i siostry” – J.L. Liu, 
Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, tłum. 
M. Godyń, WUJ, Kraków 2010, s. 16. Najważniejsze są tutaj więzy rodzinne – należy 
kochać i mieć głęboki związek ze swoją rodziną. 

58 Synowski pietyzm xiao 孝 – w dawnych Chinach cnota kardynalna: „W szerzej 
rozumianej relacji syn-ojciec zawierało się odniesienie do zależności poddany-cesarz. 
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po synowsku” 59. W ten sposób konfucjanizm określa pięć istotnych 
relacji ludzkich: ojciec – syn, władca – poddany, mąż – żona, star-
szy brat – młodszy brat, przyjaciel – przyjaciel. Dzięki realizacji tych 
cnót w codzienności dostępujemy cnoty pietyzmu (xiao 孝), lojalności 
(zhong 忠) i szacunku (jing 敬). Dlatego człowiek może współpracować 
w utrzymaniu porządku społecznego, „którego podstawą i wzorcem 
jest porządek kosmiczny” 60. W nauce konfucjańskiej na szczególne 
rozróżnienie i wyróżnienie zasługuje głównie król-władca (wang 王) 
i święty-mędrzec (shengren 聖人). Rodzina w takim ujęciu jest 
podstawą porządku konfucjańskiego, w której powinien panować ład 
i porządek. Jeśli tak się stanie, to – według teorii Konfucjusza – będzie 
również ład społeczny w Państwie. Przy założeniu, że jego teoria jest 
dobra, i tak wydaje się trudna do zrealizowania, jak pokazuje historia 
Chin. Konfucjusz zastosował tutaj zbyt duże uproszczenie i nadmierny 
optymizm. Konfucjaniści, wskazując na władcę w swojej Wielkiej nauce 
Da Xue 大學, zalecali mu, aby wiernie przestrzegał trzech zasad 61:

 1. Okazywał prawy i czysty charakter. 
 2. Troszczył się o ludzi (lub ich „odnawiał”). 
 3.  Dążył do najwyższego dobra (przy takim sposobie myślenia mo-

ralność i polityka są nierozłączne). 

 Ocena społeczna wspólnoty była tak ważna, że utrata dobrej opinii, 
dobrego imienia i szacunku prowadziła do „utraty twarzy” (dioulian 
丟臉). W czasie cyklu dynastycznego niewątpliwie znaczny wpływ 
na poziom publicznego morale i psychologii społecznej miała auto-
sugestia 62. Utrzymanie się dynastii przy władzy było całkowicie uza-
leżnione od „zachowania twarzy” albo „utraty twarzy” (dioulian 丟臉).
 Dla Konfucjusza niezwykle ważna była nauka. O wadze, jaką do niej 
przykładał, będąc nauczycielem narodu chińskiego, świadczą jego sło-
wa: „Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie 

Konfucjanizm wyliczał dwadzieścia cztery przykłady synowskiej nabożności” – por. 
W. Olszewski, Chiny, zarys kultury, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2003, s. 91. 

59 Por. Dialogi konfucjańskie…, s. 121. Mottem politycznym konfucjanistów było 
powiedzenie: „W środku mędrzec, na zewnątrz król”. 

60 R. Malek, Człowiek (ren 人), „Chiny Dzisiaj” R. IV (2009), nr 1 (10), s. 42.
61 J.L. Liu, Wprowadzenie do filozofii chińskiej…, s. 16-17; Y. Layma, China…, 

s. 394-395. 
62 J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, tłum. T. Lechowska, Z. Słupski, 

MARABUT, Warszawa 2003, s. 47. 
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stracił tego, co już osiągnąłeś” 63. Podobny zresztą obraz jego stosunku 
do tej cnoty wyłania się z świadectwa pomieszczonego w Dialogach:

Gdy miałem lat piętnaście, skupiłem swe wysiłki na nauce. Gdy osiągną-
łem lat trzydzieści, ustaliły się me zasady, zaś w wieku lat czterdziestu nie 
znałem już wahań. W wieku lat pięćdziesięciu pojąłem wolę Niebios. Gdy 
osiągnąłem wiek lat sześćdziesięciu, rozumiałem wszystko, co się kryło 
za tym, co mówiono mi. Dopiero gdy dożyłem lat siedemdziesięciu, mo-
głem iść za pragnieniami mego serca, nie przekraczając przy tym żadnej 
z reguł 64 (子曰: 吾十有五而志于學, 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 
六十而耳順, 七十而從心所欲, 不踰矩).

 Konfucjusz zawsze stawiał na naukę, samodyscyplinę, wymagając 
najpierw od siebie. Cały ten gigantyczny proces rozwoju myśli mo-
żemy zaobserwować na podstawie tych kilku zdań i tego, do jakich 
osiągnięć doszedł. Tym wszystkim podzielił się ze światem. Stworzył 
skarbnicę mądrości, tym samym zostawiając niezatarty ślad nie tylko 
w kulturze i filozofii chińskiej, ale także poza nią w innych krajach Azji, 
a nawet na innych kontynentach. Ciągle na nowo jest poznawany, od-
krywany i porównywany z innymi ludźmi wielkiego formatu, którzy 
tworzyli historię. Niewątpliwe, patrząc na historię Wielkiej Azji, Kon-
fucjusz, Budda i Mahomet mieli na tę część świata ogromny wpływ 
nie tylko kulturowo-historyczny, ale również polityczny. Najbardziej 
znana jest nauka Konfucjusza i Buddy, mniej zaś Mahometa. Wpraw-
dzie mahometanie w historii Chin byli i są nadal, nigdy jednak religia 
muzułmańska nie opanowała Chin. Chińczycy zawsze byli oporni wo-
bec tego, co stanowi obce ciało względem kultury Państwa Środka. Jak 
każda religia i kultura wnosi pewne nowości w daną kulturę, tak Ara-
bowie rozbudzili zainteresowanie podróżami morskimi, a ostatecznie 
poszerzyli horyzonty geograficzne Chińczyków 65. 
 Konfucjusz urodził się w Chi-fu, w prowincji Szantong 山東, w miej-
scu walki człowieka z przyrodą, gdzie powodzie zalewały wiele poła-
ci tego kraju (co znajduje odzwierciedlenie już w samej nazwie pro-
wincji: Shan 山 – góra, teren górzysty; dong 東 – Wschód; wszystkie 
główne miasta w Chinach, w zależności od położenia, mają oznaczony 
w swojej nazwie kierunek geograficzny). Już jako dziecko, młodzieniec 
i dorosły mężczyzna Konfucjusz był bystrym obserwatorem zjawisk 

63 Aforyzmy chińskie, wybrał i przeł. z j. chińskiego M.J. Künstler, Warszawa 1977, 
s. 13. 

64 Dialogi konfucjańskie…, r. II, s. 460. 
65 M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, Iskry, Warszawa 1983, s. 5. 
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nieujarzmionej przyrody, z którą ówcześni nie mogli sobie dać rady. 
Ze zjawisk przyrody wyciągał wnioski, dostrzegał harmonię natury, 
ale też walkę człowieka o przetrwanie toczoną z mocami sił natury, nie-
ustannie poszukując odpowiedzi na pytanie o ich znaczenie.
 Jedną z zasług cesarza Han Wudi 66 漢武帝, zasiadającego na Tro-
nie Smoka, było ustanowienie konfucjanizmu jako oficjalnej ideologii 
państwowej, celem wzmocnienia władzy i lepszego zarządzania całym 
terytorium Chin. Konfucjanizm wówczas 

przyswoił sobie wiele z religii, ceremoniału oraz przesądów nieharmonizu-
jących z naukami konfucjanizmu poprzedzającego epokę „Walczących Kró-
lestw”, czyli z wczesnymi naukami Konfucjusza, Mencjusza oraz Xunzi 67.

Nadzór nad całością zadania, polegającego na „konfucjanizowaniu Pań-
stwa Środka”, powierzono Dong Zhongshu 董仲舒, uczonemu kon-
fucjańskiemu. Konfucjaniści, jako najbardziej elitarna, wykształcona 
i wpływowa klasa w Chinach, przejęli kontrolę nad rządami w państwie. 
Odwołano się do woli Nieba i Ziemi, które uznano za najważniejsze, 
a cesarz jako Syn Nieba tę wolę miał wykonywać. Dzięki scentralizowa-
niu władzy i powierzeniu administracji państwowej nadwornym uczo-
nym konfucjańskim wcielano w życie doktryny ideologii konfucjańskiej, 
uznanej oficjalnie za państwową. Cesarz Wu 武 wysoko cenił naukę, dla-
tego też rekrutacja na urzędników państwowych odbywała się poprzez 
sprawdzian wiedzy, jako jedną z metod kwalifikacyjnych. Miał świado-
mość, że im bardziej będzie wykształcona elita klas wyższych – arysto-
kratycznych, tym łatwiejszym będzie zarządzanie państwem. Cesarz nie 
mógł rządzić jedynie przy pomocy siły (wu 武). Użycie siły oznaczało, 
że wszystkie inne metody zawiodły. Potrzebował pomocy wykształco-
nych konfucjanistów, według których dobry władca powinien odzna-
czać się cnotą (de 德), aby lud akceptował jego rządy, a on sam zyskał 
sympatię i poparcie społeczeństwa, jako godny, kierujący się dobrym 
postępowaniem i dbający o powierzony mu lud. Zadaniem konfucja-
nistów-filozofów było kierowanie i wpływanie na decyzje władcy, cho-
ciaż w scentralizowanej strukturze społecznej oni sami okazywali się 
słabi, uzależnieni, dbający o swój interes i lepszą pozycję na dworze. 

66 Hàn Wudì (漢武帝) – cesarz Wu z dynastii Han; okres jego rządów uważany 
jest za czas największego rozkwitu dynastii. Han Wudi to dosłownie ‘Cesarz (di) 
wojskowy/waleczny (wu) z dynastii Han’.

67 H. Gene Blocker, Ch.L. Starling, Filozofia japońska, tłum. N. Szuster, Kraków 
2008, s. 79.
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Jak trafnie zauważył William Theodore Barry w książce The  trouble with 
Confucianism 68, ich wpływ i znaczenie były słabe, stąd nazwa ru 儒 69 – 
„słabych”. Nie jest łatwo być prorokiem we własnym kraju, dlatego też 
i konfucjaniści potrzebowali zwolenników, którzy stanowiliby dla nich 
ochronę. Natomiast sami powinni byli stanowić wzór cnoty i męstwa 
dla cesarza i ludu. Wyraził to mistrz Konfucjusz:

Kto cnotą (de 德) rządy sprawuje, jest jak gwiazda polarna, co sama w miej-
scu pozostaje, a wszystkie gwiazdy wokół niej krążą. Lud od zła stroni, 
choć nie wie, co to wstyd, gdy się nim poleceniami (zheng 政) kieruje, a ka-
rami (xing 刑) zrównać się stara. Lecz wie on, co to wstyd, i prawym się sta-
je, gdy się nim cnotą (de 德) kieruje, a obyczajami (li 禮) zrównać się stara 70. 

 Prawdą jest, że historię Chin rzeźbił konfucjanizm 71. Bez niego Chin 
nie da się do końca zrozumieć, ponieważ wniósł on trwałe wartości w bo-
gatą cywilizację chińską. I chociaż pozostaje w centrum uwagi i podję-
tych w niniejszej pracy dociekań, to jednak odnotować należy również 
niemały wpływ na kulturę chińską taoizmu i buddyzmu. Ten ostatni, 
którego początki datowane są na I wiek n.e., z trudem przebijał się, aby 
zaistnieć jako obce ciało w innych religiach i filozofiach 72. Sojusznika 
znalazł w taoizmie, ale nigdy w konfucjanizmie. Może dlatego zyskał 
pewną podporę i wsparcie, aby zapuszczać coraz to głębsze korzenie na 
ziemi chińskiej i ostatecznie zakorzenić się tam na zawsze, ale modyfi-
kując się dla wymogów kultury. W Chinach nie utrwalił się on w swojej 
pierwotnej formie, jak np. w Tybecie, gdzie pozostał niezmieniony. 

1.3.2. Czasy Konfucjusza

Konfucjusz urodził się 27 sierpnia 551 r. w Chi-fu, w prowincji Szan-
tong 山東. Jeśli wierzyć tradycji, to żył tylko 72 lata, zmarł bowiem 
w 479 r. p.n.e. Trudno jednak bez zastrzeżeń przyjąć ten przekaz 

68 W.T. de Barry, The trouble with Confucianism, Harcover 1991. W książce autor 
wyjaśnia rolę konfucjanizmu w Chinach i jego dzisiejsze znaczenie dla społeczeń-
stwa chińskiego i Azji.

69 Rujia 儒家 – pełna nazwa konfucjanizmu.
70 Dialogi konfucjańskie…, s. 41.
71 Lam Kai-yin, Qian Mu’s Historical Methods of Testing the Truth – Through the 

Examp les of Qian’s early Studies of Confucius. W: 人文中國學報 Sino-Humanitas, 
vol. 15, Hongkong University, Hongkong 2006, s. 57-85.

72 Por. N. Hakamaya, Odrzucenie fałszywego buddyzmu, „Politeja”, Sudia Bud-
dyjskie, nr 4 (18), 2011, s. 209-218.
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 choćby z uwagi na to, że liczba 72 „od czasów pradawnych była liczbą 
magiczną” 73, zatem w tym przypadku możemy też mieć do czynie-
nia z takim magicznym metaforyzowaniem rzeczywistości przez wy-
korzystanie numerologii. W Chinach od początku historii do dzisiaj 
istnieje wiele utartych, używanych na co dzień powiedzeń, które ob-
cokrajowiec już na samym początku poznaje i zapamiętuje, ponieważ 
weszły na stałe w codzienne zwyczaje mowy potocznej i funkcjonowa-
nia życia Chińczyków. Np. chabuduo 74 差不多 ‘mniej więcej’,  meikuansi 
沒關係 ‘nic nie szkodzi’, haikei 還可以 ‘może być’. Są to wyrażenia, któ-
re poznajemy od samych Chińczyków. Przykład ten dosyć dobrze od-
daje ich myślenie, mówienie i działanie. 
 Konfucjusz od dzieciństwa obserwował zmaganie się człowieka 
z niezwyciężoną naturą, z częstymi powodziami. Mieszkał w księstwie 
Lu, typowym dla swojej epoki w Chinach. Upadek księstwa Lu spo-
wodował rozdzielenie rodów na: Meng, Ki oraz Szu. U jednego z tych 
rodów ojciec przyszłego myśliciela, pochodzący ze starej, podupadłej 
rodziny arystokratycznej, pełnił funkcje urzędnicze. Jeszcze jako dzie-
cko Konfucjusz stracił ojca zostając sierotą. Dosyć wcześnie się ożenił, 
w wieku zaledwie dziewiętnastu lat, z kobietą z rodu Chi-Kuan, z kra-
ju Sung. Nie wiadomo, czy miał jedną żonę. W tamtych czasach wie-
lożeństwo było zjawiskiem powszechnym. Nie wiadomo również, ile 
miał dzieci. Źródła podają, że miał syna (któremu nadano imię Li, czyli 
Karp, ponieważ otrzymał w prezencie od księcia Chao z Lu karpia) 
oraz córkę 75. Poza tymi danymi nie dysponujemy inną wiedzą o jego 
rodzinie. Otrzymał wykształcenie, a jego pierwsze stanowisko to do-
zorca spichlerza. Niewątpliwie został obdarzony niezwykłymi talen-
tami, skoro już wtedy mówiono o jego wiedzy, sile przekazu. Wyko-
rzystał je jako pasterz, urzędnik i księgowy 76. W wieku czterdziestu 
trzech lat rozpoczyna pisanie swojego klasycznego dzieła literackiego, 
składającego się z sześciu tomów: Ody, Księgi, Księgi Przemian, Księgi 
obyczajów, Księgi Muzyki i Kroniki Jesieni 77. Zostaje również głównym 

73 M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza…, s. 63.
74 Wyrażenie to wzięło swój początek od nazwiska (差) i imienia (不多) Chińczy-

ka, który w taki sposób działał i zapewne często utożsamiał w mowie swoje imię 
i nazwisko z tą postawą.

75 Por. M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza…, s. 70.
76 Dialogi konfucjańskie…, r. IX, 6.
77 Konfucjusz, Dialogi, reprint wydania z 1976 r., HACHETTE, Warszawa 2008, 

cz. I, s. 11. Warto w tym miejscu poruszyć kwestię autentyczności rekonstrukcji kla-
sycznych dzieł konfucjańskich. Na problem ten zwraca uwagę Künstler: „Przy tej 
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urzędnikiem miasta Chung Tu w Lu, w rok później – urzędnikiem ro-
bót publicznych, a ostatecznie – Najwyższym Urzędnikiem wymiaru 
Sprawiedliwości państwa Lu 78. Porzuca jednak służbę i zostaje nauczy-
cielem dla wszystkich tych, którzy pragną wiedzy 79. Pozostaje wierny 
swoim ideałom, pomimo cynizmu i brutalności świata. Podania gło-
szą, że założył w stolicy ok. 530 r. szkołę 80, która była pierwszą szkołą 
filozoficzną w Chinach. Postąpił tak, ponieważ kierował się poczuciem 
odpowiedzialności za cywilizację, która w jego czasach doznała kry-
zysu. Nie był to kryzys stagnacyjny, jakie Chiny przeżywały w ubie-
głych wiekach – wręcz przeciwnie, w owych czasach Państwo Środka, 
chociaż politycznie rozbite i pogrążone w konfliktach wewnętrznych, 
dokonywało wielkiego skoku cywilizacyjnego. Chociaż upadła wła-
dza centralna (królowie z dynastii Zhou, panującej w latach 1121-221 
p.n.e., od dawna nie wywierali żadnego istotnego wpływu na liczne 
feudalne księstwa) i rosły zagrożenia ze strony państw „barbarzyń-
skich” (jak nazywano wszystkie kraje spoza zlewiska Żółtej Rzeki), 
kultura chińska rozwijała się imponująco, jak nigdy wcześniej. Kon-
fucjusz dostrzegał zachodzące procesy zmian, które w epoce Walczą-
cych Królestw (403-221 r. p.n.e.) miały przekształcić cywilizację chiń-
ską. Przemijały czasy, kiedy relacje międzyludzkie były regulowane 
przez niekwestionowane obyczaje, w których przekazana przez przod-
ków tradycja usprawiedliwiała istniejący porządek. Autorytet władcy 
i dziedzicznej szlachty coraz bardziej przestawał być bezwarunkowy. 
Z jednej strony w nowoczesnych, „postępowych” księstwach starano 
się wprowadzić w narastającą anarchię spisane kodeksy praw, nadzo-
rować i karać społeczeństwo za pomocą metody prawa, z drugiej jed-
nak dochodziły do głosu wybitne jednostki, które dzięki wrodzonej 
charyzmie zyskiwały posłuch wśród społeczności i wpływały na po-
litykę, stając się osobistymi doradcami władców – ich pozycja w na-
turalny sposób wzrastała w gminie, ale ich rady nieraz pozostawały 
w całkowitej sprzeczności wobec obowiązujących norm ustanowio-
nego prawa. Dla Konfucjusza obydwie zasady były nie do przyjęcia. 
Uważał, że należy znaleźć złoty środek pomiędzy przywiązaniem do 

rekonstrukcji łatwo można było coś dodać, gdzie indziej coś pominąć… Okazuje się, 
że z pięćdziesięciu rozdziałów klasycznej Księgi dokumentów tylko trzydzieści można 
uznać za autentycznie prehanowskie, reszta to falsyfikaty z okresu dynastii Han” – 
por. M.J. Künstler, Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego, Dialog, Warszawa 2007, s. 85.

78 Tamże, s. 11-12.
79 Tamże, r. II, 4.
80 M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza…, s. 71.
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stałych wartości a poczuciem odpowiedzialności w świecie zmieniają-
cym się, stawiającym nieustannie człowieka przed koniecznością no-
wych wyborów, które nadadzą sens nowej jakości życia. Z zasady był 
konserwatystą i z szacunkiem odnosił się do tradycji – gloryfikował 
zwyczaje królestwa Zhou z czasów jego świetności, a także opiewał 
jego legendarnych założycieli (królów Wen i Wu oraz księcia Zhou – 
ok. XII w. p.n.e.). Był przekonany, że nie zostanie przywrócony po-
rządek i harmonia w państwie, jeśli kolejne pokolenia nie będą uczyć 
się od „starożytnych”. Jednocześnie, choć temu zaprzeczał w słowach 
„przekazuję, ale nic nie tworzę” 81, był też twórcą nowych idei. Powra-
cał do źródeł historycznych, czyli do początków, interpretował lekce-
ważoną i zapomnianą tradycję w taki sposób, aby odpowiadała wymo-
gom nowych czasów, które potrzebowały nowych wyzwań, szukając 
nowego moralnego absolutu. Był świadom, że powrót do zalecanej 
tradycji i wypełnianie obrzędów nie wystarczają, by nazwać człowie-
ka „szlachetnym” (jun zi 君子). Powiedział: „Szlachetny nie jest jak 
zwykłe narzędzie, powinien wiele się nauczyć, aby zdobyć mądrość 
i sztukę życia” (君子不器) 82. Przyznawał sam, że wiedza o starożyt-
nych rytuałach jest niepełna i niepewna. Wyraźnie oddzielał od sie-
bie „służenie duchom”, cześć oddawaną sacrum oraz „Drogę” (dao 道), 
czyli etykę – godne postępowanie dla dobra ogółu. Od elit dynastii 
Zhou Konfucjusz przejął wiarę w Niebo (Tian 天) – nieosobowe bó-
stwo czuwające nad porządkiem wszechświata i kierujące ludzkim lo-
sem. W spisanym zbiorze Analektów (Lun yu 論語) wyraża się o Niebie 
jako o ostatecznym gwarancie wartości moralnych. Gdy jego życie było 
zagrożone ze strony zawistnego i mściwego ministra, miał wypowie-
dzieć następujące słowa: „Niebo stworzyło we mnie cnotę. Cóż może 
uczynić mi Huan Tui?” (天生德於予) 83. Przywołane zdanie można 
uznać za pierwszą  określoną wypowiedź chińskiego filozofa w kwe-
stii pochodzenia norm etycznych. Określenie to jawi się jako zbieżne 
z chrześcijańskim kręgiem kulturowym, gdzie źródłem i strażnikiem 
wartości jest transcendentna Najwyższa Istota. Do człowieka zaś nale-
ży realizowanie i utrwalanie ich w życiu. W innym zaś miejscu stwier-
dza, że „człowiek może poszerzyć  Drogę, ale nie tak, by Droga [sama 
z siebie] mogła poszerzyć człowieka” (人能弘道,非道弘人) 84. Słowa 

81 Dialogi konfucjańskie…, r. VII, 1.
82 Tamże, r. II, 12.
83 Tamże, r. VII, 23.
84 Tamże, r. XV, 29.
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Konfucjusza nie są jasne. Najpraw dopodobniej należy je interpretować 
w taki sposób, że moralność i etyka, dzięki którym człowiek realizuje 
w pełni swoje człowieczeństwo i staje się w pełni człowiekiem, zależą 
tylko i wyłącznie od wysiłków jednostki – zgodnie z pedagogiką kon-
fucjańską. Ich metafizyczny kontekst jest nieistotny. Każdy z nas może 
zostać „szlachetnym”, ponieważ posiada wszystko wewnątrz siebie. 
Celem rozwinięcia potencjału należy pozytywnie ukierunkować się na 
innych. W tym miejscu konfucjanizm różni się od rodzimego taoizmu 
a także buddyzmu, które zalecały samodoskonalenie przez indywidu-
alną kontemplację oraz dyscyplinę umysłu i ciała. Dla Konfucjusza naj-
ważniejszą cnotą było człowieczeństwo – ren 仁, ale rzadko o niej mó-
wił wprost. Należy tę jego myśl tak rozumieć, że aby w pełni poznać tę 
cnotę, należy wcielić ją w życie. Jeden z jego najzdolniejszych uczniów, 
Zeng Zi, objaśnił, że rozmyślania mistrza spaja jedna nić: „Droga na-
szego Mistrza składa się po prostu z lojalności i wzajemności” 85. Dla 
niego istnieje uniwersalna zasada życiowa, czyli wzajemność (shu 恕): 
„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” 86 – słowa, które także defi-
niują ren 87. Konfucjusz, zapytany ponownie, czym jest człowieczeń-
stwo, odpowiedział: „miłością do ludzi” (愛人) 88. Słowa Konfucjusza 
są identyczne, jak słowa Jezusa w Ewangelii. W etycznym programie 
Konfucjusza – Wielkiej Nauce (Da Xue 大學), jednym z najważniejszych 
tekstów klasycznego konfucjanizmu – znajdujemy słowa przypisywa-
ne wspomnianemu Zeng Zi:

Tego, czego nienawidzisz po swej prawicy, nie czyń tym po lewicy, i tego, 
czego nienawidzisz po lewicy, nie czyń tym po prawicy. To się nazywa za-
sadą węgielnicy 89. 

To zdanie odpowiada całkowicie złotej regule w cywilizacji judeo-
chrześcijańskiej, jak również stanowi zasadę złotego środka w etyce 
Arystotelesa albo imperatyw kategoryczny w etyce Kanta. Konfucja-
nista nie potrzebuje nakazów i zakazów, ponieważ pomocą służy mu 
wspomniana wyżej zasada. Celem konfucjańskiej nauki (xue 學) jest 
posługiwanie się umiejętnością (zdolnością) samodzielnego rozezna-
wania i podejmowania właściwych wyborów. Dzięki swym moralnym 

85 Tamże, r. IV, 15.
86 Tamże, r. XV, 24.
87 Tamże, r. XII, 2.
88 Tamże, r. XII, 22.
89 Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001, s. 49.
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możliwościom konfucjanista rozpoznaje odpowiedni kierunek postę-
powania i nie zmieni go ze względu na osobiste motywacje. Czyni wy-
łącznie to, co należy uczynić, a nie to, co leży w jego interesie. Taka 
postawa etyczna została przez Konfucjusza nazwana prawością (yi 義). 
To, co decyduje o wartości człowieka, to nie wiedza, inteligencja, do-
bre urodzenie czy bogactwo, ale prawość: „Szlachetny wie, co jest pra-
we. Człowiek mały wie, co jest korzystne” (君子喻於義, 小人喻於利) 90. 
Konfucjusz kieruje się instynktem słusznego działania, nie poszukuje 
metafizycznych zasad moralności, a także nie analizuje sytuacji prak-
tycznych. Nie jest moralnym absolutystą, ani też nie jest relatywistą. 
Potrafił obiektywizować siebie, swoich uczniów, znane postacie z jego 
czasów i ze starożytności. Dostrzegał wartości w etycznej postawie 
konkretnego człowieka wobec świata, także w relacji własnych obo-
wiązków wobec rodziców, przyjaciół czy państwa. Drogi, po której 
idziemy, nie można oddzielić od konkretnego człowieka, dlatego nie 
potrzebujemy rozprawy abstrakcyjnej. Można jej doświadczyć oso-
biście poprzez wytrwałe samodoskonalenie, w codziennym wysiłku, 
w cnotliwym działaniu, wprawiając słowa w czyn. Jeśli tak będziemy 
czynić, to nagrodą dla nas będzie nie tylko poczucie spełnionego, mo-
ralnego obowiązku, ale także osiągnięcie pełni człowieczeństwa: „Kto 
rano usłyszał Drogę, wieczorem może umierać” 91. 
 W szkole, którą założył Konfucjusz, uczono nie tyle filozofii, przy-
najmniej na początku, ile raczej wszystkiego, co służyło ogólnemu 
wykształceniu – czyli „sześciu sztuk, obyczajów, muzyki, strzelania 
z łuku, powożenia wozem, pisma i rachunków” 92. Szkoła powoli prze-
chodziła proces reformy, stając się filozoficzną. Tę przemianę dobrze 
ilustrują następujące zdania z Dialogów:

Mistrz rzekł: Nie jestem mądry z przyrodzenia. Przekazuję jedynie nauki 
starożytnych, lecz sam niczego nie tworzę. Ośmielam się nawet przyrów-
nać siebie do owego P’enga (子曰: 非生而知之者, 好古敏以求之者也) 93. 

Konfucjusz był wymagający wobec swoich podopiecznych, uczył ich, 
jak być kreatywnym i samodzielnym w myśleniu i działaniu, co także 
potwierdzają zapisy z Dialogów:

90 Dialogi konfucjańskie…, r. IV, 16.
91 Tamże, r. IV, 8.
92 M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza…, s. 72.
93 Dialogi konfucjańskie…, r. VII, 19.
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Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną my-
śleć, a nie uczyć się niczego (子曰 學而不思則罔, 思而不學則殆) 94. 
Prawdziwa wiedza polega na tym, że jeżeli coś wiesz, to przyznaj się, iż 
wiesz. Oto jest wiedza (子曰: 由、誨女知之乎。知之爲知之, 不知爲不知, 
是知也) 95. 
Kto dawną wiedzę pielęgnuje i nową bez ustanku zdobywa, ten może być 
nauczycielem (子曰：温故而知新, 可以爲師矣) 96. 

Powyższe „sapiencjalne” przykłady pokazują główne idee szkoły filo-
zoficznej, której założycielem był sam mistrz. Nic dziwnego, że sława 
jej rosła i szybko zyskała miano szkoły elitarnej, znanej na terenie ca-
łego kraju. 
 Nauczanie w szkole przerwała śmierć matki w 528 r., gdyż w ów-
czesnych czasach żałoba wynosiła około 27 miesięcy 97. Po tym okre-
sie mistrz Konfucjusz powrócił do kontynuowania nauczania swoich 
wychowanków, wgłębiając się w antyczną mądrość chińską. Powoli 
zaczynał być sławny w całym kraju, nikomu nie odmawiając godziwe-
go przyjęcia. Sam zresztą o tym pisał: „Nie zdarzyło się jeszcze, bym 
swych nauk odmówił, ilekroć ktoś sam do mnie przybył i przyniósł 
w darze choćby jedną wiązkę suszonego mięsa” 98 – takiej zapłaty wy-
magano wówczas od kandydatów na uczniów. Przyjmował na swoich 
uczniów przedstawicieli wszystkich warstw społecznych. Jak podaje 
tradycja, miał ich około trzech tysięcy, wywodzących się zarówno z ro-
dów arystokratycznych, jak i biedoty wiejskiej. W historii Chin zaj-
muje zaszczytne miejsce, docenia się jego zasługi i uważa za „mistrza 
mistrzów” w rozwoju edukacji i kultury Chin. Zasługi położone na 
polu reformy systemu kształcenia sprawiły, że „nieprzypadkowo na-
zywa się go pierwszym chińskim krzewicielem oświaty” 99. Niemniej 
nie udało się mu przeprowadzić reform społecznych, dlatego nie jest 
uważany za reformatora społecznego. Raczej odniósł porażkę na tym 
odcinku. Jego ideały społeczne i moralne nie zostały wcielone w ży-
cie. W jego pięknych myślach współcześni widzieli „utopię społeczną 
i anachronizm” 100. On sam zresztą nie uważał się za reformatora, „ani 

94 Tamże, r. II, 2, 15.
95 Tamże, r. II, 17.
96 Tamże, r. II, 11.
97 M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza…, s. 72.
98 Cyt. za: L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 111.
99 Tamże, s. 112.
100 Tamże, s. 45.



56 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

za twórcę oryginalnej myśli, lecz tylko za odnowiciela i obrońcę chylą-
cej się ku upadkowi starożytnej tradycji” 101. Raczej należałoby go uznać 
za konserwatystę szukającego społecznej harmonii, jedności oraz spo-
sobów mądrego rządzenia w państwie. Wskazywał na rzetelność pra-
cy i nauki – jako elementów służących dobru wspólnemu. W swoich 
naukach piętnował wady społeczne, takie jak: chciwość, przekupstwo, 
walkę o władzę, odchodzenie od zasad moralnych. W przemyśleniach 
mistrza uderza rzeczywistość ziemska, ale „mimo to miał ogrom-
ną wiarę w Niebo i w misję, którą mu ono powierzyło, a mianowicie 
przyniesienie światu sprawiedliwości” 102. Co prawda uznawał auto-
rytet w starożytnych mędrcach, jednak przesadne, z nabożnym piety-
zmem odnoszenie się do nich, nie znajdowało u władców aż takiego 
posłuchu i zrozumienia. Niektórzy myśleli, że zbyt głęboko sięga do 
starożytności, szukając celu samego w sobie. Należy jednak przyznać 
rację Konfucjuszowi, że trzeba sięgać do historii, aby wyciągać wnio-
ski na teraz i na przyszłość. W dziejach ludzkości można znaleźć wiele 
przykładów na to, że wielu wybitnych społecznych reformatorów nie 
było rozumianych przez sobie współczesnych i że rzadko zdarza się, 
żeby prorok oglądał owoce swoich nauk za swojego życia. Tak też było 
i z Konfucjuszem. Ziarno zasiane w umysłach Chińczyków wydawało 
coraz to większy plon po śmierci mistrza. Jak każdy kraj potrzebuje 
autorytetów do swojego wzrostu duchowego i moralnego, tak dla ów-
czesnych Chinczyków autorytetami takim byli starożytni przodkowie, 
uczeni, filozofowie na czele z Konfucjuszem – do którego przez wieki 
będą się odwoływać pokolenia, szukając afirmacji swoich poglądów, 
właściwych wyborów, zachowania tego, co chińskie. Niejednokrotnie 
też w historii Chin doktryna Konfucjusza była krytykowana czy wręcz 
atakowana, jak choćby w antykonfucjańskiej kampanii polityczno-
-propagandowej. Wymownym przykładem krytyki Konfucjusza jako 
myśliciela reprezentującego ustrój „niewolniczy” dał Yang Rong-guo, 
profesor historii Chin na uniwersytecie w Chungszan 中山大學 w Kan-
tonie. W chińskiej gazecie „Żenmin żybao” 人民日報  7 VIII 1973 r. za-
atakował Konfucjusza, ukazując jego sylwetkę jako „potomka starego 
rodu właścicieli niewolników walczących zaciekle przeciw rodzącemu 
się właśnie nowemu i postępowemu ustrojowi feudalnemu” 103.  Ukazał 

101 F. Avanzini, Religie Chin, tłum. K. Stopa, Kraków 2004, s. 45.
102 Por. Chiny, kraj niebiańskiego smoka. Kultura, filozofia, religia, nauka, sztuka, ar-

chitektura, dziedzictwo czterech tysięcy lat, red. E.L. Shaughnesy, tłum. A.K. Maleszko 
i B. Mierzejewska, Warszawa 2006, s. 79.

103 K. Gawlikowski, Nowa batalia o Konfucjusza, Warszawa 1976, s. 189.
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Konfucjusza, który nie idzie z postępem i nie odczytuje nowych zna-
ków historii, w jakiej przyszło mu żyć. Pod wpływem tego rodzaju 
„nagonki” już za życia Konfucjusza nienawiść ludu wobec niego wzra-
stała, więc sam ze swoimi uczniami musiał się nieraz ukrywać. Nie 
ma możliwości rozstrzygnąć w niniejszej pracy w sposób jednoznacz-
ny tego sporu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Konfucjusza. 
Wydaje się, że trudno odróżnić prawdę od fałszu, ziarno od plew bez 
przeprowadzenia gruntownych studiów tematycznych, które jednak 
nie są przedmiotem tej dysertacji. W niej bowiem główny punkt cięż-
kości został położony na odkrywanie kulturowego wpływu Konfucju-
sza na kolejne pokolenia Chińczyków, a także na przedstawicieli in-
nych azjatyckich nacji, jak choćby Japończyków czy Koreańczyków. 
Warto na marginesie dodać, że obrastanie legendą życiorysów wybit-
nych ludzi nie jest obce również chrześcijaństwu. Często w ten sposób 
równoważy się brak źródeł, szczególnie wtedy, gdy wiedza o uzna-
nych bohaterach pochodzi z podań czy z ustnych przekazów. 

1.3.3. Idealni starożytni władcy – wzorem 
do naśladowania

Konfucjusz w swoim nauczaniu zawsze powracał do korzeni i za-
sad moralnego postępowania u władców, bohaterów i mędrców. 
Dla niego takimi wzorowymi przykładami byli natchnieni cesarze 
z dynastii Xia 夏 (1989 p.n.e. lub 2005 p.n.e. – w zależności od źród-
ła), Shang 商 (1750-1650 r.) i Zhou 商 (1122-221 p.n.e.). Sięgał też do 
mitycznych, boskich postaci, jakimi owiana jest starożytna historia 
Chin. Z dynastii Zhou podziwu godnymi okazali się królowie Wen 
i Wu, jako wzory cnót, a także krzewiciele rytuałów i muzyki obrzę-
dowej. Przyczyn upadku moralności – według Konfucjusza – szukać 
należy w zaniedbywaniu rytuałów (li 禮) i muzyki (yue 樂). Brak dy-
scypliny i zaniedbanie tych obrzędów doprowadziły do upadku kul-
tury i obyczajów. Dlatego podstawowe dzieła konfucjańskie tworzą 
zręby etyki konfucjańskiej, praktycznej filozofii i sztuki życia. Adept 
konfucjański musiał umieć wiele klasycznych tekstów na pamięć, po-
wiedzeń ludowych i aforyzmów, które znane były „zarówno ludziom 
nieoświeconym, jak i dobrze wykształconym” 104. Zawsze chodziło 
o dobre poznanie, zrozumienie i wcielenie w życie nauk moralnych, 

104 Chiny, kraj niebiańskiego smoka…, s. 82.
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tak przez władców, jak i przez lud. Właściwie całe jego nauczanie moż-
na sprowadzić do trzech kluczowych zasad: „kierowania produkcją 
dóbr, (…) podziału dóbr i edukacji moralnej społeczeństwa” 105. Od-
rzucał bogate urodzenie, rodowe nazwiska. Rządzenie państwem wy-
magało wiedzy i cnót moralnych, choć nie tylko. Istotna była również 
cnota mądrości, w której się wszystko zawierało. Kultywowanie cnót 
osobistych, rodzinnych i społecznych dawało gwarancję harmonijne-
go życia w państwie. W koncepcji społecznej Konfucjusza widoczny 
jest konserwatyzm, archaiczna wizja Chin, do której nieustannie wra-
cał, szukając nowych idei w starożytnej przeszłości. Wiele ze swojego 
nauczania odnosił do Woli Nieba – bezosobowej siły, stygmatyzował 
i dogmatyzował rytuały, których nie wolno było złamać – uznawał je 
za odwieczne zasady społeczne, stanowiące equilibrium harmonijnego 
ładu społecznego. Zarówno on sam, jak i jego spadkobiercy odrzuca-
li inne religie, magię, czary, zabobony, chociaż w ich systemie znala-
zły się pewne elementy religijne, jak choćby kult przodków. Te rytuały 
miały bardziej charakter funkcji społecznej niż wiary w duchy przod-
ków, chociaż nigdy oficjalnie nie odrzucali ich istnienia. 
 Nic dziwnego, że Konfucjusz, widząc upadek ludzi jemu współ-
czesnych, tracących dawne dobre obyczaje, w celu wskazania kierun-
ku społecznej odnowy sięga po przykłady z dalekiej przeszłości, aby 
chińska cywilizacja otwarła się na nową przyszłość, nie staczając się 
w moralną przepaść „rozwiązłości”. 
 Słuszna krytyka społeczeństwa, w jakim przyszło mu żyć, dopro-
wadziła Konfucjusza do stworzenia, w oparciu o znajomość mądro-
ści starożytnej, ideału człowieka szlachetnego, który odznaczając się 
„wysokim poczuciem moralności kün-tsy, powinien wyróżniać się 
dwiema zasadniczymi zaletami – humanitarnością oraz poczuciem 
sprawiedliwości” 106. Złożoność znaczeń, które zawierają się w pojęciu 
humanitarność ren 仁, trudno do końca przetłumaczyć na jakikolwiek 
język, ponieważ odnosi się ono do ogromnej ilości cnót moralnych i za-
let – najwyrazistszą jego cechą jest miłość i miłosierdzie. 
 Konfucjusz przywiązywał dużą wagę do humanitarności, mając jed-
nocześnie świadomość, że jest trudna do osiągnięcia. Był w tym wzglę-
dzie również bardzo krytyczny wobec siebie, czego dowodzi następu-
jąca historia. Zapytany raz przez Wu-po, czy któryś z jego uczniów 
może być uważany za „humanitarnego”, mistrz nie dał jednoznacznej 

105 Tamże, s. 13.
106 L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 113.
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odpowiedzi, ponieważ, jak się wyraził, nie ma pewności, czy on sam 
jest humanitarny. 
 W pismach Konfucjusza znaleźć można wiele odniesień do tej cno-
ty. Opisuje ją na przykład w sposób następujący: 

Nie czyni zła ten, kto do osiągnięcia cnoty humanitarności ren 仁 usilnie 
zmierza 107. 
 Nawet więc na czas do spożycia czarki ryżu potrzebny nie odstępuje on 
od cnoty humanitarności ren. Nawet działając w pośpiechu, o niej pamię-
tać będzie. Nawet w czas wielkich klęsk o niej będzie pamiętać 仁 108. 
 Nie widziałem jeszcze takiego, któryby prawdziwie cnotę humanitar-
ności ren 仁 miłował i prawdziwie jej braku nienawidził 109. 

 Każdy wykształcony Chińczyk poznawał ducha narodu chińskiego 
w oparciu o obowiązujące posłuszeństwo ojcu w rodzinie, synowski 
pietyzm (xiao 孝), który przekładał się na posłuszeństwo władcy. Two-
rzyła się w ten sposób harmonia duszy z rozumem. W Księdze Doku-
mentów tak opisany jest pietyzm i nabożność synowska:

Kto z nabożnością się do swych rodziców odnosi, a z przyjaźnią do star-
szych i młodszych braci, ten zdoła te cnoty rozciągnąć również na sprawo-
wane przez siebie rządy. Tak więc pielęgnując te cnoty, sprawuje również 
rządy 110. 

Takiej postawy nie można się nauczyć, trzeba jej doświadczyć, w tym 
duchu się wychować i nieustannie wzrastać. Zdecydowanie pomaga 
w tym „to pogodne szczęśliwe usposobienie” 111. 
 Duma, która zawsze była obecna w chińskim narodzie, podnosi 
wiarę jego obywateli w moc i siłę zwycięstwa, dlatego zawsze są mło-
dzi duchem, nie starzejąc się. Posiadają serce i prostotę dziecka. Zatem 
prawdziwy Chińczyk odznacza się „duchem wiecznej młodości, du-
chem narodowej nieśmiertelności” 112, łączy się w nim tajemnica duszy 
i rozumu, która osadzona jest w korzeniach kultury chińskiej. Chińczy-
kom przez wiele wieków wystarczał konfucjanizm, a do wszystkiego, 
co obce (nie chińskie), podchodzili zawsze z dużą rezerwą. Być może 

107 Dialogi konfucjańskie, r. IV, s. 5.
108 L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 113.
109 Dialogi konfucjańskie…, r. IV, s. 6.
110 Tamże, r. II, s. 21.
111 K.H. Ming, Duch narodu chińskiego, tłum. J. Targowski, Kraków 1928, s. 57.
112 Tamże, s. 12.
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ma to związek z faktem, że z natury są bardzo flegmatyczni, niespe-
kulatywni i dlatego pewną trudność sprawia im wyjście poza zakres 
aktualnego doświadczenia. Przejawia się to nawet w malarstwie chiń-
skim, które jest malarstwem natury, oddającym tylko to, co jest do-
strzegalne ludzkim okiem, dotykalne i wyrażalne za pomocą języka 
opisowego, jako doświadczenie namacalne. Nie wykształcili języka 
metafizycznego i spekulatywnego, ponieważ nie mieli takich potrzeb, 
stąd chociażby w siatce filozoficznych pojęć zachodzą zasadnicze róż-
nice pomiędzy filozofią europejską a chińską. Prostym przykładem 
niech będzie arystotelesowskie pojęcie bytu – łac. esse, które nie było 
obecne w rodzimej filozofii chińskiej. 
 Konfucjanizm, nie będąc religią, bardziej filozofią, sztuką i mą-
drością życia, zaspokajał religijne potrzeby Chińczyków. Filozoficz-
na doktryna konfucjańska stanowiła syntezę ich społeczno-etycznego 
bytu. Zdolności poznawcze człowieka wyrażające się w obserwacji zja-
wisk naturalnych pomagały poznać i zrozumieć otaczający świat, lu-
dzi, zwierzęta. Życie społeczne było warunkowane światopoglądem, 
a w koncepcji konfucjańskiej podlegało niezmiennym, wiecznym za-
sadom, którym bezwzględnie należało się podporządkować. Konfu-
cjanim określał wagę słusznego i sprawiedliwego postępowania, pra-
wości życia, ukazując powszechne prawo i określając je drogą dao 道, 
którą wszyscy ludzie bez wyjątku powinni poznać i jej przestrzegać. 
Mistrz powiedział:

Krocz zawsze właściwą drogą (dao 道), silnie się na cnocie (de 徳) wspieraj, 
w humanitarności (ren 仁) miej oparcie, a rozrywkę jeno w sześciu sztu-
kach (yi 義) znajduj 113. 

 Dla Konfucjusza ważny był stożek hierarchii wartości, czyli wybór 
właściwej Drogi, opartej na cnocie, humanitarności i właściwej rozryw-
ce. Serce ma nieustannie wypatrywać drogi i nie pozwolić, aby z niej 
zboczyć. Ma polegać na Cnocie, a Dobro powinno zawsze być dla ta-
kiego wyznawcy oparciem. Taką interpretację przedstawia wybitny 
badacz myśli konfucjańskiej i tłumacz Dialogów konfucjańskich na język 
angielski, Edward Slingerland 114. 
 Konfucjusz nie określił jednak precyzyjnie zasady Drogi. Powie-
dział tylko:

113 Dialogi konfucjańskie…, r. VII, s. 6.
114 B.W. van Norden, Classical Confucianism (I): Confucius and the Lun-yu. W: His-

tory of Chinese Philosophy, red. Bo Mou, Routledge, New York 2003, s. 114.
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Jeżeli cały świat będzie rządzony zgodnie z Drogą, jeżeli poszczególne 
państwa będą rządzone zgodnie z Drogą, oznaczać to będzie, że są one rzą-
dzone tak, jak powinny, i że przestrzega się tam zasad moralnych… Jeżeli 
jednostka posiadła Drogę, to działa tak, jak działać powinna, i jest osobą 
o wysokim charakterze moralnym 115. 

 Zagłębiając się w Dialogi konfucjańskie, poznajemy wizję „świata 
współdziałającego” 116, opartą na ludzkich antagonizmach wojen i zła, 
których można by uniknąć, ponieważ interesy międzyludzkie nie po-
winny pozostawać w sprzeczności, lecz wzajemnie się uzupełniać. Jeśli 
nie będziemy stosować tej zasady, to inna egoistyczna zasada, znana 
bardziej Europejczykom, Homo homini lupus est (Człowiek człowiekowi 
wilkiem jest), stanie się powszechną. 
 Rodzina 117 dla Chińczyków jest jak dla nas „sakrament”. Do dzisiaj 
ważną rolę odgrywa węzeł jedności, oparty na pokrewieństwie i zależ-
ności w rodzinie. Jeśli w każdej kulturze świata rodzina zawsze stano-
wiła spoiwo jedności, to jednak rzadko gdzieś na świecie przypisywano 
jej tak głębokie znaczenie. Rodzina jako podstawowa komórka społecz-
na była najważniejszą szkołą elementarnej edukacji społecznej. Jeśli były 
moralnie zdrowe rodziny, było też zdrowe społeczeństwo, co ostatecz-
nie przekładało się na mocny, zwarty naród chiński. Nie możemy się dzi-
wić, że liczne kryzysy narodowe, odbijające się ujemnie na gospodarce, 
polityce i ekonomii Chin, wstrząsnęły rodziną, rozbijając ją. Jest faktem 
bezspornym, że dzięki zdrowej rodzinie, opartej na trwałych etycznych 
zasadach konfucjańskich, cywilizacja chińska mogła przetrwać w spo-
sób nieprzerwany, zachowując, pielęgnując i przestrzegając starożytnej 
konfucjańskiej tradycji. Rodzina zawsze była, jest i będzie najważniejsza, 
jako strażniczka elementarnych wartości etycznych. Na uwagę zasługu-
je to, że dzieci w Chinach już od czwartego roku życia miały możliwość 
uczenia się najprostszych znaków: 

W wieku około ośmiu lat zaczynały naukę w szkole z elementarzy, które 
często zawierały zasady doktryny konfucjańskiej w uproszczonej formie, 

115 Cyt. za: T. Żbikowski, Konfucjusz. W: Od Mojżesza do Mahometa, red. F. Lenoir, 
Warszawa 1970, s. 122.

116 Tamże, s. 122.
117 Rodzina w Chinach ma największe znacznie, jednostka ustępuje jej miejsca. 

Poza tym Chińczycy nie rozgraniczają społeczeństwa i natury, o czym pisze Roman 
Malek: „Człowiek jest ściśle związany z naturą i społeczeństwem, w związku z tym 
tak ważna w myśli zachodniej dychotomia podmiot-przedmiot w ogóle nie jawi się 
jako problem” – R. Malek, Człowiek…, s. 41.
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co ułatwiało zapamiętywanie. Uczniowie najpierw powtarzali teksty za 
nauczycielem, potem recytowali przy stolikach proste fragmenty tak dłu-
go, aż nauczyli się ich na pamięć. W ten sposób mogli przyswoić sobie od 
dwudziestu do kilkuset znaków dziennie 118.

Recytacja odbywała się na stojąco, tyłem do nauczyciela. Gdy skończyli 
piętnaście lat, próbowali swoich sił w uczeniu się na pamięć trudnych 
kanonów klasyki konfucjańskiej, pisząc elaboraty. Owocem ich wypra-
cowań było rozumienie klasycznego tekstu. Zdolniejsi byli przyjmo-
wani do tzw. akademii o wyższym poziomie, aby prowadzić dyskursy. 
Niektóre akademie zapewniały studentom mieszkanie i wyżywienie. 
Najbardziej znaną byłą elitarna Akademia Hanlin, która kształciła 
uczonych na potrzeby dworu, sekretarzy, wysokich urzędników, ar-
chiwistów, kopistów, doradców cesarzy. W okresie dynastii Ming 明 do 
tej Akademii przyjmowano najlepszych z najlepszych, wyróżniających 
się absolwentów jinshi 119. Taki system trwał aż do XIX wieku, kiedy pa-
nująca wtedy dynastia Qing 清 (1644-1911) zakwestionowała edukację 
konfucjańską, oddając pokłon wyższej edukacji świata zachodniego. 
 Pozwolę sobie w tym miejscu na dygresję odnoszącą się do rodziny 
na świecie, która jest w stanie pogłębiającego się kryzysu. Od strony 
chrześcijańskiej mogę śmiało dopatrywać się odchodzenia człowieka 
od Boga i Dekalogu. Im bardziej człowiek odchodzi od Boga, tym bar-
dziej skazany jest na samotność negatywną, prowadzącą go w końcu 
do zniszczenia. Człowiek, jako istota społeczna, nie jest samotną wy-
spą. Najpierw w środowisku rodzinnym 

nabiera pełnej świadomości siebie: rodzina jest pierwszym środowi-
skiem, w którym człowiek, który wchodzi w życie, otwiera się na innych, 
a w pierwszym rzędzie na tych, od których otrzymał dar życia i dzięki któ-
rym będzie się mógł rozwijać i bogacić na przestrzeni swojej egzystencji 120. 

Rodzina powinna nauczyć miłości ofiarnej agape, ponieważ „tylko 
miłość ofiary daje rodzinie gwarancję jej szczęścia” 121. Nie ma miło-
ści bez ofiary. Nie ma miłości bez wolności. Tylko w wolności serca 
można mądrze wybierać. A mądrze wybierać, to dobrze żyć zgodnie 

118 Chiny, kraj niebiańskiego smoka…, s. 87.
119 Tamże.
120 Z.J. Kijas, Rodzina – środowiskiem kształtowania się autentycznej osoby. Kilka uwag 

na marginesie tajemnicy rodziny. W: Rodzina w wielkich religiach świata, red. Z.J. Kijas, 
seria Biblioteka Ekumenii i Dialogu, t. 3, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1999, s. 14.

121 Tamże, s. 17.
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z  nauczaniem Jezusa w Ewangeliach, żyć wartościami chrześcijański-
mi na co dzień: miłością, prawdą, pokojem, sprawiedliwością, życiem, 
świętością oraz łaską Bożą. Tych siedem wartości chrześcijańskich za-
mieszczonych jest w prefacji na uroczystość Chrystusa Króla. 

1.3.4. Dobry i mądry władca

Tsy-kung pytał Mistrza, co jest istotą władzy. Mistrz odpowiedział: dosta-
teczne zapasy żywności, dostateczne uzbrojenie i zaufanie ludu. 
 Tsy-kung zapytał: Gdyby nie można było mieć wszystkiego, czego by 
mogło zabraknąć? Uzbrojenia – odpowiedział Mistrz. – A gdyby dwóch 
pozostałych rzeczy nie można było mieć jednocześnie, bez której można 
by się obejść? – Można się obejść bez jedzenia, bo od wieków wiadomo, że 
wszyscy muszą umrzeć. Ale gdy lud nie ma zaufania do władzy, państwo 
się nie utrzyma 122. 

 Dialog Tsy-kunga z mistrzem Konfucjuszem wyraźnie pokazuje, że 
nie żywność w państwie jest najważniejsza, uzbrojenie i zaplecze mili-
tarne, ale zaufanie do władcy. Jeśli go zabraknie, cesarz traci autorytet 
Syna Nieba i będzie rządził, posługując się monopolem siły, używając 
cesarskiego wojska w razie jakiejkolwiek rebelii w państwie. Przyglą-
dając się historii Chin, łatwo zauważyć, że większość cesarzy opierała 
swoje rządy na wojsku, a nie na swoim autorytecie, którego cesarze nie 
zdołali wypracować sobie u swojego ludu. Władca sprawował rządy 
poprzez swoich wykonawców: ministrów, swoje rodziny, eunuchów, 
którzy często byli inicjatorami rozmaitych intryg na dworze cesarskim. 
Konfucjusz miał świadomość, jak wiele zależało od roztropnych rzą-
dów i właściwych decyzji cesarza. Jak zatem należy rządzić? Jeden 
z uczniów Konfucjusza, Ki-k-ang, pytał o to mistrza:

Co myślisz o zabijaniu występnych dla dobra sprawiedliwych? Mistrz od-
powiedział: Kiedy się naprawdę rządzi, to po cóż zabijać? Jeżeli będziesz 
pragnął dobra, to ludzie będą dobrzy. Cnota szlachetnego męża jest jak 
wiatr, a cnota maluczkich jest jak trawa. Trawa pod wpływem wiatru 
musi się ugiąć. Mistrz powiedział: Można porwać naczelnego wodza spo-
śród jego trzech armii, ale nie można przełamać postanowienia prostego 
człowieka 123. 

122 Mądrość Państwa Środka, Seria Wschodnia, red. E. Tryjarski, tłum. W. Jabłoński, 
Warszawa 1958, s. 15.

123 Tamże, s. 15.
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 A o tym, jakie są najlepsze metody rządzenia, dowiedzieć można się 
z następującego konfucjańskiego stwierdzenia: 

Trzeba się ludowi postawić za przykład i pilnie pracować nad jego spra-
wami. Gdy Tsy-lu pytał o dalsze wskazówki, Mistrz odpowiedział: – Nie 
zniechęcać się w tej pracy 124. 

Równie słynna maksyma Konfucjusza, która znajduje odbicie w poli-
tyce chińskiej, zawarta została w Dialogach konfucjańskich. Lunyu 論語 
mówi:

Książę King z T’si zapytał Konfucjusza, jak należy rządzić. Konfucjusz od-
rzekł: Trzeba tylko, by władca postępował tak, jak się godzi władcy, mini-
ster – jak przystoi ministrowi, ojciec – jak ojcu należy, a syn – po synowsku. 
Książę wykrzyknął: znakomita doprawdy odpowiedź! Bowiem istotnie, je-
śli władca nie postępuje, jak się godzi władcy, minister – jak przystoi mini-
strowi, ojciec – jak ojcu należy, a syn – po synowsku, to choćbyś miał przed 
sobą misę ziarna, nie wiesz, czy zdołasz ją w spokoju spożyć 125. 

Słowa Konfucjusza w sposób prosty i jasny pomagają zrozumieć, 
zgodnie z porządkiem i harmonią w naturze, gdzie jest każdego miej-
sce, niezależnie od spełnianego obowiązku. Wypełnić jak najlepiej swój 
obowiązek, który jest nam dany i zadany w życiu ziemskim – to ideał 
postępowania. Ignacy z Loyoli dodałby tutaj swoją maksymę: „Rób tak 
jakby wszystko zależało od Ciebie, a ufaj tak, jakby wszystko zależało 
od Boga”. Jeśli wszyscy będą znali swoje obowiązki i wiernie je wypeł-
niali, to wtedy – kontynuując myśl Konfucjusza – nastąpi reorganizacja 
świata. Tylko w tym duchu może zapanować ład społeczny. A w spo-
łeczeństwie kierującym się takimi zasadami będzie panował pokój 126. 
Oczywiście Konfucjusz nie był naiwnym utopistą społecznym. On 
i jego uczniowie byli zgodni co do istnienia dwóch kategorii ludzi: rzą-
dzących, na górze, i klasy u dołu, pracującej na władzę i wypełniające; 
jej polecenia.
 Konfucjanizm nie od razu zyskał sobie zwolenników i wyznaw-
ców. Potrzeba było kilkuset lat, aby zdobył powszechne uznanie i po-
ważanie wśród ludu, stając się główną ideologią państwową w całym 
imperium chińskim. Konfucjanistom zawdzięczamy zabytki pisane 
(w sinologii zachodniej zwane z francuska lettre), zasady moralne, 

124 Tamże, s. 17.
125 Dialogi konfucjańskie…, r. XII, 11.
126 Por. L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 117.
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powstanie akademii cesarskiej, prowadzenie prac badawczych i na-
uczania, ogromny wkład do rozwoju filologii chińskiej wraz z ko-
mentarzami do dzieł klasycznych – wszystko to w znaczącym stopniu 
wpłynęło na rozwój humanistyki chińskiej 127. Dzięki ideologii kon-
fucjańskiej, jak pokazuje historia Chin, łatwiej było zarządzać ludem 
chińskim. Dopiero w czasach dynastii Han 漢 (206 p.n.e. – 220 n.e.) 
konfucjanizm oficjalnie stał się ideologią państwową. 

1.4. Taoizm

1.4.1. Lao Tse 老子 i główne koncepcje taoizmu 道家

Najstarszym tekstem taoizmu jest Daode jing 道德 (Księga drogi 
i cnoty) 128, przypisywana filozofowi Lao Tse. Jest to zbiór sentencji sa-
piencjalnych 129. Jeden z jego fragmentów pokazuje drogę mędrca:

Szczere słowa nie są piękne. Piękne słowa nie są szczere. Dobry człowiek 
nie jest krasomówcą. Krasomówca nie jest dobrym człowiekiem. Mądry 
człowiek nie ma rozległej wiedzy. Ten, kto ma rozległą wiedzę, nie jest mą-
dry. Mądry człowiek nie gromadzi dla siebie samego. Im bardziej jest po-
mocny dla innych, tym sam więcej ma. Im więcej daje, tym więcej posiada. 
Drogą nieba jest, by wszystkim przynosić pożytek i nikogo nie krzywdzić. 
Drogą mędrca jest, by współdziałać i nie współzawodniczyć 130. 

Taoizm, niewątpliwe mocno zintegrowany z kulturą chińską, przy-
czynił się do jej rozwoju i głęboko się w niej zakorzenił, wywierając 
ogromny wpływ na wyobrażenia kulturowe i praktyki religijne Chiń-
czyków. Znalezione dokumenty z okresu dynastii Shang dowodzą, że 
ten system religijny zrodził wiarę w kult przodków i biurokratycznie 
zorganizowane zaświaty, a także różnego rodzaju skłonności szamani-
styczne. Taoizm zostawił swój ślad w taoistycznej filozofii, kosmologii 

127 M.J. Künstler, Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego…, s. 150-151.
128 Najważniejszy tekst taoizmu filozoficznego datowany na ok. 300 r. p.n.e. Dzie-

ło o ogromnym wpływie i znaczeniu obrzędowym, doczekało się wielu przekładów 
i komentarzy.

129 Por. T.H. Barrett, Taoist teaching: Teaching(s) of the Way. W: Encyklopedia of Tao-
ism, red. F. Pregadio, London, New York 2008, s. 8-10.

130 Cyt. za: Laozi, Księga dao i de, z komentarzami Wang Bi, tłum. A.I. Wójcik, Kra-
ków 2006, s. 147.
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(Księga Przemian, Yijing 已经 – podręcznik wróżbiarstwa, który odegrał 
ważną rolę w taoistycznej kosmologii i alchemii), obrzędowości i reli-
gijności Chińczyków, przyczyniając się poprzez obecność yin i yang do 
bardziej wzajemnego, wyrafinowanego oddziaływania, rodząc kultu-
ralną i psychologiczną złożoność 131. 
 Lao Tse 132 老子 (w dosłownym tłumaczeniu „stary mistrz” 133) żył 
na przełomie VI wieku p.n.e., na pustkowiu w dorzeczu Jangtse. Jego 
doświadczenia życiowe były zupełnie inne niż Konfucjusza. Jak głoszą 
starożytne podania, żył z daleka od hałasu świata, w miejscu, gdzie 
człowiek nie był zmuszony walczyć z żywiołami. Przyjazna przyroda 
sprzyjała wytworzeniu się drogi dao 134 道, opartej na zasadzie bezwysił-
kowości, nie-działania, lub działania przez niedziałanie (wu-wei 無畏) 
czyli raczej biernego poddawania się wszystkiemu, co nas otacza 135. 
Taka postawa miała znamiona leseferyzmu, opierała się na poddaniu, 
uleganiu nierozumnej naturze i braku konfrontacji z realiami dnia co-
dziennego. Choć wśród swych założeń filozofia ta ma „niedziałanie”, 
to jednak nie wskazuje na brak akcji. Chodzi w niej o taki sposób dzia-
łania, który jest daleki od hipokryzji, tak aby nie zostać niewolnikiem 
akcji. Ukazuje życie w zgodzie z harmonią natury, która jest w rela-
cji z siłą (te). A więc dao 道 uniwersalny jest siłą tego wszystkiego, co 

131 Por. L. Kohn, Taoizm, wprowadzenie, tłum. J. Hunia, Kraków 2012, s. 32.
132 Praojciec taoizmu. Oparł swój ideał na społeczeństwie pierwotnym. W swo-

jej teorii występował przeciwko społeczeństwu i wiedzy. Odrzucał mętny świat, 
a kierował się aspektem duchowym, szukając wolności. Uważał, że dao jest źródłem 
wszystkiego, choć w żaden sposób nie da się go opisać: „(…) dao „milczy i dlatego 
nie powinniśmy nawet próbować o nim rozmawiać. My również powinniśmy mil-
czeć” – zob. L. Liu, Wprowadzenie do filozofii chińskiej…, s. 22.

133 Słowo tao „z czasem nabrało również innych znaczeń np. ‘iść’, ‘zasady’, ‘po-
rządek wszechświata’, a nawet ‘mówić’ czy ‘opisywać’ – Lao Tse, Wielka księga Tao, 
tłum. i objaśnieniami opatrzył J. Zawadzki, HACHETTE, Warszawa 2009, s. 13. Zob. 
także: Y. Layma, China…, s. 389-390; M. Eliade, Alchemia azjatycka, tłum. I. Kania, 
Warszawa 2000, szczególnie s. 11-27.

134 Do końca trudno to zwerbalizować, gdyż „(…) wprawdzie ma swoje własne 
korzenie i zawsze istniało… Tao jest bogiem bezosobowym: chłodnym odległym, 
i nieobecnym, jak najbardziej lodowata gwiazda na niebie” – por. P. Citati, Światło 
nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, tłum. J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 2003, 
s. 138. Szerzej nt. dao: Chuang-tsy, Chuang-tsy, prawdziwa księga południowego kwiatu, 
tłum. W. Jabłoński, J. Chmielewski, O. Wojtasiewicz, PWN, Warszawa 1953, szcze-
gólnie r. XIII: Dao nieba, s. 155-162 („Czuang-tsy” jest zarówno nazwiskiem wielkiego 
filozofa taoistycznego, jak i tytułem jego dzieła – pełnego napięcia i elegancji, porów-
nywalnego z dialogami Platona).

135 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 51.



671. KONTEKST CHIŃSKI

 naturalne, prostoty, a także słabości 136. Uczy, jak zachować integralność 
w chaosie. Taoizm wywodzi się poniekąd z antycznej religii chińskiej. 
Taoista dąży do osiągnięcia cnoty, obierając drogę dao, krocząc samot-
nie, skupiając swoją uwagę na naturze, natomiast konfucjanista za-
wsze będzie uwzględniał rolę jednostki w społeczeństwie, umiejętno-
ści rządzenia państwem, wskazując na cnoty moralne w każdej klasie 
społecznej, począwszy od władcy, który powinien posiadać cnotę mi-
łosierdzia, aby dobrze rządzić państwem, a skończywszy na prostym 
wiejskim rolniku. Wprowadzenie systemu etyczno-moralnego miało 
na celu zainicjowanie oraz utrzymanie idealnego, zharmonizowanego 
ładu i porządku społecznego w państwie. 
 Chiński znak 道 raczej powinno się wymawiać dao niż tao. Pierwia-
stek 廴 (ang. go) związany jest z ruchem i wywodzi się ze zniekształ-
conego rysunku stopy. Z tym znakiem złączony jest towarzyszący mu 
znak shou 首, oznaczający ‘głowę’, rozszerzony na pojęcia: ‘pierwszy’ 
i ‘przywódca’. Zatem znak dao 道 ukazuje idącego przywódcę i dla-
tego posiada znaczenie „droga”. Lao Tse 老子 dokonał rozsądnego 
wyboru 137. 
 Wykształcony literat, mandaryn, urzędnik w Chinach był konfucja-
nistą wyedukowanym na księgach klasycznych, zanurzonym w rytu-
alizmie klasyków. Wyznawca taoizmu nie miał zwykle wykształcenia 
i nie zajmował stanowisk urzędowych. Taoistami byli ludzie prości, 
z naturalistyczną kosmologią i wiarą w niewidzialne duchy. Taoistycz-
na filozofia to jeden z ważnych i wpływowych kierunków w rozwoju 
szkoły myśli chińskiej. 
 Tradycyjnie rzecz ujmując, taoistyczne korzenie biorą swój począ-
tek od Lao Tse 老子, żyjącego w VI w. p.n.e. myśliciela, fizycznie nieco 
starszego od swego poprzednika – Konfucjusza. Zakłada się, że jest 
on autorem systemu filozoficznego opartego na alchemii, animizmie 
i magii. Z nim wiąże się poszukiwanie eliksiru vitae, lekarstwa na nie-
śmiertelność i „wysp szczęśliwości”, a także wykształcenie wczesnej 
medycyny chińskiej. Pozostawał pod wpływem mistycyzmu zarówno 
rodzinnego, jak i importowanego z Indii 138. Taoizm uczył sztuki ży-
cia, drogi ku pełnemu zjednoczeniu z naturą (dao). Refleksja taoistycz-
na zrodziła się najpierw bez imienia, następnie wyrażała się w posta-
wie niedziałania wu-wei. Najważniejszą część praktyk taoistycznych 

136 M. Csikszentmihalyi, Virtue (Power). W: Encyklopedia of Taoism…, s. 353-354.
137 A. Zee, Połykając chmury…, s. 204.
138 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 51.
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 stanowiło doskonalenie ciała poprzez wykorzystanie kosmicznej ener-
gii życiowej (qi 氣). Do tego dochodziły regularne ćwiczenia oddecho-
we, dieta i medytacja jako pielęgnacja zdrowia, harmonii oraz bycia 
w sobie. 
 Taoizm ma znamiona antycznej religii chińskiej. Ważną rolę odgry-
wają w nim szamani, mający kontakt ze światem spirytystycznym, co 
składa się na zabobonny charakter taoizmu religijnego i okul tyzmu 139. 
Ze szkoły taoistycznej wywodzą się pojęcia yin i yang 140, a także pięć 
elementów: metal, drewno, woda, ogień, ziemia. Elementy te są nie-
zbędne do zrozumienia świata. Religia taoistyczna poszukuje nie-
śmiertelności, również tej fizycznej. Stąd jej uciekanie się do magii i za-
klęć 141. Lao Tse 老子 głosił, że zło jest realne i przynosi spustoszenie 
naszej egzystencji 142. Początki zła leżą w pobłażliwości naszych zmy-
słów i w pogoni za rzeczami zewnętrznym, które wymykają się naszej 
kontroli. Oto źródło naszych zmartwień. Wszyscy mamy doświadcze-
nie tłumienia naszych pragnień. Lao Tse 老子 uważa, że należy pod-
nieść na wyższy poziom naszą świadomość, wówczas zaostrzy się 
kontrast pomiędzy dobrem a złem. 
 Szukając połączenia drogi dao 道, Lao Tse przechodzi w zakres rela-
tywności pomiędzy dobrem i złem. Ślad jego myśli utrwalił się w chiń-
skiej filozofii. Faktem jest, że sam wszedł w ekstremalny sposób myśle-
nia, piętnując ludzkie instytucje i moralne wysiłki jako nienaturalne 143. 
Taka postawa była nie do przyjęcia przez myślicieli konfucjańskich, dla 
których droga dao 道 oznacza kreatywność, a ludzkie instytucje i moral-
ne postępowanie rozumiane jest jako wzrost kreatywnego procesu, na-
tomiast człowiek 144 to pośrednik w kreatywnej drodze nieba i ziemi 145. 

139 W. Rodziński, Historia Chin…, s. 166.
140 W chińskiej kosmologii mówi się o dwóch zasadach kosmicznych: yang (po-

zytywna, jasna, męska) i ying (ciemna, negatywna, żeńska) – obie są nieodzowne 
dla porządku natury, która rozwija się dzięki ich twórczemu napięciu. W filozofii 
chińskiej zarówno „jagnię” (to, co dobre), jak i „drapieżnik” (to, co złe) jest potrzebne 
naturze dla zachowania jej zrównoważonego stanu.

141 H. Waldenfels, Nuovo Dizionario delle Religioni…, s. 954-955.
142 Liu shu-Hsien, On the Origin of Evils – A Confucian and inter-cultural Perspective. 

W: A dialogue between Chinese and Western Philosophical Approaches, red. K.H. Pohl, 
Brill, Leden, Boston, Köln 1999, s. 264.

143 Tamże, s. 146.
144 Człowiek jest tutaj rozumiany w sensie neutralnym, w znaczeniu rodzaju 

ludzkiego jako całości.
145 Liu shu-Hsien, On the Origin of Evils…, s. 262.
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 W wizji taoistycznej 146 Kosmos wyznacza porządek i podstawę 
wszelkiej moralności 147. Dao 道 oznacza zasadę działania, natomiast-
samo de 德 jest kluczem etycznego principium taoizmu. We wszyst-
kich obcojęzycznych tłumaczeniach tego pojęcia znajdujemy słowo 
„cnota”, wydaje się jednak, że angielskie odpowiedniki ‘efficiency’ lub 
‘immanentna moc’ byłyby właściwszymi. Ta moc, moralnie ambiwa-
lentna, może działać w kierunku dobra i zła, w czynach pożytecznych 
lub szkodliwych. Chcąc zrozumieć de 德, należy zapoznać się z taoi-
stycznym pojęciem wu-wei, oznaczającym „działanie przez niedziała-
nie” (bezwysiłkowość) 148. Według taoistów nie należy niczego czynić 
w sposób nienaturalny. Ilustruje to taki przykład: efektywność wu-wei 
podobna jest do zachowania wody opływającej skałę, wyszukującej 
najłatwiejszą drogę – w przeciwieństwie do mechanicznego uderzenia 
wody po linii prostej, co zwykle kończy się gwałtowną kolizją z pra-
wami przyrody. Podobnie ma się rzecz ze zmąconą wodą w naczyniu. 
Aby ją wyklarować nie trzeba nią wstrząsać ani też wykonywać jakich-
kolwiek operacji. Trzeba po prostu poczekać, by woda wyklarowała się 
sama bez niczyjej ingerencji z zewnątrz. Jest to zatem podejście wywo-
dzące się z wewnętrznej wrażliwości i niejako wczuwające się w na-
turalny rytm rzeczy. Opcja oczekiwania na to, że rzeczy samoczynnie 
zrealizują się w sposób optymalny, zgodny z immanentnymi prawami 
ich istnienia, jest specyficzną metodą kosmicznej dao 道. Dlatego etyka 
taoistyczna przestrzega przed ingerowaniem w działanie dao 道 i nie-
opatrznym – choćby z dobrej woli – stawianiem jej przeszkód w sku-
teczności de 德 (czynu) 149. Dlatego też taoistyczny mędrzec, w posta-
wie pokory, dostosowuje się do kosmicznej zasady dao 道 w nadziei 
wyniesienia go do dao 道. Widoczna jest tutaj praktyczność życia 
bez zbędnych balastów. Człowiek w etyce taoistycznej nie może za-
kłócać jakichkolwiek działań natury. Normy moralne znajduje we 

146 Uważa się, że taoizm ma znamiona naturalizmu, nie wprowadza porządku 
społecznego, jak konfucjanizm. Dominuje w nim naturalna spontaniczność ziran 
自然. Na pierwszym planie wyłania się porządek naturalny – człowiek tworzy jed-
ność z naturą. Będąc mikrokosmosem, harmonizuje z makrokosmosem. Występuje 
tutaj zasada yin-yang 陰陽 oraz zasada pięciu elementów we-xing. Taoiści poprzez 
swoją medytację enstatyczną opróżniają siebie (mikrokosmos), oczyszczają się ze 
złych wpływów, aby ponownie powrócić do dao 道 i z nim się zjednoczyć.

147 A. Jucewicz, Taoistyczna koncepcja moralności porządku kosmicznego (Szkic etyki ta-
oistycznej), „Nurt SVD, Kwartalnik misjologiczno-religioznawczy” R. 37 (2003), z. 2, 
s. 128.

148 Tamże, s. 128.
149 Tamże, s. 129.
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 właściwościach natury, z których powinien czerpać. Pogląd naturali-
zmu zawiera przekonanie, że czyny zgodne z naturalnymi popędami 
należy uznać za dobre. W konsekwencji prawom biologicznym nadaje 
się rangę praw moralnych 150. Wobec czynników naturalistyczno-fizy-
cystycznych człowiek staje się bierną istotą, zależną od dao 道, która 
pozbawiona jest nadprzyrodzoności. W etyce taoistycznej dobro i zło 
są relatywne, ponieważ zależą od punktu odniesienia, który zawsze 
jest subiektywny. Kosmos jest najwyższą siłą. Jest bezosobowy, czyli 
pozbawiony miłosierdzia. Nie istnieje możliwość prowadzenia dialo-
gu w relacji personalistycznej. Przekroczenie prawa moralnego dao 道 
niszczy człowieka, zaś jego zachowywanie chroni go 151. Nie sposób tu-
taj określić etiologii stanu grzeszności człowieka i jego upadłej natury, 
ponieważ nie istnieje źródło normy stanu moralnego, w zgodzie z któ-
rą można wskazać kryteria zła. W taoizmie złem jest to wszystko, co 
narusza kosmiczną harmonię dao 道 152.

1.5. Buddyzm

1.5.1. Epoka buddyjska fo jiao 佛教

Jeszcze za panowania dynastii Han 漢 buddyzm – obca, importowana 
z Indii religia – zyskało swoich zwolenników. Nastąpił wówczas schy-
łek zdominowanego przez buddyzm konfucjanizmu. Trzeba będzie 
wielu lat, by się znowu odrodził. 
 Przeszczepiony na teren Chin buddyzm wywarł ogromny wpływ 
na sztukę, naukę 153 i całą kulturę chińską 154, a jego świetność przypa-
dała na czas od od V do IX w. 

150 Tamże, s. 130.
151 Tamże, s. 131.
152 Tamże, s. 131.
153 Do I w. po Chr. brakowało w chińskim języku pojęcia „osoba” (persona). Wię-

cej na ten temat: H. Waldenfels, Jezus i Budda, dogmat i dharma, Kościół i sangha. Chry-
stologia kenotyczna, tłum. R. Malek. W: Oblicze Jezusa Chrystusa w kulturach i religiach 
świata, red. T. Szyszka i A. Wąs, Verbinum, Warszawa 2007, s. 55-70. To dzięki bud-
dyzmowi (I w. n.e.), a także myśli misjonarzy zachodnich (od XVI w.) pojawiło się 
abstrakcyjne pojęcie weigelub renge 人格 (oznaczające ‘osobę’ lub ‘osobowość’), a tak-
że zrodziły się tendencje rozdzielające podmiot i przedmiot – zob. R. Malek, Czło-
wiek…, s. 42.

154 J.L. Liu, Wprowadzenie do filozofii chińskiej…, s. 309-337.
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 Dzisiaj nikt nie kwestionuje istnienia księcia Siddhartha Gautama 155, 
historycznego Buddy, urodzonego w 566 r., a zmarłego 486 156 r. p.n.e. 
w Lumbini, niedaleko dzisiejszej granicy Indii i Nepalu, żyjącego praw-
dopodobnie w Nepalu w VI wieku p.n.e. Jak to nieraz bywa w wypad-
ku wielkich przywódców religijnych, tak i narodziny Buddy obrosły 
legendami sięgającymi nawet – zgodnie z ideą reinkarnacji – jego po-
przednich egzystencji 157. Budda znaczy tyle, co oświecony 158, dokonu-
jący rewolucji religijnej i społecznej, otrzymujący objawienie i przeka-
zujący objawienie światu. Zanim wyruszył w świat i zaczął nauczać 159, 
doświadczył realiów życia, głównie w postaci cierpienia, które ukazało 
się mu w trzech postaciach: zgrzybiałego starca, udręczonego bólem 
chorego i niesionego przez płaczących krewnych zmarłego. Zrozu-
miał, że wszystkie przyjemności życia są puste i bezwartościowe. Tym, 
czego naprawdę pragnął, była wiedza. Dlatego chciał ją zdobyć 160. 
 Budda siedział kilka lat pod drzewem, trwając w błogostanie. Wte-
dy to przystąpił do niego zły duch Mara i kusił, aby zamiast głosić 
ludziom prawdę, od razu wstąpił w nirwanę (sanskr. निर्वाण). Mężnie 
odparł pokusy złego ducha i wybrał własną drogę. Gdy przybył do Be-
nares, wygłosił kazanie do pięciu ascetów (którzy zostali jego ucznia-
mi), zawierające podstawowe tezy swojej nauki. Można je tak streścić: 
według Buddy wszystko jest cierpieniem 161, ponieważ cierpienie wy-
wodzi się z żądzy istnienia, pożądliwości, chęci rozkoszy, tworzenia, 
władzy. Jeśli więc unicestwi się nienasyconą żądzę pragnienia, wyzbę-
dzie się ziemskich trudów i trosk – oto droga prowadząca do usunię-
cia cierpienia. Należyta wiara, dążenie, pamiętanie i kontemplacja – 

155 Zob. J.L. Brockington, Święta nić hinduizmu. Hinduizm w jego rozciągłości i różno-
rodności, Pax, Warszawa 1990; M. Mejor, Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

156 Te daty pozostają problematyczne. „Daty wywnioskowano z tradycji, z za-
pisków w palijskich źródłach »południowego« buddyzmu, na podstawie tego, że 
wielki władca z dynastii Maurjów, Asioka, wstąpił na tron 218 lat po śmierci Bud-
dy” – por. R. Tethin, Podstawy buddyzmu, tłum. T. Macios i A. Stępień, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 13.

157 W. Metz, Religia oświecenia: buddyzm. W: Religie świata, Przewodnik encyklope-
dyczny, Warszawa 1996, s. 222.

158 G.M. Khan, Budda, Oświecony, Muza S.A., Warszawa 2003, s. 21.
159 Z pewnością trudno jest ustalić, kiedy zaczął nauczać: „Według legendy Bud-

da osiągnął oświecenie w swoje 35. urodziny. Jednak nauczać zaczął dopiero w sześć 
tygodni po oświeceniu” – B. Scherer, Buddyzm, tłum. G. Kuśnierz, Kęty 2009, s. 21.

160 W. Metz, Religia oświecenia: buddyzm…, s. 223.
161 H. Oldedenberg, Budda – życie, nauczanie i wspólnota, tłum. i wstępem opatrzył 

I. Kania, Oficyna Literacka, Kraków 1999, s. 197-245.
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to droga, która może zaprowadzić do pokoju, poznania, oświecenia, 
nirwany (nicości). Jego kazanie spotkało się nie tylko z przyjęciem, ale 
i z należytym uznaniem, a wielu, nie wyłączając świeckich, poszło śla-
dami nauki nowego proroka 162. 
 W buddyzmie wszystko jest procesem. Człowieka można porów-
nać do worka pełnego ryżu 163. Worek jest zamknięty i potrzeba go roz-
wiązać, aby wysypać ryż. Podobnie człowiek potrzebuje uwolnienia. 
Człowiek, który żyje w mądrości 164, przemienia całkowicie swoje ży-
cie, swoje ego 165, nie niszczy go i widzi rzeczy takimi, jakimi one na-
prawdę są. Dlatego buddyjscy mnisi ćwiczą się w ascezie na drodze do 
nirwany, przechodząc przez cztery stopnie:

 1. Pierwsza analiza: świat jest chory. 
 2. Druga analiza: pragnienia są przeszkodami. 
 3. Trzecia analiza: można uleczyć choroby i cierpienia. 
 4.  Czwarta analiza: medycyna (recepta) równa się drodze 

duchowej 166. 

 Życie człowieka jest ograniczone. Buddyzm dzieli je na cztery 
fazy: sheng 生 (narodzenie), lao 老 (starość), bing 病(choroba) i sh 死 
(śmierć) 167. Każde cierpienie 168 znajduje swoje źródło w sercu ludzkim. 
Ono zaś powinno podlegać przemianie przez nieustanną, świadomie 
podejmowaną korektę życia (xiudao 修道). 
 Uczniowie Buddy spisywali nauki mistrza, podobnie jak ucznio-
wie Konfucjusza, Mahometa czy Jezusa. Buddyzm ze szkołą mahaja-
ny, „większego wozu”, stał się atrakcyjny dla ludu Dalekiego Wscho-
du. Nowością była idea zbawienia, osiągalnego dzięki pośrednictwu 
i wstawiennictwu bodhisattwów, czyli „oświeconych”. To ci, któ-
rzy dostąpili wcześniej stanu oświecenia Buddy i pragnęli ratować 

162 L. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 311.
163 Porównanie wywodzi się mądrości Wschodu (powiedzenia z tego regionu 

często odnoszą się do kulinarnych aspektów ludzkiej egzystencji, z uwagi na to, że 
w Azji praktycznie dwa lub trzy razy dziennie je się ryż jako produkt podstawowy).

164 XIV Dalajlama, Tenzin Gjatso, Sens życia z buddyjskiej perspektywy, tłum. M. Ma-
cko i A. Wojtasik, Wydawnictwo A, Kraków 2002, s. 107-129.

165 M. Fuss, Il Buddismo, PUG, Roma 1996, s. 7.
166 Tamże, s. 7.
167 Miao hua ku 妙華, 苦. W: The Voice of Dharma, 第 216 期, 2002. 8, 中國佛教協會刊, 

30. Mag. Buddyjski w j. chińskim – 法音.
168 R. Tethin, Podstawy buddyzmu…, s. 68-78.
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pozostałych, a zdobyte zasługi mogli przekazywać. Jedną z najbar-
dziej znanych chińskich bogiń buddyzmu jest Guaniyin 觀音 – bogi-
ni miłosierdzia. Miłosierdzie, dobroczynność i współczucie wypełniły 
wiarę buddyjską, nadając jej pozytywny wymiar społeczny w Japonii 
i Chinach. 

1.5.2. Rozkwit buddyzmu w Chinach

Wyznawców buddyzmu nie przerażały trudności, na jakie napotykał 
on w początkach akomodacyjnych na ziemi chińskiej. Kłopot sprawia-
ło nawet precyzyjne ujęcie terminologii buddyjskiej w przełożeniu na 
język chiński. Niezwykle trudno było tłumaczyć zapis mistyki bud-
dyjskiej z metaforycznymi i metafizycznymi abstrakcjami z sanskrytu 
(języka polisylabicznego, fleksyjnego, alfabetycznego) na język chiński 
(monosylabiczny, niefleksyjny, z pismem ideograficznym). Nic dziwne-
go, że tworzono niezrozumiałe neologizmy, co powodowało niejasność 
i zagubienie oryginalnej myśli buddyjskiej. Rodziły się liczne pytania, 
np.: Jak oddać dao 道? Czy takie samo znaczenie będzie ono miało dla 
jogi i dharmy? Czy niedziałanie 無畏 posiada takie znaczenie jak nirwa-
na nieban 涅般? Doszukiwano się zbieżności zasad i wskazywano na 
nie najpierw w odniesieniu do kanonów buddyjskich, a później – kon-
fucjańskich. Kult przodków i cnotę synowskiej nabożności włączono 
do buddyzmu. Pomimo przeszkód buddyzm dostosowywał się do wa-
runków lokalnych, zdobywając, począwszy od IV w. n.e., coraz więcej 
wyznawców. Budowano świątynie, w których Guanyin 169 觀音 – bogini 
oraz Budda Zachodu – AMITABHY (Emituofo 阿彌陀佛) były główny-
mi postaciami, zajmującymi pierwsze miejsca w panteonie chińskiego 
buddyzmu 170. Rozkwit szkół buddyjskich datuje się na początek V w. 
Najbardziej znana w Chinach szkoła chan 讒 (pierwotnie channa, od 
sanskryckiego dhyana – ‘skupienie, medytacje’) założona została przez 
Bodhidharmę 菩提達摩, według którego Zen trafia  bezpośrednio 

169 Guanyin – w dosłownym znaczeniu: ‘wysłuchuje dźwięki’. Jest jedną z głów-
nych postaci chińskiego panteonu buddyjskiego, odpowiedniczką indyjskiego bod-
hisattwy Awalokiteśwary. W religii ludowej czczona jest jako bogini miłosierdzia i li-
tości, w buddyzmie jest matką rodzaju ludzkiego – pełni tu podobną rolę, jak Maryja 
w religii katolickiej.

170 Por. W. Olszewski, Chiny, zarys kultury…, s. 99.
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do serca: „Ujrzyj swoją naturę i  zostań Buddą” 171. On sam postanowił 
opuścić Indie i udał się do Chin, szukając nowych naśladowców. Nie-
którzy badacze podają, że przybył do Kantonu ok. 520 r., inni twier-
dzą, że miało to miejsce ok. 480 r. Daty są kontrowersyjne, ponieważ 
dynastia Linag (520-549) jeszcze nie istniała. Na dworze cesarskim 
Bodhidharma (Putidamo 菩提達摩) nie spotkał się z uznaniem. Cesarz, 
 zaangażowany buddysta, wznoszący coraz to nowe świątynie, zakła-
dający klasztory, zapytał Bodhidharmę 菩提達摩, jak oceniłby on jego 
zasługi dla buddyzmu. Nie spodziewał się odpowiedzi, jaką usłyszał, 
albowiem Bodhidharma powiedział, że wszystko, co do tej pory zrobił, 
nie przedstawia żadnej wartości, jest naprawdę niczym. Dlaczego? Po-
nieważ liczy się tylko „umiejętność wejścia w swoje serce,wgląd w ser-
ce”. Aby ściślej oddać jego myśl sapiencjalną, należałoby powiedzieć 
inaczej: „Wejdź w swoje serce, a znajdziesz siebie w swoim sercu”. 
Bodhidharma 菩提達摩 pospiesznie skierował się na północ, by do-
trzeć do słynnego klasztoru Shaolin 少林, znajdującego się w masywie 
góry Song – to dzisiejsze tereny pomiędzy Zhenhzhou a Luo yangiem. 
Dotarłszy na miejsce, poświęcił się nauczaniu medytacji, buddyjskiej 
sztuki życia, medytując w pozycji lotosu, bez ruchu, twarzą do ścia-
ny w stanie ekstazy. Jeśli wierzyć przekazom historycznym, zmarł 
ok. 534 r. 

1.5.3. Wpływ buddyzmu chan 讒 na kulturę chińską 
podczas panowania dynastii Han 漢 
(206 p.n.e. – 220 n.e.)

Buddyzm chan 禪 172, jest niezależną chińską sektą, sięgającą korzenia-
mi indyjskiego rodowodu. Medytacja zalecana przez sektę chan 禪 zu-
pełnie różni się od praktykowanej w Indiach. Potęga buddyzmu me-
dytacyjnego wywarła wielki wpływ na świat poetów i malarzy, który 
ukazywał wyrafinowane ograniczenia, wyszukiwanie  odpowiednich 

171 Por. P.L. Swanson, Dlaczego głoszą, że zen nie jest buddyzmem, współczesna japoń-
ska krytyka idei natury Buddy, „Politeja”, Studia Buddyjskie nr 4 (18), 2011, s. 181-208.

172 Chan koncentruje się wokół czystego umysłu, „naucza, że możemy odzyskać 
pierwotny umysł (…) przez bezpośrednie przekazywanie pierwotnego umysłu z na-
uczyciela na ucznia. Ów przekaz nie opiera się na komunikacji słownej” – J.L. Liu, 
Wprowadzenie do filozofii chińskiej…, s. 311. Mistrzowie chan nie ufają komunikacji 
werbalnej – zob. B. Szymańska, Chiński buddyzm Chan, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2009, szczególnie s. 1-28, 41-51 i 168-202.
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elementów, kształtując tym samym i ustanawiając nowe kryteria 
 estetyczne. W Japonii znana pod nazwą zen 173 (jap. 禅 – ‘medytacja’) 
przyczyniła się do rozwoju słynnej sztuki układania kwiatów (ikebany), 
rozwoju umiejętności komponowania ogrodów, uchodzących za jedne 
z najpiękniejszych na świecie (powstających i w niektórych miastach 
Polski). Zen 禅 miał też ogromny wpływ na japońską ceramikę i malar-
stwo. Jako praktyka wyrafinowana i elitarna, wywarł niezatarty wpływ 
na kształtowanie kultury nie tylko religijnej, ale także estetycznej. 
 Buddyzm medytacyjny 174 twierdzi, że cały świat znajduje się w ser-
cu człowieka, z wszystkimi buddami czasów przeszłych czy przy-
szłych, którzy są wytworem myśli zrodzonej w sercu 175. Wiedzę serca 
można odpowiednio ująć w słowa, dlatego nie potrzeba ksiąg, a żadna 
księga nie jest warta tego, aby ją czytać. Twierdzenia te wydają się być 
niezwykle kontrowersyjne w kraju, w którym księgi i pisma traktowa-
ne były kultowo. Zrozumienie ich możliwe jest jedynie poprzez skie-
rowanie wzroku do swojego wnętrza, ponieważ Budda 佛, który jest, 
mieszka w naszym sercu. Aby osiągnąć prawdę, nie potrzeba poszuki-
wać autorytetów ani żadnych świętości. Należy oczekiwać oświecenia, 
które nie wiadomo kiedy nadejdzie. Zauważmy, że koncentracja po-
zostaje wyłącznie na ego. Oto jeden z powodów, dla których buddyzm 
chan przyjął się w Chinach. Wynika to z egocentryczności, ponieważ do 
osiągnięcia nirwany (nieban 涅般) nikt nie jest potrzebny – wystarczam 
sam sobie, jestem skoncentrowany na swoim ego. Inaczej mówiąc, osią-
gam zbawienie tylko dzięki sobie samemu. Korzenie kultury chińskiej, 
począwszy od starożytności, są korzeniami wywodzącymi się z ego-
centryzmu. Zatem nie ma niczego dziwnego w tym, że buddyzm me-
dytacyjny z łatwością wszczepił się w kulturę chińską. 
 Trafnie zauważa Mieczysław Künstler, gdy pisze, że medytacja 
jest „jednym z najwspanialszych wytworów kultury chińskiej” 176. 
W szkołach buddyjskich uczono sztuki codziennej medytacji 
w  wydaniu  buddyjskim, kładziono duży nacisk na samodyscyplinę, 

173 W języku japońskim wymawia się „dzen” (zen – jap. ‘medytacja’, z skt. ध्यान 
Dhyāna, poprzez chiń. trad. channa). Istotą medytacji jest osiągnięcie stanu buddy 
w siedzącej pozycji zazen.

174 Praktykujący „oglądanie”, czyli „patrzenie okiem umysłu”. Zrozumienie 
umysłu to zrozumienie doświadczenia. Chodzi o oczyszczenie umysłu od zanie-
czyszczeń (zmysłów, pożądań itp.), aby je opanować. Zbyt łatwo się przyzwyczaja-
my i nieraz trudno dostrzec różnicę między naturalnością a sztucznością.

175 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej… s. 173.
176 Tamże, s. 171.
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przygotowywano do indywidualnego oświecenia – iluminacji, jako 
źródła wszelkiego poznania 177.
 Po śmierci Buddy doszło do rozłamu w grupie jego wyznawców. 
Buddyzm podzielił się na cztery kierunki: mahajana (‘wielki wóz’), bi-
najana (‘mały wóz’), hinajana i wadżrajana (‘wóz diamentowy’). Pierw-
szy z nich, mahajana (zwany również „buddyzmem północy”), jest naj-
większy liczebnie, a swoich wyznawców skupia głównie w Chinach, 
Indiach i Japonii. Wyznawcy tego kierunku wierzą, że osiągną nirwanę, 
która dla nich oznacza zbawienie. Binajana nazwano „buddyzmem po-
łudnia” dla odróżnienia od „buddyzmu północy”. Hinajana obecna jest 
w Azji Południowej, głównie w Sri Lance, a także w Birmie, Tajlandii 
i Kambodży. W hinajanie występuje konserwatywna szkoła therewada – 
„nauka starszych” z kanonem palijskim. W jej założeniach nirwana do-
stępna jest tylko nielicznym, mnichom i mniszkom, więc jest to raczej 
tor monastyczny o buddyjskiej regule klasztornej, według której nie 
tylko mnisi, a wszyscy wierni, powinni spędzić odpowiednią ilość lat 
w klasztorze. Należy podkreślić, że mahajana znalazła prostszą drogę 
do osiągnięcia nirwany poprzez praktykowanie przykazania miłości 
bliźniego oraz dzieł miłosierdzia wobec biednych, a także zakładanie 
szpitali i szkół. Widać tu pewne podobieństwo do tego, na co Kościół 
katolicki zwracał szczególną uwagę na przestrzeni dziejów – realizo-
wanie Dobrej Nowiny w czynach. 
 Wadżrajana – „wóz diamentowy” (wadżra – diament, ale słowo to 
ma też inne znaczenia: ‘piorun’, ‘pustka’, ‘oświecenie’ 178), to głównie 
odmiana buddyzmu tybetańskiego – buddyzm ezoteryczny. Duża 
rola przypada w nim świętym rytuałom (tantrom 179, czyli zaklęciom, 

177 Tamże.
178 Słowo to wiąże się także z symboliką falliczną i niekiedy oznacza po prostu 

‘fallusa’. Zwłaszcza to znaczenie omawianego terminu wykorzystywane jest w tan-
tryzmie, w którym erotyka odgrywa dużą rolę – por. M.J. Künstler, Dzieje kultury 
chińskiej…, s. 174.

179 Tantry – ezoteryczne formuły głoszone przez Buddę (wskazują na to sutry tan-
tryczne). Zwykle ich nie rozumiano i uczono się ich na pamięć (dotyczyło to zarów-
no mnichów, jak i osób świeckich). Siła ich skuteczności zależała od dokładnego ich 
wypowiedzenia. Takich pustych formuł bez treści powstawało wiele. Służyły po-
mocą przeciw złym duchom i demonom. Tantryzm to forma buddyzmu najbliższa 
prostemu społeczeństwu wiejskiemu. Rozpowszechnił się wśród koczowniczych 
ludów północy, Mongołów i Mandżurów. Ta forma w buddyzmie nazwana zosta-
ła lamaizmem (od tybetańskiego lama – ‘starszy kapłan’). W rozbudowanej liturgii 
lamaizmu niezwykłą rolę odgrywały: muzyka, śpiewy, tańce, kadzidełka, lampki, 
a także posągi przedstawiające akty seksualne ludzi i zwierząt. Ciekawostką jest to, 
że tylko lamaizm uznaje władzę żywego Buddy – dalajlamy.



771. KONTEKST CHIŃSKI

oraz tzw. mudrom, czyli gestom magicznym, uzyskiwanym dzięki od-
powiednim ruchom rąk i palców), jak i formułom (mantrom). Innym 
ważnym elementem tantryzmu są tańce rytualne pokazujące energię 
sił kosmicznych, których celem jest osiągnięcie ekstazy. Prowadziły 
one nieraz do orgii seksualnych. Buddyzm w Tybecie został na dobre 
ugruntowany w VII w. przez mnicha Padmasambhawa. W 779 r. król 
Tybetu ogłosił buddyzm religią państwową. Powstały zakony, sekty, 
m.in. Zakon Żółtych Czapek (Gelugpa). Założyciel tej szkoły, Congha-
py, uznany został za pierwszego dalajlamę. Honorowy tytuł dalajla-
my istnieje od roku 1578, a jego posiadacz jest zwierzchnikiem Żółtych 
Czapek, uznawanym za stale odnawiające się wcielenie bodhisattwy 
Awalokiteśwary 180. 

1.5.4. Edukacja i formacja w klasztorach buddyjskich 
w Chinach

Można dostrzec wiele podobieństw w życiu klasztornym mnichów 
buddyjskich i mnichów żyjących w klasztorach średniowiecznej Euro-
py. Klasztory buddyjskie służyły podróżnym jako zajazdy, uciekinie-
rom – jako schronienie. Spełniały też cel charytatywny, podobnie jak 
klasztory chrześcijańskie. Dawniej, ale również i dzisiaj, zdarza się, że 
małych chłopców, np. dwunastoletnich, oddaje się do klasztoru, choć 
mnichem można zostać dopiero od dwudziestego roku życia. Kan-
dydat na mnicha wyrzeka się rodziny, kasty, własności. Składa ślub 
czystości polegający na niezawieraniu związku małżeńskiego. W trak-
cie formacji przygotowywany jest do ceremonii otrzymania święceń. 
Przed ostatecznym dopuszczeniem do święceń kandydatem opiekuje 
się jeden z doświadczonych mnichów – mentor, pełniący funkcję ojca 
duchownego. Składano pięć podstawowych ślubów: nie zabijaj, nie 
kradnij, nie kłam, nie cudzołóż, nie upijaj się. Później, gdy kandydat 
został uroczyście przyjęty do nowicjatu, obowiązywało go złożenie 
następnych pięciu ślubów: nie śpiewaj, nie tańcz, nie śpij na wygod-
nej miękkiej pościeli, nie jedz w nieodpowiednim czasie, nie gromadź 
kosztowności, powstrzymuj się od używania rzeczy o silnym zapa-
chu lub intensywnym kolorze 181. Klasztory buddyjskie nie przyjmo-
wały niewolników, przestępców i żołnierzy. Były pewnego rodzaju 

180 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej…, s. 99-100.
181 L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 313-314.
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 uniwersytetami  buddyjskim, ważnymi edukatorami formacyjnymi. 
W nich to zapisywano pierwsze sutry wchodzące w kanon buddyjski, 
tzw. Tripataka. Rodziny oddawały synów do klasztoru celem dalszej 
edukacji z nadzieją na to, że zostaną oni dobrymi mnichami. A bycie 
dobrym mnichem oznaczało trzymanie się z dala od świata, radości 
ziemskich na czele z ludzkim szczęściem, które nie jest szczęściem 
prawdziwym. Za honor i zaszczyt poczytywany był fakt, że syn peł-
ni służbę w klasztorze buddyjskim 182. Użyjmy w tym miejscu małe-
go obrazu porównawczego do naszych polskich rodzin katolickich, 
w których często już w wieku 14 lat 183 oddawano synów do klaszto-
ru na dalszą edukację duchowo-intelektualną, by formacja zakonna 
prowadzona przez mistrza nowicjatu, formatorów oraz profesorów 
ukształtowała charakter i osobowość przyszłego zakonnika-kapłana. 
Dla rodzin podejmujących taką decyzję był to dawniej powód do chlu-
by i dumy. 
 Wraz z pojawieniem się klasztorów męskich pojawiały się również 
klasztory żeńskie. Nie były one do końca samodzielne. Na przykład 
ceremonie i przyjęcia do klasztoru, a także spowiedź i kazania należały 
do obowiązków mnichów z najbliżej położonego klasztoru męskiego. 
Istniał zakaz przekraczania progu do cel mniszek. Klasztory ich budo-
wane były w pobliżu domów. 
 Dwa razy w miesiącu oczyszczano się ze swoich grzechów. Był to 
rodzaj spowiedzi niesakramentalnej. Zwoływano w tym celu specjalne 
quorum poświęcone wzajemnej spowiedzi i dokonywaniu aktu skru-
chy. W zależności od wagi grzechów wymierzano kary, np. gdyby były 
ciężkie, związane ze złamaniem przez mnicha któregoś ze ślubów, 
stosowano nawet najcięższą karę, tj. wyrzucenie z klasztoru. Należy 
dodać, że łamanie ślubów wcale nie było rzadkością. Najważniejszą 
zasadą dla mieszkańców klasztorów była schludność. Szata mnicha, 
chociaż uboga i połatana, zawsze powinna być czysta, tak samo jak jego 
ciało i cela, w której przebywa. System wspólnot klasztornych zakładał 

182 G. Torzecki, Birma. Królowie i generałowie, Albatros, Warszawa 2009. Jest to esej 
historyczno-kulturowy o Birmie, kraju buddyjskim (w Polsce chyba najmniej zna-
nym), gdzie każdy mężczyzna przynajmniej dwa razy swoim życiu wstępuje do 
klasztoru buddyjskiego.

183 Przykładem może być nawet praktyka Towarzystwa Jezusowego, którego hi-
storia zna przypadki, że nowicjusze już w wieku 14 lat zaczynali naukę w szkole 
zakonnej, po czym zdawali państwową maturę i kontynuowali formację duchowo-
-intelektualną u jezuitów. Wcześniej w innych zakonach było podobnie.
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istnienie funkcji skarbnika i przeora – im należało się podporządkować 
z racji posłuszeństwa zakonnego. 
 Pierwsze wspólnoty buddyjskie składały się głównie z ascetów 
o nazwie bhikszu. Członkowie takiej wspólnoty wyrzekali się wszelkich 
dóbr. Z ogolonymi głowami, w żółtych szatach, zamieszkiwali z dala 
od ludzi, najczęściej w pobliżu cmentarzy i zalesionych terenów. Każ-
dego poranka prosili o jałmużnę. Jałmużna żebracza nadal obecna jest 
w krajach, gdzie mieszkają buddyści, np. w większych skupiskach lu-
dzi, takich jak dworce kolejowe czy lotniska, wciąż możemy napotkać 
mnichów proszących o nią; spożywano tylko pokarmy wegeteriańskie. 
Tak jak dawniej, również i dzisiaj wspólnoty te zachowały podobny 
styl ubóstwa radykalnego, wierny regule buddyjskiej. Nauka Buddy 
wyrażała się w radykalizmie wyrzeczenia się ziemskich przyjemności, 
ale w nagrodę obiecywała swoim wiernym naśladowcom konkretną 
i prostą drogę do wiecznego zbawienia – oświecenia, kończącego się 
stanem nirwany. Wniosek był prosty. Nie każdy może posiąść wieczne 
zbawienie. Jedynie ci, którzy dobrowolnie wybiorą drogę odejścia od 
przyjemności życia i zdecydują się na konsekwencje swojego wyboru, 
mają szansę osiągnąć nirwanę. Niezwykłą rolę w zbawieniu odgrywa-
ją buddowie i bodhisattwowie – przez pośrednictwo i wspomaganie 
wszystkich potrzebujących. Bodhisattwowie rezygnują z ostatecznego 
pełnego szczęścia, nirwany, dopóki nie wspomogą wszystkich. 
 Należy zaznaczyć, że buddyzm, który przywędrował z Indii przez 
Afganistan i Turkiestan do Chin Północnych słynną drogą chińskich 
„karawan jedwabnych” 184, różnił się od braminizmu i doktryn staro-
indyjskich. Buddyzm ten od samego początku był demokratyczny. Od-
rzucał występujący w Indiach system kastowy, jakąkolwiek nierów-
ność społeczną. Doceniał pozycję i rolę kobiet, co było rzadkością na 
Dalekim Wschodzie. Jak pisze Arthur Wright, 

stosunkowo wysoka pozycja przyznawana przez buddyzm kobietom 
i matkom została zmieniona w tych wczesnych przekładach, i tak zdanie 
„mąż utrzymuje żonę” przerobiono na „mąż sprawuje kontrolę nad swoją 
żoną”, zdanie „żona pokrzepia męża” zastąpiono zdaniem „żona szanuje 
swojego męża” 185. 

184 W. Jabłoński, Z dziejów literatury chińskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1956, s. 69.

185 Cyt. za: J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 71.
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1.5.5. Trudności adaptacyjne buddyzmu na gruncie 
chińskim

Istniały zasadnicze trudności aklimatyzacyjne wynikającego z katego-
rii buddyjskiego światopoglądu i etyki, które były całkowicie sprzecz-
ne z normami obowiązującymi w Chinach. Dla Chińczyka – konfucja-
nisty – życie jest dobre i piękne, jest darem i liczy się tylko na tym 
świecie, a więc należy je cenić i kochać bardziej niż wszystkie inne 
dary. Dla buddysty liczyło się życie przyszłe, liczyła się tylko jednost-
ka i jej karman. Dla Chińczyka ważniejsze były więzi rodzinne i kult 
przodków niż jego indywidualność. Poza tym potrzeba było wiele cza-
su, aby przekonać i wychować do celibatu. Do tego należy dodać tra-
dycyjnie nieprzyjazny stosunek do obcych nauk, niepopartych auto-
rytetem mędrców chińskich, którzy głosili, że wszystko, co obce, jest 
barbarzyńskie. Chińczycy pytali: Co to za wspaniały Budda, o którym 
nie wspomina nawet Konfucjusz? W oparciu o co i na podstawie czego 
buddyści twierdzą, że człowiek odrodzi się w życiu przyszłym? 186. 
 Mimo że buddyzm, obca ideologia, stosunkowo dobrze zaadapto-
wał się na chińskim gruncie, to jednak nie obyło się bez napięć i kon-
trowersji 187. W historii Chin nigdy nie doszło do założenia stowarzy-
szenia buddyjskiego, nie znalazł się żaden przywódca z autorytetem, 
„nie doszło też do powstania czegoś w rodzaju Biblii czy Koranu, 
z wyróżnieniem pewnego wspólnego kanonu ksiąg” 188. W Chinach 
buddyzm zawsze był zjawiskiem heterogenicznym, charakteryzują-
cym się różnymi formami organizacji, z uwzględnieniem różnic regio-
nalnych i doktrynalnych. Odegrał ważną historyczną rolę w relacjach 
pomiędzy wpływem państwa i wpływem religii. Posiadał struktury 
życia klasztornego, z roszczeniami klerykalnymi, dlatego stał się wy-
zwaniem dla aparatu państwowego. Wzrastająca popularność buddy-
zmu stawała się odczuwalnym zagrożeniem dla państwa, wtedy kiedy 
buddyzm „stawał się czynnikiem władzy politycznej lub gospodar-
czej, co władze państwowe odczuwały jako zagrożenie” 189. Najwięk-
szy rozkwit w Chinach przeżywał buddyzm w okresie władzy dyna-
stii Liang (502-557), Tang (618-907) czy też Qing (1644-1911). W historii 

186 Tamże, s. 327.
187 C. Krause, Współzależność państwa i buddyzmu w Chińskiej Republice Ludowej, 

tłum. Z. Wesołowski, „Chiny Dzisiaj” R. VI (2011), nr 1, s. 35.
188 Tamże, s. 35.
189 Tamże.
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Chin niektórzy cesarze uważali się za buddystów albo też za reinkar-
nacje bodhisattwów. 
 Dawne wychowywanie mas chińskich w uległości było kontynuo-
wane z pomocą buddyjskich kapłanów. Również dla intelektualistów 
buddyzm stawał się interesujący, bo wyjaśniał zawiłe kwestie, był noś-
nikiem pocieszenia, a przede wszystkim ofiarował religijne zbawienie. 
Skoro życie jest cierpieniem, to celem życia powinno być zbawienie. 
Aby się zbawić, należy rozpłynąć się w nirwanie, osiągnąć stan Bud-
dy. W jaki sposób? U człowieka występują uczucia i doznania będące 
przejawem wzburzenia cząsteczek stworzenia (dharm). Filozofia bud-
dyjska zakłada, że życie jest przejawem niemającego początku wzbu-
rzenia owych cząsteczek w świadomości każdej żywej istoty. Śmierć 
człowieka to wynik rozpadu kompleksu dharm, które nie znikają, ale 
się przeobrażają w żywe istoty. O takiej formie wcielenia zadecydu-
ją zalety i przewinienia danej istoty w poprzednich wcieleniach. Te-
orię o karmanie buddyzm przejął z braminizmu, ponieważ pod tym 
pojęciem rozumiano odpłatę, decydującą o wędrówce dusz. Według 
buddyzmu suma dobrych i złych uczynków popełnionych przez czło-
wieka zwiększa lub zmniejsza jego szanse na korzystne wcielenie 
w przyszłości. Poprawić swój karman mogą również ludzie świeccy, 
wyznawcy buddyzmu, jeśli żywili buddyjskich mnichów i składali 
ofiary na ich utrzymanie 190. Buddyzm był łatwy do przyjęcia, gdyż nie 
wymagał wiary w bogów, chociaż nie twierdził, że ich nie ma. Dobrze 
obrazuje tę kwestię zdanie: Wierzę w bogów, o ile pomogą mi osiągnąć 
oświecenie. 
 Prawdą jest, że sukces buddyzmu zależał w dużej mierze od popar-
cia taoistów – aby zaistnieć i wydać owoce nawróceń w społeczeństwie 
chińskim, zaskarbiał sobie przychylność najuboższej warstwy społe-
czeństwa. Taoizm niejako patronował buddyzmowi, ułatwiając mu 
przenikanie do społeczeństwa chińskiego. Rosnący w siłę buddyzm 
z czasem stał się mocnym rywalem taoizmu, a nawet można zaryzy-
kować twierdzenie, że buddyzm jako największa religia na Dalekim 
Wschodzie był tym, czym dla Europy stało się chrześcijaństwo. Tak, jak 
ono kształtowało oblicze Europy, tak buddyzm ze swoimi wartościami 
kształtował oblicze wyznających go społeczeństw, otwartych na poko-
jowe współistnienie. 

190 L. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 314-315 i 327.
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1.6. Chrześcijaństwo

1.6.1. Próba adaptacji kultury chrześcijańskiej 
w obręb kultury chińskiej

Próba poszukiwania i znajdowania systemu komunikacji międzykul-
turowej pomiędzy homo europeus i homo sinicus z pewnością nie należy 
do łatwych, dotyczy bowiem tożsamości człowieka w określonej kul-
turze. W przypadku Europejczyka łatwo o eurocentryzm, a w przy-
padku Chińczyka – o sinocentryzm. W Chinach kolektyw zdominował 
jednostkę, która de facto w tym kraju nigdy nie była wolna. Natomiast 
w Europie człowiek znalazł się w centrum uwagi, podejmując śmiałe 
decyzje i będąc wolnym w swoich wyborach. Na przykład takie uni-
wersalne wartości ogólnoludzkie, cenione w Europie, jak wolność, 
prawda i miłość, nie do końca były obecne w świecie chińskim 191. Na-
leży podkreślić, że sposób myślenia Chińczyków znacznie różni się od 
naszego, co też dobrze oddaje Anna Wójcik, pisząc o paradygmacie 
myślenia w filozofii chińskiej:

Człowiek ma zdolność (a nie wolność) do tego, by decydować o kierunku 
własnych działań: cnotę samokorygowania się, samouzgadniania, samo-
kontroli. Cnotę, która rozciąga się aż do granicy bycia kontrolowanym, dy-
scyplinowanym itd. To nie jest problem typu ‛albo-albo’ (albo jest się wol-
nym, albo jest się kontrolowanym), lecz ‛zarazem to – i – zarazem tamto’. 
To nie jest układ sprzeczny (wolność – kontrola), lecz dopełniających się 
przeciwieństw (zarazem ma się wpływ i poddaje się wpływowi innych) 192. 

Dodać wypada, że wolność nigdy nie była tematem nadrzędnym w hi-
storii Chin, raczej podrzędnym, opierającym się na posłuszeństwie 
władcy. 
 Wobec powyższych trudności warto zastanowić się nad zagadnie-
niem adaptacji kultury chrześcijańskiej w kulturze chińskiej. Zanim 
przedstawione zostanie meritum problemu adaptacyjnego, należy 
zauważyć, że czasy rozkwitu dynastii Tang 唐 (618-907) odznaczały 
się wielkim otwarciem Chin na przybyszów z zewnątrz. Największe 

191 Np. temat wolności w Chinach od zawsze pozostaje problematyczny. W całej 
historii tego kraju nigdy nie był i nadal nie jest tematem nadrzędnym, raczej pod-
rzędnym, rozpatrywanym każdorazowo z uwzględnieniem władzy, jako kategorii 
podporządkowania, przez co zatraca się istotny wymiar jednostki.

192 A.I. Wójcik, Wolność i władza, Collegium Columbinum, Kraków 2002, s. 59.
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ówczesne miasto świata Chang-an 長安 wypełnione było przybyszami 
z Azji Środkowej, Indii i Bliskiego Wschodu 193. 
 Chiny w całej swojej historii miały jednego tylko cesarza, który był 
uważany za „jedynego na ziemi”, czyli tego, który rządzi całym świa-
tem. Do cesarza zawsze należało ostatnie słowo. Dla Chińczyków był 
on alfą i omegą, panem życia i śmierci dla swojego ludu. Nic dziwnego, 
że nazwano go Synem Nieba i czczono jako jedynego i najwyższego 
reprezentanta ludu chińskiego. Generalnie na dworach cesarzy toczo-
nych było wiele intryg, zarówno wewnątrzrodzinnych, jak i pozaro-
dzinnych, wiele walk o wpływy i władzę. Niemałe zamieszanie często 
miało miejsce za przyczyną ennuchów. Sytuację sporów, zamieszek, 
uwikłań ludzkich dobrze oddaje Anchee Min 194, Chinka z Szangha-
ju, obecnie mieszkająca w USA, w swojej książce Ostatnia Cesarzowa 
(2008), a także we wcześniejszych bestsellerach 195, tłumaczonych na 
wiele języków świata. Z kart jej powieści wyłania się obraz historycz-
nych dynastii chińskich, których codzienne życie zdominowane było 
przez politykę, a co za tym idzie – przepełnione kłótniami, sporami, 
niezgodą. 
 Dynastia cesarska Qin 秦 pochodzi z prowincji Shaanxi. Początki 
pierwotnie małego państwa datuje się na XI wiek p.n.e. Cesarz Qin Shi 
Huangdi 秦始皇帝, jako wielki władca, zjednoczył Chiny, zniósł ustrój 
feudalny, spalił dzieła klasyków chińskich. Doświadczony w walce 
i w dyplomacji, wytrwały i nieugięty w boju coraz bardziej posuwał 
się na zachód. W 221 r. p. n. e odniósł ostateczne zwycięstwo w wy-
niku podboju trwającego dziewięć lat. Był to wojownik pragnący sła-
wy, ale żyjący nieustannie w lęku przed zamachem. Nikomu nie ufał 
i nie dowierzał. Co noc zmieniał miejsce swojego snu. W końcu po-
zwolił się odczarować czarodziejom „fang Shi”, którzy mieli wypędzić 
z niego demony będące przyczyną chorób i śmierci. Owi czarodzieje 

193 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej…, s. 162.
194 Anchee Min – aktorka i pisarka, ur. w 1957 r. Jako uczennica należała do hung-

wejpinów, była członkiem szkolnego komitetu rewolucyjnego. W wieku 17 lat tra-
fiła do komuny wiejskiej. Wybrana do roli Azalii, rewolucjonistki, byłej kochanki 
Mao Zedonga, wyjechała do Szanghaju, gdzie grała w filmach propagandowych. 
Po śmierci Mao w 1976 i procesie tzw. bandy czworga popadła w niełaskę. W 1984 r. 
z pomocą aktorki Chen opuściła Chiny. Obecnie mieszka w USA z drugim mężem, 
byłym weteranem wojny wietnamskiej. Jej autobiografia, Czerwona azalia (1993), stała 
się międzynarodowym bestsellerem, przełożonym na kilkanaście języków. W Holly-
wood powstaje aktualnie filmowa wersja tej opowieści.

195 Inne książki Anchee Min: Catherine (1995), Madame Mao (2000), Dziki imbir 
(2002) i Cesarzowa orchidea (2003).
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powoływali się na Lao Tsego 老子 i obwołali go założycielem swojej 
sekty, który miał przezwyciężyć śmierć i przeobrazić się w ducha. Cza-
rodzieje zapragnęli odszukać siedzibę dobrych duchów, którą miał być 
ogród pełen roślin o własnościach leczniczych. Potrzebowali zgody ce-
sarza, a przede wszystkim finansów celem ekspedycji na Morze Żółte. 
Ekspedycja złożona z dziewcząt i chłopców nie wróciła, gdyż dotarła 
do brzegów Japonii i tam osiadła 196. 

 W 213 r. p.n.e. cesarz – jako zwolennik idei legalistycznych – naka-
zał spalenie dzieł klasyki konfucjańskiej, aby w ten sposób siłą znisz-
czyć opozycję. Wszyscy wyznawcy Konfucjusza byli prześladowani, 
karani śmiercią, a nawet grzebani żywcem 197. Twardy władca nie zno-
sił sprzeciwów. Pozostawił tylko historyczne zapisy dynastii Qin 秦. 
 Niewątpliwą zasługą cesarza było ujednolicenie pisma, wprowa-
dzenie jednakowego systemu miar i wag, jednolitego systemu podat-
ków dla całego państwa. Rozpoczęto prace nad budową nowych dróg, 
budowli, nowych fortyfikacji broniących przed najazdami, a także 
zbudowano mur chiński 198 – symbol Państwa Środka. Niedaleko Xi an
西安 znajduje się słynna Tarakotowa Armia 199. 
 Cesarz umarł w wieku 49 lat. Po jego śmierci nastąpił upadek dyna-
stii Qin 秦, a bunty chłopskie ogarnęły cały kraj, ponieważ pieniądze 
na wszelkie prace budowlane pobierano od najniższej warstwy spo-
łecznej – chłopstwa. Wojna domowa rozciągnęła się na całe Chiny. Je-
den z przywódców generał Liu Bang, przedzierając się przez wąwóz 
chroniący stolicę, w 206 r. p.n.e. ustanowił nową dynastię Han 漢, która 
rządziła państwem przez okres następnych 400 lat. 

196 M.A. Nourse, Dzieje 400. 000. 000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do 
chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa 1937, s. 67-68.

197 W opiniach poszczególnych historyków pojawiają się w tej kwestii rozbieżno-
ści. D. Bodde pisze, że takie wyjaśnianie ma swoje źródło w błędnym przekładzie. 
Uczeni w liczbie 4600 zostali zamordowani, ale czy pogrzebani żywcem? Pozostaje 
wątpliwość, której nie sposób wyjaśnić do końca.

198 A. Waldron w 1990 r. obalił legendę o budowie muru przez dynastię Qin. 
Udowodnił, że ta imponująca budowla jest zasługą dynastii Míng 明 (1368-1644 r.), 
a konkretnie wywodzących się z niej władców XVI-wiecznych – por. J.K. Fairbank, 
Historia Chin…, s. 54.

199 „To zaledwie część rozległego kompleksu mauzoleum wystawionego na cześć 
cesarza po jego śmierci. Armia Terakotowa odkryta została dopiero w roku 1974 roku 
przez chińskich rolników. Do dziś wiele obiektów nie zostało odkopanych w obawie 
przed zniszczeniem. Los taki spotkał owych słynnych wojowników, którzy zaraz 
po odkopaniu pokryci byli zachowanymi do dziś malowanymi ornametami. Farba, 
w zetknięciu ze świeżym powietrzem błyskawicznie zwietrzała” – por. <http://www.
chiny.pl/qinchao.php> (dostęp: 12 I 2011).
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1.6.2. Epoka chrześcijańskiego nestorianizmu 
w Chinach

W czasie ziemskiego życia Chrystusa dominowały na świecie cztery 
wielkie cywilizacje: rzymska, perska, hinduska i chińska. Chrześcijań-
stwo rozszerzało swoje kręgi dzięki imperium rzymskiemu za pośred-
nictwem kultury Greków i Hebrajczyków. Ważną rolę w tym proce-
sie odegrały także szlaki handlowe wiodące do Persji, Mezopotamii 
i  Indii, których początek datuje się na drugi i trzeci wiek. Szlaki te krzy-
żowały się na rozległych pustyniach centralnej Azji, oddziałując na ce-
sarstwo chińskie z jego bogatą kulturą. Nie wiadomo dokładnie, kie-
dy chrześcijaństwo przybyło do Chin, ale ponieważ w tamtym czasie 
dobrze funkcjonował jedwabny szlak, jest bardzo prawdopodobne, że 
misjonarze Wschodniego Kościoła pojawili się na ziemiach chińskich, 
jednak nie da się tego udokumentować 200. Istnieją wprawdzie dwie le-
gendy na temat początków chrześcijaństwa w Chinach, ale nie znaj-
dują one potwierdzenia w opracowaniach historyków chińskich. Jed-
na z nich głosi, że to właśnie św. Tomasz – jeden z dwunastu aposto-
łów – był tym, który zaczął głosić naukę Chrystusa w Państwie Środka. 
Według współczesnych historyków ta wersja wydaje się bardzo mało 
prawdopodobna i pozostaje w sferze podań 201. Druga, bardziej znana 
legenda mówi, że to cesarz Ming z ostatniej dynastii Han, która sięga 
67 roku po Chrystusie, miał sen, w którym wysyłał swoich ambasado-
rów w poszukiwaniu nowej wiary. Niektórzy znawcy buddyzmu są 
zdania, że także ambasadorowie buddyzmu przybyli do Chin w od-
powiedzi na prośbę cesarza 202. Chrześcijanie, którzy przyswoili sobie 
tę legendę, twierdzą z kolei, że to nie buddyści, ale uczniowie św. To-
masza Apostoła. 
 Pierwsze nestoriańskie misyjne wędrówki do Chin mnichów syryj-
skich rozpoczęły się w III w. 203, a o ewangelizacji imperium chińskie-
go mówi w 303 r. Arnobio w apud Seras 204. W 635 r. z Persji do Xi-an 
西安 przybył syryjski biskup Alopen Abraham, w 638 r.  zbudowany 

200 Xie Bizhen, Aleni’s Contribution to the History of Christianity in China the Nesto-
rian Stele and Ancient Christian Tombs in Quanzhou, Fujian. W: Scholar from the West…, 
s. 409.

201 P.M. D’elia, Sunto Storico dell’attività della Chiesa in Cina dalle origini ai giorni nos-
tri, „Studia Missionalia” 6 (1950-51), s. 3-68.

202 M. Chang, Christianity in China, Window Press, Taiwan 1985, s. 5.
203 J. Lopez-Gay, Storia delle Missioni, PUG, Roma 1996, s. 44.
204 Tamże.
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został pierwszy monaster nestoriański w Xi-an 西安, a w 700 r. – 
w Chengtu. Powstała również literatura chrześcijańska w języku chiń-
skim: Sutra Jezusa Mesjasza 迷師, Traktat o monoteizmie, Książka o pokoju 
oraz radości ukrytej, a także inne książki liturgiczne, które znaleziono 
na terenie Chin w 1908 r. 205 Najwięcej dzieł, około trzydziestu, przetłu-
maczył na język chiński mnich Ching Ching. On także jest głównym 
autorem napisów na płycie. W terminologii pojawiły się określenia 
Boga – „Czcigodny niebiański”, którego imię nieraz zapisano jak znak 
Buddy fo 佛 206, Jezusa – Mi-shi-ho, Ducha Świętego – „wiatr czysty” 
(jingfong). W trzynastym wieku, kiedy Mongołowie dokonali podboju 
ziemi chińskiej, nestorianizm został na nowo przywrócony jako religia 
panująca nie tylko w Chinach, ale również w innych krajach Azji.
 Nestorianizm 207 (jingijiao 景教), obca chińskiej kulturze religia 
chrześcijańska, wywodząca się z Kościoła Wschodniosyryjskiego, zwa-
na w Chinach „religią światła” 208 (jingijiao), została wprowadzona na 
teren Państwa Środka i zakorzeniła się tam, dzięki, jak już wspomnia-
no, tolerancyjnej polityce cesarzy dynastii Tang 209 (618-907). Faktem 
jest, że czasy panowania dynastii Tang wyróżniały się dużym wzro-
stem kultury chińskiej, ekonomicznym wigorem i pokojową polityką, 
co pozwoliło na chińsko-zagraniczną interakcję kulturową. Toleran-
cyjnością względem innych religii, takich jak konfucjanizm, taoizm, 
buddyzm, zarostrycyzm, manicheizm czy islam, odznaczał się już 
pierwszy cesarz z dynastii Tang. Za innego cesarza z tejże dynastii, 
Gaozonga (650-683), w każdym nestoriańskim monasterze rozwija-
ła się nauka chrześcijańska, kościoły były pełne w wielu miastach 210. 

205 Tamże, s. 45.
206 Czyniono tak przede wszystkim ze względu na duży wpływ buddyzmu, 

z jego bogatą terminologią, ale także podkreślano cnoty konfucjańskie: czcigodność, 
kult przodków.

207 Tamże, s. 46-48.
208 A.C. Moule, Christians in China before the year 1550, London 1930; tenże, 

The primitive failure of Christianity in China. W: International Review of Missions, 1931, 
s. 456-459. Autor ukazuje przyczyny upadku chrześcijaństwa nestoriańskiego.

209 Zob. także: Wang Zheng, Scientist, Philosopher and Catholic in Ming Dynasty Chi-
na. W: Western Learning and Christianity in China, vol. 1, red. R. Malek, Monumenta 
Serica XXXV/1, Sankt Augustin, 1998, s. 359; Zhang Dawei, The Calendar Case in early 
Qing. W: Western Learning and Christianity in China…, s. 494; Chen Song, Propagating 
Catholicism trough Academic Activities. W: Western Learning and Christianity in China…, 
s. 801; A. Dudink, The religious Works composed by Shall. W: Western Learning and Chris-
tianity in China…, s. 839.

210 Xie Bizhen, Aleni’s Contribution to the History of Christianity in China…, 
s. 402-403.
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 Jednak jeden z kolejnych cesarzy, Wuzong, także z dynastii Tang, zaka-
zał głoszenia nauki chrześcijańskiej i buddyjskiej. W całym imperium 
zostało zniszczonych 4600 monasterów oraz 40 tys. małych świątyń, 
2000 mnichów i mniszek powróciło do stanu świeckiego, ziemia zo-
stała skonfiskowana 211. Nauka nestoriańska 212 głosiła chrześcijańskie 
prawdy o stworzeniu, o Bogu i jego wcieleniu, o dobru i złu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem krzyża, chrztu i Pisma Świętego, ale kończy-
ła się pochwałą cnót cesarza Chin 213. Nestorianie Boga nazwali Aloho 
lub Aloha 214 (od słowa syryjskiego Elohim), ponieważ nie mogli znaleźć 
odpowiedniego terminu chińskiego 215. 
 Z chrześcijaństwem nestoriańskim nieodzownie wiąże się zagad-
nienie słynnego monumentu „kamienia z Siganfu” 西安府 216, znanego 
Chińczykom jako Ching Chiao Pei 217. Jest to kamienna płyta, na której 

211 Tamże, s. 404.
212 F. Reichert, Kooperation und Dissens. Lateinische und nestorianische Christen in 

Kontakt und Konflikt / Collaboration and Dissent. Latin and Nestorian Christians in Contact 
and Conflict. W: Etappen der Globalisierung in christentumsgeschichtlicher Perspektive…, 
s. 69-82.

213 K. Walf, Christian Theologumena in Western Translations. W: Bible in Modern Chi-
na, The Literary and Intelectual Impact, red. I. Eber, Sze-Kar Wan, K. Walf, R. Malek, 
Monumenta Serica XLIII, Sankt Augustin 1999, s. 132; B. Hung-Kay Luk, A Study of the 
Xixue Fan. W: Scholar from the West…, s. 515.

214 K. Lundbaek, Joseph Prémare nad the Name of God in China. W: The Chinese Rites 
Controversy, red. D.E. Mungello, Monumenta Serica XXXII, The Ricci Institute for 
Chinese-Western Vultural History, San Francisco, Steyler Verlag, Sankt Augustin 
1994, s. 132.

215 Tamże, s. 142.
216 Monument 西安府 przedstawiający początki chrześcijaństwa w Chinach, od-

kryty w mieście Xi’an 西安 w 1623 r. Ten słynny monument zwrócił uwagę zachod-
nich uczonych – misjonarzy. Napisy na płycie już w 1625 r. zostały przetłumaczone 
na łacinę przez Nicholasa Trigaulta SJ. Swoje tłumaczenie tekstu przysłał do Euro-
py po r. 1626. Jednak potraktowano je z dużym niedowiarstwem i podejrzliwością, 
a przez niektórych uczonych wręcz został uznany za fałszerza. Prawdą jest, że Boym 
osobiście podjął się tłumaczenia tych napisów, a już wcześniej interesował się nimi 
Kircher, który dokonał tłumaczeń inskrypcji syryjskich umieszczonych na płycie 
kamiennej. Dopiero przywieziony przez Boyma odcisk napisu oraz łacińskie tłu-
maczenia tekstu opublikowane we Flora Sinensis oraz w China Illustrata A. Kirche-
ra potwierdziły odkrycie Trigaulta – zob. Seria Sino-latinica, Studia boymiana, red. 
A.W. Mikołajczak i M. Miazek, Gniezno 2004; M. Miazek, „Flora Sinensis” – owoc 
barokowej retoryki…, s. 163; P. Hermann, Siódma minęła, ósma przemija. Przygody najw-
cześniejszych odkryć, Warszawa 1959.

217 A. Buerke, Das Nestorianer-Denkmal con Sian-fu einer Neuübersetzung. W: (Fest-
christ) Vermittung zwischenkirlicher Gemeinschaft, Schöneck 1971, s. 125-143; F.S. Drake, 
Nestorian Monasteries of the Tang Dynasty (618-907). W: Monumenta Serica (1936-37), 
s. 293-340; A. Mingana, The early spread of Christianity in Central Asia and the Far East, 
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widoczny jest zapis w językach chińskim i syryjskim. W górnej części 
płyty znajduje się krzyż, a poniżej tytuł w języku chińskim: „Monu-
ment o głoszeniu chrześcijaństwa w Państwie Środka”. Znajduje się na 
nim około 2000 chińskich znaków wraz z krótkimi napisami w języku 
syryjskim. Na brzegach płyty można zobaczyć zagadkową listę imion 
syryjskich, która do tej pory nie została wyjaśniona przez historyków. 
 Kiedy naprawdę monument został odkryty, nie wiadomo. Powo-
łując się na ustalenia Emmanuela Diaza 218 oraz Leona Li, a także pol-
skiego jezuity Andrzeja Rudominy, czas tego odkrycia przypada na 
1623 rok 219. Napis na kamiennej płycie mówi, że została ona wykonana 
w 781 roku ku czci biskupa Izadbuida Balkha. W krótkim streszczeniu 
można by tak oddać istotę tego napisu:

W 635 roku Alopen 220 przyjeżdżający z kraju imieniem Tachim na zacho-
dzie przybył do stolicy Państwa Środka. Cesarz Tai Tsung uhonorował go, 
wysyłając po niego jednego z pierwszych ministrów swojego państwa, aby 
go powitać. Został zaproszony do pałacu, gdzie dokonał tłumaczenia ksiąg 
chrześcijańskich z pomocą swoich uczniów. Cesarz po dokładnym zbada-
niu tych ksiąg, w 638 roku wydał dekret pozwalający na budowanie koś-
ciołów i monasterów w stolicy, a co więcej, Alopen i jego uczniowie mieli 
prawo do głoszenia swojej wiary. Taki był początek misji Alopena, która 
przez następne dwa stulecia napotykała na prześladowania przeplatane 
pokojem. 

Wspomniany Emmanuel Diaz w swojej książce Jingliao Liuxing Zhong-
guo beisong zhengquan wyjaśnia również, skąd wzięły się krzyże 
w Quanzhou:

Zgodnie z datą monumentu w Xi’ana przybycie chrześcijaństwa do Chin 
datuje się na około 200 rok za panowania pierwszego czy kolejnego 

A New Document, reprinted with Additions from: „The Bulletin of the J. Rylands 
Library” 1925, nr 9, s. 2-80.

218 Potwierdzenie to znajduje się u portugalskiego jezuity Emmanuela Diaza. 
Wyjaśnianie nestoriańskiego monumentu – zob. Xie Bizhen, Aleni’s Contribution to 
the History of Christianity in China…, s. 406

219 M. Chang, Christianity in China…, s. 12.
220 Biskup Alopen (Alopen Abraham) był jednym z pierwszych znanych nam mi-

sjonarzy chrześcijańskich, który dotarł do Chin. W roku 635 Alopen był w stolicy dy-
nastii Tang. Cesarz Taizong (627-649) panujący w tamtym czasie był przyjaźnie na-
stawiony do misji. Nakłonił on Alopena do przetłumaczenia pism chrześcijańskich 
na język chiński oraz wydał w 638 r. edykt tolerancyjny, który zapisano na kamieniu 
z Hsianfu (Xianfu). Edykt ten wspomina także, że w tamtym czasie w Chinach prze-
bywało 21 mnichów.
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imperatora. W Chinach powstały liczne Kościoły, wszyscy wierzyli i podą-
żali za chrześcijaństwem. Podczas panowania Wan-li i Chong-zhen z dy-
nastii Ming w Quanzhou w Fujian niektóre kamienie zostały znalezione 
z krzyżami i podobny został znaleziony niedaleko nas. W jednym w Koś-
ciele w Wenling (stara nazwa Quanzhou) nestorianizm był powszechny, co 
jest potwierdzone dowodami 221. 

 Jak wynika z napisu na pomniku upamiętniającym pierwsze kroki 
chrześcijaństwa nestoriańskiego na terenie Chin, cieszyło się ono przy-
wilejami cesarskimi do roku 781. Później nastąpił krótki okres prześla-
dowań. W 845 roku chrześcijańskie, buddyjskie i manichejskie klaszto-
ry zostały zniszczone. 
 Napisy na monumencie mówią również o 30 księgach przetłuma-
czonych na język chiński przez syryjskiego mnicha Chinga, który oka-
zał się głównym autorem samych napisów. On sam ponadto pomógł 
misjonarzom indyjskim, przyczyniając się tu jako tłumacz do przeło-
żenia buddyjskiej doktryny Sutra na język chiński. Źródła historycz-
ne wskazują na to, że nestorianie byli w posiadaniu wielu klasztorów 
w Chinach. Dokonali przekładu licznych książek chrześcijańskich na 
język chiński. Mnisi syryjscy głosili Ewangelię z zapałem, mamy do-
wody, że prowadzili dialog z buddystami, taoistami, konfucjanistami. 
Ich klasztory stanowiły centra nauki i duchowości 222. Nestorianizm 
podczas dynastii Tang miał bardzo nikły wpływ na kulturę chińską 
z jej obyczajami, wierzeniami czy literaturą. 
 W 845 r. edyktem cesarza Wu-Tsunga zarówno nestorianizm, jak 
i buddyzm zostały zakazane 223. Monastery chrześcijańskie i buddyj-
skie zostały zniszczone, 2000 mnichów i mniszek buddyjskich 224 oraz 
chrześcijańskich zostało zawieszonych w działalności i zmuszonych do 
rozwiązania ślubów zakonnych. Z końcem IX wieku liczba chrześcijan 
zmniejszyła się, a już w wieku X i XI praktycznie nie ma śladów ich 
obecności w Chinach. Natomiast w wieku XII w północnych Chinach 

221 E. Diaz, Da Qing Jingliao Liuxing Zhongguo beisong zhengquan. W: Wu Xiang-
xiang, Tianzhujiao dongchuan wenxian xubian 天主教東傳文獻續編 Zhingguo shixue 
congshu 中國史學書, nr 40, Taibei 1966, s. 751-752. Quanzhou w Fujian nie tyko 
było połączone Jedwabnym Szlakiem i morzem z Imperium Romanum, ale również 
w tamtym czasie widoczna było duża migracja.

222 T. Menamparampil, Biblia w Azji, tłum. W. Rybka, „Chiny Dzisiaj” V (2010), 
nr 3, s. 26.

223 J. Lopez-Gay, Storia delle Missioni…, s. 45.
224 C. Krause, Współzależność państwa i buddyzmu w Chińskiej Republice Ludowej…, 

s. 35.
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żyją chrześcijanie, którzy się tam zjawili jeszcze przed wyruszeniem 
armii mongolskiej na podbój wschodniej części Imperium. W chwili, 
gdy armie Khublai Khana zalały Chiny, istniały jeszcze pewne ślady 
życia chrześcijan w Keraaits, w Uighur, w Ongut i w Naimans. War-
to dodać, że nie były to plemiona rodzimie chińskie. Plemię chrześ-
cijańskie z Keraits liczyło wtedy około dwustu tysięcy ochrzczonych. 
Chrześcijaństwo zaznaczyło swoją obecność nie tylko w północnej czę-
ści Chin, rozszerzyło się bowiem także i na południe. Niestety nie za-
korzeniło się tam na długo 225. 
 Gdzie należy szukać przyczyn upadku chrześcijaństwa nestoriań-
skiego? Dynastia mongolska panująca wtedy w Chinach zbliżała się 
powoli do kresu swojej działalności, który nastąpił w 1368 r. Rządy tej 
dynastii były tolerancyjne względem chrześcijaństwa, a także wzglę-
dem innych religii, dlatego chrześcijaństwo mogło się rozwijać, ko-
rzystając z protekcji samego cesarza. Niestety czas jego rozwoju nie 
potrwał długo. Po upadku dynastii mongolskiej tron objęła rodzima 
dynastia Ming, która nie tylko, że nie była łaskawa dla żadnej obcej 
religii, ale wręcz zaskoczyła wrogim nastawieniem do nich, dokonując 
kolejnych prześladowań. W takiej sytuacji chrześcijaństwo, nie mając 
mocnych korzeni, zaczęło powoli zanikać. Opierając się na badaniach 
historyków 226 chrześcijańskich i niechrześcijańskich 227, można wskazać 
następujące przyczyny upadku chrześcijaństwa nestoriańskiego:

 1.  chrześcijaństwo nestoriańskie w Chinach było zawsze religią 
obcą;

 2.  upadek cesarstwa perskiego, które silnie popierało chrześcijań-
stwo nestoriańskie;

 3.  chińska cywilizacja uznawała wszelką obcą kulturę i religię, 
a więc i chrześcijaństwo, za barbarzyńskie; chińczycy zawsze bro-
nili się przed wpływami obcych kultur i religii, jako tych, które 
mogą stanowić zagrożenie dla rdzennej kultury chińskiej;

 4.  brak chrześcijaństwa ludowego, nestorianie formowali chrześci-
jaństwo monastyczne;

 5.  nestorianie bardziej powiązani byli z dworem cesarskim niż 
z ludem;

225 P. Pelliot, Un témoignage éventuel sur le christianisme à Canton au XI siècle. W: Mé-
langes chinois et buddhiques, Bruxelles 1932, s. 218.

226 M. Chang, Christianity in China…, s. 13-14.
227 M. Pollak, Mandarins, Jews and Missionaries. The Jewish Experience in the Chinese 

Empire, Weather Hill, New York, Tokyo 1998, s. 7, 65-66 i 298.
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 6.  brak rodzimych, chińskich misjonarzy (byli biskupi-opaci, a nie 
biskupi-pasterze);

 7.  brak poparcia ze strony cesarstwa chińskiego;
 8.  działania wodza o imieniu Timur w środkowo-wschodniej części 

Chin, czyli u źródeł aktywności zagranicznych misjonarzy nesto-
riańskich; Timur rozpoczął swoją zwycięstką drogę nad Wołgą, 
potem – idąc przez Damaszek i Delhi – dotarł aż do zachodnich 
granic chińskiego cesarstwa; gdziekolwiek był, zawsze pozosta-
wiał po sobie wielkie spustoszenie, był zwolennikiem Koranu, 
dlatego nie oszczędził chrześcijańskiego nestorianizmu. 

Na koniec należałoby wskazać sens apostolski i pozytywne elemen-
ty nestoriańskiej aktywności misyjnej. Byli to misjonarze wyjątkowej 
kultury, o głębokiej świadomości lingwistycznej, wizji misyjnej, biegli 
w temacie kerygmatyczno-chrystologicznym i w wiedzy medycznej 228. 
 Chrześcijaństwo nestoriańskie nigdy nie zadomowiło się w obycza-
jach chińskich, literaturze, sztuce, dlatego tak łatwo było je prześlado-
wać. Nie mając następców, naśladowców czy nawet zorganizowanego 
systemu katechizacji, nie mogło przetrwać i wydać owoców. Ziarno 
zasiane przez zagranicznych misjonarzy nie mogło wydać swoich plo-
nów. Ale nie obumarło w glebie. Część ziaren została wydziobana przez 
kruki – były nimi w pewnym sensie wrogie i niszczące chrześcijaństwo 
rządy i kolejne wojny. Część ziaren spadła na ziemię skalistą, nieuro-
dzajną – a tą ziemią były zimne serca, które nie przyjęły ziaren chrześci-
jańskich. W końcu pewna część ziaren spadła na glebę urodzajną, wyda-
ła swój owoc, owoc trzydziestokrotny, ale i temu nie było dane rozrosnąć 
się na niegościnnej dla chrześcijańskiej religii chińskiej ziemi. 

1.7. Złoty wiek dynastii Tang 唐 (618-907) 
w kulturze chińskiej

Dzieje Chin pokazują głębokie korzenie dwóch przeciwstawnych 
w świadomości Chińczyków tendencji: zjednoczeniowej i separaty-
stycznej. Był to kraj o władzy centralnej, świadomie jej poddany i – co 
więcej – władzę tę całkowicie uznający 229. Chińczyków zawsze  łączyła 
silna przynależność do rdzennej kultury 230, stylu życia, odżywiania 

228 J. Lopez-Gay, Storia delle Missioni…, s. 45.
229 K. Fairbank, Historia Chin…, s. 147.
230 W historii Chin górą często była postawa pośrednia, kompromisowa.
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się. Istotny dla nich był nie tylko sam fakt urodzenia się w Chinach, 
ale przede wszystkim region, z którego pochodzą rodzice, dziadkowie 
i pradziadkowie, gdzie znajdują się ich groby. Ów kult przodków 231, 
jako hołd i obowiązek pobożności (filial piety, xiao 孝 232), stanowił kon-
stytucję duchową społeczeństwa chińskiego. Był on rozwinięty już 
w epoce Shang 233, ale – jak twierdzi C.W. Bishop w The Neolithic Age in 
Northern China – wyznawała go na razie tylko arystokracja, która rów-
nież wierzyła w najwyższą siłę 234, bóstwo najwyższe Shang-Di 235 上帝, 
czyli Boga Wszechmocnego lub Tien 天 236 – Niebo. 
 Dynastia Tang należy do najświetniejszych i „najwspanialszych 
dynastii w historii Chin, jeśli nie świata” 237. Niewątpliwie czas jej pa-
nowania był jednym z najbardziej owocnych i kosmopolitycznych 
okresów w historii Chin, zarówno w polityce zewnętrznej, w kon-
takcie z obcymi kulturami, jak i wewnętrznej. Bardzo wysoki poziom 
osiągnęła wówczas kultura, stając się „wyrafinowaną”, „osiągającą 
wspaniałe efekty wyszukaną oszczędnością środków” 238. Swój szczyt, 

231 Cesarz, który był najwyższym władcą i autorytetem w państwie, przewodził 
kultowi przodków.

232 W konfucjańskim ideale jedna z cnót, dotycząca posłuszeństwa rodzicom 
i przodkom.

233 Kult przodków dotyczy więzów pokrewieństwa: „Przodkowie nie są jednak 
po prostu duchami przebywającymi w numinotycznej przestrzeni zmarłych, lecz są 
duchami, które utrzymują organiczny związek ze swoimi żyjącymi potomkami. Ich 
członkowie wspólnoty rodzinnej, którzy przekroczyli granice życia i śmierci, w dal-
szym ciągu pełnią określoną, rodziną funkcję w tej wspólnocie, a ich status pokrewień-
stwa zachowuje swoją ważność” – B.I. Schwarz, Starożytna myśl chińska…, s. 22-23.

234 Chińczycy najpierw w swojej starożytnej religii – jeszcze przed pojawieniem 
się konfucjanizmu, taoizmu czy buddyzmu – oddawali hołd licznym bóstwom, ema-
nacjom sił tajemnych, grzmotom, błyskawicom, wiatrowi. Systemy religijne i filozo-
ficzne zostały wymieszane i zintegrowały się ze sobą, co dla wierzących nie było aż 
tak wyraźne. W ten sposób wytworzył się synkretyzm religijny: „Chińczycy odczu-
wają różne światy: widzialny i niewidzialny. Życie codzienne Chińczyków mocno 
naznaczają religia, wierzenia i liczne obrzędy: święta religijne, kult zmarłych, modli-
twy do bogów, horoskopy, tabu dotyczące produktów żywnościowych, palenie tro-
ciczek w świątyniach, procesje mające sprowadzić deszcz, błagania mające dać wy-
graną w grach hazardowych czy loteryjnych” – P. Picquart, Imperium chińskie, historia 
i teraźniejszość chińskiej diaspory, tłum. I. Kałużyńska, Dialog, Warszawa 2006, s. 64-65.

235 Zob. L.S. Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin…, s. 21.
236 W. Eberhard, Symbole chińskie. Słownik obrazkowy Chińczyków, tłum. R. Darda, 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 1996, s. 167; J. Shih, 
La Catechetica Missionalia, PUG, Roma 1993, s. 193.

237 W. Scott Morton, Charlton M. Lewis, Chiny – historia i kultura, tłum. B.S. Zema-
nek, WUJ, Kraków 2007, s. 92.

238 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej…, s. 151.
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„złoty wiek” za czasów panowania cesarza Hüan-Tsunga (712-756) 
z pierwszą damą wspaniałego dworu, sławną konkubiną Jang-Kuei-
-fei 楊玉環 239 (719-756), osiągnęła poezja chińska 240. Na rozkaz cesarski 
opracowana została w tym czasie wyjątkowa antologia, zatytułowa-
na Qüan Tang shi (Cała poezja epoki Tang), składająca się z 900 tomów 
i obejmująca twórczość ponad 2 tys. poetów. Do tego dochodzi szczyt 
w rozwoju sztuk plastycznych, związany z rewolucją w zakresie po-
strzegania harmonii i przedstawiania proporcji, wcale nie mniej orygi-
nalną niż na gruncie greckim. Rozkwit intelektualny sprzyjał rodzeniu 
się nowych genialnych talentów również w malarstwie 241, pejzażu 242 
i kaligrafii chińskiej 243. 

239 Jang-Kuei-fei uważana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w starożytnych 
Chinach. W historycznym mieście Xi-an 西安, dawnej stolicy Chin, znajduje się jej 
pomnik. W chińskiej literaturze występuje jako symbol demoralizacji i zepsucia.

240 Ze względu na tematykę poezję Tang można podzielić na introwertyczną (li-
rykę o tematyce osobistej) i ekstrawertyczną (opisującą świat zewnętrzny). Warto 
w tym kontekście podkreślić zasługi Wanga Weia z 1. poł. VIII w., który umiejętnie 
łączył poezję z malarstwem: „Jego poematy były niczym obrazy, a obrazy niczym 
poematy” – Chou Ling, Sztuka chińska od początków dynastii Tang, tłum. P. Parandow-
ski, Arkady, Warszawa 1978, s. 10. Jako uczony konfucjański był również wiernym 
wyznawcą buddyzmu. Casus Wanga nie jest rzadkością w historii i kulturze Chin, 
ponieważ synkretyzm religijny i kulturowy był zjawiskiem normalnym w tym kraju.

241 W malarstwie chińskim nie ma takich problemów, jak światłocień czy źródło 
światła. Malarz maluje zawsze w świetle rozproszonym. Jednym z bardziej wsławio-
nych artystów pędzla jest Han Kan (720-780), uznany malarz rumaków cesarskich 
o niezwykłej sile. Natomiast za „księcia malarzy” uchodzi Wu Tao-tsy (680-760). 
Niestety nie zachowało się żadne dzieło tego malarza. Jak się wydaje, najstarszą 
techniką był fresk. Jego wprowadzenie wiąże tradycja z mityczną postacią Cesarza 
Żółtego, który miał panować ok. 2700 r. p.n.e.; z tej odległej epoki nie przetrwało do 
nas żadne malowidło. Najstarszym spośród znanych dzieł tego typu jest malowidło 
na jedwabiu, datowane na III w. p.n.e. – por. Chou Ling, Sztuka chińska…, s. 1-2.

242 W j. chińskim na określenie słowa „pejzaż” shan shuei składały się dwa znaki: 
山水 (山 shan wywodzi się z rysunku góry, który był już wynalazkiem człowieka 
jaskiniowego, a 水 shuei jest oznaczeniem wody) – zob. A. Zee, Połykając chmury…, 
s. 57 i 40. „Obraz powstaje w pracowni, nigdy w plenerze. Nas, wychowanych na 
perspektywie geometrycznej, zaskakuje tutaj całkowity jej brak. Krajobraz jest jakby 
widziany z daleka, nie z jednego, lecz z wielu punktów, a plany nakładają się pozio-
mo, jeden na drugi. Badacze sztuki chińskiej uważają, że w tej epoce nastąpił podział 
na dwa główne kierunki w malarstwie pejzażowym: na Szkołę Północną i Południo-
wą, których nazwy pochodzą od dwóch sekt buddyjskich; ale o rywalizujących ze 
sobą przez wieki tendencjach więcej mówią terminy: realistyczny i idealistyczny” – 
Chou Ling, Sztuka chińska…, s. 11.

243 Kaligrafia chińska była sztuką na równi z malarstwem, zawsze niezwykle 
podziwianą jako kunszt wyjątkowy w kulturze chińskiej – zob. Y. Layma, China…, 
s. 396-397.
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1.7.1. Polityka i gospodarka

Po upadku dynastii Han 漢 rozpoczął się chaos trwający od III do 
VI w. n.e. Rozbicie Chin, któremu towarzyszyły liczne najazdy ple-
mion koczowniczych z północy i zachodu, regres w rozwoju gospodar-
czym i politycznym, to czterysta lat tzw. „ciemnych wieków”. Rozbicie 
cesarstwa pozwoliło południowym Sześciu Dynastiom na utworzenie 
stolicy w Nankinie 南京, a północnym Szesnastu Królestwom – na rea-
lizację swoich własnych wizji i wcielanie ich w życie, z uwagi na brak 
centralnych rządów 244. Nastąpiły znaczne różnice w rozwoju Północy 
i Południa nie tylko w sferze społeczno-gospodarczej, ale i językowej. 
Mimo to cywilizacja chińska nie uległa dezintegracji, zachowując nadal 
swoją tożsamość. Dopiero Sui 隋 (581-618) przyczynili się do konsoli-
dacji Chin. Dzięki kolejnym rządom tej dynastii i późniejszej, Tang 唐 
(618-907), na nowo została przywrócona jedność Państwa Środka. Tyl-
ko poprzez jedność mógł zostać zaprowadzony pokój, dobrobyt i po-
rządek w olbrzymim państwie, w którym już w II w. n.e. liczba lud-
ności została oceniona na sześćdziesiąt milionów 245. Jak wcześniej, tak 
i teraz do objęcia władzy dążyły szybko sinizujące się rody koczowni-
cze. Również założyciel dynastii Sui 隋 częściowo wywodził się z ko-
czowniczej rodziny Yang 楊, podobnie jak i założyciel dynastii Tang 唐, 
wywodzący się z turecko-tatarskiego rodu Li, także o koczowniczym 
pochodzeniu. 
 W roku 581 władzę całkowicie objął Jang Chien, który po wymordo-
waniu rodu panującego ogłosił się cesarzem Wendi 隋文帝 246. Jako za-
łożyciel dynastii Sui zaczął wcielać w życie projekt zjednoczenia całego 
kraju. To jemu należy przypisać reformę administracyjną wzorowaną 
na wprowadzonej w okresie panowania Han 漢, a polegającą między 
innymi na przygotowaniu kodeksu jurystycznego z 500 przepisami, 
znacznie upraszczającymi kodeks karny. Miały one uporządkować 
administrację państwową wraz z jej zunifikowaną biurokracją zapew-
niającą dopływ podatków, a także wprowadzić regulację cen ziarna. 
Przeprowadzona została reforma sił zbrojnych, cesarz podjął również 
szeroko zakrojoną, udaną próbę odbudowy gospodarki i rolnictwa 

244 W rozprawie niniejszej uwzględniono jedynie największe dynastie historycz-
ne, pozostałe – jako odgrywające bez porównania mniejsze znaczenie – zostały po-
minięte celowo.

245 Por. J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 72.
246 Wendi to w j. chińskim także ‘bóg opiekuńczy pisarzy i literatury’ – zob. <http://

www.chiny.pl/suichao.php> (dostęp: 15 III 2011).
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Chin. Jako zagorzały buddysta pozwolił klasztorom buddyjskim na 
zostanie właścicielami wielkich obszarów ziemskich, opiekując się 
i troszcząc o ich rozwój. Nie jest żadną przesadą określenie Arthura 
Wrighta, że cesarz Wendi 隋文帝 przyczynił się do powstania „bud-
dyzmu imperialnego”. W 604 roku padł on ofiarą intryg pałacowych 
i został zamordowany. 
 Za czasów ostatniego cesarza z dynastii Sui, Yáng Dì 煬帝 (rządzą-
cego w latach 605-618), zrealizowano wiele wspaniałych projektów, 
między innymi doszło do powstania największego w historii projek-
tu hydrotechnicznego, jakim był Wielki Kanał Wodny, łączący północ 
z południem. Bieg większości chińskich rzek wyznaczony jest z zacho-
du na wschód, a kanał przecinający pięć większych rzek, łączący pół-
noc z południem, przyczynił się do powstania jedności gospodarczej 
Chin. Jego wybudowanie 247 znacznie ułatwiło migrację ludności, roz-
wój handlu, a także dało możliwość dostarczania barkami żywności 
na wypadek głodu. Kanał pierwotnie miał ok. 2000 km długości i był 
szeroki na 30-70 metrów. Północny kraniec znajdował się w powie-
cie Zhuo jun (obecnie w granicach Pekinu), a południowy w Yuhang 
(obecnie miasto Hangzhou na południe od Szanghaju). Prace przy jego 
budowie trwały sześć lat, brało w nich udział około sześciu milionów 
robotników. Po ukończeniu budowy sam cesarz udał się na południe. 
Wraz z najbliższą świtą i nałożnicami odbył bajeczną podróż z Lajon-
gu do Hangzhou czteropiętrową Łodzią Smoka, specjalnie na ten cel 
wybudowaną. Towarzysząca mu flotylla, na czele której zresztą stał, 
rozciągała się na przestrzeni 200 li (1 li to około 0,57 km). W czasach 
dynastii Yuan (1271-1368) kanał został poszerzony i pogłębiony. Dzięki 
tym zabiegom stał się główną arterią komunikacyjną biegnącą z połu-
dnia na północ. 
 Gigantyczne zamierzenia techniczne, ambitne plany dotyczące po-
lityki zagranicznej, rozrzutność cesarza, jego bezwzględność wobec 
poddanych, wyzysk chłopów, okrucieństwo, nieudana próba umocnie-
nia imperium przez Yáng Dì 煬帝 oraz źle prowadzone wojny (najazdy 
na ziemie koreańskie, najazd w 615 roku Turków Wschodnich na Chi-
ny Północne) stały się powodem militarnej klęski i ogromnym obcią-
żeniem ekonomicznym, a w efekcie – porażką samego cesarza (który 
ostatecznie został uduszony przez własnych dworaków) i przyczyną 

247 W tamtych czasach Chińczycy nie myśleli o żeglowaniu po morzu. Swą uwagę 
skupiali raczej na budowaniu kanałów śródlądowych, choć oczywiście było to bar-
dziej kosztowne, aniżeli organizacja transportu morskiego.
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rebelii w państwie (ma marginesie dodać można, że ów okrutny cesarz 
był człowiekiem wielce wykształconym, zdolnym poetą i mecenasem 
literatury). 
 Kolejna dynastia, Tang 唐 (618-907), potraktowała poważnie lek-
cję wypływającą z upadku epoki Sui 隋 i zachowała wszelkie środki 
ostrożności. Okres jej panowania zalicza się do najdonioślejszych w ca-
łej historii Chin. Kontynuowano wprowadzanie reform, między inny-
mi poprzez zastosowanie piramidalnego systemu administracyjnego, 
na którego czele stał cesarz. Jego władza była teoretycznie nieograni-
czona. Powołano, jako główne filary, sześć ministerstw – kadr i admi-
nistracji, finansów, rytuału, wojska, sprawiedliwości i robót publicz-
nych 248. Te sześć filarów stanowiło fundament władzy chińskiej aż do 
roku 1900. Za czasów panowania dynastii Tang 唐 powstała też spe-
cyficzna, niezwykle interesująca chińska instytucja, Urząd Cenzorów, 
oraz założono najstarszą Akademię Literatury na świecie – Halin, sku-
piającą najwybitniejszych uczonych z kraju. Przetrwała ona aż do koń-
ca XX wieku. Sukcesem zakończyła się reforma rolna, co doprowadziło 
do znacznego powiększenia produkcji rolnej, a w efekcie przyczyniło 
się do wzrostu dochodu rządu. Dynastia Tang 唐, pokonawszy wojska 
koreańskie, podążyła w apetycie ekspansji dalej na południe, zajmując 
północny Wietnam. Wydłużono w ten sposób jedwabny szlak o nowo 
utworzoną stolicę w Chang’an 249 – euroazjatycką metropolię o kosmo-
politycznym charakterze, uważaną za najbardziej cywilizowane i naj-
większe miasto na świecie w owej epoce. W latach 600-900 żadna me-
tropolia zachodnia nie mogła się równać rozmiarami i wspaniałością 
z Chang’an 250. W okresie panowania tej dynastii ma miejsce bezprece-
densowe otwarcie się Chin na wpływy z zewnątrz. Szczególnie handel 
z krajami Bliskiego Wschodu, z Persją i Syrią, stworzył wielkie możli-
wości wymiany towarowej kupcom z Azji Środkowej i z krajów akwe-
nu Morza Śródziemnego. Ubogaciło to obydwie strony, a także dało 
szansę przenikania na teren Chin nowych idei i wynalazków, takich 
jak np. szkło, szczególnie barwione, uważane przez Chińczyków za ro-
dzaj szlachetnego kamienia; odkryto tajemnicę sztuki budowlanej, wy-
jątkowo cenne były informacje dotyczące budowy nowych fortyfikacji. 
Dzięki owemu napływowi obcych kultur po raz pierwszy w Chinach 

248 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 74.
249 Leżała w prowincji Szen-szi, jako miasto dawnych dynastii Chou i Han. Póź-

niej zmieniono jej nazwę na Xi an – ‘Zachód uspokojony’. Z dawnej świetności za-
chowały się do dziś jedynie szczątki murów i dwie pagody.

250 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 74.
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rozpowszechniły się perskie i środkowoazjatyckie motywy dekora-
cyjne, nieznane z wcześniejszych zabytków  sztuki Państwa Środka 251. 
Wartością stały się nie tylko wielkie osiągnięcia militarne i ekspansyj-
ne, ale także wcale nie mniejsze, wynikające z postępu w rozwoju kul-
tury, sztuki piękne, literatura i poezja, także wzór dla późniejszych dy-
nastii. Rosnący w siłę buddyzm i taoizm inspirował świeżym duchem 
artystów malarzy 252, rzeźbiarzy 253, pisarzy, poetów i filozofów. 
 Potęga dynastii Tang 唐 opierała się nie na sile wojskowej, jak to 
było za panowania wcześniejszych cesarzy, ale na sile gospodarki, 
której poziom był wysoki. Pomimo wspaniałego w tamtym czasie 
rozkwitu w każdej dziedzinie, największego zaludnienia na świecie 
i najprawdopodobniej najbardziej rozwiniętej ówcześnie cywilizacji 
Chińczycy nie zsinizowali ościennych narodów. Godny uwagi pozosta-
je fakt, że ogół ludów Azji Środkowej nie przyjął kultury chińskiej. Tur-
cy posiadali w zakresie ideologii swój system, który z powodzeniem 
przeciwstawiali chińskiemu. Ujgurzy przyjęli manicheizm, Karłucy – 
 islam, Basmałowie i Onguci – nestorianizm, Tybetańczycy – buddyzm 
w jego indyjskiej formie, ideologia chińska nie przekroczyła Wielkiego 
Muru 254. Chińczycy, jak widać, nie mieli ducha zdobywców nowych 
narodów i nie dążyli do ujarzmiania ich. Wystarczały im posiadane 
ogromne powierzchnie. Cechy te bardziej można byłoby przypisać są-
siedniej Japonii. W epoce Tang wystąpił swoisty kult wszystkiego, co 
chińskie. W krajach ościennych, np. Korei, kopiowano instytucje tan-
gowskie, organizację rządu oparto na systemie chińskim. Wzorowa-
no się na budownictwie, malarstwie, w Japonii przyjęto także pismo 
wraz z modą na literaturę chińską. Japoński ustrój państwowy na wzór 
Chin przejął utworzoną hierarchię urzędniczą z systemem egzaminów 
w służbie cywilnej, polegających na napisaniu rozprawy dotyczącej 
klasyków konfucjańskich. Entuzjazm Japończyków dla Chin był wiel-
ki. Uwidocznił się również w strojach, np. w kimonie. Szata ta wywo-
dziła się z czasów dynastii Han. Kimono przyjęło się w Japonii bardziej 
niż w rodzimych Chinach. Dzisiaj używane jest na wyjątkowe okazje, 
głównie śluby i inne uroczystości rodzinne. Również zwyczaj parzenia 
i picia herbaty przejęli Japończycy od Chińczyków. 

251 E. Kajdański, Architektura Chin, Arkady, Warszawa 1986, s. 132.
252 Wiele obrazów chińskich (a także rzeźb) wywiezionych zostało do British Mu-

zeum w Londynie.
253 Rzeźba buddyjska w czasach panowania dynastii Tang osiągnęła swoje 

apogeum.
254 L. Gumilow, Śladami cywilizacji wielkiego stepu, Warszawa 1973, s. 41.
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1.7.2. Kultura

Era dynastii Tang 唐 to okres wyjątkowego rozkwitu kultury we 
wszystkich jej dziedzinach. Nastąpił niezwykły rozwój literatury, po-
wstawały nowe jej formy, takie jak esej czy nowela, jednakże najwspa-
nialej rozwijała się poezja, oddająca obraz epoki lepiej niż jakakolwiek 
inna forma literacka, mimo że twórcami jej byli przeważnie poeci-kon-
fucjaniści, a więc uczeni-dygnitarze. Ten czas to złoty wiek poezji chiń-
skiej, niemający odpowiednika w żadnym innym okresie dziejów tejże 
kultury. Powstaje wtedy najsłynniejsza antologia pieśni chińskich pió-
ra poetów: Han-Shan 寒山 (680?-793?), Meng Haoran 孟浩然 (689 lub 
691-740) oraz Wang Wei 王維 (ok. 699-759). 
 Jeden z czterech wielkich poetów okresu Tang, Wang Wei, wiódł 
pustelniczy żywot wśród dzikiej przyrody. O jego poezji żyjący trzy 
wieki później Sū Shì 蘇軾 (1036-1101) powiedział: „poezja tak żywa, że 
czyta się ją jak obraz” (詩中有畫畫中有詩). Dla przykładu przytoczmy 
tu jeden z jego wierszy:

Wang Wei, Jesienny zmierzch w górskiej chacie (山居秋暝)

空山新雨後
天氣晚來秋
明月松間照
清泉. 石上流
竹喧浣女歸
蓮動下漁舟
隨意春芳. 歇
王孫自可留

Wielka góra świeżo po deszczu
powiew spóźnionej jesieni
Blask księżyca rozświetla sosnowe bory
Kryształowa rzeka sunie po kamieniach. 
Bambus szeleści gdy kobieta wraca do domu
Łodzie roztrąciły kwiaty lotosu
A zapach kwiatów jest coraz słabszy;
Jednak to jest miejsce w którym chcę zostać255. 

 255

Wang Wei był również malarzem pejzażystą, przypisuje się mu rozpo-
częcie malowania monochromicznego tuszem. 
 Kolejnym poetą, uznanym przez historyków literatury chińskiej za 
jednego z największych autorów tej epoki jest Li Bai 李白 (701-762), 
twórca zdecydowanie najbardziej wszechstronny, posługujący się mi-
strzowskim językiem, rozmaitością form i stylów, różnorodnością te-
matów. Tak brzmi jeden z jego wierszy, pięknie „malujący” obraz czło-
wieka i tego, co jest jego doświadczeniem:

255 Zob. <http://www.chiny.pl/tangshi.php>.
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Li Bai 李白256, Bodhisattwa Man257

Zieleń drzew i podnoszące się mgły
Pokryte zimą wzgórza 
Zmierzch powoli wnika do pawilonu;
Wewnątrz pogrążony w smutku człowiek. 

Stoi zamyślony na nefrytowych schodach;
Obserwuje jak ptaki powracają do swych
gniazd
A gdzież jest jego droga do domu?
Jedynie przydrożne pawilony… 

菩薩蠻李白

平林漠漠煙如織,
寒山一帶傷新碧. 
暝色入高樓,
有人樓上愁.

玉階空佇立,
宿鳥歸飛急.
何處是歸程?
長亭更短亭.

 256 257

 Rozwój poezji odnotowuje się zarówno podczas panowania dyna-
stii Sui 隋唐, jak i Tang 唐. Ciekawostką jest, że za czasów krótko pa-
nującej dynastii Sui, reprezentowanej przez okrutnego cesarza Janga, 
powstała olbrzymia biblioteka cesarska, której katalog przechował się 
do dzisiaj 258. W piśmiennictwie nadal przeważają wpływy taoistyczne. 
Z powodzeniem rozwija się literatura naukowa: komentarze historycz-
ne do klasyków, dzieła historyczne, powstające już wtedy dzieła ency-
klopedyczne, kodeks – wszystko, co jest w dalszym ciągu związane 
z tradycją konfucjańską, w której najczęściej pojęcie „literata” łączono 
ze stanowiskiem urzędnika państwowego 259. 
 Oprócz tego rozwijała się muzyka. W czasach zachodniej dynastii 
Zhou 周 (1122-772 p.n.e.) znano już dwanaście tonów podstawowych. 
Dwunastotonowa skala chromatyczna była porównywalna z dwuna-
stoma półtonami muzyki zachodniej, a pięć podstawowych tonów 
(chińska pentatonika) łączono z pięcioma pełnymi tonami muzyki za-
chodniej (chińska pięciotonowa skala bezpółtonowa). W czasach dy-
nastii Tang występowały dwa rodzaje muzyki: wielkie melodie (daqi 
大企業), odznaczające się swoją gradacją i skomplikowaną struktu-
rą, grane przede wszystkim na dworze cesarskim, oraz różne melo-
die (zadu) – o charakterze popularnym. W muzyce dworskiej odróż-
niano „muzykę na siedząco” (zuobui), graną na estradzie, od „muzyki 
na stojąco” (libii), granej do tańca. Muzycy stali wtedy z tyłu lub po 
bokach sceny. Ceniący i lubiący kulturę muzyczną cesarz Huanzong 
(712-756) założył na dworze w stolicy konserwatorium muzyczne 

256 Zob. <http://www.chiny.pl/tangshi.php#wangwei> (dostęp: 22 III 2011).
257 Bodhisattwa – tym słowem w okresie dynastii Song określano piękne kobiety.
258 Por. W. Jabłoński, Z dziejów literatury chińskiej…, s. 82.
259 Tamże, s. 82 i 84.
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jiaofang 教法, którego zadanie polegało na gromadzeniu, nauczaniu 
i upowszechnianiu utworów muzycznych i tańców. Najsłynniejszym 
muzykiem epoki Tang był Li Guinian. Wtedy też pojawiają się nowe 
instrumenty muzyczne, które przez Azję Środkową dotarły tu z Zacho-
du, często wypierając instrumenty stare, rodzime 260. Cytra quqin 娶親 
była niewątpliwie szczególnie ulubiona przez ludzi uczonych, innym 
rodzajem tego instrumentu była ar chi 二胡, cytra o siedmiu strunach, 
bez podstawki, której struny szarpało się lub gładziło palcami. Legen-
da głosi, że pewien wybitny muzyk miał cudowną cytrę se. Po jego 
śmierci synowie kłócili się, któremu z nich ma ona przypaść w udziale. 
Ostatecznie przepołowili ją i każdy zachował swoją część. Tak powsta-
ła cytra gu zheng 古箏, a jej nazwa i czasownik zheng 爭 (‘kłócić się’) to 
wyrazy homofoniczne 261. Inne znane instrumenty to pipa 琵琶, nazy-
wana lutnią gruszkowatą, cymbały 洋琴, czyli „cudzoziemska lutnia”, 
lira – yehu. Flety są używane w Chinach od starożytności do czasów 
współczesnych. Korzystano także z oboju suona, w kształcie tuby 262. 
O muzyce wspomina Konfucjusz w swoich Dialogach 論語. Pisze tam, 
że kiedy to grał na cytrze, jego uczeń Yan Hui zdumiał się, bo odkrył 
w sobie pragnienie zabijania. Konfucjusz odpowiedział: 

Kiedy zacząłem grać na cytrze, pojawił się kot polujący na mysz. Miałem 
nadzieję, że ją złapie, ale obawiałem się, że mu umknie. Ta intencja zabicia 
ujawniła się w drewnie i strunach instrumentu 263. 

Tak więc tylko ten, kto faktycznie zna się na muzyce, potrafi odgadnąć 
z niej myśli grającego, budząc zdziwienie i zaskoczenie. 
 W czasie panowania dynastii Tang rozwijał się w Państwie Środka 
również taniec. Wspomina o nim już dużo wcześniej słynna Księga do-
kumentów: Shuijing 詩經. Wraz z otwarciem na obce kultury pojawiły się 
tańce obcego pochodzenia o wyraźnych wpływach indyjskich i perskich. 
Nie brakowało również obrzędów tanecznych pochodzenia ludowego 
o tematyce miłosnej. Niektóre tańce nawiązywały do scen historycz-
nych, ale bez odtworzenia realistycznego, co możemy zauważyć w dzi-
siejszej Japonii, gdzie się zachowały w formie gagaku 264. Również w tym 

260 J. Pimpanaeau, Chiny. Kultura i tradycje, tłum. I. Kałużyńska, DIALOG, War-
szawa 2001, s. 224 i 227.

261 Tamże, s. 228.
262 Tamże. 
263 Tamże, s. 232. 
264 Tamże, s. 233. 



1011. KONTEKST CHIŃSKI

okresie rozwoju kultury chińskiej bardziej widoczną okazała się sztu-
ka malarska. Malarze, których osobowości stają się teraz wyraziste, za-
częli – początkowo jeszcze bardzo dyskretnie – sygnować swoje obrazy. 
W tym okresie dzieła malarskie były nie tyle dziełem profesjonalistów, tj. 
artystów malarzy, co amatorów, przeważnie uczonych-dygnitarzy. Ge-
niusz malarstwa chińskiego objawia się w malowaniu postaci ludzkich, 
kwiatów i ptaków, a przede wszystkim w pejzażu. Obok malarstwa re-
ligijnego czy portretowego, obrazującego życie dynastii Tang, pojawia 
się właśnie pejzaż, rodzaj malarski, który z czasem przyćmi wszystkie 
inne 265. Oznaczające go chińskie słowo składa się z dwu znaków: shan 
山 (‘góry’) i shuei 水 (‘woda’) – razem 山水, co już wskazuje na głów-
ne elementy kompozycji. Badacze sztuki chińskiej stwierdzają, że nastą-
pił tutaj podział na dwa główne kierunki w malarstwie pejzażowym: 
na szkołę północną i południową, których nazwa pochodzi od dwóch 
sekt buddyjskich, ale o rywalizujących ze sobą przez wieki tendencjach 
więcej mówią terminy: realistyczny i idealistyczny 266. Obraz powstaje 
w pracowni, nigdy w plenerze. Nas wychowanych na perspektywie 
geometrycznej zaskakuje tutaj całkowity jej brak. Krajobraz jest jakby 
widziany z daleka, nie z jednego, lecz z wielu punktów, a plany nakła-
dają się poziomo, jeden na drugi. Niestety większość dzieł malarskich 
tej epoki zaginęła, znana jest jedynie z literatury. Podobny los spotkał 
dzieła rzeźbiarskie tego okresu. Zastosowanie mniej trwałego materiału, 
takiego jak brąz, glina czy drewno, było tego przyczyną. Zachowały się 
obiekty wykonane w kamieniu, takie jak monumentalny posąg Buddy 
z Langmen. Tradycyjną rzeźbę chińską tego okresu reprezentują głów-
nie kamienne, ciężkie, monumentalne posągi z grobowców. Obok niej 
rozwijał się nurt pięknych, ale kruchych statuetek ceramicznych o wy-
sokich walorach artystycznych, wysokim stopniu realizmu, wykony-
wanych z przeznaczeniem złożenia ich w grobowcach, jako podobizny 
wszystkich przedmiotów otaczających zmarłego. 
 Nastąpił też niebywały rozkwit sztuki budowlanej, co spowodowane 
było niezwykłą szczodrością dworu panującego dla budownictwa świe-
ckiego i religijnego; na wielką skalę rozwija się sakralne budownictwo 
buddyjskie. Wzrasta zapotrzebowanie na wielokondygnacyjne pago-
dy nie tyle z drewna, ile z cegły, zarówno tej szarej, podsuszanej, jak 
też wypalanej i pokrytej glazurą, z której wykonywana jest zewnętrzna 

265 J.A. Keim, Sztuka chińska, tłum. P. Parandowski, Warszawa 1978, r. I: Od począt-
ków do dynastii Tang, s. 10-11.

266 Tamże, s. 10-11. 
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warstwa okładzinowa. Od V do VII wieku zaczęto budować pagody ma-
jące od 40 do 50 metrów wysokości. Wiązało się to z użyciem lepszych 
materiałów i wzrostem profesjonalizmu fachowców. Najwyższa z za-
chowanych do dziś, pagoda 寶塔 Liaotita w prowincji Hebei, ma 82 me-
try wysokości 267. Niestety, z powodu rodzaju materiału (nadal najczęś-
ciej było to drewno), jak też prześladowań, które miały miejsce w 845 
roku, niewiele obiektów dotrwało do czasów współczesnych. 
 Patrząc na osiągnięcia w dziedzinie polityki, kultury i gospodarki tej 
epoki, nie dziwi fakt, że naród chiński równą czcią i chwałą otacza dyna-
stię Tang 唐 oraz Han 漢. Znane jest powiedzenie: „Synowie Han i ludzie 
Tang” 268. Największemu władcy w historii tego okresu, Tai Tsungowi, 
Chiny zawdzięczają „złoty wiek dynastii Tang” 269. Tai Tsung to pośmiert-
ne imię władcy. Właściwe jego imię brzmiało Li Szy-min. Według history-
ków chińskich i amerykańskich dostąpił najwyższego uznania w dziejo-
pisarstwie chińskim. Był niezwykle utalentowanym władcą – genialnym 
generałem, mężem stanu i uczonym. Dzięki swoim niebywałym, jak na 
ówczesne warunki, zaletom i zdolnościom przewidywania przeprowa-
dził reunifikację kraju wraz z utworzeniem silnego aparatu państwowe-
go, co przyczyniło się do rozwoju imperium większego niż za czasów 
dynastii Han 漢 270. Odbyło się to jednak kosztem zabójstwa dwóch star-
szych braci. Chciał on w ten sposób uniknąć spisku przeciw sobie. Ojca 
zaś doprowadził do dobrowolnej abdykacji. Rządy sprawował od 627 do 
647 r. Kierował się sprawiedliwością. Nie żył wytwornie, gdyż nie wyda-
wał wielkich pieniędzy na harem osobistych kobiet. Gdy wstąpił na „Tron 
Smoka”, odesłał do rodzin trzy tysiące dam pałacowych w celu zaoszczę-
dzenia budżetu dworu. Przywrócił zapomniany system egzaminacyjny 
z klasycznej literatury konfucjańskiej, wprowadzając obowiązkowe egza-
miny na urzędy w służbie cywilnej dla wszystkich warstw społecznych, 
dając tym samym szansę zarówno zamożnym, jak i biednym oraz likwi-
dując przekupstwo. Od tego czasu nawet najbiedniejsi synowie chłopów 
mieli szansę dostania się do służby państwowej, zdając kolejne etapy eg-
zaminów. Poprawiła się stopa życiowa niewolników, a system podatko-
wy zmniejszał ilość pracy określonej przez kodeks prawny. Ustanowiona 
została własność prywatna. Dzięki utworzeniu stałej armii chłopi zostali 
zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej. 

267 Tamże, s. 24. 
268 M.A. Nourse, Dzieje 400. 000. 000 narodu…, s. 98.
269 Tamże, s. 99. 
270 W. Rodziński, Historia Chin…, s. 168-170. 
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 W czasach panowania dynastii Tang herbata stała się napojem po-
wszechnym. Nastąpiło to za panowania San Hao. Nie dano temu odkry-
ciu rozgłosu, podobnie jak i strzeżonemu tajemnicą sposobowi produkcji 
jedwabiu. Zarówno jedwab, jak i zielona herbata licha 綠茶 271 (li 綠 – ‘zie-
lona’, cha 茶 – ‘herbata’) były wygodnymi środkami płatniczymi. Pierw-
sze udokumentowane wzmianki o tym towarzyskim napoju, jakim jest 
herbata, pojawiają się ok. r. 270 n.e. za panowania San Hao. Etymologia 
łacińskiego słowa herba the nawiązuje do „zioła herbaty”, wiecznie zielonej 
rośliny występującej w południowo-wschodniej Azji. Obecnie uprawia się 
przede wszystkim krzewy herbaty chińskiej Camellia sinensis (syn. Thea 
sinensis) oraz herbatę asamską (Camellia assamica). Nieprzycinana roślina 
wyrasta na drzewo mogące osiągnąć do 20 m wysokości. Aby zbieracze 
liści mieli łatwy dostęp do całej rośliny, krzew jest przycinany regularnie. 
Dawniej do wysiewu używano drzew rodnych, obecnie krzewy pozysku-
je się ze specjalistycznych szkółek. Odpowiednio pielęgnowany krzew 
będzie żył nawet do 50 lat. Chińskie podania głoszą, iż około roku 2737 
p.n.e. odkrył ją chiński cesarz Shen Nung, który przykładał dużą wagę 
do właściwego odżywania. Ze względów zdrowotnych pił jedynie prze-
gotowaną wodę. Pewnego dnia Shen Nung odpoczywał pod krzewem 
dzikiej herbaty i jak zwykle gotował wodę. Wiatr poruszył gałązkami 
krzewu i kilka listków wpadło prosto do naczynia z gotującą się wodą. 
Tak powstał napój, który okazał się smaczny i pokrzepiający, a przy okazji 
usuwał zmęczenie i poprawiał samopoczucie. Inna legenda mówi o mni-
chu, który poszcząc i nie śpiąc przez wiele dni, całkowicie opadł z sił. Od 
śmierci z wycieńczenia uratował go liść zerwany z dzikiego krzewu her-
bacianego. Mnich zaczął go żuć, po czym poczuł nagły przypływ sił. Inna 
legenda, buddyjska opowieść, mówi o Bodhidharmie, któremu zdarzyło 
się zasnąć podczas wielogodzinnych medytacji. Natychmiast wymierzył 
sobie karę – odciął własne powieki. Z rzuconych na ziemię powiek wyrósł 
krzew, a jego liście odpędzają sen i zmęczenie, sprzyjają też koncentracji. 
Nie mamy dokładnych danych o odkryciu jej przez Chińczyków. Wyda-
je się jednak, że to właśnie oni tego dokonali. Pierwotnie robiono wywar 
z gotowanego zioła tu, jia lub she i stosowano je głównie w celach leczni-
czych. Zbieraczkami herbat, ze względu na dokładność, są głównie kobie-
ty. Tak jest już od tysięcy lat. Również mnisi buddyjscy mają swój udział 
w rozpowszechnianiu herbaty. Jako że herbata zielona jest pobudzająca, 
więc mnisi mogli odbywać czuwania nocne, pijąc ją. Z czasem pojawiają 
się pierwsze prace naukowe o herbacie. Najsłynniejsza z nich to Traktat 

271 Zob. <http://www.chiny.pl/cha.php> (dostęp: 8 I 2012). 
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o herbacie, Chajing 茶, pióra Lu Yu z roku 780 272. Początkowo tłuczono ją 
w moździerzu, poddając działaniu pary. Gotowano ją z dodatkiem ryżu, 
imbiru i skórki pomarańczowej. Do dzisiaj Tybetańczycy dodają do na-
paru przetopione masło, odrobinę soli, a nieraz i mleka. Mongołowie piją 
herbatę z mlekiem i solą, a niekiedy z kaszą. Ten sposób przygotowywa-
nia naparu przetrwał u Mongołów i Tybetańczyków do dnia dzisiejszego. 
Rosjanie przejęli zwyczaj picia herbaty z cytryną, za nimi Polska i wiele 
innych krajów. 
 Herbata, tak jak i kawa, zawsze znajdzie zarówno swoich zwolen-
ników, jak i przeciwników. „Gdyby Chiny przysłały nam wszystkie 
swoje trucizny, nie zaszkodziłyby tak, jak swoją herbatą”– pisał jeden 
z XVII-wiecznych publicystów 273. Prawdą jest, że zielona chińska her-
bata nie jest remedium na wszystko, jednak według chińskiej i współ-
czesnej zachodniej medycyny oceniana jest wysoko, jako ta, która 
posiada pierwiastki neutralizujące czynniki rakotwórcze, obniżające 
cholesterol oraz poprawiające samopoczucie. 
 W sąsiadującym z Chinami kraju, Rosji, herbata nazywa się чай, tak 
samo w pisowni kanji (zapis chiński 274), po japońsku – 茶, po arabsku – 
 ,a w języku hindi, najbardziej rozpowszechnionym w Indiach ,ياشلا
herbata to चाय. 
 Wraz ze wzrostem popularności herbaty rozpoczęło się wytwarza-
nie filiżanek ceramicznych. Najpierw były one bez uszka, lecz bogato 
zdobione. Na czarkach umieszczano napis: wanshou 萬壽無疆, wujiang 
s mei 五講四美, co znaczy „długiego życia”.
 Oprócz herbaty wytwarzano coraz więcej wina z ryżu, które spoży-
wano w dużych ilościach. Wprowadzono mak jako środek leczniczy. 
Początki upraw maku wywodzą się od Arabów. 
 Z epoki Tang wywodzi się również ekstrawagancka, barbarzyńska 
wręcz moda, polegająca na bandażowaniu stóp kobiecych w celu pod-
dania ich wielkim męczarniom. Dla wielu nierozwinięta stopa kobiety 
stała się atrakcją i znakiem powabu. Silne trendy mody wymusiły na 
kobietach poddanie się temu nakazowi. Nie było to trudne w kulturze 
zdominowanej przez mężczyzn, w której kobieta pełniła rolę jedynie 
służebno-poddańczą. Sam mistrz Konfucjusz ubolewał nad lubież-
nością ludzi swojej epoki i upadkiem cnót moralnych, a źródła tych 

272 W. Olszewski, Chiny, zarys kultury…, s. 181.
273 Tamże, s. 187. 
274 Język japoński posiada 3 alfabety: kanji (oryginalne znaki chińskie) oraz hira-

gana i katagana.
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nieszczęść upatrywał w pięknym ciele kobiety 275. Ideał piękna kobie-
cego z epoki Tang ukazują odkryte w grobowcach figurki, przedsta-
wiające kobiety pełne, pulchne, o twarzach zaokrąglonych i miękkich 
rysach 276. Eberhard piszący o nieczystości i grzechach w kulturze chiń-
skiej wydaje opinię, z którą należy się zgodzić, że w tejże kulturze seks 
traktowany był i jest w sposób naturalny 277. Duży wpływ na zmniej-
szenie rozwiązłości w Chinach miał buddyzm 278, a także częściowe 
przyjęcie chrześcijaństwa i związanej z tym etyki seksualnej. 
 Mężczyźni w Chinach wyznawali na równi konfucjanizm, taoizm 
i buddyzm, nie dając szczególnego pierwszeństwa żadnej z tych reli-
gii, jednak duchowym potrzebom kobiet najbardziej odpowiadał bud-
dyzm, głoszący idee powszechnej miłości i miłosierdzia oraz równo-
ści wszystkich istot na ziemi. Kobiety paliły kadzidła dniami i nocami, 
modląc się do Baddhisattwy i wierząc, że może on uratować świat od 
cierpień i trudności. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo, wiele z nich 
przyjmowało chrzest, wchodząc do wspólnoty Kościoła. 

1.7.3. Odkrycia

Jak już wspomniano wcześniej, w czasach panowania dynastii Tang 
miało miejsce bezprecedensowe otwarcie się Chin na obce kultury 
i wpływy. Dobrze rozwijający się handel znacznie te kontakty ułatwiał. 
Chiny, oferując ówczesnemu światu swoje dobra naturalne i przyrod-
nicze, wśród nich nefryt, ryż, bambus, żeń-szeń (Ren-Shen 人參) 279 
oraz techniczne, takie jak: papier (zhi 紙) 280, sztukę drukarską ( yinshu 

275 J. Legge 論語, Confucian Analects 四書記(中英), (t. 1, cz. 1), Tajpai 1972, 
台北市中華民七十二年第一版, s. 15, 12. 

276 M. Künstler, Dzieje kultury chińskiej…, s. 12.
277 W. Eberhard, Guilt and Sin in Traditional China, University of California Press, 

California 1967, s. 64-65.
278 Mei Qianli, Liang Yilong, Yesuhui chuanjiaoshi dui Zhongguo fojiao de zaoqi yan-

jiu. In Essays on Buddhism, „Chinese Language” 2011, s. 195-223.
279 Ren-Shen 人參 – ‘Człowiecza Roślina’ lub ‘esencja człowieczeństwa’, łac. Panax 

ginseng – lek dosłownie na wszystko. Przez wiele lat na dworach cesarskich w Chi-
nach strzeżono jego tajemnicy, a był czas, że plantacji Ren-Shen pilnowało wojsko.

280 Został wynaleziony w Chinach w II w. p. n. e, a w Europie – w XII w. n.e. Naj-
starszy kawałek papieru jest datowany na 140-87 r. p.n.e. Został znaleziony w 1957 
roku w grobowcu w pobliżu miasta Xian 西安. Wykonano go z włókien konopi. 
Pierwszy papier był gruby, szorstki i wyjątkowo mocny. Wyrabiano go z włókien, 
które moczono, tłuczono i rozdrabniano, a następnie rozkładano do wysuszenia na 
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印數) 281, porcelanę, wynaleziony przez alchemików taoistycznych 
kompas (zhi nan zhen 指南針) 282, proch strzelniczy (huoyao 火藥) 283, tacz-
kę (shou tui che 手推車) 284, chomąto (yang 鞅) 285, soczewkę (zaczęto po 

tkanych matach. Woda odsączała się, kapiąc pod matę, a wysuszona masa, czyli pa-
pier, zostawała na powierzchni maty (zob. <http://www.chiny.pl/faming.php>).

281 W Chinach w 868 r. n.e., w Europie w 1440 r. n.e. Pierwsze pojedyncze znaki, 
odlewane w brązie, służące do druku krótkich sentencji i zaklęć, datowane są na VII 
w p.n.e. Do wykonania pierwszej znanej ruchomej czcionki zastosowano wypaloną 
glinę – zrobił to Bi Sheng 畢昇. Po drukowaniu rozdzielał czcionki i używał ich na 
nowo. Ze względu na charakter języka chińskiego, czyli olbrzymią ilość niezależ-
nych znaków, technologie ruchomej czcionki przez długi czas nie były w Chinach 
rozwijane. Wang Zheng 王禎 ulepszył ten sposób przez użycie czcionek drewnia-
nych i około roku 1297 zastosował je do druku książki Traktat o rolnictwie, wydanej 
w 1313 r. Niedługo potem w Chinach zastosowano czcionkę metalową. Użytym me-
talem był brąz. Nieco wcześniej, bo w roku 713 zaczęto publikować pierwszą gazetę, 
zatytułowaną „Różne wiadomości”. Pierwsza książka drukowana, Diamentowa Su-
tra, wydana została dokładnie 11 maja 868 roku. Wtedy to wydrukowany zwój o dłu-
gości nieco ponad 5 m i szerokości ok. 30 cm ujrzał światło dzienne (zob.: <http://
www.chiny.pl/faming.php>).

282 W Chinach w 850 r. n.e., w Europie w 1150 r. Dosłownie zhinan oznacza ‘wska-
zywać południe’, ale też ogólnie – ’wskazywać dobrą drogę’. Zhen oznacza igłę. 
Pierwsza udokumentowana wzmianka o kompasie pochodzi z czasów dynastii Han, 
m.in. z roku 83. W tym okresie zbieracze nefrytu posługiwali się „wskazywaczem 
południa” podczas przemieszczania się po bezdrożach. Na właściwości magnetycz-
ne magnetytu Chińczycy natknęli się nieco wcześniej, w Okresie Walczących Kró-
lestw (475-221 r. p.n.e.). Wykonali wtedy miedziany instrument, składający się z ma-
jącej właściwości magnetyczne łyżki oraz miedzianego talerza (zob.: <http://www.
chiny.pl/faming_zhinanzhen.php>).

283 W Chinach w 868 r. n.e., w Europie w XIII w. Pierwszy proch został wynale-
ziony przez chińskich alchemików – taoistów, starających się wynaleźć eliksir nie-
śmiertelności. Później posługiwano się tą formułą przy wytwarzaniu czarnego pro-
chu z saletry, siarki i węgla drzewnego. Księgi pochodzące ze środkowego okresu 
dynastii Tang (618-907 r. n.e.) wzmiankują używanie czarnego prochu do wytwarza-
nia sztucznych ogni i petard. Pierwsze aplikacje militarne miały miejsce w czasach 
późnej dynastii Tang. W czasach północnej dynastii Song (960-1127) stosowano już 
na szeroką skalę rakiety, działa i bomby (zob.: <http://www.chiny.pl/faming_huoyao.
php>).

284 W Chinach w I w. p.n.e., w Europie w 1220 r. Pierwsze chińskie opisy taczki 
pochodzą z I wieku p.n.e. Najstarszy malunek przedstawiający taczkę to relief na 
grobowcu w prowincji Sichuan, datowany na 118 r. n.e. (zob. <http://www.chiny.pl/
faming.php>). Pierwsza europejska wzmianka o taczce wiąże się z budową katedry 
Chartres w roku 1220 (zob.: <http://www.chiny.pl/faming.php>).

285 W Chinach w III w. p.n.e., w Europie w VI w. n.e. Pierwotnie była to uprząż na-
pierśna, którą około sto lat później zmodyfikowano do postaci uprzęży szyjnej. Cho-
mąto pojawiło się w Europie w VI w. n.e. i rozprzestrzeniało do wieku VI. Do tego 
czasu w Europie stosowano uprząż szyjną, która powodowała duszenie się zwierzę-
cia i zmniejszała jego wydajność. Do ciągnięcia ciężaru 0,5 tony potrzeba było dwóch 
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raz pierwszy używać okularów), kanałową komorowę śluzową, w 806 
roku – papierowe pieniądze (feikian 飛錢) 286, a także liczydło (suanpan 
算盤), dawały więcej, niż same otrzymać mogły. Jak zauważa Joseph 
Needham, wiele z ich osiągnięć należało raczej do sfery „protonauki 
niż pseudonauki” 287. Przy okazji warto podać jako ciekawostkę, po-
wołując się na The invention of Printing on China and Its Spread Westward 
T.F. Cartera, informację o jednej z najstarszych drukowanych książek, 
odkrytej w grobie „Tysiąca buddów”, zatytułowanej Diamentowa Su-
tra. Przedstawia ona zwój o długości około pięciu metrów i składa się 
z siedmiu złączonych ze sobą arkuszy po 75 cm długości i 30 cm sze-
rokości. Na zwoju można przeczytać napis: „oświadczenie, że ta książ-
ka została tłoczona 11 marca 868 r. przez Wang Chi dla bezpłatnego 
rozdawnictwa, aby w ten sposób uwiecznić czcigodnych rodziców” 288. 
Zwój zawierał również ilustracje wykonane techniką drzeworytową. 
 Chiński wynalazek drukarski rozwinął się ze znajomości pieczęci 
i ich odbić, próbowano wyrabiać czcionki z gliny, drewna i metalu, lecz 
nie udało się Chińczykom wynaleźć praktycznej metody odlewania 
czcionek. Wspomniany Carter wysuwa taki wniosek: 

Wynalazek tłoczenia przy pomocy plansz jest istotnie znamienną cechą 
wynalazczości w Chinach. […] Na powodzenie wynalazku Gutenberga 289 
wpłynęły trzy czynniki, na które Chińczykom zabrakło pomysłu, a miano-
wicie odlewanie czcionek, czcionki głoskowe i prasa drukarska 290. 

Pomimo tego, należy się im uznanie, gdyż to właśnie oni pierwsi dru-
kowali książki. 

koni. Po wprowadzeniu chomąta jeden koń był w stanie uciągnąć 1,5 tony ładunku 
(zob.: <http://www.chiny.pl/faming.php).

286 W roku 806 n.e., w okresie panowania cesarza Hian Zong z dynastii Tang, 
w czasie dużych niedoborów miedzi po raz pierwszy wprowadzono papierowe pie-
niądze. Ich dystrybucja była oczywiście kontrolowana przez rząd centralny. Papie-
rowy pieniądz był początkowo bardzo różnie nazywany: feiqian ‘latające pieniądze’, 
qianyin ‘kupoy pieniężne’, jiaozi ‘środki wymiany’ lub bianqian ‘wygodne pieniądze’. 
Ich użycie było największe w czasach dynastii Song i Yuan. Po falach olbrzymich 
inflacji w okresie późnej dynastii Ming zarzucono ich użycie po dekrecie jednego 
z cesarzy kolejnej dynastii (Qing). Pierwsze nowoczesne banknoty wprowadzono 
ponownie w XIX wieku.

287 Por. J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 76.
288 Por. M.A. Nourse, Dzieje 400. 000. 000 narodu…, s. 121.
289 Pierwszą książką wydaną drukiem przez Gutenberga w roku 1440 była Biblia.
290 M.A. Nourse, Dzieje 400. 000. 000 narodu…, s. 122.
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1.7.4. Nowe religie w czasach dynastii Tang

Wraz z otwarciem się Chin na świat, pojawiły się nowe religie, takie 
jak manicheizm czy nestorianizm. Sprzyjała temu tolerancyjna polity-
ka cesarza Tai Tsunga, który pozwalał na budowanie świątyń i wyzna-
wanie wiary. Sam cesarz nie był zwolennikiem czy też szczególnym 
wyznawcą którejś z religii, raczej kierował się tradycją konfucjańską. 
W VIII w., w okresie tolerancji dla wszystkich religii, został przez kup-
ców arabskich sprowadzony do Chin islam. Powstały nowe społecz-
ności mahometańskie, szczególnie w Junnanie, Kansu i Sinkiangu. 
Mahometanizm chciał posunąć się dalej, do Tronu Smoka. Fanatycy 
krzyczeli: „Świat dla Mahometa, a Tron Smoka dla pierwszego do-
wódcy, który dosięgnie Chin” 291. Faktem jest, że islam nie podbił Chin 
przysłowiowym ogniem i mieczem. Warto zadać pytanie, dlaczego za-
trzymał się w ekspansji skierowanej na ziemie chińskie, trudno jednak-
że znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Dowódca arabski Kateba dotarł 
do Chin, lecz zatrzymał się. Meczety islamskie dostosowywały się do 
świątyń buddyjskich, a na ołtarzu miejsce Buddy zajmował Allah. 
 Nestorianizm na terenie Chin wprowadzili kupcy syryjscy i perscy. 
Jest rzeczą pewną, że pierwsi chrześcijanie, a dokładniej – nestoria-
nie 292, pojawili się w Chinach za panowania dynastii Tang 唐. Potwier-
dza ten fakt odkryta najprawdopodobniej w 1623 roku piękna stella, 
pochodząca z 781 roku, na której – w inskrypcji chińskiej i syriackiej – 
zawarty jest opis dziejów kościoła nestoriańskiego. To płyta zwana 
„monumentem nestoriańskim”.

1.7.5. Upadek dynastii Tang

Dlaczego upadła dynastia Tang? Przyczyn zapewne było wiele. Można 
przypuszczać, że jedną z nich było to, że została podważona stabil-
ność władzy przez bezwzględną walkę toczącą się o nią na kolejnych 
dworach. Do innych zaliczyć można nadwerężoną sytuację ekono-
miczną kraju spowodowaną przez wojny, najazdy Tybetańczyków, 

291 Tamże, s. 108.
292 Nestorianizm to doktryna głosząca, że Jezus Chrystus składa się z dwóch od-

rębnych bytów: ludzkiego i boskiego. Nazwa pochodzi od Nestoriusza (428-431). 
W 431 r. sobór w Efezie uznał nestorianizm za herezję. Więcej zob.: I. Bieda SJ, Chry-
stologia Ojców. W: Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, oprac. J.M. Szymu-
siak SJ, M. Starowieyski, Poznań 1971, s. 424-456.
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upadek gospodarki rolnej wpływający na powolny rozkład struktu-
ry społeczno-gospodarczej, na której opierał się system rządów Tang, 
kryzys agrarny, a także kolejne rebelie i powstania chłopskie. Do tego 
należałoby dodać bezsilne rządy i nieudolnych cesarzy, którymi mani-
pulowali eunuchowie. Urzędnicy chińscy chcieli zrobić jak największą 
karierę na dworze cesarskim. Wiedzieli, że taką karierę osiągnąć moż-
na tylko w administracji państwowej. Słusznie pisze David Johnson 
w Medial Chinese Oligarachy:

Inaczej niż w Anglii czy Francji, gdzie człowiek mógł osiągnąć wysoką po-
zycję społeczną dzięki karierze prawniczej, lekarskiej, w handlu, Kościele 
czy wojsku, w Chinach istniała tylko jedna licząca się hierarchia zawodo-
wa, a mianowicie służba w administracji państwowej 293. 

Nic więc dziwnego, że pod koniec rządów dynastii Tang skorumpowa-
nie urzędników, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, było odrażają-
ce. Chłopów uciskano bezlitośnie, a w kraju panoszył się bandytyzm. 
Cesarze i eunuchowie nie tylko stracili władzę, ale i autorytet. Lud je-
dynie nimi pogardzał. Grasowały bandy po całych Chinach, na czele ze 
słynnym rzezimieszkiem Huang Chao. W tym całkowitym rozpadzie 
i braku kontroli obce siły turecko-tatarskie i inne zajęły większą część 
Północnych Chin, a pozostałe części kraju objęła dyktatura wojskowa. 
Jak wspomniano, trzeci cesarz z dynastii Tang, Tai Tsung, był raczej 
mizernym rządcą. W okresie panowania cesarza Wu-Tsunga (841-846), 
będącego gorliwym taoistą, rozpoczęły się prześladowania kościoła 
manichejskiego, następnie rozszerzono je na buddyzm, nestorianizm 
i zoroastryzm. Przyczyn tego zjawiska można dopatrywać się w złej 
sytuacji ekonomicznej kraju, którą próbowano ratować przez konfiska-
tę ogromnych dóbr kościoła buddyjskiego. 
 Za panowania cesarza Tai Tsunga wojska chińskie stacjonujące nie-
daleko Samarkandy, zostały w roku 751 pokonane przez Arabów. Ar-
mia chińska poniosła druzgocąca klęskę w bitwie pod Atlachem, która 
na wiele wieków zdecydowała o losach Azji Środkowej. Chiny utraciły 
swoją pozycję na tych terenach na wiele lat. Dwór cesarski opanowa-
ły wewnętrzne walki pomiędzy ministrami, generałami i eunuchami, 
spowodowane przez kłótnie i zazdrość. Cesarz Tai Tsung z czasem 
przekształcił się z rozumnego, zdolnego władcy w bezwolnego tyrana, 
ulegającego wpływom haremu i eunuchów. Na dodatek w jesieni życia 
zakochał się w pięknej konkubinie Yang Guifei, będącej jedną z żon jego 

293 Cyt. za: J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 78.
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syna. Wkrótce Yang Guifei stała się jedną z najbardziej wpływowych 
osób w cesarstwie, natomiast sam cesarz przestał poważnie traktować 
obowiązki głowy państwa, przez co pozwolił na osłabienie władzy 
centralnej. Jeden z ulubieńców konkubiny, usynowiony dworzanin An 
Lushan 294, będący również ulubieńcem cesarza i jego doradcą, wywo-
łał bunt i opanował stolicę w roku 755. W latach 755-763 potężna rebe-
lia 295 objęła cały kraj. Okres ten historycy określili mianem An shi zhy 
luan 安史之亂, co tłumaczy się jako ‘czas zamieszek i niepokoju’ (od 
an 安, luan 亂 – ‘nieład, nieporządek’). Rebelia spowodowała ogrom-
ne straty ludzkie i materialne, przyczyniła się do całkowitej dewastacji 
wielkich obszarów Chin Północnych i Północno-Zachodnich, co z kolei 
spowodowało, że wzrosło znaczenie ekonomiczne niedotknię tych re-
belią południowych prowincji Chin. Cesarz opuścił stolicę. Historia ce-
sarskiej miłości miała tragiczny koniec. Wojsko zażądało śmierci kon-
kubiny, na co cesarz wyraził zgodę. Bohaterka tej historii, Yang Guifei, 
przetrwała w licznych opowiadaniach i sztukach. Dynastia Tang nigdy 
już nie powróciła do dawnej potęgi, mimo że jeszcze przez ponad wiek 
rządziła Chinami. Całkowity jej upadek nastąpił po wielkim powsta-
niu chłopskim. Dokonano rozbicia jedności w państwie, która stała 
się jedynie fasadą 296. Chwała dynastii Tang przeminęła wraz z kultu-
rą, nauką, poetami, artystami i filozofami. Mądrość biblijna uczy nas, 
że „wszystko przemija”. Zdruzgotane państwo chińskie zostało objęte 
dominacją armii cesarskiej.

294 „An” oraz „Shi” to nazwiska rodowe przywódców rebelii, zhi to partykuła 
gramatyczna, Luan to po chińsku tyle co ‘bałagan, chaos, nieporządek, niepokój’ – 
zob. <http://www.chiny.pl/anshizhiluan.php> (dostęp: 25 III 2012).

295 W drugiej części swoich rządów, zwanych okresem Tianbao, cesarz Xuanzong, 
który doprowadził kraj do bujnego rozkwitu, popadł w obsesję na punkcie swo-
jej ulubionej konkubiny o imieniu Yang. Skutkiem tego zaniedbał swoje obowiązki. 
Dwór oraz państwo szybko popadły w nieład i degradację. Wtedy to niejaki An Lus-
han (703-757) zyskał zaufanie cesarza i objął dowodzeniem większość cesarskich 
sił zbrojnych. W roku 14 okresu Tianbao (755 n.e.) An Lushan, kontrolując armię 
150 000 ludzi, wszczął rewoltę pod pretekstem ograniczenia władzy Yang Guozhon-
ga, brata ulubionej konkubiny cesarza. Rebelianci szybko opanowali Luoyang, ów-
czesną wschodnią stolicę państwa. Tan An Lushan proklamował się Wielkim Cesa-
rzem dynastii Yan. Krótko po tym zmarł, a jego następcą został Shi Siming. W roku 
762 rebelia została stłumiona. Niemniej nadwyrężyła ona imperium Tang, którego 
rozwój ekonomiczny doznał nieodwracalnego uszczerbku, zwłaszcza na północy. 
Okres niepokojów An i Shi – tak Chińczycy nazywają ten okres dziejów – przyczy-
nił się do przesunięcia centrum rozwoju cywilizacji chińskiej na południe; był też 
początkiem powolnego upadku dynastii Tang (por. J.R. Fairbank, Historia Chin…, 
s. 77 i 80).

296 J.K. Fairbank, Historia Chin…, s. 77.
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1.8. Dynastia Ming 明

Założycielem dynastii Ming 明 (‘światła’) był Zhu Yuanzhang 
(1328-1398). W swoim bogatym życiu był najpierw najemnym parob-
kiem, następnie przebywał w klasztorze buddyjskim, po czym zajął się 
organizowaniem band rebeliantów Anhui. Odniósłszy sukcesy i zdo-
bywszy Nankin, pozbył się swoich rywali i w 1368 r. koronował się na 
cesarza Chin, pod imieniem Hongwu, wyrzucając ostatniego cesarza 
mongolskiego 297. Zamiast Pekinu na stolicę cesarstwa chińskiego wy-
brał Nanking 南京, otaczając to miasto najdłuższym murem obronnym 
w historii. Podbój całych Chin zakończył w 1387 r. Rozpoczął wtedy 
remont grobli i kanałów. Ponieważ zaufanie jest ważne, ale kontrola 
jeszcze ważniejsza, podzielił społeczeństwo na trzy klasy: rolników, 
żołnierzy i rzemieślników. Jednak w wyniku tego podziału biedni zu-
bożeli, a bogaci się bogacili. 
 W tamtym czasie wielkim osiągnięciem architektonicznym okazała 
się budowa Pekinu i całego kompleksu pałacowego Zakazanego Mia-
sta. Pekin stał się stolicą tego właśnie państwa już w 1421 roku, kiedy 
to trzeci cesarz dynastii Ming 明 przeniósł stolicę cesarstwa do miasta, 
które nazwane zostało Północną Stolicą. Przez 491 lat, aż do upadku 
cesarstwa w 1911 roku, Beijing 298 spełniał także funkcję siedziby cesa-
rzy z dynastii Ming i Qing. W samym jego sercu natomiast powstało 
Zakazane Miasto – najwspanialszy i największy kompleks pałacowy 
świata, będący zarazem najznakomitszym symbolem cesarskiej prze-
szłości Chin. Stolica Chin za czasów dynastii Ming dzieliła się na dwie 
zasadnicze części: Miasto Zewnętrzne, zamieszkane przez kupców 
i rzemieślników, oraz Miasto Wewnętrzne, oddzielone od pierwszego 
murem i fosą. W nim znajdowały się pałace książąt i wysokich urzęd-
ników dworu i to w jego obrębie powstało Zakazane Miasto, czyli ce-
sarski kompleks pałacowy o długości 960 m i szerokości 760 m, który 
w 1987 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO 299. 
 Epoka dynastii Ming cechowała się synkretyzmem: „Trzy nauki sta-
nowią jedno” (sanjaio heyi 三教合一) 300 – głosiło popularne hasło  epoki, 

297 W.S. Morton, C.M. Lewis, Chiny – historia i kultura…, s. 142.
298 Nazwy „Pekin”, „Północna Stolica” oraz „Beijing” oznaczają to samo – por. 

M.J. Künstler, Pekin, Warszawa 1991, s. 19.
299 Zob.: <http://whc. unesco. org/pg. cfm?cid=31> (dostęp: 5 I 2011).
300 M. Shahar, Klasztor Shaolin. Historia, religia i chińskie sztuki walki, tłum. J. Hu-

nia, Kraków 2011, s. 201-202. Zob. także: N. Amsler, Sie meinen, die drei Sekten seien 
eins: Matteo Riccis Aneignung des sanjiao – Konzepts und ihre Bedeutung für europäische 



112 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

która była tolerancyjna dla konfucjanizmu, buddyzmu i taoizmu. Cho-
ciaż w Chinach synkretyzm nie był niczym szczególnym, to jednak 
w XVI i XVII wieku zdobył wysoką pozycję w całym społeczeństwie 
chińskim, zarówno u ludzi z gminu, jak i u czołowych intelektuali-
stów, próbujących przekonać, że te „trzy doktryny są niczym więcej, 
jak tylko dwoma różnymi ścieżkami prawdy najwyższej” 301. Podczas 
panowania dynastii Ming powstała shaolińska charakterystyczna tech-
nika – sztuka walki kijem, którą wiązano z wyzwoleniem religijnym. 
Nauczyciele, duchowni, a także świeccy, zamieszkiwali świątynie bud-
dyjskie i taoistyczne, co stanowiło element spójni pomiędzy świątynią 
a sztukami walki. Mistrzowie, niezależnie od wyznawanej religii, prze-
mierzali kraj i prezentowali swój kunszt 302. 
 Otwarcie się Chin na wymianę handlową było bardzo korzystne dla 
rozwoju Państwa Środka. Jednym z najcenniejszych towarów, ekspor-
towanym już za panowania dynastii Tang, była porcelana. Jakość i pre-
cyzja wykonania wyrobów z białej i błękitnej porcelany swój szczyt 
osiągnęła podczas panowania dynastii Ming. Nic dziwnego, że w Eu-
ropie w XVII i XVIII w. wzrosło nagle zapotrzebowanie na porcela-
nę u książąt i bogatych kupców. Dla porównania warto przypomnieć, 
że w Europie dopiero w 1710 r. w Miśni (Niemcy) wyprodukowano 
pierwszą porcelanę 303, którą nazwano chinoiserie. W ten sposób Euro-
pejczycy naśladowali Orient. 
 Wśród członków rodziny Ming, dzięki otwartej postawie wład-
ców, jezuici mogli rozpocząć działalność ewangelizatorską, wprowa-
dzając chrześcijaństwo jako religię dialogu. Choć nie były to pierwsze 

Beschreibungen chinesischer Religion im 17. Jahrhundert, „Schweizerische Zeitschrift für 
Religions- und Kulturgeschichte” 2011, nr 105, s. 77-93: „Matteo Ricci’s appropria-
tion of ‘sanjiao’ and its importance for European accounts of Chinese religion in the 
17th century. Nowadays in Western countries Chinese religion is conventionally di-
vided into Confucianism, Taoism and Buddhism, but this distinction originated from 
Catholic missionaries in the early modern period. Sinologists have pointed out that 
this characterization, based partly on Eurocentric assumptions, is severely inade-
quate. As this paper shows, such characterizations by the missionaries in China were 
not merely self-reflecting, but arose through interaction with Chinese society. This 
is particularly apparent in the descriptions of China by the Jesuit Matteo Ricci, who 
provided the earliest detailed treatment of China’s ‘three sects’. Ricci adopted the 
Chinese concept of the ’three teachings’ (sanjiao), a choice which fitted well with the 
accommodation strategy that he followed. His descriptive model of three sects was 
copied in many later missionary accounts in the 17th century” – ze wstępu.

301 M. Shahar, Klasztor Shaolin…, s. 202.
302 Tamże, s. 92.
303 Tamże, s. 150.
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 działania misyjne na terenie Chin, to z uwagi na wyjątkowe podejście 
do zagadnień ewangelizacji pojawienie się jezuitów w Państwie Środ-
ka było momentem przełomowym w historii chińskiego chrześcijań-
stwa – członkowie Towarzystwa Jezusowego uzupełniali bowiem i po-
prawiali wcześniejsze dokonania nestorianizmu i franciszkanów. 

Historia...8 
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Rozdział 2

Jezuici polscy w XVII wieku

Panie, daj mi, abym mógł poznać Ciebie głębiej, poko-
chać Ciebie mocniej, naśladować Ciebie bardziej 1. 

Niniejszy rozdział pracy poświęcony jest próbie odtworzenia tła in-
telektualno-duchowego i kulturowego Rzeczypospolitej w XVII wie-
ku. Skupia się głównie na edukacyjnej działalności polskich jezuitów 
w zmieniającej się Polsce poreformacyjnej. Ukazuje początki jezui-
ckich misji w Chinach, instrukcje misyjne Ignacego Loyoli, motywa-
cje młodych Polaków wstępujących do Towarzystwa Jezusowego oraz 
publikacje na temat misji z przełomu XVI i XVII wieku. Szczegółowo 
omawiane są tu także początki szkolnictwa jezuickiego oraz działania 
Towarzystwa Jezusowego zmierzające do powołania kolejnych kole-
giów i akademii na Litwie oraz w Koronie. 
 Zainteresowania Europejczyków Chinami wzrosło w okresie wiel-
kich odkryć w czasach renesansu. Kościół katolicki podzielony refor-
macją szukał sposobów rekatolicyzacji krajów protestanckich i rekom-
pensaty za utracone kraje w postaci nowych terenów misyjnych na 
innych kontynentach. W tej akcji Kościoła przewodzili jezuici. 

1 I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. M. Bednarz, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2002, nr 104 (parafraza).
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2.1. Misyjny charakter zakonu jezuitów 

2.1.1. Początek jezuickich misji w Chinach, związany 
z działalnością św. Franciszka Ksawerego

Podróżowanie misjonarzy stało się możliwe dzięki odkryciom geo-
graficznym. Jednym z największych podróżników jezuickich był nie-
wątpliwie św. Franciszek Ksawery (1506-1552), związany z Indiami 
Wschodnimi i z Japonią. Późniejszy patron misji katolickich na całym 
świecie zmarł 3 grudnia 1552 roku na chińskiej wyspie Sanchuan 三餐. 
Papież Grzegorz XV kanonizował go w 1622 r. razem z Ignacym Loyolą 
i Teresą z Awilla. Szybko zyskał opinię popularnego świętego i miano 
patrona w sprawach trudnych, w chorobach, klęskach żywiołowych, 
wojnach, wszelkich zarazach i pożarach 2. 
 Misja Franciszka Ksawerego w Japonii rozpoczęła się 15 VIII 1549 
roku i upływała początkowo pod znakiem pewnych problemów natu-
ry terminologicznej. Przez pierwsze dwa lata na określenie chrześcijań-
skiego Boga (Deus) misjonarz używał terminu Dainichi Nyorai だいにち, 
zapożyczonego z Shington Buddist Divinity. Potem dopiero okazało się, 
że Dainichi nie jest słowem oznaczającym Boga, o czym był przekona-
ny. Przyczyną nieporozumienia był brak wiedzy późniejszego patro-
na misji katolickich na temat religii japońskich, a te nie dysponowały 
jeszcze wówczas odpowiednimi terminami, takimi choćby, jak stwo-
rzenie nieba, ziemi, słońca, księżyca, gwiazd, morza 3. Został wprowa-
dzony w błąd przez raport Japończyka Anjiro, któremu ślepo zawie-
rzył, nie weryfikując go 4. Przebywając w Japonii, Franciszek Ksawery 
dowiedział się, że ewangelizację należało zacząć od Chin. Wielokrot-
nie spotykał się tam z zastrzeżeniem: „Jak może religia chrześcijań-
ska być prawdziwa, skoro jest nieznana w Chinach?”. Nie znajdując 

2 J. Neja, Udział Polaków w misjach jezuickich w Chinach w XVII i XVIII wieku. W: Chi-
ny w oczach Polaków do XX wieku. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, Księga jubi leuszowa 
z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chiń-
ską Republiką Ludową, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2001, 
s. 158-165; H. Kuffel, Wyprawy dalekie i bliskie, czyli rzecz o jezuickich misjonarzach na 
Dalekim Wschodzie. W: Kościół w Chinach w XVII i XVIII wieku, Pieniężno 1988, s. 32-36.

3 K. Hisashi, From Dainachi to Deus, The Early Christian Missionaries’ Discovery and 
Understanding of Buddism. W: Christianity and Cultures, Japan & China in Comparison 
1543-1644, red. M.A. Üçerler, Institutum Historicum Societatis Iesu, Seria Bibliotheca 
Instituti Historici Societatis Iesu, vol. 68, Roma 2009, s. 45-64.

4 Zob. G. Schurhammer, Das kirchrliche Sprachproblem, Tokio 1928, s. 19-25.
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 racjonalnych argumentów dla tego zarzutu, Ksawery postanowił wy-
ruszyć do Cesarstwa Niebiańskiego. Nie przerażały go ani niebezpie-
czeństwa podróży, ani też groźba kary śmierci, którą ponosili śmiałko-
wie wkraczający do Chin bez oficjalnego zezwolenia 5. 
 Towarzystwo Jezusowe od chwili swojego powstania jest z natury 
swojej misyjne, skierowane na działalność apostolską, oddane do dys-
pozycji papieża oraz mobilne, w zależności od potrzeb. Dobitnie zo-
stało to wyartykułowane w jezuickich Konstytucjach – w rozdziale VII, 
noszącym tytuł O misjach 6. W pierwszych latach po założeniu Towa-
rzystwa Jezusowego (1540 r.) niewielu zakonników pracowało poza 
Europą, choć już pierwsze pokolenie jezuitów cechowało się wyraź-
nym zapałem misyjnym, pragnąc dotrzeć w najdalsze zakątki globu. 
Typową cechą jezuitów udających się w różne strony świata będzie 
umiejętność przystosowania charakteru ich posługiwania do zasta-
nych okoliczności, szczególnych potrzeb miejsca i sytuacji, do których 
zostali posłani. 
 Początkowo pozaeuropejskim celem wypraw misyjnych były In-
die. Założone w Goa kolegium jezuickie szybko jednak zaczęło służyć 
również jako baza wypadowa do innych, sąsiednich krajów. Później 
rolę tę – z racji swojego położenia – spełniało także Makao. Podczas 
panowania w Chinach dynastii Ming (1368-1644) Aleksander Valigna-
no, ówczesny wizytator jezuickich misji w Azji, wybrał do misji chiń-
skiej dwóch zakonników Towarzystwa: Michała Ruggierego i Matteo 
Ricciego. W latach 1580-1582 Ruggiero odbył trzy wyprawy misyjne 
do Guangzhou (Kanton) oraz jedną do Zhaoqing, w prowincji Guan-
dong, jednak bez żadnego efektu 7. Dopiero pobyt Ruggierego i Ric-
ciego w Zhaoqing w 1583 roku zaczął skutkować powolną adaptacją 
jezuitów w Chinach. Obydwaj misjonarze próbowali „przebić się” do 
klas wyższych, aby je pozyskać dla Kościoła. Ricci przedstawiał reli-
gię chrześcijańską jako jedną z lokalnych europejskich, ale uniwersalną 
i ważną dla wszystkich ludzi. Stosował styl chiński w ubieraniu i zacho-
waniu, jak również w praktykowanym przez siebie malarstwie.  Ricci 
i Ruggieri, uformowani przez Ćwiczenia duchowne Ignacego z  Loyoli, 
kontemplacje i inne formy praktyk religijnych, wykształceni w rene-
sansowym Rzymie, przekonani byli do sztuki poznanej w Europie, ale 

5 C. de Dalmases, Ignacy Loyola. Życie i dzieło, tłum. B. Steczek, A. Wolanin, Kra-
ków 2002, s. 194.

6 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej 
XXXIV, Wydawnictwo WAM, Kraków, Warszawa 2001, s. 231-225 [dalej: Konstytucje].

7 Diccionario Histórico de la Compaňía de Jesús…, s. 776.
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też dostrzegali zasadność transponowania jej zdobyczy na grunt azja-
tycki dla potrzeb ewangelizacyjnych. Wierzyli w pedagogiczną moc 
obrazów, przekraczającą bariery granic państwowych, i ochoczo anga-
żowali się w dialog kulturowy, zawierzając prowadzoną działalność-
Nossa Senhora da Assançã – Pani z Makao. 
 Apostołowali przede wszystkim wśród mandarynów, włączając do 
ewangelizacji w Chinach system etyczno-socjalny Konfucjusza. Śmierć 
Ricciego w 1610 r. otworzyła swego rodzaju epokę zainteresowania 
chrześcijaństwem w Chinach (1610-1665), ponieważ dzięki poznaniu 
kultury chińskiej jezuici jeszcze bardziej uświadomili sobie potrzebę 
poszukiwania skutecznych metod ewangelizacyjnych. Jedną z nich 
było prowadzenie nauki na potrzeby misyjne w Chinach, publikowa-
nie książek naukowych i dzieł duchowo-ascetycznych, łącznie z tłu-
maczeniami dokonywanymi z języków europejskich (głównie z ła-
ciny) na język chiński. Przyjęta forma działalności nie była specjalną 
niespodzianką, jako że od zawsze wydawane w ramach misyjnej dzia-
łalności dzieła literackie i szeroko rozumiana praca wydawnicza stano-
wiły ważny wkład Towarzystwa w kulturę ewangelizowanego kraju. 
W tym przypadku obrodziła ona z jednej strony europejską literaturą 
chrześcijańską oraz tekstami przybliżającymi duchowe tło chrześci-
jaństwa, z drugiej natomiast – przekładami na język chiński oryginal-
nych dzieł europejskich, dokonywanymi w Chinach przez jezuitów we 
współpracy z mędrcami chińskimi. Wspólna praca pozwalała owym 
międzynarodowym „zespołom badawczym” przechodzić od inwencji 
do innowacji. 
 Oczywiście działalność ta napotykała na swej drodze mnóstwo róż-
nego rodzaju przeszkód. Zaliczyć do nich można chociażby proble-
my natury terminologicznej – przezwyciężone dopiero w 1633 roku, 
kiedy ostatecznie zdecydowano się na nazwanie Boga Tianzhu 天主 
(Pan nieba), zastępując tym samym obowiązujące dotychczas w tym 
obszarze, budzące wątpliwości nawet wśród samych jezuitów, pojęcia 
Tian 天 (niebo) oraz Shangdi 上帝 (Pan na wysokościach) 8 – ale też ta-
kie kwestie, jak spór o ryty chińskie, krytyka i donosy do Watykanu ze 
strony dominikanów, krytyka franciszkańska, brak przychylności ce-
sarza czy prześladowania Kościoła w Chinach. Jednak pomimo owych 
trudności zewnętrznych jezuici kontynuowali swoją misję, zgodnie 
z charyzmatem zakonu. Nie chodziło im o to, by w Chinach wpro-
wadzić chrześcijaństwo europejskie, ale by je w procesie  ewangelizacji 

8 Tamże, s. 776.
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na tym terenie zsinizować. Ostatecznie dobra passa chrześcijaństwa 
w Chinach rozpoczęła się wraz z dotarciem jezuitów do Pekinu i zbu-
dowaniem tam w 1601 roku rezydencji 9. Chociaż sukces ewangeliza-
cyjny w Chinach stawał się coraz bardziej widoczny, to jednak w 1643 
roku, na skutek rebelii w państwie, proces chrystianizacji został częś-
ciowo zatrzymany, a Michał Boym – wysłany w randze ambasadora 
chińskiego do papieża i generała jezuitów w Rzymie w poszukiwaniu 
poparcia.
 Większość historyków jest zdania, że odniesiony przez jezuitów 
sukces opierał się głównie na metodzie naukowej i technicznej oraz 
na działaniach takich, jak reforma kalendarza cesarskiego, której, nie-
stety, nie mogli przeprowadzić astronomowie chińscy, ponieważ nie 
posiadali ani takiej wiedzy, ani takich przyrządów pomiarowych, ja-
kimi dysponowali uczeni jezuiccy 10. Bezsprzecznie taki profil funkcjo-
nowania znacząco wpłynął na wysoką pozycję jezuitów, przysparzając 
im szacunku na dworze cesarskim. Wszak to w dowód wdzięczności 
za służbę jezuicką cesarz Kang-shi wydał edykt wprowadzający w ca-
łych Chinach wolność ewangelizacyjną 11. Na uwagę zasługuje jednak 
fakt, że liczba katolików w Chinach w 1700 roku sięgnęła 300 000 12. Nie 
ulega wątpliwości, że do takich rezultatów przyczyniła się także za-
stosowana metoda pracy misyjnej, zakładająca w pierwszej kolejności 
otwarcie się na dialog z kulturą chińską.

2.1.2. Instrukcje misyjne Ignacego Loyoli

Pierwsze i podstawowe źródło instrukcji wysyłania na misje 13 zawiera 
się w Ewangelii, która stanowi praktyczne duchowe vademecum. Misję 
Jezusa można sprowadzić do trzech punktów:

9 M. Chang, A Historical Sketch in Christianity in China, Taipei 1985, s. 19.
10 Tamże, s. 22.
11 Tamże, s. 23.
12 Tamże.
13 Jak pisze J. Górski, „termin »misje« nie występuje w Piśmie Świętym na zna-

czenie treści rozumianych dziś pod tym pojęciem. Treść ta została wyrażona w inny 
sposób” – por. J. Górski, Odpowiedzi na 101 pytań o misje, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2005, s. 14. W Piśmie Świętym można w tym kontekście znaleźć określenia: „gło-
sić w drodze słowo” (Dz 8, 4), „głosić, że Jezus jest Synem Bożym” (Dz 9, 20), „służyć 
Ewangelii” (Flp 2, 22), „spełniać posłannictwo w imieniu Chrystusa” (2 Kor 5, 20). 
Określenia te, chociaż wieloznaczne, najlepiej oddają treść terminu ‚misje’, zwracają 
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 A. Wezwanie, by być z Nim. 
 B. Wezwanie do przepowiadania i chrzczenia (tworzenie wspólnoty). 
 C. Wezwanie do wyrzucania złych duchów i uzdrawiania 14. 

Ignacy, który był człowiekiem niezwykle praktycznym, zastosował te 
uwagi w Ćwiczeniach duchowych, opierając się na Ewangelii św. Mateusza 
(Mt 10, 1-16), gdzie Jezus rozsyła dwunastu apostołów i wygłasza do 
nich mowę, jako do głosicieli Królestwa Bożego. Dotyczy ona stylu (le 
style est l'homme même 15) bycia i zachowania się „posłanych” uczniów – 
tego, jak mają postępować, co mówić i co czynić, pamiętając o tym, że 
ich misja będzie stanowiła przedłużenie misji Jezusa i że w jej realizacji 
zdani będą tylko na Opatrzność Bożą i życzliwość ludzką. W głosze-
niu Słowa Bożego mają nastawać „w porę i nie w porę”, przynosząc 
ludziom pokój samego Jezusa. Muszą liczyć się z tym, że będą odrzu-
cani i że ludzie nie będą chcieli ich słuchać. Ich głównym zadaniem po-
winno być wypełnienie misyjnego nakazu głoszenia Słowa po całym 
świecie. Apostołowie Chrystusa to bezbronne owce, posłane pomiędzy 
zuchwałe i drapieżne wilki (por. Mt 10, 16). Nie mogą odpłacać złem 
za zło, ale zawsze zło dobrem zwyciężać (Rz 12, 21). Oczywiście nie 
będzie brakowało przeciwności. Prześladowania są wpisane w dzieje 
Kościoła już od początku Jego istnienia, zgodnie ze słowami Jezusa: 
„Jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą” (J 15, 20). Je-
zus, odchodząc, obiecał uczniom Parakleta, Ducha Pocieszyciela, który 
przypomni im wszystko, co powiedział, i da moc do bycia świadkami 
wyznawanej wiary i życia według niej per verba et acta. Ignacy, wzoru-
jąc się na Jezusie, podaje trzy punkty do rozważenia:

też uwagę na jego dynamizm, głównie poprzez użycie czasowników typu „iść” czy 
„głosić” – zob. J. Górski, Odpowiedzi na 101 pytań o misje, s. 14.

14 F. Segura, Dotyk Jezusa, tłum. K. Homa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, 
s. 126.

15 Styl nie był zbiorem manier czy płytkiej afektacji. „Był on wyrazem charakte-
ru i najgłębszych wartości oraz priorytetów całej organizacji” – zob. J.W. O’Malley, 
Pierwsi jezuici…, s. 520. Chodziło o to, aby podstawowe elementy owego stylu ucie-
leśniały się w głównych rysach osobowości wszystkich członków zgromadzenia, 
składając się na pożądany obraz jezuity – człowieka „otwartego i bliskiego” (familia-
ris), w postępowaniu swym „elastycznego, a nie sztywnego”. Ważne było również 
zachowanie zasady medicridad w aspekcie prostoty i zwyczajnego stylu życia jezuity, 
który powinien trwać w stałym poczuciu wdzięczności wobec Boga, co wynikało 
z Contemplatio ad amorem (Ćwiczenia duchowne).
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– Chrystus wezwał swoich umiłowanych uczniów i dał im władzę wypę-
dzania diabłów z ciał ludzkich i uzdrawiania wszystkich chorób. 
– Uczy ich roztropności i cierpliwości: „Oto ja was posyłam jak owce mię-
dzy wilki; bądźcie więc roztropni jak węże, a prości jak gołębice”. 
– Podaje im sposób, jak mają iść: „Nie miejcie złota ani srebra; coście darmo 
otrzymali, darmo dawajcie”. I podał im treść głoszenia: „Idąc, będziecie 
głosić i mówić: «Już przybliżyło się Królestwo Niebieskie»” 16. 

Ignacy, jako człowiek duchowy, wiernie naśladował Jezusa w zada-
niu wysyłania uczniów. El modo de ir (sposób rozesłania) był dla niego 
punktem wyjściowym instrukcji misyjnej 17 (un solo cuerpo, bajo la obe-
diencia de un superior religioso todo él a la disposición de las misiones pon-
tificales), nastawionej na to, by szukać pola pracy (przestrzeni misyj-
nej) i większej chwały Bożej. Wierzył, że misja otrzymana od papieża 18 
zaowocuje łaskami i błogosławieństwami wszędzie tam, gdzie będzie 
realizowana – w Etiopii, w Indiach, w Irlandii, na Korsyce, w Niem-
czech oraz w innych krajach europejskich i nieeuropejskich 19. Jezus, 
dając instrukcje swoim uczniom 20, zalecał im stosowanie ostrożności 
i cierpliwości, Ignacy podobnie – z naciskiem prosił o modlitwę i kon-
templację. Pierwsi jezuici wysłani przez niego na misje, Simone Rodri-
guez i Franciszek Ksawery, mając w świadomości przykład apostołów, 
wyróżniali się stylem życia. Nie była to tylko opinia ludzi, ale również 
króla Portugalii, Giovanniego III, który widząc ich przechodzących 
pod jego oknem, powiedział do nich: „Wyglądacie na apostołów” 21, 
a następnego dnia raz jeszcze potwierdził swoją opinię: „są apostoła-
mi, są apostołami” 22. Ignacy w swoich instrukcjach zawarł zasadniczą 
myśl, pozwalającą zrozumieć sens jezuickiej misji: „Wchodząc twoimi 
drzwiami, wychodzimy naszymi” 23. To słynne zdanie Ignacego mie-
li wziąć sobie do serca jezuici Broet i Salmeron podczas trudnej misji 
w Manda, gdzie miało im ono pomagać „chwycić kogokolwiek do na-
szej [jezuickiej] sieci dla większej służby Boga, naszego Pana” 24.  Należy 

16 ĆD, nr 281.
17 Konstytucje I, s. 15-16 i 25-26.
18 A.M. de Aldama, Notas para un comentario…, s. 27-29.
19 J. Konior, La visione ignaziana…, s. 85.
20 ĆD, nr 146.
21 G. Schurhammer, Francis Xavier. His Life, his times, t. I: Europe 1506-1541, Jesuit 

Historical Institute, Rome 1973, s. 604, nota 81. 96.
22 Tamże, s. 604-605, nota 81.
23 Tamże, s. 604, nota 77.
24 Lettera ai Nunzi in Irlanda. W: EI MHSJ, ser. I, s. 180.
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zgodzić się ze stwierdzeniem, że słowa te rzeczywiście czyniły misję 
Towarzystwa dla Kościoła skuteczniejszą, np. w Niemczech, podczas 
wojen religijnych, we Francji oraz w innych krajach, gdzie swoją mi-
syjną posługę pełnili jezuici 25. Ignacy Loyola, jako przełożony mądry 
i doświadczony w kierowaniu ludźmi, przedstawiał swoje instrukcje 
„posyłanym” jezuitom indywidualnie – w zależności od ich osobowo-
ści i predyspozycji oraz warunków panujących w miejscu, do którego 
mieli się udawać. Wychodził z założenia, że każdy ma inne dary i na-
leży je odkryć (por. 1 Kor 12, 4-11), aby mogły zaowocować w Winnicy 
Pańskiej i przysporzyć jak najwięcej korzyści Chrystusowemu dziełu. 
Ta wizja św. Pawła wyjątkowo leżała na sercu i św. Ignacemu, co dobit-
nie ilustrują Ćwiczenia duchowne. 
 Ważnym elementem instrukcji były tzw. normy misyjne. Przykła-
dowo w tego typu dokumencie przygotowanym dla o. Luigiego Con-
calvesa, rektora kolegium w Coimbrze, datowanym na 22 listopada 
1555 r., w imieniu Ignacego przedstawił je Polanco:

–  Misja otrzymana od superiora nie może przekraczać właściwych możli-
wości i sił. 

–  O. Ignacy preferuje, aby jezuici ze swojej misji apostolskiej przynosili 
mały, ale pewny owoc. 

–  Osoby wybrane do posługi misyjnej należy wysyłać po dwie, według 
zwyczaju uczniów Jezusa. 

–  Osoby dojrzałe, mocne i zintegrowane mogą wyruszyć bardziej wolne, na-
tomiast osobom słabym lepiej nie ufać, ponieważ mogą nie wytrzymać 26. 

Instrukcje rozpoczynały się pozdrowieniem Jezusowym „Pokój wam!” 
(por. Łk 24, 36; J 19, 21; Ef 2, 14), w dalszej kolejności zamieszczany 
był monogram Chrystusa i symbol krzyża 27, jak również imię Jezu-
sa 28. W zakończeniu zwykle pojawiała się fraza w rodzaju: „Mądrość 
odwieczna” 29 czy „Jezus Chrystus niech będzie z wami wszystkimi!” 30. 
Pisma św. Ignacego dobitnie wskazują na jego miłość do Kościoła, mi-
styczną zażyłość z Trójcą Świętą – Boiem Ojcem, Jezusem i Duchem 
Świętym, który „rządzi i kieruje Kościołem” 31 – oraz z Niepokalaną, 

25 J. Konior, La visione ignaziana…, s. 86.
26 MI Epp I, s. 651-652.
27 MI Epp V, s. 421.
28 MI Epp IV, s. 194.
29 MI Epp IV, s. 601 i 452.
30 MI Epp V, 152.
31 ĆD, nr 365.



1232. JEZUICI POLSCY W XVII WIEKU

Oblubienicą Ducha Świętego, która „wyprosiła Ojcu Ignacemu czy-
stość i nawrócenie serca oraz tyle potrzebnych łask”. Cała biografia 
Ignacego ukazuje magis, najpierw jako człowieka dla Boga (po nawró-
ceniu), ale i dla bliźnich 32. Był charyzmatykiem, mistykiem, założycie-
lem Towarzystwa. Całe jego życie było jedną wielką misją, realizowaną 
z myślą o Bogu i innych w radości i chorobie. Jego życie dobrze oddają 
słowa psalmu: „Służcie Panu z weselem, przyjdźcie i radujcie się przed 
obliczem Jego” (Ps 100, 2).
 Posłannictwu św. Ignacego, jako założyciela zakonu, towarzyszy-
ła też ogromna świadomość służby Kościołowi 33. W swoich Regułach 
o trzymaniu z Kościołem (Sentire cum Ecclesia) 34 wyraźnie mówi o obo-
wiązku posłuszeństwa tej instytucji:

Odłożywszy na bok wszelki sąd własny, powinniśmy trzymać umysł 
nasz gotowy i skory do posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblu-
bienicy Chrystusa, Pana naszego, a jest nią nasza święta matka – Kościół 
hierarchiczny 35. 

 Św. Ignacy był człowiekiem słowa – zarówno mówionego, jak i pi-
sanego – i znał jego wartość. Sam napisał (względnie podyktował 
swojemu sekretarzowi Polanco) około 7000 listów 36, choć oczywiście 
jego uwaga bardziej kierowała się na Słowo Boże, które „kochał, na-
śladował, wcielał w życie w uniwersalnej misji zbawienia” 37. Ale był 
też człowiekiem czynu – w tym kontekście rozpatrywać należy jego 
nieustanne „rozeznawanie”. Jeśli raz coś rozeznał i podjął konkretną 
decyzję, już jej nigdy nie cofnął. Fundamentalnym aspektem przekazy-
wania przez niego wiary była obrona jej w myślach, słowach i czynach, 
a przede wszystkim – w transparentnym świadectwie własnego życia, 
zgodnie z modelem przekazanym przez samego Jezusa. 
 Podsumowując rozważania na temat misyjnej działalności Towarzy-
stwa Jezusowego 38, podkreślić należałoby kilka jej zasadniczych cech:

32 J. Konior, La visione ignaziana…, s. 93.
33 M. Friedrich, Organisation und Kommunikationsstrukturen der Gesellschaft Jesu in 

der Frühen Neuzeit / Organization and Communication in the Society of Jesus (1540-1773). 
W: Etappen der Globalisierung in christentumsgeschichtlicher Perspektive…, s. 83-103.

34 ĆD, Reguły o trzymaniu z Kościołem, nr. 352-370.
35 Tamże, nr 353.
36 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 514.
37 G. Dumeige, La missione nell‘esperienza di S. Ignazio e nella vita della Compagnia. W: 

Servire nella Chiesa (Collana di Spiritualità Ignaziana, Saggi 2), Roma 1973, s. 125-141.
38 J. Konior, La visione ignaziana…, s. 90-91.
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 U n i w e r s a l n o ś ć  – czyli przeniesienie uniwersalnej misji Chry-
stusa na apostołów i ich następców w aspekcie czwartego ślubu papie-
żowi: bonum quod universalius eo divinius;
 D y s p o z y c y j n o ś ć  – Ignacy wierzył, że jezuita po odprawieniu 
Ćwiczeń duchowych otrzymuje dar dyspozycyjności, hojności, aktywno-
ści, abnegacji samego siebie, indyferentności, gotowości podjęcia kon-
kretnej misji w perfekcyjnej wolności, samemu będąc (na skutek podję-
tych praktyk) człowiekiem pełnym wolności;
 M o b i l n o ś ć  – jest rodzajem dyspozycyjności, związanym z ot-
wartością na zmiany miejsca i charakteru pracy (cecha ta jest ważna 
w kontekście przynoszenia prawdziwego owocu apostolskiego);
 F l e k s y b i l n o ś ć  – zawiera się w mobilności, jest związana z ot-
wartością na wyzwania oraz gotowością do ich podejmowania w każ-
dym miejscu i w każdym czasie;
 O d p o w i e d z i a l n o ś ć  – celem formacji jezuity jest prowadzenie 
go do kompletnej dojrzałości, połączonej z odpowiedzialnością w ak-
tywności misyjnej, przy użyciu wszystkich talentów i możliwości, na-
turalnych i nadprzyrodzonych, aby mógł wypełnić konkretną misję;
 W s p ó łp r a c a  – wszyscy jezuici, stanowiąc jedno ciało Towa-
rzystwa, w poczuciu solidarności pracują razem, aby tym sposobem 
zwiększyć swoją globalną efektywność. 
 Jak łatwo zauważyć, instrukcje Ignacego, formułowane dla jego 
duchowych synów, miały wydźwięk typowo ewangeliczny. Dawał je 
prowincjałom, rektorom kolegiów i innym zakonnikom w zależności 
od potrzeb. Im trudniejsza wydawała się misja, tym bardziej nalegał, 
aby wysyłać najlepszych jezuitów. W codziennym wieczornym spot-
kaniu, trwającym około godziny, podsumowywał we wspólnocie mi-
niony dzień i obmyśliwał strategię na następny, jak pisał w liście do 
o. Gonçalvesa da Camary:

Rezerwujemy codzienne wieczorem godzinę na rozeznanie wspólnotowe, 
oceniając rezultat minionego dnia i przygotowując się do następnego 39. 

Jednym z jego ulubionych słów było hiszpańskie conversar, oznaczają-
ce ‘konwersację’, a dzisiaj bardziej może i nawet ‘dialog’ – w myśl jego 
znaczenia chciał wyrobić we wspólnocie jezuickiej dobry i  trwały nawyk 
nieustannego, zarówno wspólnotowego, jak i osobistego rozeznawania. 

39 I. Loyola, Lettera al P. Gonçalves da Camara. W: Epist. Ignat., MHSJ., ser. I, X, 
s. 507.
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 W jaki sposób Ignacy wyrażał swoje instrukcje? Jako człowiek 
duchowy, zawsze respektował kondycję psychosomatyczną swoich 
współbraci. Często używał takich określeń, jak: „rozważając Boską 
dobroć” 40, „prowadzony w Panu naszym dla większej służby i do-
bra Towarzystwa” 41, „osądzając w Panu za stosowne” 42, „wydaje się 
w Panu naszym, że nie będzie to stosowne” 43 itp. Nietrudno dostrzec, 
że Ignacy często posługiwał się wyrażaniem „w Panu”, szukając za-
wsze woli Bożej – ponieważ żył w Panu, zjednoczony z Nim, takie 
też były i jego instrukcje. Sposób zapisywania tudzież przekazywania 
przez Ignacego jego woli w kwestii posłannictwa współbraci uznać 
wypada za bardzo ostrożny, jasny, prosty i wystarczający 44. Z jego in-
strukcji emanuje chiarezza e coerenza. Bywało, że w niektórych przypad-
kach musiał użyć swojego autorytetu, jako najwyższego przełożonego 
Towarzystwa, na przykład pisząc do o. Araoza w związku ze stanem 
jego zdrowia – użyte w tym kontekście sformułowanie „pod świętym 
posłuszeństwem” było jednoznaczne z rozkazem świętego posłuszeń-
stwa 45. Widać wyraźnie, że postawa Ignacego zależała od konkretnej 
sytuacji. Zwykł rozważać wszystkie możliwości i opcje praktyczne, 
aby jak najskuteczniej pomóc swoim duchowym synom w różnych 
przytrafiających im się okolicznościach kulturowo-religijnych. Mistrz 
Ignacy postępował w sposób konkretny i precyzyjny, z uwagą nasłu-
chując podszeptów Ducha Świętego, ponieważ wiedział, iż tylko „ci są 
synami Bożymi, których prowadzi Duch Boży” (Rz 8, 14). W otwarto-
ści i wolności serca „pozwalał Stwórcy działać bezpośrednio ze swo-
im stworzeniem, a stworzeniu – ze swoim Stwórcą i Panem” 46. Ignacy 
był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, dlatego z pomocą darów 
miłości, rady, umiejętności, mądrości i męstwa kierował się 47 w swoim 
duchowym rozeznawaniu Jego światłem – „szukał i znajdował Boga 
we wszystkich rzeczach, a wszystkie rzeczy w Bogu”. Wiadomo, że 
mądre wybory skutkują chodzeniem w światłości, złe – w ciemności, 
stąd żarliwa prośba św. Ignacego o mądre wybory, aby człowiek „nie 
chodził w ciemnościach” (Rz 12, 1; 13, 12), ale żeby w pokorze serca 

40 MI Epp I, s. 192.
41 MI Epp I, s. 603.
42 MI Epp II, s. 73.
43 MI Epp XII, s. 236.
44 J. Konior, La visione ignaziana…, s. 88.
45 MI Epp, s. 534.
46 ĆD, nr 15; Formuła Instytutu, nr 1.
47 ĆD, nr 23; Konstytucje, nr 209, 237, 269 i 582.
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pozwalał się prowadzić Duchowi Prawdy (Rz 8, 14; Ef 2, 18). Mistyczna 
zażyłość serca Ignacego z Sercem Jezusa przekładała się na jego gorli-
wą służbę (servizio) w Kościele – w „umywaniu nóg” (por. J 13, 1-13), 
w koinonii, w dzieleniu się, w trwaniu na modlitwie i wspólnym „łama-
niu chleba” (por. Dz 2, 42) – prowadząc go do „pełni Ducha i mądro-
ści” (por. Dz 6, 16), a przez to także do pełni posłuszeństwa i dyspozy-
cyjności w misji bycia posłanym, by głosić Jezusa Chrystusa, który jest 
„Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6). Ducha takiej postawy członków 
Towarzystwa Jezusowego można wyrazić słowami o. Ignacego:

Usilnie służyć Bogu z czystej miłości, pod sztandarem krzyża, w Kościele, 
niosąc pomoc duszom – dla większej chwały Boga i dla większego dobra 
wspólnego ludzi 48. 

Przedstawione instrukcje i dyrektywy Ignacego Loyoli bardzo dobrze 
pokazują mechanizm zarządzania Towarzystwem na polu apostolsko-
-misyjnym, w Kościele uniwersalnym. Pierwszą rzeczą, jaką w tym 
względzie zawsze brał pod uwagę święty założyciel zakonu, była 
„większa chwała Boża i dobro wspólne” (por. 1 Kor 12, 7), do której 
prowadzić miało należyte rozeznanie woli Bożej, dokonane w gronie 
współbraci, w jedności serc i umysłów (one mind and one heart). Nic 
dziwnego, że jego cenne uwagi, zawarte w instrukcjach, zawsze były, 
są i będą niezwykłą pomocą w wyborze osób oraz miejsc, gdzie je-
zuici będą się udawać w misji bycia posłanymi. Św. Ignacy w swojej 
działalności korzystał zarówno ze środków boskich, jak i ludzkich 49. 
Starał się wpoić wszystkim jezuitom esprit de corps, czyli „właściwe ro-
zumienie Towarzystwa i sposobu jego postępowania” 50, uczył nieła-
twego przechodzenia od Gemeinschaft do Gesellschaft w procesie budo-
wania wspólnoty. Pozostawione przez niego zasady, jakimi w swoim 
postępowaniu kierować się mają jezuici, trafnie przedstawił H. Nadal, 
rozwijając ignacjańską triadę spiritu, corde, practice (duchem, sercem, 
praktyką) 51:

48 Pisma wybrane, red. M. Bednarz, t. II, Kraków 1968, s. 338-342.
49 Ignacy posiadał niezwykły dar rozeznawania w sprawach boskich i ludzkich, 

a co za tym idzie – podejmował bardzo trafne decyzje, zarówno te małe, jak i te wiel-
kie (por. ĆD, Reguły rozeznawania, nr 313-336).

50 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 466. Chodziło o ścisłe przestrzeganie zasad, 
reguł i norm tzw. nuestro modo de proceder – naszego sposobu postępowania. Przepisy 
miały znaczenie o tyle, o ile wyrażały głębszy sens.

51 Tamże, s. 520-521.
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 Spiritu – oznacza pocieszenie, obojętność i rozeznawanie ducha;
 Corde – oznacza sposób postępowania z ludźmi, głoszenia kazań, 
dotknięcia ludzkiego serca, w poszukiwaniu najgłębszych motywacji 
duszpasterskich;
 Practice – dotyczy jezuickiej orientacji duszpasterskiej, odróżniającej 
jezuicki sposób postępowania od praktyk innych zakonów – „pomaga-
nia duszom”, co często podkreśla się w pismach jezuickich, wzorując 
się na misji uczniów Jezusa, posłania, przepowiadania (posługa Słowa 
Bożego), uzdrawiania (na ciele i na duszy) i nie przyjmowania zapłaty 
za swoje prace (darmowość posług). 
 Niewątpliwie dzięki Ćwiczeniom duchowym jezuici rozwinęli najbar-
dziej wyróżniające ich cechy: „obojętność, rozeznanie i wewnętrzną 
pobożność lub pocieszenie” 52. Zawsze posiadali głębokie zakorzenie-
nie w tradycji chrześcijańskiej, stali się wiernymi orędownikami orto-
doksji w chrześcijaństwie poreformacyjnym. W tradycji ignacjańskiej 
od początku mocno podkreślana była zasada, że w pracy misyjnej na-
leży używać talentów wrodzonych i darów nadprzyrodzonych, a tak-
że wykorzystywać naturalne skłonności do bycia dyspozycyjnym, 
mobilnym i kreatywnym. Wydaje się, że tym wyróżnia się ignacjań-
ska wizja ewangelizowania świata, oparta na Piśmie św., Autobiografii, 
Ćwiczeniach duchownych, Konstytucjach i Dzienniku duchowym Ignacego 
 Loyoli, za główny cel stawiająca sobie pomoc duszom wszelkimi do-
stępnymi środkami – w zastosowaniu zasady ayudar a las almas (poma-
gać duszom) oraz w twórczym realizowaniu misji en todas las cosas amar 
y servir (we wszystkich rzeczach kochać i służyć). W tym kontekście 
instrukcje misyjne, formułowane przez świętego założyciela Towarzy-
stwa Jezusowego, stanowią – jako quasi-metodologiczna podstawa 
spotkania z „obcym” – punkt wyjścia dla ustalenia odrębności misji 
jezuickich od innych. 

2.1.3. Motywy wstępowania do jezuitów pierwszych 
Polaków 

Kandydaci wstępujący do Towarzystwa Jezusowego kierowali się prze-
de wszystkim wysokim poziomem edukacji oraz formacji intelektual-
nej i duchowej w szkołach jezuickich, a co za tym idzie – przekonaniem 
o możliwości zdobycia solidnego wykształcenia humanistycznego 

52 Tamże, s. 523.
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z zakresu takich dyscyplin, jak: grammatica, sintaxa, poetica i rhetorica. 
Absolwenci tych szkół wyróżniali się perfekcyjną znajomością łaciny, 
a także greki i języka hebrajskiego. Wreszcie szkoły te, co też nie było 
bez znaczenia, zapewniały swoim wychowankom opiekę duchową. 
 Pierwszym czynnikiem powodującym, że adepci szkół jezuickich 
w większości pragnęli zostać jezuitami, byłby zatem poziom jezuickie-
go szkolnictwa, osiągnięty za sprawą przemyślanej i skutecznej refor-
my edukacji, oraz jakość prowadzonej przez jezuitów formacji ducho-
wej 53. Drugi czynnik wiązać należałoby z działaniem Ducha Św. na 
konkretnych kandydatów. Wszak w kształtowaniu się zakonnego po-
wołania obok wspomnianego kontekstu czysto ludzkiego ważny jest 
przede wszystkim ów aspekt duchowy, który w sercach młodych ludzi 
rodzi pragnienie opuszczenia domu rodzinnego, służby i pomocy in-
nym – nie tylko w Polsce czy w Europie, ale również poza ich granica-
mi, czego przykładem są Rudomina, Smogulecki i Boym. Oczywiście, 
by zostać przyjętym do zakonu, nigdy nie wystarczały dobre chęci 
i deklaracja woli bycia jezuitą. Kandydaci przechodzili examina, które 
nierzadko wykazywały, że niektórzy zupełnie nie nadawali się do wy-
branej dla siebie roli. Nie wszyscy zatem byli przyjmowani do jezui-
tów. Również ze względu na finanse jezuici nie mogli włączać w swoje 
szeregi zbyt wielu kandydatów (władze Towarzystwa nigdy nie wpro-
wadziły obowiązku wnoszenia posagu, choć zdarzały się przypadki 
składania darowizn głównie na poczet utrzymywania kolegiów). 

2.1.4. Zjawisko filoorientalizmu

Wraz z odkryciem Ameryki rozpoczęła się w Europie nowa epoka fa-
scynacji Wschodem. Razem z mitem „dobrego dzikusa” pojawił się też 
motyw „cudzoziemca”, co też bardzo zainteresowało badaczy europej-
skich, bowiem pogłębiło świadomość kulturalną Europy 54. Co godne 
podkreślenia, tajemniczych mieszkańców innych kontynentów Euro-
pa wcale nie uważała za ludy „niższe”, raczej odwrotnie. Przykładam 
mogą być Chiny, które w Europie aż do XIX wieku były uważane za 
kulturę bardziej rozwiniętą w stosunku do europejskiej –  przecież już 

53 Por. J. Łukaszewska-Haberkowa, The First Generetion Jesuits in Poland…, 
s. 205-213.

54 Por. G. Cocciara, Dzieje folklorystyki w Europie, tłum. W. Jekiel, Warszawa 1971, 
s. 42.
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w wiekach średnich Europa dysponowała różnorodną i bogatą lite-
raturą orientalistyczną, co było możliwe dzięki kupcom, ale też i mi-
sjonarzom, którzy pragnęli krzewić tam ducha Ewangelii. Dlatego 
teraz Europa coraz bardziej zwraca uwagę na Wschód, wiążąc z nim 
nowe nadzieje poznania „Innego”. Świat egzotyki Wschodu stano-
wił dla Europy zdobycz kulturową, możliwość poznawania nowych 
obyczajów i poglądów, jakże innych od tych, które funkcjonowały na 
Starym Kontynencie. W poszukiwaniu nowych, nieznanych przygód, 
w połączeniu z pragnieniem nowej wiedzy filoorientalizm przybie-
rał na sile, stając się „rezerwatem nowych sił, doświadczeń, ideałów, 
religii” 55. Propagował on dalekie, orientalne podróże, uważając, że 
świat niechrześcijański jest obszarem o walorach egzotycznych, z ideą 
religii naturalnej. Dzięki temu uformowała się nowa świadomość fi-
lologiczna, sankcjonująca filoorientalizm jako nowy kierunek studiów 
kulturowych i lingwistycznych. Jednym z tych, który w sposób nauko-
wy łączył wierzenia religijne w Chinach i Japonii z wierzeniami In-
dian amerykańskich, był jezuita niemiecki Athanasius Kircher 56. W XX 
wieku myślenie takie reprezentuje m.in. jezuita francuski Teilhard 
de Chardin, geolog i paleontolog. Wskazał on na kosmicznego Chry-
stusa jako punkt Omega, do którego wszyscy zmierzamy. Poruszył też 
istotę fenomenu człowieka w kontekście fenomenu chrześcijaństwa 57. 
Dla niego nie było istotne, aby zobaczyć to, co nowe i dziwne, ale by 
dokonać naukowego oglądu funkcjonujących w tej materii zarówno 
różnic, jak i podobieństw. 
 Wymowny przykład XVII-wiecznego filoorientalizmu stanowić 
może pisarska spuścizna Daniello Bartoliego, jezuity z Włoch, który 
chociaż nie przebywał w Chinach, to jednak przekazał nam jakże bar-
wny obraz zwyczajów i obyczajów mieszkańców tego kraju. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje jego Istoria della Comapagnie di Gesù, w której 
dzieło misyjne apostolatu jezuitów nabiera charakteru epickiego 58. 
Bartoli, pisząc w latach 1663-1661 o sytuacji misyjnej Chin i Japonii 
(Cina, Giappone), świetnie wykorzystał relacje i listy swoich współbraci 
zakonnych (głównie Matteo Ricciego), tworząc na ich podstawie bar-
wne opisy sylwetek jezuitów – jako bohaterów pragnących przelania 

55 Tamże, s. 44.
56 Tamże, s. 55.
57 Por. P. Teilhard de Chardin, Fenomen człowieka, tłum. K. Waloszczyk, Warszawa 

1993, s. 240-246.
58 Tamże, s. 45.
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krwi dla zbawienia dusz, ale również jako pionierów kulturowych, 
będących swoistym pomostem na drodze do umocnienia jedności 
Wschodu z Zachodem. Warto w tym kontekście zauważyć, że człowiek 
zarówno Wschodu, jak i Zachodu to człowiek dobry, pochodzący od 
Boga – zgodnie z myślą wyrażoną później przez Goethego: „Boży jest 
Wschód – Boży jest Zachód” 59. 

2.1.5. Publikacje misyjne w Polsce 
na przełomie XVI i XVII wieku

Niewątpliwe do wzrostu zainteresowania misjami katolickimi na Da-
lekim Wschodzie w znacznym stopniu przyczyniły się polskie druki 
misyjne z przełomu XVI i XVII wieku 60, stając się najbardziej wpły-
wowym środkiem oddziaływania i przekazywania wiedzy. Jezuickie 
rezydencje starały się sprowadzać najnowsze publikacje katolickie 
i w taki oto sposób powstawały bogate księgozbiory. Przykładem może 
być jezuickie kolegium w Braniewie z 1570 roku i kolegium poznań-
skie z początków XVII wieku. Faktem jest, że na przykład jezuicka bi-
blioteka poznańska posiadała w swych zbiorach kilkadziesiąt pozycji 
dotyczących tematyki misyjnej – nie tylko anonimowych sprawozdań, 
ale również, co dla nas jest szczególnie ważne, opisów Indii i Chin do-
konanych przez znanych i cenionych historyków misyjnych, do któ-
rych zaliczali się m.in. Ludwik Luis, Piotr Jaricius, Jan Piotr Maffei, 
Mikołaj Trigault czy też architekt misji chińskiej Aleksander Valignano 
(Por. Bibl. Uniw. w Uppsali, rkps U – 274, U – 275). Innym wymownym 
dowodem praktyki kolekcjonowania woluminów o tematyce misyjnej 
może być katalog biblioteki nowicjatu jezuickiego w Krakowie z 1594 
roku, w którym znajdujemy takie chociażby pozycje, jak Maffeii Histo-
ria Indica czy Relationes advenitus Japonissum in Urbem 61. Kolejne  miejsce 
przechowywania drukowanych materiałów misyjnych stanowiła bi-
blioteka domu profesów św. Barbary w Krakowie (Mały Rynek 8), 
której katalog z 1621 roku wymienia druki misyjne Trigaulta z 1613 
roku oraz trzy dzieła Maffei’ego dotyczące historii misji w Indiach 
Wschodnich (1589, 1603). W tychże zbiorach znajdowały się także trzy 
wydania żywotu św. Franciszka Ksawerego pióra Turselliniego, listy 

59 Tamże, s. 46.
60 Por. L. Grzebień, The Perception of the Asian Missions…, s. 180-183.
61 W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej – rkps. 2626, k. 16, 24.
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Ksawerego oraz inne pozycje 62. Ponadto zachowane rękopiśmienne in-
wentarze zdradzają istnienie publikacji misyjnej, informującej Polaków 
o najnowszych odkryciach geograficznych, nowych ziemiach i konty-
nentach, przebiegu akcji misyjnej wobec tychże ludów i postępującej 
w tamtym rejonie świata chrystianizacji. 
 Badając polskie publikacje misyjne z XVI i XVII wieku, należy 
stwierdzić, że najwięcej z nich dotyczy Kraju Kwitnącej Wiśni. Pierw-
si młodzi japońscy szlachcice przybyli do Europy wraz Aleksandrem 
Valignano, wizytatorem prowincji Indii Wschodnich, już w 1583 roku 
i pozostali tam do roku 1590. Był to wielki sukces jezuitów w Japo-
nii, o czym informują dwa zachowane druki z 1585 roku 63. W związ-
ku z rozszerzającą się modą na orientalizm J.P. Maffei opublikował 
w drukarni Łazarzowej w Krakowie dzieło zatytułowane Iaponiorum 
regum legatio, Romae coram Gregorio XIII 23 Martii habita A. 1585 64. Pozy-
cja ta ukazała się akurat wtedy, kiedy poselstwo japońskie przybyło do 
Wiecznego Miasta. Publikacja zawiera urzędowe relacje, listy władców 
Japonii, mowy powitalne, odpowiedzi posłów i opisy tras. Jej zakoń-
czenie stanowi obszerny opis Japonii: Brevis descriptio Iaponiae Abraha-
mi Ortelii Geographii 65. Inną publikację na ten temat, wydaną w Wilnie, 
pozostawił potomności Michał Lauretanus: Epistoal de legatorum Japoni-
corum orientalium adventu ad Gregorium XIII Pontificem Maximum, paucos 
dies antequam moreretur. Cum actis consistor publice exhibiti die 23 Martii 
1585 66. Lauretanus, ówczesny rektor Collegium Germanicum w Rzy-
mie, w liście do studentów kolegium pisze o poselstwie japońskim do 
Rzymu – jego tekst nie jest jednak tylko relacją z podróży posłów, ale 
również opisem przyjęcia delegacji japońskiej przez samego papieża 
i towarzyszących mu kardynałów 67.
 Do najważniejszych polskich autorów jezuickich, którzy – czy to 
w własnych dziełach, czy w przekładach tekstów zachodnich współ-
braci – przybliżyli społeczeństwu polskiemu tematykę misyjną tam-
tego okresu, należą przede wszystkim Piotr Skarga, Szymon Wysocki 
oraz Fryderyk Szembek. Zasługi pierwszego z nich – Piotra Skargi – 

62 Tamże – rkps 177, k. 171, 174, 179, 183, 185.
63 Por. L. Grzebień, The Perception of the Asian Missions…, s. 180-181.
64 Tamże, s. 181.
65 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 139.
66 Por. L. Grzebień, The Perception of the Asian Missions…, s. 181
67 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 141.
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wiążą się głównie z publikacją słynnych Żywotów Świętych, w których 
spopularyzował sylwetkę św. Franciszka Ksawerego.
 Drugi z wymienionych wielkich publicystów tamtych czasów – 
Szymon Wysocki (1546-1622) – po swoim przybyciu do Rzymu w 1568 
roku został pierwszym polskim jezuickim tłumaczem stawiającym so-
bie za cel ukazanie polskiemu czytelnikowi obrazu misji na Dalekim 
Wschodzie. Zapisał się w historii jako tłumacz około 30 książek religij-
nych na język ojczysty – zwłaszcza żywotów misjonarzy i relacji z te-
renów misyjnych 68. Ówczesna praktyka była taka, że listy przesyłane 
do Rzymu z misji wschodnich ulegały pewnej selekcji, a następnie były 
wydawane w postaci osobnych broszur. Publikacje te były w dalszej 
kolejności tłumaczone na inne języki i w takiej formie przedrukowy-
wane. Tym właśnie zajmował się Wysocki. Jednym z jego przekładów 
była rozprawa Jakuba Torresa O rozszerzaniu wiary świętej chrześcijań-
skiey katholickiey w Americe i w Nowym Świecie roku 1603 (Kraków 1603) – 
wyjątkowo unikalne źródło wiedzy w języku polskim na temat Filipin 
z tamtego okresu 69. Inne z kolei dziełko, które ukazało się w kilku ję-
zykach, a przez Wysockiego przetłumaczone zostało z łaciny, to na-
pisane przez Ludwika  Cerqueirę w styczniu 1604 roku w Nagasaki 
Nowiny pewne z Nowego Świata, mianowicie z Japonu, to jest o chwalebnej 
śmierci sześciu szlachciców Japończyków, którą podjęli dla Jezusa Chrystu-
sa Pana i Boga naszego roku 1603 (Kraków 1608), poświęcone głównie 
prześladowaniom i męczeństwu Kościoła katolickiego w Kraju Kwit-
nącej  Wiśni 70. Na tej samej zasadzie przetłumaczone z języka włoskie-
go i opublikowane pod tytułem Nowiny albo dzieje dwuletnie z Japonu 
i z Chiny, krain pogańskich nowego świata (Kraków 1611) zostały listy Jua-
na Rodrigueza i Matteo Ricciego (Rodriguez przybliża w nich sytuację 
ewangelizacyjną w Japonii oraz stan jezuickich kolegiów i rezydencji, 
natomiast Ricci przedstawia raport misyjny z działalności w Chinach 
w latach 1606-1607), a także twórczość epistololarna portugalskiego je-
zuity Luisa Froisa, ukazująca heroizm męczenników w krajach misyj-
nych w konfrontacji z sytuacją innowierców w Europie, wydana jako 
Opisanie chwalebnego męczeństwa dziesięciu chrześcijan japońskich podjęte-
go dla wiary chrześcijańskiej w królestwach tanecznych w Fingu, Sussamie 
i Firandzie, przesłane (…) roku 1609 i 1610 (Kraków 1612), oraz Mikołaja 

68 Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 774; Słownik polskich teologów katolickich, 
red. H.E. Wyczawski, t. 4, Warszawa 1983, s. 486-488.

69 Por. D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 141-142.
70 Tamże, s. 143-144.
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Trigaulta, przedstawiająca losy Kościoła katolickiego w Chinach, opub-
likowana pod tytułem Nowiny albo dzieje chineńskie (Kraków 1616) 71.
 Trzeci z wymienionych jezuitów „zaangażowanych”, tzn. w wyjąt-
kowym stopniu propagujących literaturę misyjną – Fryderyk Szem-
bek – zasłynął przede wszystkim jako obrońca szkół jezuickich w Kra-
kowie, do jego zasług należy jednak również przetłumaczenie na język 
polski kilku ważnych książek o tematyce misyjnej. Jedną z nich była 
historia napisana przez Juliana Baldinottiego, wydana jako Tunquim – 
królestwo może w Azyey, do którego opowiadania Ewangeliey Świętey świeżo 
Pan Bóg drogę otworzył przez Oyce Societatis Jesu (Kraków 1629). Na uwa-
gę zasługuje fakt, że była to pierwsza pozycja w literaturze polskiej do-
tycząca Tonkinu (północnej części dzisiejszego Wietnamu), stanowiąca 
opis tamtejszej sytuacji misyjnej. Innym dziełem przełożonym przez 
Szembeka była książka napisana oryginalnie po portugalsku przez An-
tonia de Andrade, przebywającego w XVII wieku na dworze króla Ty-
betu w 1624 roku, w polskiej wersji opatrzona tytułem Tybet – wielkie 
państwo w Azyey, do którego Oycowie Societatis Jesu niedawno przybywszy 
wiarę świętą chrześcijańską (…) do iey szczerości przywodzą. To iest krót-
kie opisanie zwyczajów, nabożeństwa i wiary narodów Tybetskich (Kraków 
1628), która również osiągnęła status pierwszej w literaturze polskiej 
publikacji na temat Tybetu 72. 
 Wymienione wyżej fakty z historii polskiego rynku wydawnicze-
go unaoczniają skalę dokonań polskich członków Towarzystwa, któ-
rzy niemalże na bieżąco, poprzez tłumaczenia, informowali Polaków 
o sytuacji misyjnej w świecie. Jak bardzo te dziełka misyjne rozbudza-
ły wyobraźnię polskiego społeczeństwa, pokazuje tekst ks. Jana Broż-
ka – matematyka, zagorzałego przeciwnika jezuitów i ich niezmordo-
wanych dążeń natury edukacyjnej związanych z otwieraniem szkół 
w Krakowie. W 1625 roku kapłan ten wydał satyryczne antyjezuickie 
dialogi, zatytułowane Gratis albo discurs. W trzeciej ich części (Varietas)
opisał funkcjonowanie jezuickich mechanizmów i metod w skali glo-
balnej. Skoncentrował swoją uwagę na misyjnej działalności Towarzy-
stwa w Chinach, zarzucając misjonarzom, że akomodowali Ewangelię – 
chodziło przede wszystkim o kwestię imienia chrześcijańskiego Boga 
w języku chińskim. Tym samym – pomimo swoich  kontrowersyjnych 

71 Tamże, s. 144-159.
72 Tamże, s. 151-152.



134 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

poglądów i antyjezuickiego nastawienia – dał dowód znajomości jezu-
ickich publikacji i siły ich oddziaływania 73. 

2.2. Szkolnictwo jezuickie – głównym środkiem 
działalności apostolskiej zakonu

Trudno byłoby do końca zrozumieć naukę polską – zwłaszcza filozo-
fię, teologię, matematykę, nauki techniczne, astronomię, architekturę, 
botanikę, zoologię, nauki przyrodnicze i chemiczne, kulturę języka 
polskiego – ponadto literaturę w języku polskim, łacińskim, litewskim, 
łotewskim czy ruskim sztukę, poezję, teatr, kulturę muzyczną, a nawet 
sztukę wojenną bez dobrej znajomości historii Towarzystwa Jezusowe-
go i jego potężnego, począwszy od XVI wieku, wpływu na dzieje kul-
tury polskiej 74, który objawiał się rozwojem jezuickiego  piśmiennictwa, 

73 Por. R. Skowron, Brożek, jezuici i Chiny. Polski epizod do dziejów dialogu Zachodu 
ze Wschodem w XVII wieku. W: Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej 
z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 15-16 października 1998, Warsza-
wa 2000, s. 117-125.

74 W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują artykuły: R. Darowski, Za-
rys filozofii jezuitów w Polsce od XVI do XIX wieku. W: Wkład jezuitów do nauki i kultury 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków, Warszawa 2004, s. 119-152; P. Köhler, Wkład jezuitów do 
rozwoju botaniki. W: tamże, s. 153-170; J. Pawłowski, Wkład jezuitów do rozwoju zoologii 
polskiej od wieku XVII do roku 1918. W: tamże, 171-218; L. Grzebień, Dotychczasowa li-
teratura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kultury. W: tamże, s. 51-52; I. Bajerowa, 
Jezuici w dziejach języka polskiego. W: tamże, s. 427-448. Encyklopedia wiedzy o jezuitach-
…w haśle Literatura polska przestawia kilkadziesiąt sylwetek pisarzy jezuickich, po-
cząwszy od Marcina Laterny (1552-1598), s. 367-368; M. Cytowska, Od Aleksandra do 
Alwara. Gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w., Wrocław 1968; J. Ożóg, Jezuicka grama-
tyka łacińska XVI i XVIII wieku. W: Studia nad kulturą antyczną, red. J. Roztropowicz, 
Opole 1997, s. 142-160; E. Ulčinaitė, Uniwersytet Wileński jako główny ośrodek kształ-
towania literatury baroku w Wielkim Księstwie Litewskim. W: Barok w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej: drogi przemian i osmozy kultur, Warszawa 2000, s. 85-95; tenże, 
Z działalności jezuitów na polu krzewienia języka i kultury litewskiej w XVI i XVII wieku. 
W: Wkład jezuitów do nauki i kultury…, s. 449-464; K. Świerkowski, Pierwsza książka 
łotewska, W: „Ateneum Wileńskie” 8 (1931-1933), s. 184-204; tenże, Wilno – kolebka 
drukarstwa łotewskiego, Wilno 1932; A. Fałowski, Rola jezuitów wileńskich w rozwoju 
szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w XVI w. W: Krakowsko-wileń-
skie studia slawistyczne, t. 3, red. W. Stępniak-Minczewa, A. Naumow, Kraków 2001, 
s. 193-214; M. Puchowska, Uroczystości szkolne i jezuicki teatr w Tarnopolu. W: Wkład 
jezuitów do nauki i kultury…, s. 563-596; Z. Pawlikowska-Mrożek, Wybitne publikacje 
matematyczne polskich uczonych jezuickich, s. 225-244 i 245-268; W. Więsław, Matema-
tycy Societatis Iesu na Litwie i obrzeżach Rzeczypospolitej w XVII-XIX wieku. W: Wkład 
jezuitów do nauki i kultury…, s. 321-328; J. Jasiuk, Wkład jezuitów do upowszechniania 
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drukarni, nieustannym rozwojem szkolnictwa (jezuickie Ratio studio-
rum 1599 – prawo szkolne) oraz pracami Komisji Edukacji Narodowej 
(1773-1794). W ten ogromny wachlarz trwałego śladu intelektualno-
-duchowo-kulturalnych osiągnięć zakonu wpisuje się także wychowa-
nie jezuickie z teatrem szkolnym, z sodalicjami mariańskimi, z bursami 
muzycznymi, seminariami nauczycielskimi, konwiktami i kolegiami 
szlacheckimi, z seminariami papieskimi i diecezjalnymi. 
 Co przyczyniło się do utrwalenia kondycji naukowej jezuitów pol-
skich? Po pierwsze: od XVI wieku była to nieprzerwana działalność na-
ukowa, prowadzona pomimo przeszkód, takich jak np. kasata zakonu 
w 1773 roku 75. W XVI i XVII wieku następuje rozkwit nauk filozoficz-
nych i teologicznych, a w pierwszej połowie XVII wieku – nauk huma-
nistycznych. Działalność edukacyjna była kontynuowana. Jezuici stali 
się profesjonalistami w nauczaniu klasyków pogańskich, ożywili nauki 
przyrodnicze, a do swoich kolegiów wprowadzili teatr. Dlatego też To-
warzystwo Jezusowe w sposób szczególny zaznaczyło swoją obecność 
w świeckiej kulturze i zostawiło ślad, którego nie można wymazać 76. 
Po drugie: olbrzymi wkład w dziedzictwo nauki i kultury; włączenie 
się jezuitów do walki w okresie porozbiorowym Polski w obronę ję-
zyka polskiego i tożsamości narodowej. I po trzecie: wyjątkowe zdol-
ności adaptacyjne; jezuici posiadali zdolność dostosowywania się do 
nowych miejsc i warunków, w których przychodziło im pracować 77, 

techniki. W: tamże, s. 331-338; K.M.P. Rudnicki, Jezuicki wynalazek paralaktycznego mon-
tażu teleskopów. W: tamże, s. 321-328; J. Paszenda, Nauczanie architektury w szkołach je-
zuickich. W: tamże, s. 385-402; T.M. Nowak, „Prawidła sztuki wojennej” w ujęciu Józefa 
Rogalińskiego SJ z 1776 roku. W: tamże, s. 339-356; R. Plečkaitis, Nowa myśl filozoficzna 
i przyrodnicza w czasach rozkwitu jezuickiej Akademii Wileńskiej. W: Jezuici a kultura pol-
ska, red. L. Grzebień i S. Obirek, Kraków 1993, s. 269-277; J. Kochanowicz, Wkład je-
zuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego. W: Wkład jezuitów do nauki i kultury…, 
s. 545-562; I. Kadulska, Osiągnięcia drukarzy Akademii Płockiej. W: tamże, s. 597-630; 
L. Grzebień, Tradycje wyższych uczelni jezuickich w Europie Wschodniej. W: „Rocznik 
Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum 
w Krakowie”, Kraków 2006, s. 49-60; H. Gray, The Experience of Ignatius Loyola, Back-
ground to Jesuit Education. W: The Jesuit Ratio Studiorum, 400 Anniversary Perspective 
(presented in a seminar At Fortdham University graduate School of Education), red. 
V.J. Dominuco, SJ, Fotdham University Press, New York 2000, s. 1-22.

75 Por. J. Konior, Intelectual, Sipiritual and Missionary Background of the Polish Jesuits 
in the Seventeeneth Century, „Monumenta Serica” 2011, nr 59, s. 191-196.

76 I. Loyola, Pisma wybrane. Komentarze, oprac. M. Bednarz i in., t. 1, Kraków 1968, 
s. 172.

77 L. Piechnik, „Ratio studiorum”: fundament działalności edukacyjnej i naukowej 
jezui tów. W: Wkład jezuitów do nauki i kultury…, s. 15-16.
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oraz podejmowania słusznych decyzji w kontekście pojawiających się 
nieraz nieraz trudnych wyborów, które – jak się z perspektywy cza-
su okazywało – służyły większej chwale Bożej, zgodnie z założeniami 
Konstytucji Towarzystwa i Ćwiczeń duchownych. Wszystko to złożyło się 
na jezuicką ars educandi. 
 Założyciel Towarzystwa Jezusowego i jego pierwszy generał, Ignacy 
Loyola (1491-1556), nie miał jasno określonej wizji jezuitów zakładają-
cych szkoły i nauczających zarówno w nich 78, jak i w wyższych uczel-
niach. Oficjalnie Towarzystwo Jezusowe zostało zatwierdzone przez Pa-
wła III 27 września 1540 r. 79 bullą Regiminis militantis Ecclesiae. Jednak 
już wcześniej, 3 września 1539 r., kard. Gaspar Contarmi przedstawił 
osobiście Formułę Towarzystwa. Papież odpowiedział w duchu profe-
tycznym: „digitus Dei est hic”. Przedstawiona papieżowi Formuła roz-
poczynała się słowami: „Todo aquel que querrà militar para Dios bajo la 
bandera de Jesucristo y servir a Dios solo y a su Vicario en la tierra” 80. 
Według relacji J.A. Polanco nowy zakon miał reformować Kościół. For-
muła nie była nietykalna, co sprawiło, że zaraz po zatwierdzeniu przez 
papieża, w marcu 1541, „pierwsi jezuici doszli do przekonania, że nie-
które punkty można przedstawić jaśniej i z większą precyzją, uwzględ-
niając także codzienne doświadczenia. W ciągu kilku lat zapisano wiele 
wniosków, które mogły być wprowadzone do tekstu, i wreszcie w 1550 
roku przedstawiono papieżowi Juliuszowi III nową redakcję Formuły, 
którą zatwierdził on bullą Exposcit debitum z 21 lipca 1550 roku” 81. Jed-
nak Formuła Konstytucji z 1539 r. mówi o wykluczeniu nauczania za-
równo w szkołach średnich, jak i na uniwersytetach. Dlaczego? Dla św. 
Ignacego z Loyoli początkowo priorytetem były te posługi, jakich on 
sam doświadczył jeszcze przed założeniem Towarzystwa Jezusowego, 
a które widział jako cel ewangelizacji, czyli katechizacja 82, posługiwanie 

78 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, rewizja i opracowanie przekładu B. Steczek SJ, 
wyd. II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 286-287. Zob. także: L. Grzebień, Tra-
dycje wyższych uczelni jezuickich…, s. 49-60.

79 C. de Dalmases, El ideal apostòlico de S. Ignatio, „Estudios Eclesiasticos” 30 (1956), 
s. 305-323; por. także: tegoż, Ignacy Loyola życie i dzieło, tłum. B. Steczek, A. Wolanin, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 205.

80 Tamże, s. 205.
81 C. de Dalmases, Ignacy Loyola. Życie i dzieło…, s. 205.
82 I. de Loyola, Autobiografia, Obras de san Ignacio de Loyola, Biblioteca de Autores 

Cristianos I, nr 83, Madrid 1997, s. 154-155.
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w więzieniach i szpitalach 83, apostołowanie 84 i działalność charytatyw-
na 85 wśród najbiedniejszych 86. 
 Szybko jednak okazało się, że kandydaci na jezuitów nie posiada-
ją wykształcenia ani też głębokiego wyrobienia duchowego, dlatego 
należy im zapewnić odpowiednią formację intelektualną i duchową. 
Taką formację mieli zdobywać na uniwersytetach europejskich – w Pa-
ryżu, Lizbonie, Padwie, Bolonii, Coimbrze, Lovanium, Walencji i Alka-
li. Niestety, wiedza zdobywana na tych uczelniach nie była w pełni 
zadowalająca, dlatego zmuszeni byli szukać innych, bardziej inspiru-
jących wykładów 87. 
 Decydującym momentem, określającym wizję szkolnictwa jezu-
ickiego 88, było otwarcie kolegium w Messynie w 1548 r. W związku 
z tym faktem Ignacy z Loyoli przekonał się do działalności naukowej 
i wychowawczej. Ordynację studiów przedstawił w swoich Konstytu-
cjach, „ze względu na to, że podstawowym zadaniem, do którego To-
warzystwo bezpośrednio zmierza, jest wspomaganie własnej duszy 
i dusz bliźnich w osiągnięciu ostatecznego celu, dla którego zostały 
stworzone, i ponieważ do tego oprócz przykładu życia potrzebna jest 
nauka i sposób jej przekazywania” 89. Do Messyny Ignacy wysłał 10 
najzdolniejszych jezuitów. Wśród nich znajdowali się: Piotr Kanizy 90, 
Hieronim Nadal, Andrzej de Freux i Korneliusz Wischawen. Hieronim 
Nadal 91 (1507-1580), ówczesny największy humanista jezuicki,  okazał 

83 Więcej w: J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 246-251.
84 Tamże, s. 137-187.
85 Tamże, s. 238-285.
86 L. Piechnik, „Ratio studiorum”: fundament działalności edukacyjnej i naukowej je-

zuitów…, s. 69.
87 L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 

2003, s. 20-24.
88 Konstytucje, nr 307.
89 Tamże, nr 307.
90 Św. Piotr Kanizy, Peter Kanijs, właściwie Pieter de Hondt – doktor Kościoła 

i Apostoł Niemiec. Przez prawie 30 lat działał na terenie ówczesnych państw niemie-
ckich. Był nauczycielem i kaznodzieją, odbudowywał struktury kościoła, zakładał 
seminaria duchowne i wreszcie prowadził bardzo ożywioną działalność pisarską. 
Spod jego pióra wyszły katechizmy, modlitewniki, kazania i szereg innych dzieł. 
Uchodził za teologa-polemistę, jednego z czołowych przywódców polskiej i europej-
skiej kontrreformacji. Utrzymywał bliskie stosunki z kard. Stanisławem Hozjuszem 
(1504-1579), który sprowadził jezuitów do Polski w r. 1564.

91 Był największym architektem szkolnictwa w Towarzystwie Jezusowym – zob. 
G. Codina, Aux sources de la pédagogie des Jésuites, le „modus parisiensis”, Roma 1968, 
s. 336.
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się prawdziwym architektem powstającego szkolnictwa. Wykazał do-
bitnie, że „nauczanie młodzieży jest dziełem apostolskim, dziełem mi-
łości”, co było ważne dla św. Ignacego i jego towarzyszy 92. Praca je-
zuitów w kolegiach w Messynie 93 i w Rzymie (1551) zmieniła wizję 
św. Ignacego. Określając nową misję 94, przed którą stanął młody zakon 
jezuitów, pierwszeństwo przyznał zakładaniu kolegiów i nauczaniu 
młodzieży 95. 
 Ignacy Loyola świadomy roli wychowania i nauczania włączył do 
dokumentów zakonnych obowiązek pracy pedagogicznej, a papież 
Grzegorz XIII w encyklice Salvatoris Domini (1576) jednoznacznie po-
twierdził, że jedną z ważnych misji Towarzystwa Jezusowego jest na-
uczanie i wychowanie młodego pokolenia. Ignacy Loyola był człowie-
kiem elastycznym o ogromnej wizji, o czym też mówią Konstytucje (np. 
r. IV podkreśla aspekt intelektualno-formacyjny w studiach humani-
stycznych). Kiedy pojawiła się perspektywa otwarcia szkoły w Bolo-
nii w 1551 r., „pomysł ten podobał się Ignacemu, który zawsze skła-
niał się ku humanistycznemu kształceniu młodych oraz ich formacji 
duchowej” 96. Jak pisze Polanco do Borgiasza w 1555 r., czyli na rok 
przed śmiercią Ignacego, „intencja naszego ojca jest taka – zwłaszcza 
w tej pierwszej fazie rozwoju – że to raczej kolegia, a nie domy należy 
pomnażać” 97. W systemie jezuickim miały dominować kolegia 98. Dla-
tego mówi Ignacy: „Towarzystwo przyjmuje kolegia, a niekiedy rów-
nież uniwersytety albo studia generalne, gdzie mają zdobywać wiedzę 
i to wszystko, co służy do wspomagania dusz” 99. Ignacemu chodziło 
nie tylko o studentów jezuickich, ale również o adeptów wiedzy spo-
za Towarzystwa: „Nie tylko ze względu na postęp w nauce naszych 
scholastyków, ale także uczniów spoza Towarzystwa, których przyjęli-
śmy na naukę do naszych kolegiów, należy otwierać szkoły  publiczne 

92 L. Piechnik, Ratio studiorum…, s. 70.
93 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 288-298.
94 Tamże, s. 298-305.
95 L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej…, s. 21-22.
96 J.A. de Polanco, Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Jesu historica [Chrinicon], 

vol. 6, Madrid 1894-1989, 2:195.
97 Monumenta Ignatiana. Sancti Ignatii de Loyola Societatis Jesu fundatoris epistlae et 

instructiones, vol. 12, Madrid 1903-1911, 9:83.
98 Konstytucje, nr 392.
99 Konstytucje, nr 308.
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tam, gdzie to będzie można łatwo uczynić, przynajmniej z naukami 
humanistycznymi” 100. 
 Polanco 10 sierpnia 1560 r. napisał list do wszystkich przełożonych, 
dotyczący posługi jezuickiej:

Mówiąc ogólnie, są [w Towarzystwie] dwie drogi pomagania bliźnim: jed-
na w kolegiach 101 poprzez dawanie młodzieży podstawowego wykształ-
cenia humanistycznego i uczenie jej zasad życia chrześcijańskiego, druga 
zaś to pomaganie gdziekolwiek ludziom wszystkich stanów poprzez gło-
szenie kazań, słuchanie spowiedzi i inne środki zgodne z naszym zwyczaj-
nym sposobem postępowania 102. 

List ten wskazuje jednoznacznie, że jezuickiej misji prowadzenia 
szkół 103 nie rozumiano jako jednej z wielu, ale miała ona być trakto-
wana priorytetowo w kontekście wyboru rodzaju posługi w Towarzy-
stwie, zgodnie z tym, co zostało zawarte w pozostałych consueta mini-
steria 104. Polanco, nawiązując do tego nadrzędnego priorytetu, poczynił 
istotną uwagę, mianowicie, że „każdy jezuita powinien podjąć swój 
ciężar odpowiedzialności za szkoły portar parte del peso delle schuole” 105. 
 Tym, co inspirowało jezuitów, była przede wszystkim wiara w wy-
chowanie chrześcijańskie. Kiedy Ignacy poleca Piotrowi Ribadeneirze 
napisanie listu do króla hiszpańskiego Filipa II (list z 14 lutego 1556 r.), 
przytacza racje, dla których Towarzystwo Jezusowe wybiera kolegia 
jako miejsca formacji chrześcijańskiej młodych pokoleń, uwzględnia-
jąc kondycję chrześcijaństwa, w taki oto sposób: „Zachowanie w do-
brej kondycji chrześcijaństwa i całego świata zależy od  właściwego 

100 Tamże, nr 308. Zob. także: O. Hufton, Every Tub on Its Own Bottom: Funding 
a Jesuit College in Early Modern Europe. W: The Jesuits, Cultures, Sciences and the Arts 
1540-1773, red. J.W. O’Malley, G.A. Bailey, S.J. Harris, T.F. Kennedy, University Of To-
ronto Press, Toronto, Buffalo, London 2000, s. 5-21.

101 W Formule Towarzystwa istnieje zapis na temat zaangażowania jezuitów 
w formalne szkolnictwo: „Jezuici zakładali kolegia przy uniwersytetach, gdzie przy-
szli członkowie zakonu mogliby być formowani. Idea ta została prawdopodobnie 
podsunięta przez Layneza” – por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 289.

102 Tamże, s. 287.
103 Konstytucje, nr 440, s. 451. Szkoły opisane są tam jako „dzieło miłości”. Termin 

ten sugerował tradycyjną, duchową i materialną formę dzieła miłosierdzia, którego 
celem było „pouczanie prostaczków”. Jezuici wskazują na genezę zarówno tego ter-
minu, jak i alternatywnego sformułowania „pomagać duszom” – por. J.W. O’Malley, 
Pierwsi jezuici…, s. 297.

104 Zwyczajne posługi jezuitów.
105 Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, wyd. II popr., vol. 5, Roma 1965-1986, 

t. 3, s. 305-306.
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 wychowania młodzieży” 106. To zdanie obrazuje wiarę, która inspiro-
wała jezuitów i ich przywiązanie do „formacyjnej wartości programu 
nauczania”. Jezuicki program był pewną odmianą ogólnego systemu 
i „coraz bardziej utożsamiał się z wyrażoną z taką siłą przez Ribadenei-
rę wiarą w wychowanie” i formację młodych sumień w jezuickich stu-
diach cosas de humanidad 107. Obejmowały one gramatykę, poezję, reto-
rykę, historię i filozofię moralną. Istotnym aspektem tych studiów było 
sięganie do komentarza autorów antycznych. Oprócz tego studia hu-
manidad, jak pisał Polanco, 

pomagają w zrozumieniu Pisma Świętego, są tradycyjnym wprowadzeniem 
do filozofii, dostarczają pedagogicznie solidnego wstępu do innych przed-
miotów, dają osobie możność lepszego wyrażenia swoich myśli, sprzyja-
ją umiejętności komunikowania, czego wymagają jezuickie prace, a także 
rozwijają łatwość przyswajania języków, czego domaga się znowu między-
narodowy charakter Towarzystwa 108.

Jezuici byli przekonani, że studia humanistyczne (studia humaniora 109) 
są niezbędne do kształtowania prawego charakteru, pietas. Polan-
co w swoim liście z 1 grudnia 1551 r. napisał, że w kolegiach, które 
wprawdzie różniły się nieco między sobą, ważne było codzienne albo 
częste uczestnictwo we mszy św., posty, pokuty, częściowo liturgia 
godzin, codzienny ignacjański rachunek sumienia, okresowe przystę-
powanie do sakramentu pojednania 110. Według Antonia Posseviny, je-
zuickiego autora Bibliotheca selecta de ratione studiorum (Romae 1593), 
„pietas powinna określać charakter i cnoty wszelkiej wiedzy” 111. Choć 
różna od christianitas, poprzez nauczanie katechizmu pietas wywierać 
ma wpływ na młodzież i kształtować jej spojrzenie na otaczający świat. 
Chodziło o przysposobienie adepta jezuickiego do godnego zachowa-
nia oraz o nauczenie go tzw. dobrych obyczajów, mores:

106 Tamże, 1:475.
107 Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 300.
108 Monumenta Paedagogica Societatis Jesu…, vol. 5, 1:475.
109 Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 300.
110 Tamże, s. 313.
111 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 

WUG, Gdańsk 2007, s. 42.
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W szkołach nie wolno pozwalać na przekleństwa lub zniewagi wyrażone 
słowem lub czynem, ani też na coś nieprzystojnego lub rozwiązłego u stu-
dentów przychodzących do szkół z zewnątrz 112.

Hieronim Nadal już w 1552 r. potwierdzał prymat pietas w jezuickim 
systemie wychowawczym, twierdząc: „omnia vero selecte ita ordinan-
da, ut in studiis primum locum pietas obtineat” 113. Stawał się w ten 
sposób głosem wszystkich członków Towarzystwa Jezusowego, którzy 
doceniając wartość studiów humanistycznych, niejako „z góry zakła-
dali, że wiedza i kultura literacka są dobre same w sobie, a w krzewie-
niu ich czuli się jak u siebie w domu” 114. 
 Jezuici byli przekonani o celowości misji nauczania młodzieży 
w szkołach. Polanco przygotował listę „piętnastu korzyści płynących 
z prowadzenia szkół” 115, dzieląc ją na trzy części: „korzyści dla Towa-
rzystwa”, „korzyści dla studentów” oraz „korzyści dla miejscowości, 
w której znajduje się szkoła”:

 Korzyści dla Towarzystwa

 1.  Jezuici najlepiej uczą się przez uczenie innych. 
 2.  Czerpią korzyści z dyscypliny, wytrwałości i pilności, jakich wyma-

ga nauczanie. 
 3.  Doskonalą się w głoszeniu kazań i innych umiejętności koniecznych 

przy wykonywaniu posług. 
 4.  Chociaż jezuici nie powinni nakłaniać nikogo do wstąpienia do To-

warzystwa, szczególnie gdy idzie o młodych chłopców, to jednak 
ich dobry przykład i inne okoliczności pomogą zdobywać „robotni-
ków do winnicy”. 

 Korzyści dla studentów

 5.  Uczynią postępy w nauce. 
 6.  Także ubodzy, których prawdopodobnie nie byłoby stać na opłacenie 

nauczycieli, a tym bardziej guwernerów, będą mieli te same szanse. 

112 Konstytucje, nr 177; J.W. Donohue, Jesuit Education. An Essay on the Foundation 
of its Idea, New York 1963, s. 154.

113 Monumenta Paedagogica Societatis Jesu…, vol. 5, 1:136; M Nadal Epistolae P. Hie-
ronymi Nadal Societatis Jesu ab anno 1546 ad 1577, vol. 4, Madrid 1898-1905, 5:462, 
s. 832.

114 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 303.
115 MI EPP, 4:7-9.
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 7.  Uczniowie otrzymają pomoc w sprawach natury duchowej przez 
uczenie się katechizmu oraz słuchanie kazań i egzort. 

 8.  Poprzez comiesięczną spowiedź i nabywanie dobrych przyzwycza-
jeń uczynią postępy, gdy idzie o czystość sumień i wszystkie cnoty. 

 9.  Zdobędą wiele zasług i osiągną korzyści ze studiów, jeśli nauczą się 
odnosić je do służby Bożej. 

 Korzyści dla miejscowości

10.  Rodzice zostaną uwolnieni od finansowych ciężarów związanych 
z wychowaniem swoich synów. 

11.  Będą mogli uspokoić swoje sumienia w obliczu obowiązku wycho-
wania dzieci. 

12.  Ludzie zamieszkujący w okolicy doznają pomocy od jezuitów, słu-
chając ich kazań i przystępując do sakramentów. 

13.  Pozytywny przykład dzieci wpłynie na rodziców, by żyli, jak przy-
stało na dobrych chrześcijan. 

14.  Jezuici udzielą poparcia i pomogą w zakładaniu szpitali, domów 
dla convertidas 116 i podobnych im instytucji. 

15.  Ci, którzy obecnie są jedynie studentami, staną się proboszczami, 
urzędnikami cywilnymi, będą wymierzać sprawiedliwość i zajmo-
wać inne ważne stanowiska z korzyścią dla wszystkich. 

Lista Nadala przywołuje realne korzyści, których należało się spodzie-
wać. Nie mówi nic o reformie ani o ortodoksji. Natomiast wskazuje na 
ideał oraz na cel pedagogicznych zasad i metod, jak również praktyk 
religijnych, z nadzieją na przekazanie „mądrej i uczonej pobożności” 
(docta et eloquens pietas) i formowanie przykładnych obywateli. 
 Jezuickie szkoły cieszyły się niemałym powodzeniem 117 z uwagi na 
ich charakterystyczną organizację i styl funkcjonowania, wpływając na 
sukces Towarzystwa w międzynarodowym wymiarze 118. Po pierwsze: 
za naukę nie pobierano żadnych opłat. Po drugie: kierowano się ogól-
ną zasadą przyjmowania uczniów ze wszystkich warstw społecznych, 
aby dać wszystkim równe szanse. Po trzecie: poza realizacją programu 

116 Nawróceni (łac. convertir – nawracać się).
117 M.J. Gormon, From’The Eyes of All’ to ‘Usefull Quaries in philosophy and good lit-

erature’: Consuming Jesuit Science, 1600-1665. W: The Jesuits, Cultures, Sciences and the 
Arts…, s. 170-185.

118 G.A. Bailey, ‘Le style jésuite n’existe pas’: Jesuit Corporate Culture and the Visual 
Arts. W: tamże, s. 37-47.
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humanistycznego kształcono charakter i kładziono nacisk na dyscypli-
nę. Po czwarte: dbano o koherentność nauczania przedmiotów huma-
nistycznych, z uwzględnieniem z jednej strony Arystotelesa i teologii 
tomistycznej, a z drugiej – aspektu ignacjańskiego, opartego na Regu-
łach o trzymaniu z Kościołem (Sentire cum Ecclesia) bądź Ćwiczeniach du-
chownych 119. Po piąte: na bazie modus parisiensis wprowadzono podział 
na klasy, co umożliwiło pewną hierarchiczność procesu dydaktyczne-
go. Po szóste: położono nacisk na dobre opanowanie i przyswojenie so-
bie idei i umiejętności – exercitium, dotyczące pisemnych wypracowań 
i ustnych powtórzeń oraz dysput i spektakli wystawianych na forum 
publicznym. Po siódme: przyjęto claritas programu religijnego dopaso-
wany do uczniów różnego wieku i pochodzenia (chodziło o wartości 
etyczne i religijne). Po ósme: dzięki Kongregacjom Mariańskim znacz-
nie ulepszono program religijny. Po dziewiąte: zadbano w stopniu dro-
biazgowym o jednolity styl nauczania, głównie za sprawą dokumentu 
Ratio atque instituto studiorum Societatis Iesu, opublikowanego w 1599 r. 
w Neapolu 120. Po dziesiąte: wprowadzono spójną „doktrynę na te-
mat nauczania”, różniącą się od innych tego typu. Według znawców 
przedmiotu jezuici byli bardziej wykształceni i zmotywowani, aniże-
li „większość nauczycieli szkół przeduniwersyteckich w całej niemal 
Europie” 121. Również istotnym czynnikiem był wpływ na uczniów per 
verba et acta, wzajemne poznanie i szacunek (familiaritas). Wymienione 
wyżej cechy tworzyły generalną charakterystykę jezuickiego progra-
mu wychowawczego w Europie 122, czyniąc go znacznie bardziej inno-
wacyjnym niż pozostałe. Wszystko to składało się na styl bycia jezuitą, 
lub, używając jezuickiego wyrażenia, na „styl postępowania w misji 
dla Boga i dla innych”. 
 Ignacy Loyola czwartą część Konstytucji 123poświęcił zagadnieniom 
intelektualnego rozwoju młodzieży zakonnej. Odniósł się w niej do 
edukacji, jako niezbędnego przygotowania, zaznaczając, że celem stu-
diów było przyznanie prymatu teologii wiedzy i umiejętności  niesienia 

119 ĆD, s. 363.
120 Tekst łaciński Ratio Studiorum z 1599 r. został zamieszczony w Monumenta 

Paeda gogica Societatis Iesu, t. V, red. L. Lukacs, Institutum Historicum Societatis Iesu, 
Roma 1986.

121 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 323-324.
122 J. Loach, Revolutionary Pedagogues? How Jesuits Used Education to Change Socie-

ty? W: The Jesuits, Cultures, Sciences and the Arts…, s. 66-78.
123 Por. Konstytucje, rozdz. IV: Wykształcenie i przygotowanie do niesienia pomocy 

bliźnim tych, którzy pozostają w Towarzystwie, nr 133-178.
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pomocy duszom, ayudar a las almas – jak powtarzał. Kładł nacisk na 
studia humanistyczne. Napisał w Konstytucjach: „Zarówno nauka teo-
logii, jak i jej praktyczne zastosowanie wymaga, w obecnych czasach, 
znajomości nauk humanistycznych 124, a także języków: łacińskiego, 
greckiego i hebrajskiego; także do nich wyznaczy się odpowiednich 
profesorów, i to w liczbie wystarczającej” 125. Dla św. Ignacego waż-
nym aspektem nauczania humanistycznego w jezuickich szkołach 
była historia 126: „przez nauki humanistyczne oprócz gramatyki należy 
rozumieć retorykę, poezję i historię” 127. Historia 128 była źródłem eru-
dycji (eruditio), czyli wiedzy ogólnej, do której jezuici na wzór Cyce-
rona przywiązywali ogromną wagę. Wiedza zdobywana w kolegiach 
jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów poprzez retorykę kład-
ła mocny akcent na wychowanie w etosie rycerskim, w ideale rycerza 
średniowiecznego (miles christianus) i obrońcy ojczyzny (miles Patriae). 
Chodziło tutaj o naśladowanie Cycerona w doskonałej harmonii słowa, 
gestu i treści (Ratio Studiorum nakazuje jej stosowanie z umiarem, bez 
przesady, zgodnie z zasadą eruditio modice usurpetur) oraz o opanowa-
nie perfectam eloquentiam, „doskonałej elokwencji”, czyli o „poznanie 
teorii wymowy, opanowanie stylu retorycznego poprzez lekturę au-
torów klasycznych, a zwłaszcza Cycerona, i przez ćwiczenia połączo-
ne z oryginalną twórczością”. Historia stanowiła zatem istotną część 
wykształcenia 129 w chrześcijańskiej formacji i wychowaniu 130. Jej status 
pozostał niezmieniony w szkolnictwie jezuickim przez następne dwa 

124 R. Feldhay, The Cultural Field of Jesuit Science. W: The Jesuits, Cultures, Sciences 
and the Arts…, s. 107-127.

125 Konstytucje, nr 447. Zob. także: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich. 
Studium z dziejów z kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933, s. 16.

126 S. Pavone, Between History and Myth: The Monita secreta Societatis Jesu. W: The 
Jesuits, Cultures, Sciences and the Arts…, s. 50-61.

127 Konstytucje, nr 448.
128 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 29. Zob. więcej: J.Z. Lichański, 

Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. „Assertiones Rhetoricae”, „Forum Philo-
sophicum”, t. 1, s. 221-234; E. Ulčinatė, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII 
wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego, Wrocław 1984, 38-39; J.W. Donohue, 
Jesuit Education. An Essay on the Foundation of its Idea…, s. 143; M. Falińska, Przeszłość 
a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego, 
Warszawa 1986, s. 51.

129 J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII wieku, 
Warszawa 1938, s. 103-110.

130 M. Korolko, Retoryka w polskich kolegiach jezuickich. W: Jezuici a kultura polska…, 
s. 129.
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wieki 131. Należy zaznaczyć, że w programach jezuickich nie uważa-
no historii za odrębny przedmiot, ale uczono jej w związku z innymi 
przedmiotami, jak w przypadku Piotra Ribadeneira, który już 1547 r. 
dołączył historię do swoich wykładów z retoryki. Fakt, że jezuici nie 
uwzględnili historii jako odrębnej nauki w XVI i w XVII wieku, uznać 
należy za minus. To jej znaczenie rozumiał dobrze św. Piotr Kanizy 
(„Apostoł Niemiec”), podobnie zresztą jak i Hieronim Nadal („najstar-
szy promulgator Konstytucji”), dlatego w Niemczech „historia stano-
wiła skuteczny argument reformacji” 132. Według niektórych badaczy 
nieprzydzielenie historii statusu odrębnego przedmiotu opóźniło roz-
wój katolickiego pisarstwa o półtora wieku, miało też wpływ na inne 
nauki, które przez to również poniosły szkodę: „Zarówno humanizm, 
jak i reformacja nie zautonomizowały myślenia historycznego wobec 
retoryki i teologii, nie zrodziły jeszcze w pełni nowożytnej nauki histo-
rycznej. Znalazło to odzwierciedlenie w nauczaniu historii” 133. 
 Historia, która jest godna poznania sama w sobie, powinna się od-
znaczać veritas et claritas. Jezuici w nauczaniu humanistycznym odwo-
ływali się głównie do historii starożytnej. Bazowano na takich autorach, 
jak: Herodot, Justyn, Salustiusz, Cezar, Diogenes, Laertios (Laertius), 
Waleriusz Maksymus, Swetoniusz, Euzebiusz czy Tukidydes. Ich wy-
bór zależał głównie od nauczycieli miejscowych kolegiów. Nauczanie 
historii miało na celu umocnienie teologii i patrystyki. Chociaż były to 
piękne ideały i niezwykle potrzebne, niestety zabrakło akademii rycer-
skiej w Rzeczypospolitej 134. Myślano poważnie o jej założeniu w Jaro-
sławiu w czasach Jana Sobieskiego, jednak z powodu braku środków, 
ale i zainteresowania jezuitów placówką o takim charakterze, zamiary 
te spełzły na niczym 135. 
 Hieronim Nadal, organizując szkoły jezuickie, nie skorzystał z za-
sady modus italicus, obowiązującej nie tylko na uczelniach włoskich, 
lecz również w innych starych europejskich uniwersytetach, w myśl 

131 Pierwszym, który uznał historię za samodzielną naukę, był F. Melanchton 
z Akademii w Wittenberdze, który w 1518 r. poświęcił jej osobny cykl swoich za-
jęć. Ordinens studiorum zalecały nauczycielom poznawać historyków – zob. K. Pu-
chowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1563-1773, WUG, 
Gdańsk 1999, s. 22.

132 K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach…, s. 26.
133 Tamże, s. 23.
134 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, 172 i 178.
135 Tamże, s. 511.
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 której uczelnią zarządzali studenci. Wybrał modus parisiensis 136 – sy-
stem paryski, w którym uczelnią zarządzali profesorowie, a „elemen-
tem pierwszorzędnej wagi były klasy, tzn. podział uczniów na grupy 
w zależności od posiadanych wiadomości. W każdej klasie realizowa-
ny był odrębny program. Ponadto w przebiegu studiów obowiązywa-
ło stopniowanie: po ukończeniu humaniorów można było podjąć stu-
dia filozoficzne, a dopiero po ich ukończeniu – teologiczne, prawnicze 
lub medyczne” 137. Istotą tego systemu były liczne powtórki, występy 
publiczne, dysputy, wszelkie formy i próby twórczości literackiej mło-
dych talentów. 
 Modus parisiensis znacznie bardziej odpowiadał jezuitom niż model 
włoski, ponieważ wykazywał w twórczym wychowaniu młodzieży 
daleko idącą troskę o dyscyplinę szkolną. Jezuici nie tylko przyjęli mo-
dus parisiensis, ale wnieśli weń nowe, cenne elementy 138:
 – bezpłatne nauczanie i bezpłatne zdobywanie stopni naukowych;
 – lekcje religii raz w tygodniu;
 –  troskę o zdrowie uczniów (czystość w szkole, częste zajęcia rekre-

acyjne, wolny od nauki czwartek 139, wycieczki, ćwiczenia fizyczne 
itp.);

 – troskę o życie duchowe młodzieży 140. 

2.2.1. Początki systemu szkolnictwa jezuickiego 
w Polsce

Na ziemiach polskich jezuici pojawili się w roku 1564, sprowadzeni 
przez kard. Stanisława Hozjusza (1504-1579) do Braniewa – pięć lat 
jeszcze minie, zanim na mocy unii lubelskiej z połączenia Korony Kró-
lestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego ukonstytuuje 
się Rzeczpospolita Obojga Narodów 141, i szereg następnych, póki na 

136 G. Codina, The „Modus Parisiensis”. W: The Jesuit Ratio Studiorum…, s. 28-49.
137 L. Piechnik, „Ratio studiorum”…, s. 70.
138 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 306-321.
139 Czwartek w kolegiach jezuickich, od początków szkolnictwa założonego 

przez św. Ignacego z Loyoli, był dniem wolnym od nauki.
140 L. Piechnik, „Ratio studiorum”…, s. 71. Zob. także G. Codina-Mir, Aux sources 

de la pédagogie des Jésuites, le „modus parisiensis”, Roma 1968, s. 151-190.
141 Związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego roz-

począł się unią w Krewie 14 sierpnia 1385 r. Do 1569 r. była to unia personalna. Na 
mocy postanowień unii lubelskiej przekształcona została w unię półrealną – odrębne 
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obszarze tego nowego tworu państwowego nie zostaną erygowane 
dwie wielkie jezuickie prowincje (polska w 1576 r. i litewska na sku-
tek podziału w 1608 r.). Tymczasem w wspomnianym Braniewie już 
8 stycznia 1565 r. otwarto pierwsze w Polsce jezuickie kolegium i semi-
narium duchowne. Było to kolegium oparte na zasadach szkolnictwa 
Collegium Romanum (obecnie Pontificia Universitas Gregorianà), któ-
re było wzorem wszystkich szkół jezuickich 142. Jak pisze jezuicki histo-
ryk Ludwik Piechnik, w modelu humanistycznym kierowano się za-
sadą sapiens et elequens pietas 143. Kard. S. Hozjusz pragnął, aby zostały 
zrealizowane dwa zadania: „kształcić i wychowywać młodych ludzi 
i jednocześnie uchronić ich od wyjazdów na protestanckie uniwersy-
tety w Niemczech; oraz edukować nową generację polskiego ducho-
wieństwa w duchu Kościoła po Soborze Trydenckim” 144. Udało się 
zrealizować ten zamiar dzięki kontaktom kardynała z Piotrem Kani-
zym. Otwarto jezuickie kolegia w Polsce (1564-1572), w Brunsberdze 
(Braniewo) 145 na terenie Prus, w Pułtusku 146 (Pultovia), w Poznaniu 
i w Wilnie – to ostatnie z myślą o założeniu w przyszłości Akademii 
Wileńskiej. Kolegium w Braniewie odegrało wyjątkową rolę razem 
z konwiktem szlacheckim: „należało do prototypowych i czołowych 
instytucji wychowawczych Towarzystwa w ówczesnej Europie” 147. 
Pierwsze ośrodki szkolnictwa jezuickiego miały ponadto misję formo-
wania duchowieństwa 148 oraz promowania i rozwijania działalności 
pisarskiej i duszpasterskiej. Stały na straży tradycyjnej wiary katoli-
ckiej, a w razie potrzeby aktywnie włączały się w polemikę z innowier-
cami oraz prowadziły ożywioną działalność misyjną, edukując lud re-
ligijnie zaniedbany w związku z „pogarszającą się sytuacją polityczną 
i społeczno-gospodarczą” 149 w Rzeczypospolitej.

pozostało wojsko i skarb. Jej istnienie zakończyło się wraz z III rozbiorem Polski 
w 1795 r.

142 Konstytucje, nr 396.
143 L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1: Początki Akademii Wileńskiej 

(1570-1599), Rzym 1984, s. 78-79.
144 L. Grzebień, Wkład jezuitów w rozwój kulturalny i społeczny Rzeczypospolitej Oboj-

ga Narodów. W: W kręgu chrześcijańskich tradycji starego kontynentu, red. M. Kosman. 
Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2010, s. 29-30.

145 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 63-66.
146 Tamże, s. 553-554.
147 K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach…, s. 195.
148 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 332-341.
149 Por. K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach…, s. 18.
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2.2.2. Rola oraz znaczenie jezuitów w rozwoju 
kulturalnym, naukowym i edukacyjnym 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Jak już wspomniano, jezuici wybrali modus parisiensis na potrzeby 
szkolnictwa średniego ze względu na klarowność w planie nauczania, 
wprowadzili jednak swoje modyfikacje. Jeśli chodzi o kolegia uniwer-
syteckie, to przejęli metody istniejące już na ówczesnych uniwersyte-
tach europejskich. „Celem szkoły miała być wymowa, a także szeroko 
pojęta uczona i wymowna pobożność” 150. 
 W historii Towarzystwa Jezusowego można wskazać znaczne przy-
wileje papieskie. Jeden z nich – nadany przez papieża Piusa V w 1571 
roku – pozwalał na zakładanie kolegiów jezuickich w każdym miejscu, 
oczywiście według odpowiedniego rozeznania ignacjańskiego. Zwykle 
jezuici zakładali swoje kolegia w miastach, aby móc lepiej i skuteczniej 
oddziaływać na skupiska ludzkie, a także kontrolować wpływy prote-
stanckie i prawosławne 151, czasem jednak – w uzasadnionych przypad-
kach – decydowano się odstąpić od niepisanej zasady dotyczącej bu-
dowania szkół w miejskich centrach. Pozwolenia papieża obejmowały 
również miasta, w których funkcjonowały już uniwersytety. 
 Wszystkie wyższe szkoły jezuickie, akademie i uniwersytety posia-
dały trzy wydziały: filozofii, teologii i humaniorów (linguarum, artium 
et theologiae). Jezuici nie czynili starań o prowadzenie innych, nowych 
fakultetów, np. prawa i medycyny. Należy pamiętać, że wkroczenie na 
scenę szkolnictwa wyższego jezuitów z ich wielkim rozmachem inte-
lektualnym stanowiło niemałe zagrożenie i uzasadnioną konkurencję 
dla starych, istniejących już uniwersytetów. Nic też dziwnego zatem, 
że gdzieniegdzie nie korzystano z przywileju nadanego przez Piusa V, 
ponieważ wielu studentów wybierało bezpłatne kolegia jezuickie, pro-
wadzone na najwyższym poziomie nauczania, łączące z rzetelną edu-
kacją opiekę duszpasterską oraz indywidualne kierownictwo ducho-
we. Niekiedy udawało się dokonać unii kolegium  uniwersyteckiego 

150 L. Grzebień, The Jesuit Contribution to the Cultural and social Development 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth. W: Die Mitteleuropas in der Neuzeit. Integration 
und Herrschaft. Liber Memorialis Jan Pirożyński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 
s. 245-259.

151 B. Natoński, Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce, 1564-1580. 
W: J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, tłum. W. Bogdanowicz, 
M. Bednarz, Kraków 1969, t. 1, s. 414-476.
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z danym uniwersytetem, tak jak miało to miejsce np. w Pradze, Wied-
niu, Ingolstadzie i Douai, były to jednak wyjątki. 
 Młodym polskim studentom, szukającym nowych prądów inte-
lektualnych, nie wystarczała tradycyjna, konserwatywna Akademia 
Krakowska. Wyjeżdżali oni, by poszukiwać nowości w szkołach za-
chodnich, w tym i protestanckich, na przykład na uniwersytet w Wir-
tembergii czy do gimnazjum luterańskiego Jana Struma w Strasbur-
gu. Miejscem, w którym coraz chętniej pobierano naukę, było otwarte 
w 1551 roku, jeszcze za życia św. Ignacego, Collegium Romanum. 
W roku 1552 wprowadzono tam trzyletni kurs filozofii wraz z mate-
matyką, a w roku następnym – trwający cztery lata kurs teologii. Ko-
legium jezuickie od początku powstania było szkołą publiczną dla 
wszystkich chętnych, nie tylko studentów włoskich, ale także młodzie-
ży pochodzącej z innych krajów europejskich, w tym i z Polski 152. 

2.2.3. Szkoły jezuickie

Jezuici od samego początku swojej obecności w Rzeczypospolitej za-
pragnęli pozyskać młodzież mieszczańską 153 i szlachecką 154 do swoich 
własnych szkół 155, by tym samym odciąć ich od protestanckich wpły-
wów. Według S. Litaka jezuici zasłynęli wśród innych zakonów jako 
wychowawcy młodzieży szlacheckiej 156. Szkoły jezuickie otwarte były 
także dla innowierców, którzy musieli jednak obowiązkowo uczęsz-
czać na lekcje religii raz w tygodniu. W roku 1649 jezuickie szko-
ły pięcioklasowe, z gramatyką, poetyką i retoryką, zaznaczyły swoją 
obecność w 27 miejscach na terenie kraju, a inne pięcioklasowe szko-
ły, opierające swoje nauczanie na wykładach z filozofii, pojawiły się 

152 Tamże, s. 96-98. Więcej i bardziej szczegółowo na temat początków i historii 
Collegium Romanum można przeczytać w: R.G. Villoslad, Storia del collegio Roma-
no dal suo inizio (1551) alla soppresione della Compagnia di Gesù (1773), Romae 1954, 
s. 19-47.

153 K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach…, s. 18: „(…) w latach 
1694-1776 wśród uczniów kolegium braniewskiego aż 60% było pochodzenia miesz-
czańskiego, a 20% chłopskiego” – zob. także: S. Aschremczyk, Uczniowie kolegium je-
zuickiego w Braniewie w latach 1694-1776, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1982, 
nr 4, s. 313 i 319.

154 S. Litak, Duchowieństwo polskie w okresie Oświecenia, „Znak” R. 44 (1992), nr 451, 
s. 557-569.

155 Szkolnictwo. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 661-663.
156 Tamże, s. 661-663.
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w 9 ośrodkach. Oblicza się, że w roku 1620 liczba studiujących w jezu-
ickich szkołach wynosiła około 10 000 uczniów. Do wieku XVII zdecy-
dowaną przewagę liczebną miała młodzież mieszczańska, natomiast 
na początku wieku XVII procentową przewagę uzyskała młodzież 
szlachecka, oprócz miast Prus i Warmii. Dla jezuitów szczególnym wy-
zwaniem była ta ostatnia, ponieważ dobrze wykształcony i uformowa-
ny duchowo szlachcic miał wpływ na religijność innych, poddanych 
sobie, jak również na losy ojczyzny. Nic dziwnego zatem, że jezuitom, 
pragnącym osiągnąć ten cel, przyświecała piękna idea założenia włas-
nej, niezależnej akademii. Jezuici nigdy nie bali się konkurencji, świa-
domi, że bez zdrowej rywalizacji nie rozwija się poziom nauczania. To 
raczej inne akademie obawiały się tego. Szkoły jezuickie jako instytucje 
wyrosłe w kręgu kultury chrześcijańskiej prowadziły badania i kształ-
ciły studentów w oparciu o określoną wizję antropologiczną: wizję 
człowieka-osoby, będącego imago Dei, obrazem Boga, a zarazem bytem 
najwyższym spośród stworzeń. Perspektywa ta jednoczyła pracę szko-
ły, a jednocześnie sprawiała, że wszystkie dyscypliny i badania w sen-
sie ostatecznym traktowano jako służące poznaniu osoby, a poprzez 
nią – poznaniu jej Stwórcy. Na tym polegał szczególny humanistyczny 
sens wykształcenia jezuickiego. Należy zaznaczyć, że tym, czym jezu-
ici wyróżniali spośród innych zakonów, były: jezuicka pogoda ducha, 
kultura osobista i uprzejmość (hilaristas, elegantia morum, sauvitas) 157. 
 Niewątpliwie najlepszym miejscem na założenie własnej uczelni 
była ówczesna stolica Polski – królewski Kraków. Szybko okazało się 
jednak, że Akademia Krakowska nie jest otwarta na dialog i współ-
pracę z jezuitami, pragnącymi właśnie tu założyć własną akademię. 
Obie strony długo walczyły piórem – ze strony Akademii Krakow-
skiej objawiało się to dosyć bogatą literaturą antyjezuicką. Dalsze pró-
by czyniono w Poznaniu w latach 1611-1613, jednakże i tam jezuitom 
nie pozwolono otworzyć akademii, głównie wskutek sprzeciwu Aka-
demii Krakowskiej. Opór, jaki napotkali jezuici, był zbyt duży. Dzięki 
poparciu króla Zygmunta III udało się im tylko w 1622 r. w Krako-
wie otworzyć szkoły publiczne z filozofią i teologią. Niestety na krótki 
czas. Następca Zygmunta III, Władysław IV, poprosił papieża Urba-
na VIII o zamknięcie szkół jezuickich, co też stało się w 1634 r. Spór je-
zuitów z Akademią Krakowską trwał bardzo długo, wpływając nieko-
rzystnie na kondycję obydwu instytucji. Pisze o tym jezuicki historyk 
L. Grzebień:

157 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 91.
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Długoletni spór Akademii z jezuitami prowadzony przez obydwie stro-
ny mało chlubnymi metodami doprowadził do znacznego osłabienia ak-
tywności naukowej uniwersytetu i pogrążył go w stagnacji. Straty poniósł 
też zakon jezuitów w Koronie. Przegrana jezuitów w Krakowie przygasi-
ła ich zapał do studiów i pogrążyła w konserwatyzmie. Nie powiodły się 
również późniejsze starania jezuitów polskich o utworzenie Akademii we 
Lwowie w 1661 158. 

 Obrazowo kwestię tę podsumowuje także jezuicki historyk B. Na-
toński: „Kiedy w monarchii Habsburgów każda prowincja kraju mia-
ła swój uniwersytet, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniały de 
facto zaledwie dwie Akademie” 159 – Akademia Krakowska i Akademia 
Wileńska. 

2.2.3.1. Akademia Wileńska

Pomimo uporu jezuitów w dążeniu do otwarcia Akademii Jezui-
ckiej w Krakowie 160 w 1634 r. (jak planowano), w Poznaniu w latach 
1611-1613, we Lwowie w 1661 r. czy w Braniewie w 1701 r. było to 
nieosiągalne. Dlatego za bezsprzeczny sukces uznać należy otwarcie 
Akademii w Wilnie 161 już w 1579 roku. Powstała z byłego kolegium 162 
w Wilnie i częściowo z kolegium we Lwowie, „była tworem kultury 
zachodniej” 163, która wraz z nią zagościła na Litwie. Spośród jezui-
ckich szkół w środkowo-wschodniej Europie Akademia Wileńska była 
niewątpliwe uczelnią nowego typu, największą, zarówno co do całe-
go zakresu działalności naukowej i pedagogicznej 164, jak i co do ilości 

158 L. Grzebień, The Jesuit Contribution…, s. 39-47.
159 Tamże, s. 39-47. Zob. także B. Natoński, Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI w. 

W: Studia z historii jezuitów, Kraków 1983, s. 173-245; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 2, 
Kraków 1901, s. 196-346.

160 Kolegium przy kościele św. Piotra i Pawła 1600-1773. W: Encyklopedia wiedzy o je-
zuitach…, s. 319-320.

161 Akademia Wileńska oraz kolegium akademickie z gotyckim kościołem św. Jana 
1569-1773. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 739-743.

162 Kolegium w Wilnie. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 746.
163 L. Piechnik, Związki kulturowe dawnej Akademii Wileńskiej z Zachodem w latach 

1570-1773. W: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, wstęp, wybór i opracowanie, 
mapki, wykaz szkół, bibliografii, indeks J. Paszenda, Wydawnictwo WAM, Kraków 
1994, s. 116.

164 K. Puchowski, Jezuickie kolegia…, s. 38; zob. także: L. Piechnik, Dzieje Akademii 
Wileńskiej, t. 1, Początki Akademii Wileńskiej…, s. 79-81.
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 studentów 165. Jak pisze Puchowski, „w Wilnie w roku 1570 wśród lek-
tur polecano powszechnie stosowane kompendium Justyna, obejmu-
jące czasy od początku cesarstwa w Rzymie” 166. Kolegium w Wilnie 
poparł sam król Zygmunt August, a nawet wyraził życzenie, by „w 
Wilnie miało Towarzystwo Jezusowe studium generalne języków, filo-
zofii i teologii” 167. Inny litewski jezuita Baltazar Hostounsky w liście do 
generała zakonu Borgiasza pisał:

Nie ma tutaj nigdzie uniwersytetu, a nawet szkół sławniejszych, ani dok-
torów, ani magistrów, którzy by mogli uczyć. W Wilnie, na Litwie i w jej 
sąsiedztwie mieszka wiele różnych narodowości, które będą mogli jezu-
ici nauczać i kulturę ich podnosić. Jezuitom od początku swojej działal-
ności edukacyjnej w Polsce zależało na solidnym kształceniu młodzieży, 
roztaczając w ten sposób wizję dalekowzroczną, mądrego kierowania pań-
stwem i Kościołem w Polsce. Do tego zaś celu nadaje się raczej uniwersytet 
niż szkoły zwykłe 168. 

Akademia Wileńska była wpływową uczelnią 169, która kształciła ludzi 
w znacznym stopniu decydujących o losach Kościoła i państwa. W jej 
murach zdobywali wiedzę biskupi i wysocy urzędnicy. Jezuici litew-
scy w porównaniu z polskimi posiadali więcej profesorów, co też uła-
twiło utworzenie Akademii z katedrami filozofii, teologii i matematy-
ki. Jezuici od samego początku sprecyzowali charakter uczelni, został 
on określony według przepisów Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, 
a wzorowany na jezuickiej Alma Mater – Collegium Romanum. W 1579 r. 
szkoła otrzymała przywilej akademicki. W końcu ogromne wysiłki je-
zuitów, także dzięki osobistemu poparciu króla Stefana Batorego, zo-
stały zakończone sukcesem. W tym czasie Akademia Krakowska zajęta 
swoimi problemami, nie stawiała oporu jezuitom w Wilnie. Akademia 

165 L. Grzebień, Starania jezuitów o otwarcie własnych akademii na terenie ziem pol-
skich. W: Philosophia rationis magistrae vitae, red. J. Bremer i R. Janusz, t. 2, Kraków 
2005, s. 103-105.

166 K. Puchowski, Jezuickie kolegia…, s. 38.
167 Tamże, s. 38. Zob. także: S. Bednarski, Geneza Akademii Wileńskiej. W: Księga 

pamiątkowa ku uczczeniu 350. rocznicy założenia i 10. wskrzeszenia Uniwersytetu Wileń-
skiego, Wilno 1929, s. 6.

168 Tamże, s. 38. Zob. także: B. Hostounsky do F. Borgiasza z Wilna, 6 X 1569. 
W: Archi wum Romanum Societatis Iesu, Germania 150, f. 275-276.

169 L. Grzebień, Kulturalna rola Akademii Wileńskiej w dziejach Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego WSFP Ignatianum w Krakowie” 
2004, s. 55-73.
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Wileńska 170 stała się najważniejszym centrum kulturalnym, ducho-
wym 171 i naukowym na ziemiach polskich, oddziałującym również na 
Europę. Nie przypadkowo w niej właśnie odbyła obrady specjalna ko-
misja jezuitów, której zadaniem było przygotowanie finalnej wersji je-
zuickiego kodeksu szkolnego: Ratio studiorum 172. 
 Za sprawą polityki personalnej, opartej na działaniach właściwych 
dla jezuitów (coroczne wizytacje prowincjalskie i dyspozycje obo-
wiązków), Akademia Wileńska dysponowała świetną kadrą naucza-
jącą. Dzięki temu docierały do niej nowe prądy kulturalne z Zachodu 
i w ten sposób tworzyły się ożywione kontakty z naukowymi ośrod-
kami przodującymi w rozwoju kulturalnym w świecie zachodnim 173. 
Również społeczeństwo litewskie doceniało wyjątkową rolę Akademii, 
ponieważ przynosiła chwałę Litwie. Znamienne było, że nawet inno-
wiercy bronili jezuitów, mówiąc, iż 

nie przystoi i krzywdą byłoby obarczać nowymi ciężarami tych, którzy 
przez dobre wychowanie i kształcenie młodzieży przynoszą chwałę i po-
żytek całej Litwie, co więcej, dumnymi być powinni (ci, którzy chcieli nało-
żyć podatek na kolegium), że wreszcie zobaczyli w swojej ojczyźnie otwar-
tą Akademię i że już pod ręką mają tę, której trzeba było dawniej szukać 
z wielkim kosztem za granicą 174. 

 Akademia Wileńska miała ogromne zasługi na polu rozwoju języ-
ków: litewskiego, łotewskiego i estońskiego. Pod koniec XVI wieku 
i w pierwszej połowie XVII wieku uczelnia wyróżniała się osiągnię-
ciami w dziedzinie nauk humanistycznych – filozofii, teologii i prawa. 
Następnie, w XVIII wieku, nastąpił rozwój nauk ścisłych – matematyki 
i fizyki doświadczalnej. Należy podkreślić, że oprócz przekazywanej 
wiedzy uczelnia przynosiła także inne, mniej wymierne korzyści, jaki-
mi była praca wychowawcza, rozwijanie postaw etycznych nie tylko 

170 Po 10 latach od założenia Akademii Wileńskiej, kiedy rektorem był ks. Piotr 
Skarga SJ, „już sami jezuici sprawowali (…) administrację spraw duchowych i do-
czesnych” – zob. więcej: Chrystianizacja Litwy, red. J. Kłoczowski, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, Kraków 1987, s. 301.

171 Jezuici ukierunkowali swoją działalność na „walkę z herezją i schizmą ruską”, 
miała się zatem ona dokonywać głównie „wśród mieszczan, szlachty i magnatów” – 
zob. więcej: Chrystianizacja Litwy…, s. 307.

172 J.W. Padberg, Development of Ratio Studiorum. W: The Jesuit Ratio Studiorum…, 
s. 80-100.

173 L. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej 1570-1599, Institutum Historicum So-
cietatis Iesu, Roma 1984, s. 184 i 189-190.

174 Annuae Prov. Pol. 1584. W: ARSI Pol. 50 F. 65 (5).
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u studentów, ale w całym społeczeństwie wileńskim. Uczelnia Wileń-
ska odgrywała specjalną rolę i była swego rodzaju Alma Mater w sto-
sunku do wszystkich szkół jezuickich w Koronie i na Litwie. Kształcąc 
nauczycieli dla innych szkół jezuickich – nie tylko do przedmiotów 
humanistycznych, ale także do filozofii i teologii – stanowiła collegium 
in Regno Poloniae praecipuum 175. Jej wyjątkowy charakter zaczął być 
szczególnie widoczny, kiedy wprowadzono w życie Ratio studiorum. 
Po wdrożeniu nowych przepisów i przeorganizowaniu Akademii Wi-
leńskiej przyjęły je także inne kolegia w prowincji polskiej, normujące 
życie szkolne. Nic dziwnego, że w 1592 r. prowincjał Maselli pisał do 
generała Aqvavivy: 

Już prawie wprowadzono nową ordynację studiów – za łaską Bożą nie brak 
starań, by wszystko, o ile to możliwe, ułożyć na modłę rzymską. I reszta 
kolegiów pójdzie za przykładem wileńskim 176. 

W innym liście do Aqvavivy pisze o wysyłaniu najzdolniejszych ucz-
niów Akademii Wileńskiej do Collegium Romanum, aby wykształceni 
według najnowszej ordynacji szkolnej wprowadzali ją do naszych, 
polskich kolegiów 177. Dzięki dobrej organizacji nie rozpraszano sił dy-
daktycznych i nie miano problemu z brakiem kadr profesorskich, co 
było poważnym problemem dla uczelni niejezuickich, z wyjątkiem 
Krakowa 178. Wykładów nie prowadzili przypadkowi profesorowie, ale 
wybitni znawcy 179 poszczególnych dziedzin, co potwierdzają Catalo-
gi Prowincji Polskiej i Litewskiej Towarzystwa Jezusowego 180. Dosko-
nała znajomość starożytnej klasyki filozofii przez nauczających jezui-
tów i praktyczne dostosowanie jej do realiów polskiej rzeczywistości, 
łącznie z poglądami profesorów w kontekście „pedagogiki polityczno-
-gospodarczej”, przyczyniły się do atrakcyjności nauczania. Jezuici ni-
gdy nie trzymali się sztywno narzuconych schematów. Uwrażliwiali 

175 L. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej…, s. 189.
176 Maselli do Aqvavivy, 25 II 1592. W: ARSI Germ. 176 f. 90.
177 Maselli do Aqvavivy, 22 IV 1593 i 10 XII 1582. W: ARSI Germ. 171 f. 138 i ARSI 

Germ. 170 f. 130.
178 S. Pyszka, Nauczanie filozofii moralnej w uniwersytetach i gimnazjach akademickich 

w Polsce i na Litwie od XV wieku do XVIII wieku w świetle podręczników wykładowych, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 165.

179 L. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej 1570-1599, Institutum Historicum So-
cietatis Iesu, Roma 1984, s. 133-135.

180 Catalogus personarum et officiorum Provinciae Lithuaniae 1642/1643. W: ARSI Lith. 
56 f 24 (oraz lata następne).
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studentów na społeczno-polityczną sytuację kraju, aby po opuszczeniu 
murów uczelni dysponowali odpowiednimi narzędziami, zdobytymi 
podczas nauki. Nauczano ze znanych europejskich dzieł z zakresu 
prawa, autorstwa tak wybitnych i cieszących się uznaniem jezuickich 
współbraci autorytetów, jak na przykład Luis Molina 181 czy Franciszek 
Suárez 182 (wspominając jedynie najbardziej znanych i wpływowych je-
zuickich przedstawicieli europejskiej nauki). 
 Jezuici wileńscy wyróżnili się spośród całej komisji, podkreślając 
znaczenie nauczania Pisma Świętego 183 i matematyki 184, a sprzeciwili się 
jednoznacznie tylko w kwestii wykładania nauki św. Tomasza z Akwi-
nu. Uczelnia wileńska posiadała charakter międzynarodowy. 
 Do grona najznamienitszych związanych z Akademią Wileńską 
rodowitych jezuitów polskich, zasłużonych na polu naukowym, pi-
sarskim i kaznodziejskim zaliczał się Piotr Skarga 185, który na proś-
bę Stefana Batorego objął urząd rektora tej uczelni 1 sierpnia 1579 r. 
Słusznie uważa się go za pierwszego rektora, gdyż bulla papieska, 
a także oficjalne otwarcie Akademii przypadają na początek rektora-
tu Piotra Skargi. Chociaż biografowie przypisują mu wielkie zasługi, 
to należy stwierdzić, że nie był „człowiekiem szkolnym” 186. Z czasów 
jego rektoratu niewiele zachowało się dowodów jego szczególnej ak-
tywności w postaci listów czy innego rodzaju opisów poruszanych 
przez niego spraw. Swoje siły poświęcał katolicyzmowi polskiemu 
i walce z innowiercami. Natomiast o potrzebach akademickich wspo-
minał marginesowo 187. Inni wybitni to: Jakub Wujek 188 oraz  Stanisław 

181 L. Molina, De iustitia et iure…, t. 1-2, Conchae 1592, Coloniae 1613, Venetiis 
1614.

182 F. Suárez, Tractatus de legibus, t. 1-2, Conimbricae 1612, Lugduni 1642.
183 Niewątpliwie autorytet Biblii, jako najstarszej historii świata, przewyższał 

wszystkie inne autorytety – J. Tazbir, Wizje przyszłości w kulturze staropolskiej, „Odro-
dzenie i reformacja w Polsce” t. XXVII, 1982, s. 108.

184 Por. W. Więsław, Matematycy Societatis Iesu na Litwie i obrzeżach Rzeczypospo-
litej…, s. 269-319. Zob. także: R. Plečkaitis, Początki logiki matematycznej w jezuickiej 
Akademii Wileńskiej. W: Jezuicka ars educandi, Kraków 1994, s. 269-277.

185 Por. K. Panuś, Piotr Skarga, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 18. Jak poda-
je autor, 1 sierpnia 1579 r. Piotr Skarga został pierwszym rektorem Akademii Wileń-
skiej. Oprócz wielu jego zasług względem obrony wiary katolickiej, przywołać wy-
pada w tym miejscu fakt, iż założył kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie.

186 L. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej…, s. 67.
187 Listy ks. Piotra Skargi TJ z lat 1566-1610, oprac. J. Sygański, Kraków 1912, 

s. 107 i n.
188 Był również rektorem Akademii Wileńskiej, lecz tylko przez trzynaście miesię-

cy. Nie pozostawił po sobie wybitnych efektów rektorskiej działalności, choć przez 
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 Warszewicki 189 – znamienite osobowości jezuickie tamtego czasu. 
Niektóre katedry obsadzone zostały również przez zagranicznych 
jezuickich profesorów. Wykładowcami filozofii 190 byli Szkot Jan Hay 
i Hiszpan Piotr Viana, katedrę teologii objęli Hiszpanie: Garcia La-
biano i Natoni Arias, zaś katedrę matematyki – Anglik Jakub Bosgra-
ve. Rodzimi profesorowie przygotowywali się do nauczania głównie 
w Collegium Romanum u boku ówczesnych największych jezuitów: 
Franciszka Suáreza i Roberta Bellarmino, ojca Soboru Trydenckiego, 
późniejszego świętego i doktora Kościoła. Oprócz wymienionych pro-
fesorów należy przypomnieć także związanych z Akademią polskich 
naukowców, cieszących się podobnym uznaniem i budzących rów-
ny podziw. Na uwagę zasługuje w tym kontekście Marcin Śmiglecki 
(1563-1618), profesor filozofii i teologii, do którego można odnieść zna-
ne porzekadło habent sua fata libelli, autor cennej pozycji Logika (Inglo-
stadt 1618,  Oxford 1634), którą znano i posługiwano się w całej Euro-
pie. Droga Śmigleckiego do takiego sukcesu nie była jednak prosta, był 
on bowiem zbyt samodzielny w stawianiu wniosków. To spowodowa-
ło, że cenzorzy rzymscy, czytając jego dzieło aż dwa razy, dwukrotnie 
wydali opinię negatywną, argumentując ją w taki m.in. sposób:

Przeczytaliśmy Logikę Marcina Śmigleckiego i sądzimy, że tak, jak jest te-
raz, nie powinna być wydana, ponieważ zawiera opinie niezupełnie przy-
jęte i nie wykładane w szkołach, a także nie powołuje się w nich wystar-
czająco na autorów 191. 

Jednak prowincjał Gawroński pozwolił 34 VI 1616 r. na wydanie Logi-
ki 192. Po ukazaniu się jej w Inglostadt w 1618 r. została opublikowana 
jeszcze trzykrotnie w Oksfordzie (w 1634, 1638, 1658 r.) i spotkała się 

prowincjała Sunuera był chwalony jako bardzo dobry administrator – zob. L. Piech-
nik, Początki Akademii Wileńskiej…, s. 66.

189 Wyjątkową zasługą Warszewickiego było otwarcie Akademii Wileńskiej. Nie-
stety nie zebrał owoców swojej pracy, ponieważ z polecenia Grzegorza XIII w czasie, 
kiedy dokonywano uroczystego przyjęcia króla Stefana Batorego i odbierano z jego 
rąk przywilej na akademię, przebywał w Szwecji – zob. L. Piechnik, Początki Akademii 
Wileńskiej…, s. 66.

190 R. Darowski, La philosophie de jésuites en Pologne du XVIe au XVIIIe siécle – essai 
de syntése, „Forum Philosophicum” t. 2, 1997, s. 211-242; tenże, La philosophie dans les 
colléges de jésuites en Pologne au XVIe siècle, „Freiburger Zeitschrift für philosophie 
und Theologie” 43(1/12), s. 154-170; R. Plečkaitis, Nowa myśl filozoficzna i przyrodni-
cza…, s. 269-277.

191 ARSI, Censurae Librorum 654, f. 332.
192 L. Piechnik, Związki kulturalne dawnej Akademii Wileńskiej z Zachodem…, s. 118.
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ostatecznie z bardzo przychylnym odbiorem, czego dowodzi fragment 
jednej z późniejszych recenzji: 

Śmiglecki, polski jezuita, był jednym z ostatnich dialektyków, który pisał 
o logice Arystotelesa bardzo subtelnie i jednocześnie bardzo pewnie. Prze-
niknął mądrze jej ducha 193. 

Po latach inny historyk i znawca tego tematu, B. Natoński, napi-
sał: „Polemika Śmigleckiego zatoczyła szerokie, nawet europej-
skie kręgi, ponieważ Nodus Gorgius kilkakrotnie przedrukowywano 
w Niemczech” 194. 
 Wymieniając szczególnie zasłużonych wykładowców, nie można 
pominąć Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 195, profesora filozofii, teo-
logii i retoryki, a zarazem jednego z najwybitniejszych polskich poetów 
piszących po łacinie (1595-1640), którego ars poetica znana była w Eu-
ropie, od roku 1635 nadwornego kaznodziei króla Władysława IV. Sar-
biewski był autorem niezwykle cenionej Lyricorum libri IV (Antwerpen 
1632), wyjątkowym teoretykiem w dziedzinie poetyki, którego dzieła 
De perfecta poesi, Dii gentium oraz De figuris sententiarum wydano znacz-
nie później, bo dopiero w XX wieku 196. Jego utwory wyróżniały się do-
skonałą formą poetycką, przez co szczególnie nadawały się do tego, 
by znaleźć się na liście lektur szkolnych 197. Interesująco ujmuje jego 
sylwetkę Krystyna Stawecka:

193 R. Rapin, Réflexions sur la logique. W: Les oevres du R. Rapin I, t. 2, Amsterdam 
1709, s. 361.

194 B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII 
i XVIII wieku. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. I, Lublin 1975, s. 149.

195 L. Grzebień, Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kultu-
ry…, s. 54; zob. także: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ, red. J. Bolew-
ski, J.Z. Lichański i P. Urbański, Warszawa 1995, s. 265; Jesuitica. Kolokwium naukowe 
z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, red. J. Malicki i P. Wil-
czek, Katowice 1997, s. 103.

196 Warto zaznaczyć, że nie wszystkie utwory łacińskie Sarbiewskiego zostały 
przetłumaczone na język polski. Wiele z nich wciąż czeka na tłumaczenie. Dotych-
czas ukazały się: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, red. J. Bolewski, 
J.Z. Lichański, P. Urbański, Warszawa 1995; M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli 
Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus), tłum. M. Plezia, oprac. 
S. Skimina, Wrocław 1954; Z. Grochal, Chrześcijański Horacy. Maciej Kazimierz S. TJ 
i jego estetyka, Niepokalanów 1994; K. Stawecka, Maciej Kazimierz Sarbiewski, prozaik 
i poeta, Lublin 1989.

197 L. Piechnik, Związki kulturowe dawnej Akademii Wileńskiej z Zachodem…, s. 121.
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Zakon, wysławszy za granicę zdolnego poetę, nie tylko dał mu możliwo-
ści zawarcia kontaktu z wielu wybitnymi ludźmi, zwłaszcza pochodzący-
mi z dwóch różnych ośrodków myśli katolickiej, jakimi były w tym cza-
sie Rzym i Lowanium, ale i rzucił go niejako w sam wir najważniejszych 
spraw papiestwa i cesarstwa 198. 

Faktem jest, że żaden z polskich poetów łacińskich, nie zyskał aż ta-
kiej sławy i nie miał tak wielkiego wpływu na poezję europejską 199, 
oczywiście żaden też nie odegrał tak ważnej roli w nauczaniu huma-
niorów. Sarbiewski jako młody jezuicki scholastyk wysłany do Rzymu 
olśnił wielu swoją poezją 200, w tym ówczesnego papieża Urbana VIII. 
Z początku obaj nawet zaprzyjaźnili się. Wkrótce, gdy okazało się, że 
poezja Sarbiewskiego przewyższa twórczość poetycką papieża, poeta 
został zmuszony – na mocy posłuszeństwa zakonnego – do powrotu 
do ojczyzny. Na literaturze Sarbiewskiego wychowało się i wzorowało 
wielu polskich poetów, a wśród nich jeden z największych, urodzony 
w Zaosiu k. Nowogródka polski wieszcz narodowy Adam Mickiewicz 
(1798-1855), który również studiował w Akademii Wileńskiej. 

2.2.3.2. Akademia Poznańska 201

Jezuici w każdym miejscu, gdzie otwierali swoje kolegia, cieszyli się 
estymą nie tylko miejscowych notabli, ale również zwyczajnych oby-
wateli, bardziej lub mniej wpływowych i zamożnych. Nie brakowało 
też ich przeciwników, tych jednak zawsze było mniej. Po sukcesie, ja-
kim było otwarcie Akademii Wileńskiej, jezuici zapragnęli utworzyć 
kolejną akademię, tym razem w Poznaniu 202, na rdzennych ziemiach 
koronnych. Dlaczego w Poznaniu? Istniejące już tam kolegium 203 je-
zuickie słynęło z bardzo wysokiego poziomu nauczania, dużej liczby 

198 K. Stawecka, Adresaci liryków Sarbiewskiego, „Meander” 1975, nr 30, z. 1, s. 53.
199 Tamże, s. 53.
200 Warto dodać w tym miejscu, że Sarbiewski napisał również odę na cześć An-

drzeja Rudominy, z którym się przyjaźnił – zob. Aneks; por. także: Sarbiewski K. W: 
Lyrocorum lib. II. ODE XXI. Ad Andream Rudominam. M. K. Sarbievijaus eilėraštis An-
driui Rudaminai. Sarbiewski M. C. Poemata omnia, Starowiesiae 1892, s. 73.

201 Akademia Poznańska. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 4.
202 System obowiązujący w kolegium poznańskim zakładał nauczanie retoryki 

i historii, a także ogólne wprowadzenie do dialektyki i fizyki. Por. ARSI, Germanica 
141 f. 65v.

203 Poznań, kolegium 1571-1773. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 534-535.
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młodzieży podejmującej naukę, a także z bogatych benefaktorów, co 
nie było bez znaczenia dla darmowej posługi nauczania jezuitów. 
 Pierwszą szkołę średnią otworzono tam 25 VI 1573 roku, następ-
nie, bazując na doświadczeniach już założonych kolegiów, postarano 
się o utworzenie nowego kierunku – filozofii. Ówczesny rektor Jan 
Konarski przedstawiał następujące racje motywujące cel, jakim było 
powołanie do istnienia jezuickiej Akademii w Poznaniu: „Małopolska 
ma swoją Akademię w Krakowie, Litwa w Wilnie, podobnie Wielko-
polska powinna posiadać Akademię w Poznaniu” 204. Prośbę tę poparł 
prowincjał Jan Campano, pisząc do generała jezuitów Aquavivy: 

Poznań jest po Krakowie pierwszym miastem w Polsce, jego młodzież jest 
zdolna i pilna. Do istniejących Akademii uczniowie Wielkopolski i Śląska 
mają zbyt daleko 205. 

Jezuici, szukając poparcia dla idei otworzenia Akademii w Poznaniu, uzy-
skali przychylność arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego i króla Stefana 
Batorego. Jednak lotem błyskawicy wiadomość ta dotarła do władz Aka-
demii Krakowskiej, które natychmiast ostro zareagowały na projekt jezu-
icki. Jednakże zarówno arcybiskup, jak i król do protestu się nie odnieśli. 
W Poznaniu przy kolegium jezuitów udało się otworzyć w 1585 roku stu-
dia filozoficzne, a dzięki staraniom urodzonego w Poznaniu Stanisława 
Grodziskiego w 1598 roku otwarto wydział teologiczny 206.
 W roku 1608 nastąpił podział prowincji na polską i litewską. Jezuici 
litewscy posiadali swoją uczelnię w Wilnie, jezuici z Korony natomiast 
dotkliwie odczuwali brak własnej akademii. Obradująca od 1 do 9 VIII 
1611 roku kongregacja prowincji polskiej jednogłośnie zdecydowała 
o poczynieniu wszelkich starań zmierzających do utworzenia w Po-
znaniu jezuickiej akademii. Sprzyjał temu sam król Zygmunt III Waza 
(1566-1632), wychowanek jezuitów w Szwecji, którego cała rodzina 
była również związana z jezuitami. Dzięki jej życzliwości zakon otrzy-
mał wiele „fundacji w kraju i za granicą, m.in. w Nysie i Rzymie” 207. 

204 L. Grzebień, Starania jezuitów o otwarcie własnych akademii na terenie ziem pol-
skich…, s. 103-105; zob. także: J. Konarski do E. Merkuriana, 1 VIII 1579. W: ARSI, Opera 
nostrorum 339, f. 139-140.

205 Tamże. Zob. także: J. Campano do K. Aquavivy, 15 VII 1582. W: ARSI. Germania 
160, f. 102-103.

206 Tamże. Zob. także: M. Banaszek, Początki kolegium jezuickiego i Seminarium Die-
cezjalnego w Poznaniu, „Sacrum Poloniae Millenium” 10 (1964), s. 505-507.

207 L. Grzebień, Wkład jezuitów w rozwój kulturalny i społeczny…, s. 29-30. Zob. tak-
że: Cz. Lechicki, Mecenat Zygmunta II i życie umysłowe na jego dworze, Warszawa 1932; 
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Król wydał 28 X 1611 roku na sejmie generalnym akt erekcyjny Uniwer-
sytetu Poznańskiego, zezwalający na nadawanie stopni naukowych 
w jezuickim kolegium w Poznaniu. Niestety i tym razem wywołało 
to burzę protestów Akademii Krakowskiej (12 V 1612) z odwołaniem 
się najpierw do króla, a następnie do papieża Pawła V, który widząc 
tak wielki sprzeciw, w tym i krakowskiego biskupa Piotra Tylickiego, 
nie zatwierdził przywileju dla jezuitów. Sprawa nadal nie była rozwią-
zana, a w 1616 roku zrezygnowano z dalszych starań 208. Co ciekawe, 
mimo braku sukcesu w działaniach na rzecz otwarcia akademii w Po-
znaniu, powołany do życia – dopiero w 1919 roku – Uniwersytet Po-
znański odwołuje się do dokumentu króla Zygmunta III z 1611 roku. 

2.2.3.3. Akademia Lwowska 209

Akademia Lwowska została erygowana w 1661 roku, kiedy to król Jan 
Kazimierz wydał 20 I 1661 roku dyplom erekcyjny. Jednocześnie w liście 
z dnia 15 V 1661 r. poprosił papieża Aleksandra VII o jej zatwierdzenie. 
Znowu rozpoczęła się zażarta dyskusja zwolenników i przeciwników aka-
demii, tym razem podczas sejmu w 1661 roku. Sprawa była nawet rozwa-
żana w Rzymie, gdzie udali się nie tylko przedstawiciele jezuitów, ale też 
i Akademii Krakowskiej. Na skutek mocnych sprzeciwów sejm elekcyjny 
w 1669 roku nie zatwierdził Akademii Lwowskiej. Wobec aż tak nieprze-
jednanych stanowisk Stolica Apostolska również odmówiła zatwierdze-
nia nowej uczelni 210. Jednak na mocy przywileju generała jezuitów Pawła 
Oliwy od 1673 roku kolegium miało prawo nadawać jezuitom stopnie na-
ukowe z filozofii i teologii w oparciu o zapisy bulli papieża Juliusza III 
z 1552 roku 211. Spór trwał jeszcze długo. Erekcja Akademii Lwowskiej, 

K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kraków 1929; 
S. Obirek, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1668, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 1996.

208 Tamże, s. 29-30. Zob. także: L. Piechnik, Działalność jezuitów na polu szkolni-
ctwa w Poznaniu, „Nasza Przeszłość” 30 (1969), s. 171-210; J. Wiesiołowski, O dziejach 
walk jezuitów o akademie poznańskie uwag kilka, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 4, 
s. 122-125. Wiele dokumentów zachowało się w największym jezuickim archiwum 
w Rzymie: ARSI, Santo Borgo Spirito 5.

209 Akademia Lwowska. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 4.
210 L. Florek, Źródła do dziejów kulturalnych jezuickiego kolegium we Lwowie 1584-1773. 

W: Jezuicka ars historica, Kraków 2001, s. 153-159.
211 L. Grzebień, Starania jezuitów o otwarcie własnych akademii na terenie ziem pol-

skich…, s. 103-105. Zob. także: S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 3, s. 140-158 i 800-822.
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dzięki staraniom arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego oraz 
na podstawie nowego dyplomu króla Augusta III, zatwierdzonego bullą 
Klemensa XIII z 24 III 1759 r., nastąpiła dopiero 18 IV 1758 roku. 

2.2.3.4. Jezuickie szkoły krakowskie 212

Jak już wspomniano, najbardziej upragnionym miejscem na otworzenie 
jezuickiej uczelni wyższej był Kraków, silny polski ośrodek intelektualno-
-duchowo-kulturowy, ale plany te permanentnie spotykały się z ogrom-
nym sprzeciwem ze strony władz istniejącej w tym mieście od XIV wie-
ku Akademii Krakowskiej. Antoni Possevino nakłonił najpierw papieża 
Grzegorza XIII i generała zakonu do wysłania do Polski delegacji jezuitów, 
którzy pracowaliby wśród Włochów w Krakowie. Na początku kwietnia 
1579 roku przybyli pierwsi jezuici do Krakowa i zatrzymali się u ks. Toma-
sza Płazy przy Kościele św. Szczepana. Przejęli Kościół św. Barbary, a tak-
że otworzyli w 1586 roku swój nowicjat przy kościele św. Macieja. Pomimo 
poparcia ze strony synodu piotrkowskiego nie pozwolono im otworzyć 
kolegium. Rozpoczęła się na nowo walka na pióra pomiędzy jezuitami 
a Akademią Krakowską, podobnie zresztą jak w kontekście tego typu 
działań przeprowadzanych w Wilnie, we Lwowie i w Poznaniu. Przy tej 
okazji zawsze powstawała bogata literatura antyjezuicka z licznymi pasz-
kwilami. Po śmierci biskupa Piotra Myszkowskiego w 1591 roku pojawiła 
się możliwość otwarcia kolegium. Jednakże nowy biskup krakowski, Je-
rzy Radziwiłł, nie potrafił pomóc jezuitom. Podjął się tego zadania w 1595 
roku wychowanek jezuitów, król Zygmunt III Waza 213. W końcu w 1622 
roku otwarto w Krakowie szkoły jezuickie. Wytrwały i cierpliwy, a tak-
że nieustępliwy rektor Mikołaj Łęczycki poprowadził studium teologii 
dla studentów jezuickich w 1633 roku, zaś dla pozostałych studentów – 
rok później. Po śmierci króla  Zygmunta III jego następca, Władysław IV 
(1595-1648), chociaż wychowany przez jezuickich nauczycieli, cechował 
się zdystansowanym i chłodnym podejściem do jezuitów. Pomimo tego 
utrzymywał na dworze kilku jezuitów, m.in. w latach 1636-1639 kazno-
dzieję królewskiego Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 214. Król za zgodą 

212 Akademia Krakowska a jezuici. W: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 3-4.
213 B. Natoński, Jezuici a Uniwersytet Krakowski…, s. 173-245.
214 L. Grzebień, Wkład jezuitów w rozwój kulturalny i społeczny…, s. 29-30. Zob. tak-

że: W. Czapliński, Na dworze Władysława IV, Warszawa 1959; S. Obirek, Jezuici na dwo-
rach Batorego i Wazów…; S. Załęski, Jezuici w Polsce…, t. 2, s. 347-522.

Historia...11 
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papieża Urbana VIII postarał się o zamknięcie szkół prowadzonych przez 
jezuitów. Mogli oni teraz prowadzić szkoły tylko dla swoich studentów 
z czteroletnim kursem teologii. Z teologicznej szkoły jezuickiej korzysta-
li klerycy diecezjalni. Oczywiście wszystko zależało od tego, czy dany 
biskup krakowski był przyjacielem jezuitów, czy też ich przeciwnikiem. 
Jeśli był im przyjazny, to biskupi wysyłali do szkół nie tylko swoich kle-
ryków, ale także i własnych krewnych – czego przypadki historia krakow-
skiego kolegium zna bynajmniej nie odosobnione 215. Niestety – o czym już 
wspominano – owa walka na pióra pomiędzy jezuitami a Akademią Kra-
kowską, prowadzona zresztą niezbyt szlachetnymi metodami, znacznie 
osłabiła aktywność naukową Akademii, a i krakowskim jezuitom przy-
sporzyła niemałych strat 216.

2.2.4. Krytyka nauczania w szkołach Towarzystwa 
i literatura antyjezuicka

Jezuicki program nauczania w Koronie i na Litwie zasadniczo nie 
różnił się od pierwszego jezuickiego wzorca z Collegium Romanum. 
W XVI wieku także w Rzeczypospolitej do jezuitów wstępowali głów-
nie obcokrajowcy i mieszczanie, zaś w XVII wieku przeważała szlach-
ta 217. Ciekawy sposób na zyskiwanie przez jezuitów szlacheckich no-
wicjuszy przedstawia Jędrzej Kitowicz:

Jezuici, mając młodzież w swej edukacji, pociągali do swego zakonu subiek-
ta, czyli dowcipy, co najlepsze, a osobliwie szlacheckiej kondycji, w których 
mogli przebierać jak ogrodnicy w szczepach. […] Ze stanu szlacheckiego 
przyjmowali aspirantów z dwóch powodów: albo z rozumu, chociaż ten 
nie był celujący nad miarę, to go szlachectwo nadstawiało; albo z pożyt-
ku, kiedy niedostatek talentów rodzicy powołanego dopłacali znaczny-
mi ofiarowanymi zakonowi sumami lub w inny sposób świadczonymi 
wielkimi dobrodziejstwu. […] Z plebejuszów kto był przyjęty z samego 

215 L. Grzebień, Starania jezuitów o otwarcie własnych akademii na terenie ziem pol-
skich…, s. 103-105. Zob. także: S. Załęski, OO. Jezuici przy kościele św. Piotra i Pawła 
w Krakowie, Nowy Sącz 1896, s. 148.

216 Por. tamże, s. 103-105. Zob. także: A.K. Banach, Stosunek Uniwersytetu Jagielloń-
skiego do powstania nowych ośrodków uniwersyteckich na ziemiach polskich do końca II Rze-
czypospolitej, „Rocznik Krakowski” 64 (1998), s. 133-139; H. Barycz, Historia Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s. 328-337 i 488-497.

217 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 168.
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 rozumu, musiał w nim bardzo nad innych celować; z miernym dowcipem 
nieszlachcic z trudna bardzo mógł się wcisnąć za fortę jezuicką 218. 

 Następował proces sarmatyzacji 219 członków zakonu, na co wska-
zał wybitny znawca materii, historyk Janusz Tazbir: „zakon stracił in-
telektualnie na odejściu cudzoziemców, prestiżowo natomiast zyskał 
w oczach szlachty, coraz bardziej ulegając ksenofobii” 220. Obrana linia 
proszlachecka i nauczanie przez jezuitów adeptów wywodzących się 
ze szlachty było uznawane czasem za zło konieczne, z którego chęt-
nie rezygnowano. Zabrakło również konkurencji innych zakonów czy 
też innych świeckich placówek oświatowych. Już na początku XVII 221 
wieku zarzucano jezuickiemu systemowi nauczania „bezużyteczność, 
scholastyczność i brak narodowego ducha” 222. Jezuici polscy nie zosta-
li zdopingowani do szybkich zmian w swoich programach nauczania, 
ponieważ nie było inicjatywy odgórnej elit rządzących. Scentralizo-
wana struktura jezuitów przez Ratio studiorum blokowała modyfika-
cje programu nauczania. Natomiast zrozumieli to dobrze jezuici fran-
cuscy – jeśli chodzi o rolę kolegiów szlacheckich w edukacji elit pod 
koniec XVII wieku, jezuickie placówki oświatowe we Francji cieszy-
ły się największą popularnością w Europie, a wśród nich szczególnie 
Collège Louis-le-Grand. Dało to początek zmianom programu naucza-
nia również w innych europejskich krajach. Jezuici na terenie Koro-
ny i Litwy do lat czterdziestych XVIII wieku nie zaproponowali kon-
kretnych zmian edukacyjnych. W tamtym okresie nie powstało żadne 
Aggior namento jezuickie.
 Edukacja jezuicka była krytykowana m.in. przez Jana Ostroroga, Jana 
Brożka 223 oraz Krzysztofa Opalińskiego 224. Elita Rzeczypospolitej zapro-
ponowała kierunek praktyczno-polityczny w wykształceniu humani-
stycznym, „wiążący ideał wykształcenia ściśle retorycznego z  szerokim 

218 Tamże, s. 168. Zob. także: J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, 
wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1985, s. 77.

219 S. Obirek, The Jesuits and Polish Sarmatianism. W: The Jesuits, Cultures, Sciences 
and the Arts…, s. 555-565.

220 Cyt. za: K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 168. Por. także: B. Natoń-
ski, Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce…, s. 414-476.

221 O ile w XVI wieku kolegia jezuickie wykazywały pewną samodzielność 
w kwestii tworzenia programów nauczania, to później było to już coraz trudniejsze.

222 Cyt. za: K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 169.
223 H. Barycz, Jana Brożka Gratis 1625, Kraków 1929, s. XVI i 180.
224 D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyj-

ne szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa, Poznań 1990, s. 42-46.
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 programem nauk historyczno-politycznych” i w nim upatrywała wyższo-
ści nad szkołą jezuicką, postrzegając ją jako filologiczno-poetycką i dewocyj-
ną 225. Eurycius Puetan, będący historykiem i filologiem z Akademii Lo-
wańskiej, zabiegający o młodzież z Rzeczypospolitej, uważał, że retoryka, 
polityka, historia i filozofia moralna 226 całkowicie wypełni program na-
uczania dla szlachty ad splendorem, ad prudentiam, ad virtutem. Odnosząc 
się krytycznie do jezuickiego nauczania, Jan Kamut, wychowawca Jakuba 
Sobieskiego, pisał do Puetana w liście datowanym na 16 września 1610 r.:

Ty jedyny, o ile widzę, poważnie myślisz o prawdziwej pomocy dla Rze-
czypospolitej. Inni [jezuici – J.K.], którzy od niedawna na nieszczęście nauki 
wślizgnęli się do uniwersytetów i dobrowolnie podjęli się wychowania mło-
dzieży, ofiarując za darmo swoje prace, dotychczas w ten sposób postawi-
li studia humanistyczne, aby nauczyć swych pachołków mruczeć w cieniu, 
a nic nie dać im ku prowadzeniu i podtrzymywaniu Rzeczypospolitej. Ty 
zaś w przedsionku swej Palestry natychmiast i to roztropnie pouczasz mło-
dzież, jak może stać się godna swego panującego i ojczyzny. To bowiem jest 
prawdziwy owoc nauk szkolnych. Zawsze byłem zdania, że zakonnicy lek-
komyślnie sobie przywłaszczają urząd wychowania obywateli, i nigdy mnie 
sąd nie zawiódł. Patrz na ich życie: jest samotnicze, odsunięte od obcowania 
stosunków z ludźmi. Jeśli chodzi o sposób nauki i uczenia się, oddają się 
tym naukom, które polegają na kontemplacji zjawisk naturalnych lub nad-
przyrodzonych, a zupełnie nie zajmują się społeczeństwem obywatelskim 
ani kierowaniem codziennych czynności ludzi – to wychodzi poza cel ich 
kształcenia. A przecież państwu najwięcej na tym zależy, aby umysły oby-
wateli zaraz od młodziutkich lat napełniać tymi naukami, które objaśniają 
i pouczają, co każdy winien swemu władcy, urzędowi, ojczyźnie, co każdy 
obowiązany czynić w życiu publicznym, domowym i na wojnie, jak winien 
się zachować wobec samego siebie, żony, służby i obcych. Co do tych po-
trzeb, doktorowie ci sami przyznają, że żadnej nauki nie uprawiają, a jednak 
usiłują wmówić w niedoświadczonych, że dają młodzieży najdoskonalszy 
w ogóle cykl nauk. Widzisz sam, co mówią, wiesz dobrze, co dotrzymują 227. 

 Do krytyki działalności oświatowej jezuitów dołączył się również 
Franciszek Salezy Jegierski, surowo oceniając szkoły zakonne jako mi-
zerne pod względem politycznym, kulturowym i obyczajowym:

225 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 169.
226 S. Pyszka, L’insegnamento della filosofia morale nelle scuole dei gesuiti polacchi e li-

tuani ed in particolare nell’Accademia di Vilna. W: Philosophia vitam alere, Kraków 2005, 
s. 569-588; tenże, Philosophia moralis nell’Università di Vilna nel XVII secolo alla luce dei 
manuali. W: Philosophie & Musicae, Kraków 2006, s. 559-584.

227 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 169-170. Zob. także: S. Kot, Sto-
sunki Polaków z uniwersytetem lowańskim, Lwów 1927 [odbitka z „Minerwy Polskiej” 
r. I, nr 3].
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Wychowanie młodzieży obróciło się w przypadkowe, bo te zakonnicy 
arbitralnie czynili i przeto za rozkrzewieniem się ich szkół przygasły na-
uki, upadły wzory talentów, zarzucony kraj brzydkim gustem wymowy 
i sprośnej literatury. […] Umiejętności dawane w szkołach szły zwyczajem 
i nałogiem wieków, nie mając stosunku ani nachylenia rozumu do tego 
sposobu myślenia, jaki należy mieć obywatelowi własnego kraju, żyjącemu 
w społeczeństwie pod związkiem praw 228. 

 Wobec krytyki zewnętrznej nawet S. Załęski, wybitny pisarz To-
warzystwa Jezusowego, uznaje niedociągnięcia jezuickiego programu 
i nie obawia się ich wytknąć, gdy pisze o historii nauczania jezuitów 
w Polsce:

Zakres nauk w szkołach jezuickich, wystarczający może w monarchiach, 
azali był wystarczającym w szlacheckiej republice jak Polska? Azali nie na-
leżało przez wzgląd, że ucząca się młodzież powołana kiedyś zostanie do 
życia publicznego, do sejmików i sejmów, do sądów, starostw, kasztela-
ni, do wojewódzkich i ziemskich urzędów, a wreszcie do rzemiosła rycer-
skiego, gdzie, czy to w pospolitym ruszeniu, czy w pułkach zaciężnych 
jako inteligentniejsza, przy, dzierżyć miała, czy mówię, przez wzgląd na 
to, oprócz humanitarnego wykształcenia nie należało podać gruntowniej-
szej znajomości historii, politycznych i społecznych nauk, obszerniejszych 
studiów matematyki, geometrii zwłaszcza? […] Nie sprzeciwiałoby się to 
przecie konstytucjom św. Ignacego, które pozwalają na rozszerzenie pla-
nu nauk stosownie do potrzeb miejsca i czasu, a tem wprowadzeniem histo-
rycznych, polityczno-społecznych i matematycznych nauk, które potrze-
ba było dopiero stworzyć do szkół swoich, stanąłby zakon wysoko ponad 
wiek swój, przykładem swym pociągnąłby inne szkoły do naśladowania 
i oddałby rzetelną usługę Polsce 229. 

 Słusznie pisze jednak Kazimierz Puchowski, że wywody Załęskiego 
wymagają sprostowania. Po pierwsze program Ratio Studiorum nie był 
wystarczający nie tylko dla elit szlacheckich w Rzeczypospolitej, ale 
także w monarchiach absolutnych. Poza tym Załęski nie pisze o opóź-
nieniu związanym z wprowadzeniem zmian w programie nauczania – 
o czym była już mowa wcześniej – na przykład w szkołach protestan-
ckich, jak akademie rycerskie czy gimnazja 230. W tym  względzie dali 

228 Tamże, s. 170. Zob. także: F.S. Jezierski, Trzy utwory z czasów Sejmu Czterolet-
niego. Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa; Gowórek herbu Rawicz; Rzepicha 
matka królów, oprac. B. Treger, Warszawa, Kraków 2005, s. 23-24.

229 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 170. Zob. także: S. Załęski, Jezuici 
w Polsce, Lwów, Kraków 1900-1906, t. I, cz. I, s. 105-106.

230 Tamże, s. 170.
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się wyprzedzić innym zgromadzeniom, co sugeruje Stanisław Kot, po-
ruszając temat genezy akademii szlacheckich:

Tu i ówdzie tworzyli je zakonnicy, przede wszystkim pijarzy (w Rzymie 
Collegium Nazarenum, w Wiedniu Akademia Lichtensteinowska i inne); 
jezuici, skrępowani przez swą Ratio Studiorum, nie mogli się przystosować 
do wymagań nowego czasu 231. 

 Wprawdzie jezuici kształtowali piękne wzorce osobowe, jak np. 
Christianitas, to jednak zabrakło położenia mocnego akcentu na kwe-
stiach państwowych i politycznych 232. Jak zauważa K. Puchowski, 

ambitni i sprawni politycy mogli wieść życie wypełnione funkcjami po-
litycznymi… elity polityczne Gdańska, Torunia i Elbląga były względnie 
homogeniczne. Łączyło je wyznanie, pochodzenie społeczne, powiązania 
rodzinne i, co niezwykle istotne, gruntowne wykształcenie. W Radzie Mia-
sta zasiadały coraz częściej osoby w wykształceniem prawniczym 233. 

Niewątpliwie kształcenie orator christianus było pomocne, natomiast 
ze względu na ówczesną sytuację geopolityczną bardziej chodziło 
o kształcenie modelu orator politicus, ponieważ w szlacheckiej spo-
łeczności istniało ogromne zapotrzebowanie na oratora politycznego. 
Trening krasomówczy, jako element edukacji obywatelskiej, był szcze-
gólnie użyteczny w polemikach religijno-politycznych, sejmikach, 
różnych debatach i spotkaniach towarzyskich. Jezuici, będąc pod na-
ciskiem elit świeckich, postawili raczej na dyscyplinę w szkołach, aby 
przygotować młodzież do czynnego udziału w życiu publicznym, wy-
raźnie kładąc akcent na ducha rycerskości (miles Christianus) i rycerza 
ojczyzny (miles Patriae). Nabyta wiedza w kolegiach jezuickich miała 
służyć idei jedności religijnej i państwa szlacheckiego 234. 
 Warto nadmienić, że pod koniec XVI wieku w Polsce dostrzegalne 
zaczęły być przejawy nietolerancji wobec innych wyznań. Jezuici moc-
no zaangażowani byli w walkę z reformacją i chętnie przyjmowali do 
swoich szkół innowierców, z kolei władze miast, będących ośrodkami 
protestantyzmu (zwłaszcza na terenie Prus), nie pozwalały na obec-
ność zakonu na obszarze swojej jurysdykcji. Oprócz polemik religij-
nych z arianami czy braćmi polskimi jezuici również w stosunku do 

231 Tamże, s. 510.
232 Tamże, s. 181.
233 Tamże.
234 Cyt. za: K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 510.



1672. JEZUICI POLSCY W XVII WIEKU

Żydów nie wykazywali szczególnego otwarcia, choć prowadzili z nimi 
interesy: „w duchu epoki również nie cierpieli, ale z którymi prowa-
dzili różne interesy finansowe i gospodarcze, a wiele kolegiów loko-
wało swoje pieniądze głównie na żydowskich kahałach” 235. 
 Zamykając kwestię piśmiennictwa antyjezuickiego, wypada jeszcze 
odnotować obecność tej problematyki w obszarze tzw. literatury pięk-
nej. Największe zasługi w kontekście jej zbierania i opracowywania 
odniósł wspomniany już J. Tazbir, autor antologii tekstów poetyckich 
poświęconych tej tematyce 236, aczkolwiek zasygnalizowane tu zjawi-
ska literackie wchodziły również w orbitę zainteresowań innych bada-
czy 237. W charakterze ciekawostki należałoby dodać, że najpopularniej-
szym utworem tego typu, który odbił się szczególnym echem w całej 
niemal Europie, był pamflet Monita secreta Societatis Jesu autorstwa Hie-
ronima Zahorowskiego, wydany najprawdopodobniej w 1613 roku 238. 
Od momentu powstania aż po XX wiek był wielokrotnie przedruko-
wywany, a samych publikacji na temat Zahorowskiego i jego dzieła 
ukazało się w sumie ponad dwieście 239. 

2.3. Tło duchowo-kulturowo-misyjne działalności 
jezuitów na ziemiach polskich

Mianem znacznych określić wypadałoby trudności jezuitów zmaga-
jących się z innowiercami. Działalność w takich środowiskach wyma-
gała dobrego przygotowania intelektualnego i duchowego, zakładania 
własnych szkół oraz tworzenia literatury religijnej w języku polskim. 
Z innym problemem zmierzyć musieli się jezuici prowincji litew-
skiej, którzy zebrani w 1611 roku na kongregacji prowincji stwierdzi-
li, że prowincja potrzebuje kaznodziejów posługujących się sześcioma 

235 L. Grzebień, Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kul-
tury…, s. 62-63.

236 J. Tazbir, Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia, Warszawa 1963, 
s. 248.

237 Np. H. Barycz, Geneza i autorstwo „Equitis poloni in Iesuitas actio prima”. Studia 
nad polemiką antyjezuicką w Polsce, Kraków 1934, s. 80; T. Grabowski, Kwestia autorstwa 
broszury „Actio in Iesuitas prima”, „Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń AU w Kra-
kowie” 13 (1908), nr 2 i 4-6.

238 L. Grzebień, Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kul-
tury…, s. 63.

239 J. Tazbir, Hieronim Zahorowski, zapomniany autor głośnego pamfletu, „Kwartalnik 
Historyczny” 70 (1963), s. 341-361.
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językami: polskim, niemieckim, litewskim, łotewskim, estońskim i ru-
skim 240. Dlatego też oprócz języka polskiego i języków klasycznych 
jezuici uczyli się również języków nowożytnych, szczególnie niemie-
ckiego i francuskiego. Jezuici polscy przystąpili do opracowania no-
wych form katechizmów i modlitewników. Powstał też przekład Bi-
blii na język polski, którego dokonał Jakub Wujek (1541-1597) – rektor 
Akademii Wileńskiej. Tłumaczenie to pozostawało w użyciu przez kil-
ka stuleci. Kolejnym wybitnym jezuitą był Piotr Skarga (1536-1612) 241 – 
pisarz, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, pierwszy rektor 
jezuickiej akademii w Wilnie, autor m.in. zbiorów Kazań Sejmowych 
(1597), Żywotów Świętych (Wilno 1579) i wielu innych dzieł. 
 Jezuici zadbali także o poziom duchowy młodzieży i duchowień-
stwa polskiego, zakładając seminaria duchowne. Inicjatywa ta wywo-
dziła się od Antoniego Possevina Pierwsze otwarto na życzenie kardy-
nała Stanisława Hozjusza w Braniewie 242 w 1565 roku, kolejne – dwa 
lata później w Wilnie. Znaczenie owych początków edukacyjnej ak-
tywności jezuitów na ziemiach polskich tak podsumowuje jezuicki hi-
storyk B. Natoński:

Z pierwszej swej placówki, w Braniewie na Warmii, rozszerzał się zakon na 
wszystkie dzielnice Rzeczypospolitej, wykazując niesłabnącą żywotność 
i dynamizm. W r. 1600 liczyło Towarzystwo 17 domów i 415 członków; 
w r. 1700 w dwóch prowincjach: polskiej i litewskiej posiadało 63 domy 
i 1409 zakonników… Jezuici przybyli do Polski jako zakon nauczający 
i prace w szkole uważali za istotny warunek odrodzenia katolicyzmu 243. 

Praktycznie od samego początku swojej misji w Rzeczpospolitej  kładli 
jezuici wzmożony nacisk na działania natury formacyjnej celem lep-
szego przygotowania duchowieństwa do pełnienia stosownych po-
sług. W tym duchu na prośby poszczególnych biskupów otwiera-
li seminaria diecezjalne. Założone w Braniewie seminarium stało się 
wzorem dla wszystkich innych prowadzonych przez jezuitów. Kolejne 
seminaria zostały otwarte w Poznaniu (1581), Kaliszu (1593), Pułtusku 
(1594) i Wilnie (1582), a w XVII wieku powołano do istnienia jeszcze 

240 Por. L. Grzebień, Tradycje wyższych uczelni jezuickich…, s. 49-60.
241 Więcej w: T. Grabowski, Piotr Skarga na tle religijnej literatury w Polsce wieku 

XVI, Kraków 1912; T. Mitana, Religijność Skargi, Kraków 1922; Unia brzeska: geneza, 
dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka i A. Kę-
piński, Kraków 1966.

242 B. Natoński, Jezuici w Polsce, „Nasza Przeszłość” t. XX (1964), s. 5-7.
243 Tamże.
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cztery 244. Ich absolwenci początkowo nie byli zobowiązani do przyj-
mowania święceń kapłańskich i pozostawali w stanie świeckim. 
 Celem jezuitów, jako profesorów i wychowawców przyszłych du-
chownych 245, była formacja mądrych i światłych kapłanów, dojrzałych 
duchowo, wyrobionych intelektualnie, znających filozofię i teologię 
oraz zdolnych do odpierania ataków innowierców. Kapitułom zaś cho-
dziło o kapłanów – praktyków. Jezuici przy swoich kolegiach nauczali 
teologii moralnej. Absolwenci, którzy nie byli przypisani do żadnego 
seminarium duchownego, bez przeszkód mogli przyjmować święce-
nia kapłańskie. W tamtym czasie większość duchowieństwa polskiego 
stanowili absolwenci jezuickich seminariów. 
 Bursy 246, a szczególnie bursy muzyczne 247 (bursae musicorum), sta-
nowiły ważną instytucję wychowawczą, szczególnie dla studentów 
z ubogich rodzin. Absolwenci jezuickich burs zostawali organistami, 
kantorami kościelnymi oraz nauczycielami prywatnymi muzyki i śpie-
wu. Co roku opuszczało je kilkudziesięciu wykształconych muzyków. 
Bursy muzyczne odznaczały się wysokim poziomem nauczania i moż-
na je porównać do konserwatoriów muzycznych w Neapolu i w We-
necji. Oprócz burs i teatrów 248 jezuickich prowadzono kolegia szla-
checkie 249 (Collegia Nobilia 250), otwierane raczej na prośby magnatów 
i bogatej szlachty. Teatr stanowił jeden z rodzajów  aktywności  szkolnej 

244 Tamże.
245 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici…, s. 332-346.
246 Były to zakłady dla młodzieży, związane z instytucją nauczania o oddziaływa-

niu wychowawczym – por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 78-79.
247 J. Kochanowicz, Wkład jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego. W: Wkład 

jezuitów do nauki i kultury…, s. 546-551; tenże, Geneza, organizacja i działalność burs mu-
zycznych, Kraków 2002; A. Szweykowska, Wkład jezuitów w kulturę muzyczną Rzeczy-
pospolitej w XVII. W: Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, 
s. 299 i 304. Jak podaje S. Bednarski, w 1773 r. pawie wszystkie kolegia jezuickie posia-
dały bursy muzyków – por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich…, s. 440.

248 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 685-687.
249 Kolegia szlacheckie były odrębnymi jednostkami administracyjnymi z włas-

nym rektorem na czele – por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 291-292. Istniały 
w Wilnie (od 1751), w Warszawie (od 1752), w Poznaniu (od 1751), we Lwowie (od 
1749), w Lublinie (od 1755) oraz w Ostrogu (od 1751). Prowadziły swoją działalność 
do 1773 r. Zob. także: I. Bajerowa, Wkład jezuitów do nauki i kultury…, s. 439-464; J. Po-
platek, Komisja Edukacji Narodowej, Kraków 1973, s. 242-256.

250 Collegium Nobilium nazywano elitarne placówki jezuitów mieszczące się we 
Lwowie, Lublinie, Ostrogu i Poznaniu – por. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlache-
ckie…, s. 20.
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o charakterze erudycyjno-klasycyzującym. Był formą przekazu pare-
netycznego. Jezuicki historyk Jan Poplatek pisze: 

Od najdawniejszych czasów jezuici urozmaicali swe przedstawienia muzy-
ką, śpiewem, a czasem i tańcem. Przodowała w tym Hiszpania i Portugalia, 
skąd, zdaje się, ten zwyczaj przeniknął do innych prowincji jezuickich 251. 

Występy teatralne stanowiły jedną z form działalności dawnych szkół 
publicznych. Nauka w nich trwała od 7 do 9 lat. Takie kolegia działały 
aż do kasaty zakonu w 1773 r.: w Wilnie od 1751 r., w Warszawie od 
1752 r., w Poznaniu od 1755 r., we Lwowie od 1749 r., w Lublinie od 
1755 r. i w Ostrogu od 1751 r. 252

 Jezuici polscy utrzymywali kontakty z Zachodem. W połowie XVII 
wieku prowadzili ożywioną korespondencję naukową z Atanazym 
Kircherem (1601-1680), erudytą, matematykiem, orientalistą, który 
z kolei prowadził naukową wymianę myśli nie tylko z uczonymi z całej 
Europy 253, ale i świata, m.in. także z Michałem Boymem. Kircher, nie-
miecki jezuita, był typem gabinetowego naukowca, uczonego z XVII 
wieku, o zainteresowaniach głównie naukami ścisłymi, choć i humani-
styczne nie były mu obce. Żądny wiedzy dotyczącej Orientu, korzystał 
ze źródeł dostarczanych przez Michała Boyma. Obaj byli przyjaciółmi, 
pochłoniętymi tą samą pasją, która tworzy człowieka, cechy jego oso-
bowości, tj. badaniem rzeczy nowych, kontrowersyjnych i intrygują-
cych, w tym wypadku – ciągle tajemniczych Chin. Kircher miał ponad 
760 korespondentów na całym świecie – byli to przede wszystkim je-
zuiccy misjonarze, a jednym z nich był właśnie Michał Boym, który 
przyczynił się do powstania jego China Illustrata 中國圖畫 – w której 
zawarta jest obfita wiedza na temat tego niezwykłego kraju. Jak Kir-
cher sam wyjaśnia, dokonane przez Boyma tłumaczenie słynnej in-
skrypcji na kamieniu z Siganfu stało się iskrą zapalającą jego umysł do 
dalszych badań i poszukiwań 254. W drugiej połowie XVII wieku Adam 

251 J. Poplatek, Studia z dziejów jezuickiego teatru, Wrocław 1957, s. 201-202.
252 Tegoż, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach KEN, Kra-

ków 1973, s. 242-251 i 379-384.
253 L. Grzebień, Wkład jezuitów w rozwój kulturalny i społeczny…, s. 29-30. Zob. tak-

że: K. Targosz, Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w jego dzieło naukowe. 
W: „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A. Historia Nauk Społecz-
nych, Warszawa 1968, z. 12, s. 135-145.

254 E. Jarmakowska, China Illustrata Athanasiusa Kirchera wobec badań naukowych 
Michała Boyma. W: Studia boymiana, red. A.W. Mikołajczak i M. Miazek, Gniezno 2004, 
s. 186.
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 Kochański (1631-1700), profesor w Moguncji, Bambergu, Florencji, 
Pradze, Ołomuńcu, Wrocławiu i Warszawie, kapelan króla Jana Sobie-
skiego (1680-1691), publikuje w „Acta Eriditorum” artykuły z zakresu 
matematyki i mechaniki. Prowadzi on korespondencję z Gottfriedem 
Wilhelmem Leibnizem i wieloma innymi uczonymi z Zachodu 255. 
 Towarzystwo Jezusowe organizowało misje ludowe – na rynkach miej-
skich, w kościołach parafialnych, a także w wioskach (missio pure ruralis). 
Oprócz misji ludowych prowadzone były misje zagraniczne 256. Jezuici li-
tewscy skoncentrowali się na kierunku wschodnim – Łotwie i Białorusi. 
Inne tereny to prawosławny Wschód – Ruś, a także kraje o wpływach mu-
zułmańskich: Krym, Mołdawia, Konstantynopol i Persja 257. Jezuici polscy 
przez krótki czas obecni byli na stacjach misyjnych w Petersburgu i Mos-
kwie, natomiast od 1645 roku – w Mołdawii, Besarabii i Persji.
 Od początku przybycia jezuitów do Polski wielu z nich pragnęło 
poświęcić się pracy misyjnej w Chinach. W XVII wieku zaledwie trzem 
jezuitom polskim udało się zrealizować upragniony zamiar. Jednym 
z nich był Andrzej Rudomina 庐盘石 (1595-1632) 258, który pracował 
w Chinach od 1626 roku. Napisał po chińsku dwa dzieła ascetyczne. 
Drugim był Jan Mikołaj Smogulecki 穆尼閣 (1610-1656), matematyk 
i astronom, który przybył do Chin w 1645 roku. Pracował w Nanking 
南京. Jego uczeń Lie Fong-tsu opublikował astronomiczne dzieła na-
uczyciela. I trzecim, najsłynniejszym pośród polskich jezuitów w Chi-
nach, był Michał Piotr Boym 卜彌格 (1612-1659), który przyjechał do 
Tonkinu w 1645 roku 259. 

255 Tamże, s. 186. Zob. także: E. Elter, Adam Kochański S. J. – najwybitniejszy przed-
stawiciel Polski na europejskim terenie naukowym u schyłku XVII w., „Sacrum Poloniae 
Millenium” 1 (1954), s. 209-251.

256 L. Grzebień, Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do nauki i kul-
tury…, s. 61-62.

257 Wśród misjonarzy perskich na uwagę zasługuje Tadeusz Jan Krusiński 
(1675-1757). Jest on autorem historii Persji (Realtio de mutationibus regni persarum, 
Paris 1728) – por. F. Zieliński, Ksiądz Krusiński, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 4, 
s. 371-297; S. Brzeziński, Misjonarze i dyplomaci polscy w Persji w. XVII i XVIII, „Anna-
les Missiologicae” 1935, nr 7, s. 89-165.

258 M. Kałuski, Polska i Chiny 1246-1996. Szkice z dziejów wzajemnych kontaktów, Ver-
binum, Warszawa 2004, s. 6; J. Poplatek, Ksiądz Jędrej Rudomina, „Alma Mater Vilne-
nsis” 1929, nr 8, s. 67-70; J. Krzyszkowski, O. Andrzej Rudomina Tow. Jez., „Misje Ka-
tolickie” 51 (1932), s. 201-211, 265-268, 298-300 i 336-338, a także 52 (1933), s. 229-231; 
M. Bednarz, Andrzej Rudomina SI, Lu Ngan Tö…, s. 317-323.

259 Życiorysy i osiągnięcia wymienionych misjonarzy zostały dokładnie omówio-
ne w czwartym rozdziale niniejszej pracy.
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 Jak zostało pokazane w niniejszym rozdziale, wpływy i znacze-
nie jezuitów polskich 260, zarówno od strony intelektualno-kulturowej, 
edukacyjnej, pisarskiej, jak i duchowej były ogromne 261. Jezuickie szko-
ły przyjęły wspólny ideał wykształcenia studenta: orator w ujęciu Cy-
cerona. Do tego dochodziła poprawna łacina, a także niezwykle ważna 
umiejętność argumentacji. Nie bez znaczenia była postawa moralna, 
na którą w pedagogice ignacjańskiej zwracano szczególną uwagę. Je-
zuitom w nauczaniu zawsze chodziło o kształcenie wybitnych jedno-
stek, tzw. liderów, na chwalebny użytek społeczeństwa. Stąd elitarne 
szkoły jezuickie: collegia illustria, collegia nobilium oraz uniwersytety. 
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kolegia szlacheckie Rzeczypo-
spolitej „możemy uznać za jeden z filarów cywilizacji europejskiej” 262. 
Młodzież, chcąc zdobyć gruntowne humanistyczne wykształcenie, 
mogła skorzystać z mniej kosztownego rozwiązania niż wyjazd na dal-
szą naukę do krajów zachodnich, szczególnie do protestanckich Nie-
miec. Niewątpliwie Litwa wiele zawdzięcza jezuitom, ponieważ dzięki 
nim i powołanej przez nich do życia Akademii Wileńskiej zrównała się 
pod względem kulturowym z Koroną 263, natomiast jezuickie kolegia 
na Warmii w Prusach uchodziły za ostoję polskości 264. 
 Wielu historyków kultury, zarówno jezuickich, jak i nie należących 
do Towarzystwa Jezusowego uważa, że 

kultura zachodnia sięgała na wschód tak daleko, jak sięgały wpływy szkół 
jezuickich, ze szkół jezuickich zaś najdalej sięgała swymi wpływami Aka-
demia Wileńska. Jej oddziaływanie jest widoczne nie tylko na ziemiach li-
tewskich i polskich, decydujący wpływ wywierała na Łotwę i Białoruś. Od 
końca XVI wieku jezuici odgrywali więc niezwykle ważną rolę religijną 
i kulturalną na terenie całej niemal Europy środkowo-wschodniej 265. 

Chociaż w działalności jezuitów nie brakowało i porażek – stawały się 
one ich udziałem szczególnie wtedy, kiedy uparcie dążyli do otwarcia 

260 J. Kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, red. B. Steczek, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2006, s. 15-21.

261 K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie…, s. 522; zob. także: P. Rietbergen, 
Euro pa. Dzieje kultury, tłum. R. Bartołd, Warszawa 2001, s. 219.

262 Tamże.
263 St. Pyszka, Nauczanie filozofii moralnej…, s. 170.
264 B. Natoński, Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji. W: Z dziejów 

szkolnictwa jezuickiego w Polsce, red. J. Paszenda, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, 
s. 62.

265 L. Grzebień, Wkład jezuitów w rozwój kulturalny i społeczny…, s. 29-30.
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własnych akademii, co najczęściej kończyło się fiaskiem. Brak dobrej 
konkurencji pomiędzy wyższymi uczelniami doprowadził do obniżenia 
poziomu nauczania wyższego w Polsce. Należy stwierdzić, że chociaż 
w niektórych jezuickich kolegiach prowadzono nauczanie na poziomie 
akademickim, to jednak niemożność nadawania stopni akademickich 
nie zachęcała studentów do pobierania nauki w tych kolegiach. Fak-
tem jest, że Akademia Wileńska dzięki kontaktom z Zachodem pro-
mowała kulturę zachodnią, stając się pomostem intelektualno-kulturo-
wym Wschodu i Zachodu 266. Popularyzowała również inne dziedziny 
wiedzy, jak choćby astronomię, dzięki znanemu matematykowi i as-
tronomowi Marcinowi Poczobutowi Odlanickiemu, który także był 
rektorem tejże Akademii w latach 1780-1799. Król Stanisław August 
Poniatowski ogłosił Poczobuta „astronomem królewskim”, natomiast 
obserwatorium wileńskie – „obserwatorium królewskim” 267. Monar-
cha polecił ponadto matematykom Towarzystwa Jezusowego wyzna-
czanie szerokości geograficznej jezuickich kolegiów i sąsiednich miej-
scowości z zamiarem dokonania „pomiarów triangulacyjnych Polski 
i Litwy w celu sporządzenia dokładnej, odpowiadającej nowoczesnym 
wymaganiom mapy” 268. Kierownikiem ekipy naukowej był Poczobut. 
Wyniki swoich badań umieszczał w Kalendarzu Litewskim 269. Jego bada-
nia naukowe były wysoko cenione, również za granicą. Warto zazna-
czyć, że bywały przypadki, że obserwatorium wileńskie z udziałem 
Poczobuta prędzej wykrywało pojawiającą się kometę niż obserwa-
toria w świecie zachodnim 270. Niewątpliwie powołanie Poczobuta na 
członka Królewskiej Akademii Nauk w Londynie przyczyniło się do 
podniesienia prestiżu wileńskiej uczelni jezuickiej poza granicami kra-
ju. Warto dodać, że Poczobutowi zawdzięczamy ocalenie stworzonego 
przez jezuitów ośrodka naukowego 271. 
 W latach 1572-1772 dla nauczania filozofii przez jezuitów w Polsce 
i na Litwie zostało opublikowanych ponad 100 książek oraz ponad 1000 
drukowanych zbiorów (tezy, dyktaty, notatki). Powstała w tym czasie 

266 J.O. Malley, From the 1599 Ratio Studiorum to the Present, A Humanistic Tradition. 
W: The Jesuit Ratio Studiorum…, s. 127-135.

267 Dokument wydany przez króla znajduje się w: Hist. Coll. Viln. 1767 (ARSI, Lit. 
51, 290-291).

268 L. Piechnik, Związki kulturalne dawnej Akademii Wileńskiej z Zachodem…, s. 128.
269 Hist. Coll. Viln. 1769 (ARSI Lit., 51, f. 292-293).
270 Tamże.
271 E. Rabowicz, Poczobut (Poczobut Odlanicki) Marcin h. Pogonia. W: PSB, t. XXVII, 

1982, s. 52-55.
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także ogromna ilość rękopisów spisanych przez studentów podczas 
wykładów. Wiele z nich zaginęło i uległo zniszczeniu na skutek wo-
jen i grabieży. Do naszych czasów zachowało się ponad 1000 odręcz-
nie sporządzanych dokumentów tego typu, z których niewiele ujrza-
ło światło dzienne. Pozostała część czeka na naukowe opracowanie 272. 
Ocalałe znajdują się w niektórych muzeach, archiwach i bibliotekach 
rosyjskich, szwedzkich, austriackich i niemieckich (pruskich) 273. 
 Z perspektywy czasu należy wyrazić ubolewanie nad tym, że nigdy 
nie zezwolono jezuitom na otwarcie wyższej uczelni w Polsce. Mimo 
tego nauczanie jezuitów oraz systematyczne zaangażowanie w dydak-
tykę i tak wywarło duży wpływ na światopogląd jezuickich wycho-
wanków. Wydaje się, że gdyby udało się zrealizować wszystkie jezui-
ckie plany i doprowadzić do szczęśliwego finału podejmowane przez 
nich inicjatywy, nieco inaczej potoczyłaby się historia polskiej nauki, 
a także – czego nie można wykluczyć – losy naszego narodu. Nie ulega 
jednak wątpliwości, iż na dziejach Rzeczypospolitej odcisnęli członko-
wie Towarzystwa Jezusowego na zawsze pieczęć swojej żywej i nie-
zapomnianej obecności, której nie można wymazać z kart jej dorob-
ku naukowego i kulturowego oraz osiągnięć rozwoju intelektualnego 
i duchowego. Nie będzie też zbyt przesadnym stwierdzenie, że hasło 
przewodnie założyciela zakonu Ignacego Loyoli Ad Maiorem Dei Glo-
riam zrealizowali polscy jezuici, pomimo niełatwego kontekstu histo-
rycznego w XVII wieku, prawie w stu procentach. W ich działaniach 
wyrażała się jezuicka zasada magis. 

272 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 158.
273 St. Pyszka, Nauczanie filozofii moralnej…, s. 12.
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Rozdział 3

Jezuiccy misjonarze w Państwie Środka

Musimy pamiętać o jezuitach z XVII i XVIII wieku – 
bez ich pracy i niemałych wyczynów Chiny byłyby 
jeszcze dzisiaj niegościnną ziemią. 

(Ferdinand von Richthofen)

3.1. Rola i znaczenie Chin dla Polaków od XIII do XVII 
wieku

Ogólnie rozumiany „świat zachodni” utrzymywał kontakty z China-
mi już od starożytności – zarówno polityczne (czego dowodem może 
być chociażby udokumentowany fakt wysłania ok. 166 r. przez Mar-
ka Aureliusza posła do cesarza chińskiego), jak i handlowe, poprzez 
„jedwabny szlak” 1 (chousizhilu 絲綢之路). Według wybitnego uczo-
nego niemieckiego Helmuta Uhliga, badacza dziejów Azji, istotnymi 
czynnikami we wszelkich międzynarodowych kontaktach są kultura 

1 Nazwy „jedwabny szlak” jako pierwszy użył wybitny niemiecki geograf i geo-
log Ferdinand von Richthofen ponad sto lat temu w tomie poświęconym Chinom, 
„w którym jako pierwszy uczony przedstawił szczegółowo zachodnie Chiny, opie-
rając się na wynikach własnych ekspedycji. Od tego czasu pojęcie Jedwabnego Szlaku 
jest używane przez wszystkich, którzy zajmują się liczącymi ponad tysiąc lat kon-
taktami handlowymi między Państwem Środka a Zachodem”. Warto zauważyć, że 
nie istniał tylko jeden szlak jedwabny, „a raczej cała sieć łącząca Wschód z Zachodem 
oraz Północ z Południem. Był to wszechstronny układ swoistych powiązań między 
licznymi miastami, państwami i ludami; służyły one nie tylko pokojowemu handlo-
wi, ale często też najgorszym odmianom przemocy” – zob. H. Uhlig, Jedwabny szlak, 
tłum. J. Danecki, Warszawa 1966, s. 6 i 16. Zob. także: S.N.C. Leu, Places of Nesto-
rian Presence, Ways of Dissemination: Continental and Maritime „Silk roads” in China. 
W: Etappen der Globalisierung in christentumsgeschichtlicher Perspektive…, s. 39-58.
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i  religia. Badacz podkreśla, że Azja jest kontynentem najstarszych szla-
ków handlowych, w powiązaniu z którymi rozwijały się wartości du-
chowe, idee artystyczne i religijne. Były to relacje pomiędzy państwa-
mi, miastami i ludami, służące pokojowemu handlowi 2. Określenie 
„jedwabny szlak” wprowadził do powszechnego użycia baron Ferdi-
nand von Richthofen, niemiecki geograf i geolog, jako wynik swoich 
badań terenowych w zachodniej części Państwa Środka. Dzisiejsze ba-
dania dowodzą, że tych szlaków było wiele, a pomysłodawcami byli 
władcy Chin 3, ponieważ szlak rozpoczynał się w chińskim mieście 
Xi an 西安, a kończył w Wiecznym Mieście 4. „Jedwabny szlak” słu-
żył Chinom i – szerzej – Azji w wymianie towarów, w tym słynnego 
chińskiego jedwabiu chousi 絲綢, zwanego przez Rzymian materiałem 
luksusowym Sères. Niestety nie udało się żadnemu z badaczy ustalić, 
jakie były początki pierwszej karawany: „Nikt nie wie, skąd i kiedy 
wyruszyła z Chin na zachód pierwsza karawana towarowa” 5. Po pew-
nym czasie wymiana towarowa ustała i już od V wieku przez ok. 1000 
lat Europa nie utrzymywała żadnych stosunków z Chinami 6 i innymi 
państwami Dalekiego Wschodu. Z pewnością w poznaniu Chin dużą 
rolę odegrała książka Opisanie świata 7 wenecjańskiego podróżnika 
Marco Polo (1254-1324) 8, w której zawarł wiele nowych, nieznanych 
informacji o bogactwie i wielkości Państwa Środka 9. 
 Pierwszym Polakiem biorącym udział w poselstwie dyplomatycz-
nym na Daleki Wschód, któremu przewodził Giovanni da Pian del 
Carpine, był zakonnik franciszkanin brat Benedykt Polak, który w la-
tach 1232-1233 był prowincjałem zakonu franciszkańskiego w Polsce 10. 

2 A.T. Olmastead, Dzieje imperium perskiego, tłum. K. Wolicki, Warszawa 1974, 
s. 142.

3 W.M. Kozłowska, O istocie rytmu. Na pograniczach tańca, muzyki i poezji w antyku 
greckim, perskim i hinduskim, Kraków 2011, s. 25.

4 Chine, Europe, Amérique. Rencontres et échanges de Marco Polo à nos jours, red. 
Shenwen Li, Les Presse de L’Université Laval, Quebec 2009, s. 1-9.

5 A.T. Olmastead, Dzieje imperium perskiego…, s. 31.
6 M. Kałuski, Polska i Chiny 1246-1996…, s. 5.
7 Marco Polo, Opisanie świata, przeł. A.L. Czerny, Warszawa 1975.
8 Podróżnik przebywał na dworze cesarza Qubilaia 忽必烈 (1215-1294) i z pobytu 

tego sporządził raport. Zob. także: Li Zhi’an, La représentation de la Chine en Occident, 
Une nouvelle réflexion sur le séjour de Marco Polo en Chine. W: Chine, Europe, Amérique…, 
s. 21-23 – autor opisuje rolę, jaką odegrał Marco Polo w Chinach (Mes recherches sur le 
role joue par Marco Polo en Chine).

9 F.A. Platner, Gdy Europa szukała Azji…, s. 15.
10 M. Kałuski, Polska – Chiny…, s. 5.
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Poselstwo wyruszyło z Wrocławia przez Kraków i Łęczycę, Wołyń, na-
stępnie Mongolię i dotarło 22 lipca 1246 r. do letniej rezydencji wielkie-
go chana w Starej Ordzie, niedaleko Karakorum. 11 lipca tegoż roku 
jezuici zostali przyjęci na audiencji przez wielkiego chana. Otrzymując 
od niego listy, udali się w drogę powrotną do Lyonu, dokąd dotarli 
18 listopada 1247 r. Była to niewątpliwe pierwsza wyprawa europejska 
tak daleko w głąb Azji 11. 
 Brat Benedykt był pierwszym Polakiem, który znalazł się na obsza-
rze Chin, w północno-zachodniej części kraju – w Dżungarii 12. Miał 
możliwość oglądania dobrej jakości wyrobów chińskich, które cesarz 
chiński ofiarował Kujukowi – wielkiemu chanowi, koronowanemu 
24 sierpnia 1246 r. Po powrocie do ojczyzny polski misjonarz wraz 
z bratem Carpine spisał relację z tej podróży 13. W polskim przekładzie 
nosiła ona tytuł Podróż brata Jana de Piano Carpino i Benedykta Polaka 
1246 r. 14 – poświęcona była wspomnieniom z Chin i wzbudziła żywe 
zainteresowanie w Polsce 15. 
 Kroniki historyczne od czasu wyjazdu brata Benedyka Polaka 
w 1246 r. nie odnotowały wizyty w Państwie Środka żadnego innego 
Polaka, aż do XVII wieku. Kolejnymi przedstawicielami narodu pol-
skiego na chińskiej ziemi byli jezuici: Andrzej Rudomina, następnie 
Wojciech Męciński, który przebywał w Makao i na Tajwanie, Mikołaj 
Smogulecki i Michał Boym. Piątym polskim jezuitą był Jan Bąkowski 
(1632-1731), a szóstym i ostatnim w tamtym okresie – Tomasz Ignacy 
Dunin-Szpott 16. 
 Polskim jezuitom zawdzięczamy obszerne i rzeczowe relacje o Chi-
nach i Chińczykach w każdym wymiarze. To dzięki nim w piśmien-
nictwie chińskim pojawiły się pierwsze wzmianki o Polsce, a wśród 
XVIII-wiecznych map chińskich, które można oglądać w cesarskim 
muzeum w Tajpei, można zobaczyć mapę Polski 17. 
 W opisach relacji polsko-chińskich z XVII wieku została odnotowa-
na ciekawa wzmianka. Otóż polscy zbiegowie z Syberii w 1655 r. za-
łożyli nad Amurem osadę Jaksę (Ałbazin). Po upływie jakiegoś czasu 

11 Tamże, s. 6.
12 T. Słabczyński, Polacy w Chinach, „Wiadomości KAI” 7-13. 06. 1988.
13 Rękopisy podróżnicze Benedykta Polaka i G. Pian del Carpiny znajdują się 

w bibliotekach Paryża i Wiednia.
14 Książkę wydał Ignacy Danielewski w Chełmnie nad Wisłą w 1864 r.
15 M. Kałuski, Polska – Chiny…, s. 6.
16 O jego działalności wiemy bardzo niewiele.
17 M. Kałuski, Polska – Chiny…, s. 7.

Historia...12 
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otrzymali wiadomość w języku mandżurskim i polskim, że powinni 
poddać się Pekinowi. Wtedy Chińczycy nie mieli wśród siebie nikogo 
władającego językiem polskim. Można przypuszczać, że albo któryś 
Chińczyków nauczył się polskiego od Boyma czy Smoguleckiego, albo 
przebywał wówczas w Chinach Polak, którego nie odnotowały kroniki 
historyczne. Istnienie osady Jaksy datuje się na lata 1665-1674, zaś pol-
ska kolonia w Chinach istniała aż do 1900 r. 18

 W wieku XVII dzięki ożywionym kontaktom z Chinami powsta-
ło w Europie wiele kolekcji sztuki chińskiej 19. Takie zainteresowanie 
obserwować można było również w Polsce, gdzie wyższe warstwy 
miały dość ogólną wiedzę o Wschodzie. Informacje pochodziły przede 
wszystkim od jezuitów, którzy w owym czasie chrystianizowali Pań-
stwo Środka. Na ówczesnych dworach rozpowszechniano wiedzę o je-
zuickim wkładzie w rozwój nauk ścisłych 20 i o samym Dalekim Wscho-
dzie. Jedną z najobszerniejszych publikacji na ten temat była książka 
J.B. Benesiusa pt. Relacje powszechne 21, którą czytano w kolegiach jezu-
ickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Chociaż jezuitom zawdzię-
czamy najwięcej informacji o Chinach, nie byli oni jedynymi, którzy 
wówczas interesowali się Dalekim Wschodem 22. Znany ze swoich za-
interesowań Chinami był król Jan III Sobieski 23, podobne zaintereso-
wania zdradzali również jego dworzanie. A rozbudził je genialny jezu-
ita i uczony Adam Kochański (1631-1696), „miłośnik rzeczy chińskich”, 
który przebywał na dworze w charakterze królewskiego doradcy, ma-
tematyka i nadwornego bibliotekarza. Był on polskim orientalistą, 
znawcą sztuki i kultury chińskiej, polskim  sinologiem mieszkającym 

18 Tamże, s. 7.
19 S. Bednarski, Chiński list króla Jana III, „Przegląd Powszechny” 1933, nr 200, 

s. 531-532. Chińszczyzna była obecna w zamkach, pałacach i dworach polskich. 
Przykładem z mojej rodzinnej Żywiecczyzny może być zachowany w przyzamko-
wym parku Domek Chiński z drugiej połowy XVIII w. oraz chiński pawilon (za-
mek pierwotnie należał do Wielopolskich, a po 1772 r. – do Habsburgów) – por. 
M. Kałuski, Polska – Chiny…, s. 60 i 62.

20 W.M. Drzewieniecki, The Knowledge of China in XVII Century Poland as reflected 
in the correspondence between Leibnitz and Kochański, „Polish Review” R. 12 (1967), nr 3, 
s. 56-58.

21 J.B. Benesius, Relacje powszechne, Kraków 1609.
22 O Chinach wiedziano ogólnie, iż jest to kraj prowadzący wojny i otoczony mu-

rem chińskim – zob. J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, 
Warszawa 1960, t. 1.

23 Jan III Sobieski był pierwszym kolekcjonerem sztuki chińskiej w Polsce. Lubił 
też i znał geografię – zob. M. Jacoby, J. Markiewicz, J. Popkowska, Sztuka chińska 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2009.
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w kraju. Jan III Sobieski za pośrednictwem jezuitów utrzymywał kon-
takty z Ferdynandem Verbiestem 24 i Klaudiuszem Filipem Grimal-
dim 25. W swojej królewskiej bibliotece posiadał m.in. książkę o Chi-
nach autorstwa niemieckiego jezuity A. Kirchera, China Monumentis 
Illustrata (Amsterdam 1667). Gromadził również inne materialne do-
bra chińskie: obrazy, meble, szkatuły, porcelanę 26. Założył pawilon 
chiński w Wilanowie 27. Starał się o zdobycie zgody cara na przejazd 
polskich jezuitów przez Syberię do Chin, ponieważ dotarcie do Pań-
stwa Środka odbywało się od 1667 r. tylko drogą morską. Król, sławny 
zwycięzca spod Wiednia, korzystając z pośrednictwa wiceprowincja-
ła misji chińskiej, najprawdopodobniej w 1687 r. przekazał cesarzowi 
Kang-shi swój portret. Relację z audiencji u cesarza przesłał Verbiest 
królowi, zaś król w własnoręcznym liście 28 z 1688 r. poinformował Ver-
biesta o pokonaniu tureckiej potęgi. Sobieski, będąc świadomy wpły-
wu jezuitów w Chinach, sam interesował się misjami jezuickimi. Nie 
jest przypadkiem, że generał jezuitów Tyrs Gonzalez napisał do króla 
Jana III 5 sierpnia 1690 r., powołując się na ogromne doświadczenie 
przebywającego w Chinach Klaudiusza Filipa Grimaldiego 29. W la-
tach 1691-1698 Kochański utrzymywał ożywione kontakty z Leibni-
zem (1646-1716) 30, ponieważ obaj uczeni pragnęli  zastosować chińskie 

24 Ferdynand Verbiest S. J. (1623-1688). Jesuit Missionary, Scientist, Engineer and Dip-
lomat, red. J.W. Witek, Monumenta Serica XXX, Steyler Verlag, Nettetal 1994. Jest to 
jedna z najdokładniejszych publikacji poświęconych F. Verbiestowi.

25 H. Zhenhua, Verbiest and Sino-Russian Relations. W: F. Vebiest S. J. (1623-1688). 
Jesuit Missionary…, s. 292. Grimaldi (1639-1712) po raz pierwszy przybył do Chin 
w 1671 r. W 1689 r. w Rzymie spotkał Leibniza i powrócił do Państwa Środka 
w 1690 r. Został superiorem misji jezuickiej w Chinach, zmarł w Pekinie.

26 Niestety po śmierci króla z bogatego zbioru chińskiego nic się nie zachowało. 
Całość została rozdzielona między królewskich synów.

27 Pałac w Wilanowie, zbudowany w drugiej połowie XVII w., stał się pierwszym 
„muzeum” sztuki chińskiej w Polsce. Oprócz wspaniałych orientaliów tureckich 
i perskich (będących łupami ze zwycięskiej bitwy Sobieskiego z Turkami pod Wied-
niem w 1683 r.) znajdowały się tu także rekwizyty reprezentujące kulturę artystycz-
ną Chin. Było to zgodne z duchem XVII-wiecznej Europy, owładniętej swoistą modą 
na chińczyznę, tzw. Chinoiserie – zob. K. Jerzmanowska, M. Żukowska, Osobliwości 
Dalekiego Wschodu w historii kolekcji Wilanowa, Warszawa 1993.

28 List zachował się w oryginale w Archivum Historicum Societatis Iesu w Rzymie – 
zob. W. Gramatowski, Giovanni Sobieski e la Compagnia de Gesù. La corrispondenza con-
servata nell’ARSI: 1670-1694, AHSI, 56 (1987), s. 289-290.

29 Tamże, s. 289-290.
30 Leibniz był pierwszym europejskim myślicielem, który otworzył drzwi filo-

zofii chińskiej przed elitą intelektualną swojego kontynentu. Kolejnym był Hegel 
(1770-1831) z paradygmatem Orientu, chociaż sam uważał, że filozofia ma swoje 
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zdobycze kulturowe 31 w takich dziedzinach naukowych, jak: rozwój 
przemysłu, porcelana, barwienie jedwabiu, poznanie języka, chronolo-
gii, geografii itd. 32

 Zachód w XVII wieku z uznaniem spoglądał na Polskę, która tak 
doskonale zorientowana była w sytuacji w Chinach. Była to również 
niewątpliwa zasługa jezuitów. Nic dziwnego, że sam Leibniz pro-
sił Kochańskiego w liście z grudnia 1691 r. o najnowsze informacje 
w sprawach chińskich 33. Król Sobieski i Kochański posiadali znaczącą 
wiedzę na temat Chin – nie tylko od jezuitów wracających z Państwa 
Środka, ale również od posłów moskiewskich, przebywających tam 
z misją 34. Kochański, niezwykły pasjonat Chin, w swoim prywatnym 
archiwum posiadał nawet mapę Chin 35. W taki oto sposób w 1691 r. zo-
stała nawiązana korespondencja pomiędzy Leibnizem a Kochańskim 
dotycząca Chin. Leibniz nakłaniał Kochańskiego, aby przyjechał do 
Polski (miał jechać przez Śląsk) na wspólne colloquium do Wrocławia, 
w którym miał wziąć udział również Andreas Müller, który też znał 
Kochańskiego z wcześniejszej korespondencji 36. Z kolei Kochański wy-
korzystywał znajomość z Leibnizem, by poszerzyć swoją wiedzę na te-
mat Państwa Środka. Oczekiwał od niego pośrednictwa w kontaktach 
z Grimaldim 37, którego prosił o nadsyłanie nowych informacji o kultu-
rze chińskiej, językach, ludach; o wszystkim, cokolwiek interesującego 

początki w Europie – por. A. Ghiglione, Représentations de la pensée philosophique chi-
noise dans le monde occidental. W: Chine, Europe, Amérique…, s. 56-58. Zob. także: 
G.F. Leibniz, Novissima Sinica (1697). Das Neueste von China, with supplementary doc-
uments, translated and annotated by H.G. Nesselrath and H. Reinbothe, reprint from 
the edition of 1979 with Preface, and updated Bibliography and Index by G. Paul and 
A. Grünert, Munchen: Iudicium Verlag, 2010.

31 Zob. W. Reinhard, Bornierter Blick? Jesuitenmissionen und die gegenseitige Wahr-
nehmung von China und Europa…, s. 314-326.

32 Zob. B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii 
i nauki w Polsce XVII wieku, Kraków 2004, s. 409.

33 List G.W. Leibniza do A. Kochańskiego, Hanower, XII 1691. W: A. Siemiginow-
ska, Corespondance antre Kochański et Hevelius, Bibl. Nat. Paryż XIV, rkps, k. 197-199, 
nr 116.

34 B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 410.
35 List A. Kochańskiego do Leibniza, Warszawa, 18 I 1692. W: tamże, s. 234.
36 List G.W. Leibniza do A. Kochańskiego, Hanower, XII 1691. W: tamże, nr 116.
37 Niezwykle interesujący i pasjonujący list naukowy Leibniza do Grimaldiego 

o Chinach, składający się z dwóch części: cz. I: Letter to Father Grimaldi (1692), cz. II: 
The Secret of Creation (1697) – por. J. Ching, W.G. Oxtoby, Moral Enlightenment Leibnitz 
and Wolff on China, red. R. Malek, Monumenta Serica XXVI, Sankt Augustin, Steyler 
Verlag, Netteal 1992, s. 61-76.
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napotka na swojej drodze 38. Nad całością korespondencji czuwał sam 
król Sobieski, który zachwycony był przychylnym nastawieniem do 
chrześcijaństwa cesarza Kang-shi. Kochański, mając poparcie króla 
w sprawach chińskich, żywił nadzieję, że dokona się wspólna wymia-
na naukowa między Europą a Chinami, która przyniesie obopólną 
i powszechną korzyść 39. Przebywając w Cieplicach, Kochański z entu-
zjazmem, z pasją naukowca, kontynuował swoje badania 40. Po śmier-
ci Jana III Kochański i Leibniz nadal korespondowali ze sobą. Leibniz 
w kwietniu 1697 r. napisał do Kochanskiego, dołączając swoje małe 
dziełko Novissima Sinica, w którym, opierając się na przekazie jezui-
ty Josepha Suariusu, pisał o edykcie cesarskim z 1692 r., zatwierdza-
jącym oficjalnie chrześcijaństwo w Chinach, a także dołączył list Gri-
maldiego, opisujący pewne aspekty historii Chin. Leibniz zachwycił 
się kulturami Euro-Azji, licząc na obopólne ubogacenie. Wyrażał po-
gląd, że do Europy powinni przybyć misjonarze chińscy, aby uczyć 
Europejczyków zasad moralności 41. Kochański, odpowiadając Leibni-
zowi, żałował, że z Müllerem nie udało się wykonać zaplanowanego 
pomysłu, jakim było stworzenie katalogu układu znaków chińskich. 
Uważał, że Müller przesadzał w ocenie stopnia trudności jego wyko-
nania 42. W innych 26 punktach zawartych w liście do Leibniza (który 
za jego pośrednictwem miał być przekazany jezuicie Joachimowi Bou-
vetowi) Kochański m.in. opisywał zjawisko zorzy. Wydawało mu się, 
że jego źródłem jest odbicie światła słonecznego od oceanów i chciał 
posiąść wiedzę, czy to światło można zaobserwować w Moskwie lub 
w Chinach. Zaproponował też zbadanie w Pekinie zmian deklinacji 
magnetycznej celem porównania jej z europejską 43. Pozostałe zagad-
nienia dotyczyły spraw technicznych i materialnych 44. 29 maja 1698 r. 
Leibniz przekazał Kochańskiemu list pisany nie przez Bouveta, po-
nieważ ten przygotowywał się do drogi, ale przez Karola Le Gobiena. 

38 List A. Kochańskiego do Leibniza, Warszawa, 18 I 1692. W: A. Siemiginowska, 
Corespondance antre Kochański et Hevelius…, nr 118.

39 Tamże, nr 125. Zob. K. Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Wroc-
ław i in. 1991, s. 184-185.

40 B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 411.
41 List Kochańskiego do Leibniza, Cieplice, 29 V 1697. W: A. Siemiginowska, Co-

respondance antre Kochański et Hevelius…, nr 152.
42 Tamże, nr 152. Zob. K. Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych…, 

s. 186.
43 B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 413.
44 List G.W. Leibniza do A. Kochańskiego, Paris, 15 V 1698. W: A. Siemiginowska, 

Corespondance antre Kochański et Hevelius…, nr 158.
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Dziesięciopunktowa odpowiedź była niestety zbyt pobieżna i nie za-
dowoliła Kochańskiego. Były tam też spisane przez Leibniza instrukcje 
dotyczące sposobu wyrabiania chińskiej porcelany oraz informacje na 
temat chińskich obserwacji eklipsy. Jako filozof, pytał Leibniz Kochań-
skiego o jego zdanie na temat nurtującego go problemu lingwistyczne-
go: „Czy Chińczycy tworzą wyrazy z monosylab i potrafią za pomocą 
niewielu słów powiedzieć bardzo dużo?” 45. Polski jezuita, mając do-
stęp do zasobów biblioteki królewskiej w Warszawie, znalazł w dziele 
Confucius Sinarum Philosophicus, wydanym w Paryżu w 1687 r., stwo-
rzoną przez Coupleta tablicę chronologiczną o Chinach, zatytułowaną 
Tabula chronologica Monarchiae Sinicae. Ponadto rozważał datę narodzin 
Jezusa w chronologii chińskiej, opierając się na dziełach Dominika Ga-
bianiego i Christiana Menzeliusa, uwzględniając zarówno różnicę cza-
su pomiędzy Jerozolimą a Chinami, jak i podział czasu na tygodnie 
i 7 dni 46. Bouvet z Pekinu napisał do Kochańskiego 20 września 1699 
r., tłumacząc się, że jeszcze nie miał sposobności zająć się poruszanymi 
przez niego kwestiami, oraz obiecując, że zrobi to z pomocą swoich 
współbraci jezuitów. 
 Leibniz wysoko cenił wiedzę Kochańskiego na temat osobliwości 
chińskiego świata. Nie omieszkał wyraźnie tego zaznaczyć w swoim 
dziele Novissima Sinica, informując o postępującym procesie wprowa-
dzania chrześcijaństwa w Chinach. Wiadomości dostarczał mu słynny 
matematyk hrabiego Clary (Comitis Clary mathematico) 47 – „ozdoba za-
konu jezuickiego, Adam Adamandy Kochański” 48. 
 Już ten krótki przegląd pozwala przedstawić Kochańskiego jako 
jezuitę świetnie zorientowanego w sprawach chińskich, które tak 
niezwykle intrygowały Europę w XVII wieku. Kochańskiego można 
porównać do wspomnianego niemieckiego jezuity Kirchera, typowe-
go profesora gabinetowego, który dzięki korespondencji m.in. z Boy-
mem i innymi naukowcami znacznie przybliżył Europie obraz Chin. 
Kochański wspominał też o zielonej herbacie chińskiej i jej wpływie 

45 Cyt. za: B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 414. Zob. także: A. Siemigi-
nowska, Corespondance antre Kochański et Hevelius…, nr 158.

46 B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 414.
47 List J. Bouveta do A. Kochańskiego, Peking, 20 IX 1699. W: A. Siemiginowska, 

Corespondance antre Kochański et Hevelius…, nr 163. Zob. także: K. Targosz, Jan III So-
bieski mecenasem nauk i uczonych…, s. 304. Comitis Clary mathematico – zapewne Ko-
chańskiego nazwał tak Leibniz.

48 Za: B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 415. Zob. także: D.F. Lach, 
The Prefa ce to Leibnitz. Novissima Sinica. Commentary, Translatio, Text, Honolulu 1957.
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na zdrowie człowieka, jak również o ryżu, z którego produkuje się al-
kohol 49. Był niezwykłym polskim jezuitą, wszechstronnie wykształco-
nym, który wyjątkowo głęboko drążył sprawy chińskie. Przyczynił się 
do znacznie lepszego poznania Państwa Środka, zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. Chociaż sam nie napisał żadnego dzieła poświęco-
nego Chinom, to jednak dostarczył Müllerowi, a później Leibnizowi, 
cennych materiałów orientalistycznych i językoznawczych, które zo-
stały wykorzystane w ich publikacjach 50. Grimaldi, Müller, Leibniz 
i Kochański rozwinęli ideę kulturalnej wymiany pomiędzy Wschodem 
i Zachodem 51. Leibniz powiedział: 

W wymianie dla wielkich europejskich nauk matematycznych Chińczycy 
mogliby uczyć Europejczyków naturalnych arkanów, które obserwowali 
przez całą swoją długą historię 52. 

 Na skutek kulturowego oddziaływania Francji na Polskę w XVII 
wieku wspomniana moda na chinoiserie 53, obecna tam w dużo więk-
szym stopniu, budziła coraz wyraźniejsze zainteresowanie i wśród 
Polaków – najpierw tych najzamożniejszych, następnie i średnio-
zamożnych, ponieważ ludzie wykształceni bardziej interesowali się 
nowościami, odkryciami i byli żądni poznania nowych krajów 54. Czę-
sto czytaną i wznawianą wówczas książką była Kronika wszystkiego 
świata 55 Marcina Bielskiego, który wyżej stawiał Chiny niż państwo 
tureckie. 
 Nietrudno zauważyć, że wpływ kultury chińskiej na kulturę pol-
ską w XVII wieku był znaczny. Przy czym należy zaznaczyć, że był to 
wpływ bez udziału samych Chińczyków, co dobitnie świadczy o wiel-
kości cywilizacji Chin oraz atrakcyjności, jaką się cieszyła w Europie 56. 

49 List Kochańskiego do Leibniza, 26 VI 1697. W: A. Siemiginowska, Corespondan-
ce antre Kochański et Hevelius…, nr 154.

50 B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 416.
51 H. Zhenhua, Verbiest and Sino-Russian Relations…, s. 292.
52 D.E. Mungello, Leibnitz and Confucianism: The Search for Accord, Honolulu 1977, 

s. 33.
53 J. Tazbir, Moda na chińszczyznę w Polsce w XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki 

i Kultury” R. XI (1949), z. 3-4, s. 382-392.
54 W. Odyniec, J. Włodarski, Znajomość cywilizacji chińskiej w Polsce do końca XVIII 

wieku. W: Chiny w oczach Polaków…, s. 68.
55 M. Bielski, Kronika to jest historia na sześć wieków a cztery monarchie rozdzielona, 

Kraków 1564, s. 269.
56 W. Odyniec, J. Włodarski, Znajomość cywilizacji chińskiej w Polsce…, s. 109.
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Natomiast teza o wyższości cywilizacji europejskiej nad chińską wy-
daje się zbyt krucha i trudna do obronienia. Chociaż homo europeus ze 
swoim europocentryzmem i etnocentryzmem może być przekonany 
o wyższości swojej chrześcijańskiej, europejskiej kultury, to jednak 
homo sinicus uczy nas, że chińskie „społeczeństwo i ja” jest bardziej po-
trzebne człowiekowi, aniżeli europejskie „ja i społeczeństwo”.

3.2. Poszukiwania sposobu dotarcia do Chin 
za panowania Jana III Sobieskiego

Polska – podobnie zresztą jak prawie cała Europa – już od czasów 
średniowiecza przyglądała się z zaciekawieniem Dalekiemu Wscho-
dowi, w tym także Chinom. W wieku XVII zaintresowania te znacz-
nie się nasiliły, pociągając za sobą potrzebę znalezienia skutecznych 
sposobów dotarcia do Państwa Środka. Z perspektywy Polaków najko-
rzystniejszą wydawała się droga przez Carstwo Rosyjskie. Nic dziw-
nego zatem, że polscy władcy zabiegali u cara o zgodę na korzysta-
nie z tego traktu. Na uzyskaniu takiego pozwolenia na przejazd przez 
Syberię polskich handlarzy i jezuitów szczególnie zależało Janowi III 
Sobieskie mu – królowi posiadającemu sporą, jak na tamte czasy, wie-
dzę o Chinach i w wyjątkowym stopniu zaangażowanemu w promocję 
chińskiej kultury oraz języka. 
 Pierwsza jezuicka próba przetarcia szlaku przez Syberię do Chin, 
podjęta w 1667 roku, zwieńczona została sukcesem 57. Jednak wszyst-
kie następne wyprawy jezuitów polskich kierujących się do Chin 
przez państwo moskiewskie zakończyły się niepowodzeniem: Konrad 
Terpi łowski (1654-1714), wysłany na misję chińską w 1688 roku, zo-
stał zatrzymany na terytorium rosyjskim i zawrócony do kraju w 1690 
roku, z kolei Ignacy Franciszek Zapolski (1645-1703), skierowany do 
Chin w 1689 roku, nie mogąc kontynuować swojej ekspedycji wskutek 
sprzeciwu cara, przedostał się do Persji 58. 
 Poszukiwania najkrótszej, transsyberyjskiej drogi z Polski do 
Chin nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Rosjanie nie pozwala-
li na wolny tranzyt przez swoje terytorium nawet w czasach pokoju 

57 Zob. B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 409.
58 M. Bednarz, Ignacy Zapolski, dyplomata i misjonarz w Persji. W: F. Plattner, Gdy 

Europa szukała Azji…, s. 371-386; J. Krzyszkowski, Enre Vaarsovie et Ispahan, „Archi-
vum Historicum Societatis Iesu” 1949, nr 18, s. 85-117.
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 Grzymułtowskiego z 1696 roku. Przyczyną odmownych decyzji z ich 
strony mógł być fakt, że sporą część tatarsko-chińskich terenów utracili 
i mogli nie chcieć, aby sprawa ta stała się znana Polakom i Zachodowi. 
Co więcej, byli również przeciwni jakiejkolwiek korespondencji pomię-
dzy Moskwą i Warszawą 59. Niestety, pomimo starań podjętych przez 
jezuitów przy udziale posłów polskich oraz carskich sprawa nie posu-
nęła się do przodu. Zamiarowi pójścia na pewne ustępstwa zdecydo-
wanie sprzeciwił się patriarcha Moskwy, zaklinając cara, by takiego pla-
nu absolutnie nie zatwierdzał. W 1689 roku, po przewrocie w Moskwie, 
władzę objął siedemnastoletni Piotr. Patriarcha Joachim wykorzystał tę 
szansę i wymusił na młodym władcy decyzję związaną z definitywnym 
usunięciem z terytorium rosyjskiego jezuitów, którzy wówczas nie mie-
li już odpowiednich protektorów. Taki był koniec stałej misji jezuitów 
w Moskwie 60. 
 Tymczasem zainteresowanie Chinami nie malało. Jednak w związ-
ku negatywnym rozwiązaniem kwestii budowania swoistego kanału 
tranzytowego na Wschód, biegnącego przez państwo moskiewskie, je-
dyną możliwością dotarcia do wymarzonego celu pozostawała droga 
morska przez Indie, biorąca swój początek w którymś z portów Eu-
ropy południowej. Wśród jezuitów polskich XVII wieku chętnych do 
wzięcia udziału w takiej ekspedycji nie brakowało. Niestety, pomimo 
wielu próśb składanych na ręce zakonnych zwierzchników, tymi wy-
branymi mogli być tylko nieliczni – m.in. Andrzej Rudomina, Michał 
Boym, Jan Mikołaj Smogulecki. Na tym większe uznanie zasługuje za-
tem wkład wniesiony w chrystianizację Państwa Środka przez taką za-
ledwie garstkę polskich jezutiów. 

3.3. Indipetae: prośby i motywacje jezuitów polskich 
starających się o wyjazd do Chin

W czasie naukowego opracowywania historii życia trzech znamieni-
tych jezuitów – Rudominy, Boyma i Smoguleckiego – w naturalny spo-
sób zrodziły się pytania o motywację ich działań. Dlaczego pragnęli 
stać się misjonarzami właśnie w Chinach? Czy trudno było otrzymać 
pozolenie na taki wyjazd? Jaka była polityka personalna w zakonie 

59 B. Lisiak, Adam Adamandy Kochański…, s. 411.
60 J. Paszenda, Misja jezuicka w Moskwie (1686-1689). Dokumenty, „Nasza Prze-

szłość” 2003, nr 99, s. 379-403.
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jezuitów w XVII wieku? Pomocne w udzieleniu odpowiedzi na te py-
tania mogą być Indipetae – zbiór listów będących swoistymi podania-
mi zawierającymi umotywowaną prośbę o wyjazd. Pozwalają nam 
one zrekonstruować klimat duchowy otaczający przyszłych badaczy 
wschodnich cywilizacji, a także stan ich umysłu (świadomość powo-
łania do wielkich rzeczy, chęć służenia ludzkości, ambicje, marzenia, 
poczucie wyjątkowości itp.) zdradzany w początkowej fazie obiera-
nej przez nich życiowej drogi. Przy okazji niejako są również świade-
ctwem rodzenia się orientalizmu i nowego europejskiego mitu – Czło-
wieka Wschodu – z całym zespołem jego charakterystycznych cech. 
 Większość petycji dotyczyła Indii, stąd powszechnie stosowano 
nazwę pochodzącą od sformułowania ad Indiam petentes, a w skrócie 
przyjęła się nazwa Indipetae 61. W niniejszej pracy przywoływane będę 
tylko te listy, które dotyczą wyjazdów do Chin. To niezwykle cenne 
źródło wiedzy na temat działalności misyjnej jezuitów przechowywa-
ne jest w Archivum Romanum Societatis Iesu 62 w Rzymie. Tworzące zbiór 
listy to często wielokrotnie ponawiane prośby tych samych zakonni-
ków kierowane bezpośrednio do generała zakonu. Ukazują one moty-
wacje i cele młodych jezuitów, którzy będąc w trakcie formacji, zapa-
łali pragnieniem ofiarowania swojego życia misyjnej służbie w Indiach 
z możliwością pracy w krajach ościennych lub w konkretnym innym 
kraju azjatyckim. 
 Listy polskich i litewskich jezuitów przechowywane są w dzia-
le ARSI Pol. 77-78 i 79 63. Dzięki zachowanym dokumentom możemy 
rzeczywiście prześledzić motywy, którymi kierowali się misjonarze 
pragnący podjąć się kosztownej wyprawy do Chin. Generał jezuitów 
często odrzucał prośby, chociaż do tych wyjątkowych misji zazwy-
czaj zgłaszały się wybitne jednostki. Na podstawie Encyklopedii wie-
dzy o jezuitach… oraz opracowania Duc Ha Nguyena 64 można wyłonić 
114 autorów korespondencji. W Encyklopedii… zostały przedstawione 

61 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 228.
62 W Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Rzymie znajduje się dział Polonica, 

por. S. Bednarski, Polonica w archiwach jezuickich, Warszawa 1935, s. 158. Wspomina 
o nich S. Załęski – tegoż, Jezuici w Polsce…, t. 2, s. 585, t. 3, s. 892-894.

63 ARSI. Zestaw Pol. 79 zawiera 229 listów, natomiast Pol. 77-78 zawiera 8 listów. 
Por. A.P. Bieś SI, L. Grzebień SI, M. Inglot SI, Polonica w Archiwum Rzymskim Towa-
rzystwa Jezusowego. W Indipetae napisanych przez Polaków znajduje się tylko 237 li-
stów, co stanowi ok. 1,5% wszystkich listów Indipetae napisanych do momentu ka-
saty zakonu.

64 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 126.
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biogramy 110 z nich. Biorąc pod uwagę wiek autorów, można ustalić, 
że pisali listy, mając średnio po 34 lata. Najmłodszy z nich, Święto-
sław Zygmunt Niwicki (1640-1702), miał 16 lat, gdy pisał swoją prośbę 
o wyjazd, zaś najstarszy, Ignacy Józef Diertins (1626-1642), miał 63 lata, 
gdy prosił o zgodę na wyjazd do Indii. Chociaż był prowincjałem pro-
wincji polskiej (1689-1691), zarówno on, jak i Niwicki nigdy na misje 
nie pojechali. 
 Podana średnia wieku, 34 lata, dowodzi, że o wyjazd starali się je-
zuici już wykształceni i odpowiednio uformowani, a także w pełni 
zdrowia, co miało znaczenie w związku z koniecznością przebywania 
w odmiennych warunkach klimatycznych. 
 Niektórzy napisali po kilka i więcej listów. Wyjątkowym rekordzi-
stą był Paweł Kostanecki 65, który napisał 15 petycji. Ciekawostkę sta-
nowi list Marcina Hińczy z Półtuska (1641) 66, znajdujący się w zbiorze 
Indipetae, który nie prosi o pozwolenie na swój wyjazd, ale o wyjazd 
Michała Boyma, który zresztą także sam napisał własnoręcznie 10 pe-
tycji 67 do generała. Statystyka zawartej w Indipetae korespondencji do 
generała przedstawia się następująco: najwięcej listów to prośby o wy-
jazd do Indii (89 listów, 37%), do Chin (60 listów, 24%) i Japonii (13 lis-
tów, 5%). Uwzględniając Indie, Chiny i Japonię, możemy powiedzieć, 
że do tych krajów wyjechało aż 70% autorów 68. Zwykle objętość listu 
do generała nie przekraczała 2-3 stron, na których prezentowano po-
wody wyjazdu. 
 Pragnienie udania się na misje rodziło się pod wpływem lektury 
czytanek, książek, broszurek, zapisków samych misjonarzy, a tak-
że ich przekazów ustnych. Wyjątkową popularnością cieszyła się Ja-
ponia, która znana była z krwawych prześladowań, szczególnie pol-
skiego męczennika jezuickiego, Wojciecha Męcińskiego. Męczeństwo 
za wiarę, zarówno w Japonii, jak i później w Chinach, oraz prześla-
dowania zapładniały wyobraźnię zakonników, w których budziło się 
pragnienie naśladowania męczenników. Nie bez znaczenia była też 
ciekawość świata i chęć odkrywania egzotyki. Wiedzę o tych nowych 
miejscach czerpano z odpowiednio wyselekcjonowanych książek, wy-
danych pierwotnie po łacinie, włosku czy portugalsku i tłumaczonych 

65 ARSI, Pol 79, k. 105-105v, 107-107v.
66 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 127.
67 Okaże się, że cierpliwość i wytrwałość połączona z uporem przyniosą w przy-

padku Michała Boyma piękne owoce naukowe i misyjne.
68 Tamże, s. 132.
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na język polski, które w postaci przekładów trafiały do większej liczby 
polskich odbiorców, pobudzając ducha młodych kandydatów na jezu-
itów, a także tych, którzy byli już w trakcie formacji zakonnej. 
 Począwszy od XVII wieku, Azja była coraz bardziej odkrywana. Je-
zuici, podążając za ówczesną tendencją ogólnoeuropejską, także pro-
pagowali misje, również te, jak na tamte czasy, egzotyczne, jeszcze tak 
mało znane w Polsce misje dalekowschodnie. Wiedza o możliwościach 
pracy ewangelizacyjnej na Dalekim Wschodzie przychodziła do Polski 
głównie poprzez osobiste relacje misjonarzy jezuickich, pracujących 
na tamtych terenach. Popularyzowanie tej wiedzy w kolegiach jezui-
ckich, w których podczas posiłków czytano broszury misyjne, owoco-
wało rozbudzeniem wśród jezuickich wychowanków pragnienia pod-
jęcia takich wyzwań, czego następstwem było wstępowanie do zakonu 
z myślą wyjazdu na misje dalekowschodnie. 
 Szczególną popularnością cieszył się w owym czasie datowany na 
1611 r. przekład z języka włoskiego, zatytułowany Nowiny abo Dzieje 
Dwuletnie z Iaponu y z Chiny, Krain Poganskich, Nowego Świata. Przez 
List X. Iana Rodriguesa, Matthusza Ricciego Societatis Iesu, Roku Pańsk: 
1606 y 1607 do Przewielebnego Oyca Claudiusa Aquavivy, tegoż zakonu 
Generała opisane; A teraz z Włoskeigo na polskie przez X. Szymona Wy-
sockiego tegoż też wezwania przetłumaczone. Z dozwoleniem Starszych. 
W Krakowie, w Drukarni Jana Szarfffenbergera roku Pańskiego 1611 69. 
Pierwsza część listu dotyczyła Juana Rodrigueza, druga zaś prezen-
towała roczny raport Ricciego, obrazujący sytuację misji w Chinach 
w latach 1606-1607. List Matteo Ricciego 70 pisany był w Nanjing i da-
towany jest na 18 października 1607 r. Autor listu dosyć dokładnie 
informuje o działalności jezuitów w Chinach, zaznaczając na począt-
ku, że przez dwa lata nie miał możliwości wysłania go, ponieważ 
nie przypłynął statek z Indii, który mógłby zabrać korespondencję. 
Kolejne fragmenty listu ukazują poszczególne rezydencje jezuickie: 
w Xianchei, w Nanjingu,  Nanchianie i Pekinie. Treść listu informu-
je dokładnie, że w 1606 r. ochrzczono 36 osób, zaś w 1607 r. jezuici 

69 Tamże, s. 144. Zob. także: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jé-
sus…, t. 6, s. 1794. Zob. także: Matteo Ricci, Dieci capitoli di un uomo strano [Jiren shipian
畸人十篇], red. W. Suna i F. Mignini, Macerata 2010, s. 1-415 (Chinese text at the left 
page, reproducing the Tianxue chuhan edition 1626, and Italian translation at the 
right page).

70 Cenne wiadomości nt. działalności pierwszych jezuitów w Chinach znajdują 
się w: M. Ricci S.I., Opere Storiche, Macerata 1911.
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ochrzcili aż 142 osoby 71. Nie była to może zbyt imponująca liczba – 
w porównaniu z dokonywanymi w tym czasie chrztami w Europie – 
ale biorąc pod uwagę fakt, że był to kraj niechrześcijański, oraz że 
w tamtym czasie było tam tylko trzech ojców misjonarzy, jeden brat 
zakonny i dwóch chińskich nowicjuszy, było to duże osiągnięcie, spory 
sukces, jak na początek misji chińskiej. Również interesujący wydaje 
się przesłany generałowi zakonu raport Nicholasa Trigaulta na temat 
misji chińskiej w latach 1610-1611, opisujący kraj od strony geograficz-
nej, z którego czytelnik polski dowiaduje się o Stanie Swietckim Chineń-
skim, z uwzględnieniem systemu funkcjonowania państwa, wyborze 
króla, sądownictwa, podatków, a także o murze chińskim na „czterysta 
y pięć mil hiszpańskich” 72. W innym miejscu pojawia się informacja, że 

w tym królestwie żadnego Szlachectwa nie masz, iedno który go sobie 
każdy nauka zdobędzie. Z samych Literatów rozmaite urzędniki obieraią 
w czym wielkie pilności y ostrożności używają, aby się zdrada abo pomył-
ka nie znalazła 73.

Czytając opis Chin, czytelnik odnosi wrażenie, że jest to kraj miodem 
i mlekiem płynący:

Wszelako zboża, które u nas w Europie ziemia rodzi, iest wielki aż nazbyt 
dostatek, ale ryżu naywięcey, bo to każdodzienna uboższych karma. Ja-
rzyn rozmaitych więcey rodzaiów y więcey obfitości niż w Europie. […] 
A nadto dziesięć rodzaiów owoców we wszyskiey Europie niewidanych 
a u nich się nayduią. Żniwo dwakroć y trzykroć do roku dostawa. Miast 
ma murowanych tysiąc pięcset pięćdziesiąt y siedm. Jedwabiu niezmierna 
mnogość tak iz nie tylko gotowe, chociayże dawnego y zestarzałego po-
koia zażywaią, więcej niż po dziesięckroć sto tysięcy Krol Chineński ma 74. 

Autor przedstawił Chiny tak, jak sam je postrzegał. Uwzględnił pozy-
cję cesarza, który dla Chin był jedynym bogiem, wierzącym tak samo 

71 Zob. D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 144. Zob także: 
Nowiny abo Dzieje Dwuletnie z Iaponu y z Chiny, Krain Poganskich, Nowego Świata. Przez 
List X. Iana Rodriguesa, Matheusza Ricciego Societatis Iesu, Roku Pańsk: 1606 y 1607 do 
Przewielebnego Oyca Claudiusa Aquavivy, tegoż zakonu Generała opisane, a teraz z Wło-
skiego na polskie przez X. Szymona Wysockiego tegoż też wezwania przetłumaczone. Z do-
zwoleniem Starszych. W Krakowie, w drukarni Jana Szarffenbergera roku Pańskiego 
1611, s. 5-6.

72 Nowiny abo Dzieje Dwuletnie z Iaponu y z Chiny…, s. 6.
73 Tamże, s. 7.
74 Tamże, s. 7-8.
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w zabobony, jak pozostali Chińczycy 75. Zauważył, że pragnęli oni bar-
dziej życia ziemskiego, aniżeli wiecznego, co niewątpliwe stanowiło 
poważną przeszkodę w ewangelizacji Chin. Wspominał też o surowo-
ści sądów i kar. Dostrzegał brak misjonarzy. W tamtym czasie było ich 
20, w tym dwóch odeszło już po nagrodę do Pana, pozostało 11 z Euro-
py i siedmiu braci koadiutorów (Coadiutores temporales) – rodzimych 
Chinczyków. Był to zresztą nieustanny problem misji chińskiej: „brak 
misjonarzy i wsparcia finansowego” 76.
 Jezuici od początku misyjnej posługi w Chinach wykazywali się 
niezwykłymi umiejętnościami akomodacyjnymi. Przejawiało się to 
w tym, że potrafili dostosowywać się do obyczajów chińskich, nie ła-
miąc jednak przy tym zasad nauki chrześcijańskiej. Stosowali znaną 
zasadę tantum quantum – o tyle, o ile służyło to dobru wspólnemu i na 
ile można było przyjąć obyczaje kultury chińskiej oraz włączyć je do 
chrześcijaństwa. Pozwalali na kult przodków, który w ich przekonaniu 
nie miał charakteru religijnego. Często jednak interpretowano to ina-
czej i misjonarze musieli się niejednokrotnie z tego rodzaju poczynań 
tłumaczyć w Makao i w Rzymie. Próbowali wykorzystać teologię ro-
dzimą, która wyrażała wiarę Kościoła lokalnego według zwyczajów, 
języka i kultury danego miejsca, a która jest przede wszystkim teologią 
Kościoła. Innymi słowy, jest to wiara Kościoła uniwersalnego, w da-
nym, określonym miejscu rozumiana jako asymilacja. Jakość teologii 
rodzimej zależy od dwóch warunków: wierności Kościołowi uniwer-
salnemu oraz związku z Kościołem lokalnym. Wprowadzanie chrześ-
cijaństwa nie było jednak zadaniem łatwym. Jedną z przeszkód był 
brak przyległości pojęć teologicznych i filozoficznych. Odwołujące się 
do filozofii greckiej takie terminy, jak byt czy akt, nie miały odpowied-
ników w filozofii chińskiej. W niej używano pojęcia ben, które dosłow-
nie oznacza drzewo, a w sensie pierwotnym – korzeń drzewa. Dlatego, 
aby wyjaśnić początek i przeznaczenie, koncepcję świata, chińscy filo-
zofowie używali symbolu drzewa, a egzystencję człowieka przedsta-
wiano za pomocą obrazu korzenia. Wobec tych ograniczeń językowo-
-pojęciowych nie dziwi fakt, że jezuici tworzyli nowe słownictwo 
teologiczno-filozoficzne, mające swoje źródło w kulturze chińskiej. 
 Przyczyn pisania Indipetae można doszukiwać się także w popular-
ności menologium. Były to żywoty świętych, błogosławionych i męczen-
ników z różnych prowincji Towarzystwa Jezusowego, które wysyłano 

75 W historii Chin zabobony zawsze miały swoje miejsce.
76 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 149.



1913. JEZUICCY MISJONARZE W PAŃSTWIE ŚRODKA

do Rzymu, a następnie redagowano i rozsyłano po wszystkich prowin-
cjach jezuickich w celu głośnego ich czytania podczas obiadów i kola-
cji, podobnie jak czytano Pismo Święte oraz dzieła Tomasza à Kempisa. 
Lektury tych tekstów doświadczali nie tylko młodzi jezuici, ale także 
świeccy wychowankowie kolegiów, i dzięki temu wzrastała liczba po-
wołań zakonnych. Jak podaje Ludwik Grzebień, w Menologium z końca 
XVII wieku umieszczono biogramy wybitnych polskich jezuitów, m.in. 
męczennika z Japonii Wojciecha Męcińskiego, Piotra Skargi, a także in-
nych członków Towarzystwa z prowincji polskiej i litewskiej 77.
 Istotną rolę w formowaniu się misjonarskich pragnień odegra-
ły również sztuki teatralne 78, przygotowywane i wykonywane przez 
młodych jezuickich zakonników, przedstawiające m.in. św. Franciszka 
Ksawerego, prześladowania w Japonii i inne dalekowschodnie tematy 
misyjne. O sile teatru jezuickiego mówi 11 listów Indipetae, które napi-
sano w okolicy wspomnienia św. Franciszka Ksawerego (przypadają-
cego 3 grudnia) w latach 1656, 1657, 1668 i 1669 79. Także Michał Boym 
w wigilię święta św. Franciszka Ksawerego napisał swój list (1641) 80. 
 Zarówno teatr, lektura Indipatae, jak i wszelkie polskie lub łacińskie 
relacje z Chin pomagały pogłębić wiedzę o Państwie Środka, pobudza-
jąc jednocześnie żarliwość religijną i pragnienie chrystianizacji tamtej-
szej kultury oraz młodzieńczą potrzebę przygód, a także poznawania 
świata i doświadczania egzotyki. Nie czyniono tego przez posłuszeń-
stwo czy na pokaz. Było to wyrazem autentycznego pragnienia nawra-
cania niewiernych i naśladowania wcześniejszych wybitnych jezuitów, 
tak europejskich (przede wszystkim św. Franciszka Ksawerego), jak 
i rodzimych (np. Wojciecha Męcińskiego, męczennika z Japonii, czy 
Andrzeja Rudominy, chorego z wyczerpania i umierającego w wieku 
35 lat). A wszystko to na chwałę Bogu poprzez ignacjańskie magis. 
 Menologium stanowiło swoiste vademecum dla przyszłych misjo-
narzy. Mogli oprzeć się na doświadczeniach współbraci, którzy po-
święcili swoje życie w służbie ewangelizacji lub wręcz oddali je jako 
męczennicy. Prześladowania i męczeństwa rozbudzały na nowo wiarę, 

77 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 619. W Bibliotece Jagiellońskiej zachował się 
rękopis Dziennik albo katalog szczęśliwych śmierci niektórych zakonników Soc. Jesu częścią 
męczeńską, częścią żywota świątobliwością znacznych – por. Kraków, BJ, rkps 2383.

78 L. Winniczuk, Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego. W: Euro-
pejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 127-143.

79 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 181-182. Zob. także: 
ARSI, Pol. 79, k. 85-85v, 86v, 90-90v, 106-106v, 110-110v.

80 ARSI, Pol. 79, k. 14-14v.
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tak samo jak przekonanie, że męczennicy idą prosto do nieba i są wy-
noszeni na ołtarze. Poza tym wskazywanie w listach misjonarzy z Chin 
na ich małą liczbę oraz nieustanne poszukiwanie nowych pracowni-
ków dla chwały Pana przyciągały młode i hojne serca, bijące w jezui-
ckich kolegiach.
 Pozostaje do tej pory nierozstrzygnięte pytanie, dlaczego większość 
jezuitów proszących o wyjazd na misje na Daleki Wschód czy konkret-
nie do Chin otrzymywało negatywną odpowiedź. Być może wynika-
ło to z ich młodego wieku, nieukończonych studiów teologicznych 81, 
z faktu, że nie zostali wyświęceni, nie cieszyli się najlepszym zdrowiem 
lub byli zbyt starzy, np. powyżej 46 lat 82 (14 osób). Dla jezuitów pol-
skich w tamtym czasie najważniejszy cel misyjny stanowił prawosław-
ny wschód z terenami Rusi, Litwy, Łotwy, Żmudzi, Krymu, Mołdawii, 
Turcji i Persji 83. Nikogo jednak nie zmuszano do wyjazdu akurat tam, 
nie prowadzono żadnej akcji misyjnej ani też w duchu posłuszeństwa 
zakonnego nie blokowano odgórnie wyjazdu w inne strony świata 84. 
 Czym zatem był wyjazd na misje do Chin? Przede wszystkim 
ogromnym wyróżnieniem dla każdego jezuity otrzymującego pozwo-
lenie. Prośby do generała umotywowanie tylko pragnieniem czy gor-
liwością zakonną nie wystarczały i spotykały się z decyzją odmow-
ną. Przecież nie sposób zaprzeczyć, że w tamtym czasie wszyscy pe-
tenci proszący o wyjazd posiadali stosowne cechy i chcieli poświęcić 
czas oraz siły dla zakonu. Byli szczerzy i lojalni wobec przełożonych 
oraz współbraci. Wydaje się, że tymi dodatkowymi przymiotami, ma-
jącymi zasadniczy wpływ na pozytywną decyzję przełożonych, były 
„szczególne zasługi dla zakonu w postaci zapisów” 85 lub też genialne 
zdolności połączone z wiedzą i pasją naukową. Oczywiście jest to tylko 
hipoteza, do potwierdzenia której trzeba by było przeprowadzić do-
kładniejsze badania statystyczne. 

81 Chociaż, jak zawsze u jezuitów, zdarzały się wyjątki, np. Matteo Ricci dokoń-
czył teologię w Goa.

82 Co nie zmienia faktu, że bł. Jan Beyzm wyjechał (wprawdzie nie do Chin, ale 
na Madagaskar), mając 48 lat.

83 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 428-429.
84 Tamże, s. 540.
85 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 136-137. A. Rudomi-

na zapisał zakonowi 20 tys. zł (1618-1620?) – zob. J. Chouguier, O odmianie Państw 
y Zgubie panujących…, r. I; rkps Donatio P. Andrea in favore Domus Prob. Vilnensis, 9 VI 
1620, FG 94, k. 671-672. J.M. Smogulecki zapisał zakonowi 40 tys. zł w 1646 r. – zob. 
K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. VIII, s. 421; S. Załęski, OO. Jezuici przy kościele św. 
Piotra i Pawła w Krakowie…, s. 107.
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3.4. Nauka jako punkt wyjścia w ewangelizowaniu Chin

Pierwszym obowiązkiem misjonarza jest nauczanie wiary chrześcijań-
skiej zgodnie z nauką Kościoła – wszak od samego Chrystusa otrzymał 
nakaz głoszenia jej na całym świecie („Idźcie i nauczajcie wszystkie na-
rody”) – i przyjęcie kultury danego kraju, niezależnie od tego, dokąd 
się udaje. W historii Kościoła niezwykle ważnym etapem było rozpo-
częcie tzw. misji zewnętrznych, które łączyły się z odkryciami geogra-
ficznymi. Nieustanne rozszerzanie działalności misyjnej Kościoła wy-
tworzyło potrzebę ustanowienia przy Stolicy Apostolskiej naczelnego 
organu 86. O pierwszych kongregacjach można już mówić w XVI wieku. 
Jednak myśl o powołaniu instytucji zajmującej się działalnością misyj-
ną pojawiła się już w XIII w. u filozofa, mistyka i misjonarza Ramona 
Lula (1232-1315?), który zwany jest „doktorem misji”. On to właśnie jako 
pierwszy dwukrotnie kierował swoje petycje do Celestyna V w 1294 r. 
i do Bonifacego VIII w 1295 r. Na uwagę zasługuje fakt, że w XVI w. 
ówczesny generał jezuitów a późniejszy święty, Franciszek Borgiasz, za 
pontyfikatu Piusa V również wystosował podobną petycję 87. Niezwykły 
dynamizm misyjny tamtej epoki zrodził przyszłą Kongregację Rozkrze-
wiania Wiary. Grzegorz XV, uznając, że misyjność jest najważniejszym 
powołaniem papieża, w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 
1622 r. powołał do życia kongregację złożoną z 13 kardynałów, 2 pra-
łatów i 1 sekretarza, nakazując jej krzewienie wiary chrześcijańskiej 88. 
Wtedy, gdy otwierały się podwoje Chin i Dalekiego Wschodu, instytucja 
ta miała za zadanie koordynować działalność misyjną, nieść pomoc ma-
terialną i duchową oraz uzupełniać braki miejscowego duchowieństwa 
na terytoriach misyjnych 89. A wszystko to w myśl zasady, że celem naj-
ważniejszym zawsze jest ewangelizacja, najpierw własnego serca, a na-
stępnie każdego człowieka, niezależnie od rasy i kultury. 
 Nie jest łatwo dotrzeć do materiałów źródłowych, opisujących pa-
storalny aspekt pracy polskich jezuickich misjonarzy na terenie Chin 90. 

86 E. Sztafrowski, Kuria Rzymska, Warszawa 1981, s. 149.
87 R. Skowronek, Kongregacja Ewangelizowania Narodów w rozwoju historyczno-

-prawnym, „Prawo Kanoniczne” 16 (1973), nr 3-4, s. 191-192.
88 F. Jabłoński, Terytoria misyjne w świetle Kongregacji Ewangelizowania Narodów 

w 390. rocznicę jej powstania (1622-2012), seria Studia i Materiały Misjologiczne, War-
szawa 2012, s. 67.

89 T. Wojda, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, „L’Osservatore Romano”, wyd. 
polskie, 1992, nr 8-9, s. 52-53.

90 Aktualne jest pytanie, czy takie materiały w ogóle istnieją.
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 Najczęściej biografowie koncentrują swoją uwagę na odkryciach nauko-
wych, ilości nawróceń, jak również na opisach walorów geograficzno-
-przyrodniczych czy relacjach historyczno-religijno-politycznych 91. Na-
tomiast poza ogólnymi wspomnieniami brak jest źródeł bezpośrednio 
przedstawiających działalność ewangelizacyjną, które w znacznym 
stopniu pomogłyby ukazać faktyczny obraz tamtej epoki. Dzięki tym 
relacjom można by było dowiedzieć się na przykład tego, jak funk-
cjonowała dana rezydencja jezuicka i jej poszczególni członkowie, jak 
przedstawiała się ich misja, codzienność, rozmowy z mandarynami czy 
zwykłymi ludźmi, w tym już ochrzczonymi, jak przebiegała ich forma-
cja chrześcijańska. Trudności napotykane w prowadzonej pracy badaw-
czej, szczątkowe dane, do których udało się dotrzeć, lub zupełny ich 
brak sprawiają, że w niniejszej pracy nie było możliwe ukazanie pełnego 
obrazu zmagań polskich misjonarzy, którzy w wielu obcojęzycznych bi-
bliografiach nie są tak wyraźnie eksponowani, jak inni zagraniczni jezu-
ici, np. Włosi Matteo Ricci i Giulio Aleni, Niemiec Adam Schall von Bell, 
Szwajcar Giacomo Rho czy Belg Ferdinand Verbiest. Tu na marginesie 
warto zauważyć, że choć Adam Schall przedstawiany jest jako Niemiec, 
to miał pewien związek z Polską. Był rodem z Kłodzka, o czym nie wspo-
mina się w publikacjach zagranicznych w ogóle, a w polskich – bardzo 
rzadko. Polscy współbracia uczcili go tablicą pamiątkową w kolegium 
jezuickim w Legnicy, a także obrazem przedstawiającym go w stroju 
mandaryna w jezuickim kościele w Kłodzku 92. 
 Zagraniczni jezuici zadbali o to, aby pamięć o dokonaniach misyj-
nych ich rodaków nie zaginęła, lecz została przekazana kolejnym po-
koleniom. Natomiast o naszych trzech polskich jezuitach – Boymie, 
Smoguleckim i Rudominie – napisano stosunkowo niewiele 93. W trak-
cie kwerendy rozpoczynającej pracę nad niniejszą dysertacją nie udało 
się znaleźć żadnego zagranicznego opracowania poświęconego pol-
skim jezuitom z osobna czy wspólnie, jakiegokolwiek wydawnictwa 
o tej tematyce pochodzącego z instytutów sinologicznych na świecie 
czy innych światowych ośrodków naukowych. 
 Włoski jezuita Matteo Ricci umarł w Pekinie w 1610 r., a pierwszy 
polski jezuita w Państwie Środka, Andrzej Rudomina, przybył tam 

91 F. Tinguely, Stratégie missionnaire et casuistique…, s. 5-18.
92 L. Zaidler, Dzieje zegara, wyd. II, Warszawa 1977, s. 105.
93 Oczywiście powstały książki o Boymie w j. polskim, istnieją również artykuły 

poświęcone Smoguleckiemu i Rudominie. Jednak to, co do tej pory zostało napisane, 
nie jest w pełni zadowalające. W kwestii faktów biograficznych i działalności pol-
skich misjonarzy ciągle pozostaje wiele do odkrycia.
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w 1626 r. i zatrzymał się w dziewiątej rezydencji jezuitów w Chinach, 
założonej przez Giulio Aleniego. Misjonarze zwykle dopływali do Goa, 
stamtąd udawali się do bazy chińskiej – Makao. Rudomina z Makao 
udał się do Kiating w prowincji Jiangsu. W Kiating, jak podaje wspo-
minany już jezuicki historyk Joseph Dehergne, w 1621 r. powstała jezu-
icka rezydencja, a także szkoła języka chińskiego dla przybywających 
misjonarzy 94. Również w Kiating w styczniu 1628 r. odbyła się jezuicka 
konferencja 95, której przewodniczył wizytator misji w Chinach i Japonii 
o. Andrzej Palmeiro. Dotyczyła ona określenia Boga Shang-di 上帝 w ję-
zyku chińskim. Palameiro opowiadał się zdecydowanie za użyciem sło-
wa Deus w formie łacińskiej, a nie Shang-di. Jednak Giulio Aleni oraz inni 
jezuici odwołali się do generała jezuitów Mutio Vileteschiego, który zak-
ceptował termin przyjęty przez jezuitów, choć zaznaczył, że należy go 
wyjaśniać 96. Kontrowersyjna dla niektórych nazwa Boga chrześcijan 97 
w języku chińskim budziła coraz więcej zastrzeżeń, stąd dyskusja i kon-
ferencja w Kiating, w której również uczestniczył Rudomina. Wszystko 
to doprowadziło do słynnego sporu o ryty chińskie, zaostrzając konflikt 
pomiędzy Watykanem a cesarzem Chin, co ostatecznie spowodowało 
osłabienie i upadek chrześcijaństwa w Chinach. 
 Andrzej Rudomina wykonywał swoją misję w Fuzhou w prowin-
cji Fujian – miejscu odpowiednim dla niego ze względu na stan jego 
zdrowia, o łagodnym, portowym klimacie. Twórcza praca wspólnoty 
wydała owoce. W 1632 r. miasto Fuzhou liczyło około 600 chrześcijan, 
zaś w 1637 r. zwiększyła się liczba wiernych do 1500 (uwzględniając 
chrześcijan w całej prowincji Fujian) 98. 

94 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 183. Zob. również: 
J. Dehergne SI, Le Chréstientés de Chine de la période Ming (1581-1650), „Monumenta 
Serica” vol. 16 (1757), s. 67.

95 Konferencja w Kiating dotyczyła sporu o akomodację, czyli – ogólnie rzecz bio-
rąc – jezuickich metod pracy misyjnej, otwartych na poszukiwanie punktów wspól-
nych pomiędzy kulturą chińską a chrześcijaństwem i Ewangelią. Wśród kwestii 
problematycznych pojawiło się m.in. używanie słów chińskich na określenie pojęć 
chrześcijańskich. Dominikanie i franciszkanie uważali za niedopuszczalne stosowa-
nie terminu Shang-di 上帝, zaś dla jezuitów było to czymś normalnym, pozwalającym 
uchwycić związek z chińską tradycją obrzędów religijnych i narodowych. Zagadnie-
niu temu poświęcono sporo uwagi w podrozdziale Spór o ryty chińskie. Zob. także: 
M. Bednarz, Spór o obrządki chińskie i malabarskie XVII-XX w. W: F.A. Plattner, Gdy 
Europa szukała Azji…, s. 286-302; E. Menegon, Jesuits, Franciscans and Dominicans in 
Fujian: The Anti-Christian Incidents of 1637-1638. W: Scholar from the West…, s. 219-222.

96 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 184.
97 E. Zürcher, Jesuit Accomodation…, s. 57.
98 J. Dehergne SI, Le Chréstientés de Chine de la période Ming…, s. 28.
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 Jak wspomniano w rozdziale drugim, Andrzej Rudomina razem 
z Giuliem Alenim napisali w języku chińskim Kouduo richao. Jest to praca 
zbiorowa, w której tworzeniu udział wzięli także Bent de Matos, Simon 
da Cunha, Li Jiubiliao oraz Andrew Chung. Bez pomocy Chińczyków 
trudno byłoby ją zredagować i przygotować do wydania. Jezuici zawsze 
korzystali z pomocy Chińczyków w Chinach czy Japończyków w Japo-
nii przy wydawaniu książek, które stanowiły apostolat kulturowy 99 sino-
-europejski. Matteo Ricci, uznawany wprawdzie za geniusza, pierwszego 
sinologa zachodniego, zawsze potrzebował fachowej pomocy uczonych 
chińskich. W ten sposób przejawiała się jego pokora i szacunek do języka 
chińskiego. Kouduo richao, wiele razy wydawana (ostatnio w 2000 r. w Pe-
kinie), uwzględniała dogmaty wiary, ale również wykorzystywała mocne 
naukowe atuty jezuitów: matematykę, fizykę i nauki przyrodnicze 100. 
 Wiedza zawsze stanowiła dla jezuitów narzędzie ewangelizacji, 
a szczególnie w misji chińskiej 101. Dzięki niej i wielu innym umiejęt-
nościom nabytym jeszcze w Europie jezuici otwierali dla misji Kościoła 
bramy cesarskiego miasta Gù Gōng 102 故宮 (Forbidden City) 103. Zakazane 

99 Xiao Qinghe 肖清和, Kanshu chuanjiao…, s. 336-337.
100 M.K. Chang SI, Impact of Aleni’s Apologetic and Pastoral Writings on the Mission-

ary Work in China. W: Scholar from the West…, s. 368.
101 Z. Baichun, T. Miao, Archimedean mechanical knowledge in 17th century China. 

W: The Genius of Archimedes: 23 Centuries of Influence on Mathematics, Science and En-
gineering, series: History of mechanism and machine science, vol. 11, Dordrecht, 
Springer 2010, s. 189-205: „From the end of the 16th century to the beginning of the 
18th century, Jesuit missionaries introduced Chinese the Western scientific knowl-
edge and technology. In 1612, Archimedean–screw was introduced by Sabbathinus 
de Ursis and Xu Guangqi. Since then, part of Archimedean mechanical knowledge 
was transmitted into China. In this paper we will present an account about this 
transmission. The main points are as the following: in the 17th century, parts of both 
theoretical were introduced to China; Chinese paid more attention to the practical 
knowledge then, Theoretical knowledge was only studied because that it is the base 
of making useful devices” – z abstraktu, s. 189.

102 Chińska nazwa obiektu, Gù Gōng 故宮, nie wskazuje wyraźnie na lokalizację 
tego zamkniętego niegdyś dla zwykłych śmiertelników cesarskiego pałacu, zbudo-
wanego w samym centrum Pekinu, sugeruje natomiast tajemniczość i intrygi, w któ-
re obfitowało bogate życie dworskie władców, otoczonych ministrami, konkubinami 
i eunuchami, chronione od świata zewnętrznego potężnymi wrotami i murami – 
por. M. Worall, Chiny. W: Oxford Encyklopedia Press, t. 1, Warszawa 1992, s. 219. To 
niespotykane, iż tak piękny, majestatyczny i wybudowany z wielkim rozmachem 
pałac dostępny był tylko dla wybranych.

103 D. Cruickashank, Around the World in 80 Treasures, the Forbidden City, Beijing, 
BBC, Great Britain 2005, s. 101-104.
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Miasto to serce Pekinu, miejsce, gdzie według słów jednego z klasycz-
nych chińskich pisarzy 

ziemia spotkała się z niebem, gdzie… zgromadziły się wiatry i deszcz, 
i gdzie jin i jang znajdowały się w absolutnej harmonii. Tu zamieszkiwał 
cesarz, którego rolą, jak mówił konfucjański mędrzec Mencjusz, było stać 
w centrum ziemi i rządzić ludźmi nad czterema morzami 104. 

Dziś w niewielkiej odległości od tego miejsca, na placu Tienanmen 
天南門, w samym centrum miasta, znajduje się mauzoleum przewod-
niczącego Mao 105. 
 Rudomina chociaż nie był naukowcem sensu stricto, bardziej kate-
chetą, to jednak poprzez rozmowy, spowiedź 106, pracę pastoralną na 
rzecz Chińczyków prowadzoną ofiarnie i hojnie przyczynił się – po-
mimo krótkiego, zaledwie pięcioletniego pobytu w Chinach – do chry-
stianizacji tego kraju. Jego działalność można podsumować chińskim 
przysłowiem: „Każde ziarenko ryżu wymaga potu”. Owocnego trudu 
w jego pracy nie zabrakło.
 Michał Boym jest postacią bardziej znaną od Rudominy, zapewne 
też dlatego, że zostawił większą spuściznę piśmienniczą. Przybył na 
wyspę Hajnan do misji jezuickiej założonej w 1633 r. Pracował w Tin-
gan z de Matosem oraz Andreasem Lubellim. Sukcesem tego ośrod-
ka misyjnego było 700 ochrzczonych 107. Boym w Tingan przebywał do 
1647 r., następnie pojechał do Tonkinu, gdzie pracował do 1649 r., by 
z kolei powrócić do Makao. W przypadku Boyma również jest zbyt 
mało źródeł pastoralnych, dzięki którym można by było w pełni uka-
zać jego dokonania ewangelizacyjne. Niewątpliwe zapisał się w pa-
mięci Polaków jako nestor sinologii polskiej. 
 Smogulecki, tak jak Rudomina, przybył i pracował w prowincji Fu-
jian, najpierw z Alenim, a później z Simonem da Cunhą. W 1629 r. po-
wstała w Kiening nowa misja jezuicka, zaś w latach 1640-1641 zostało 

104 J. Harpur, J. Westwood, Zakazane miasto. W: Legendarne Miejsca, tłum. R. Gołę-
towski, Warszawa 1995, s. 178-185.

105 C. Blunden, M. Elvin, Wielkie kultury świata – Chiny, tłum. M.J. Künstler, War-
szawa 1997, s. 136.

106 R. Po-chia Hsia, Jesuit Global Missions and Confessional Conflicts in the Early Mod-
ern World. W: Etappen der Globalisierung in christentumsgeschichtlicher Perspektive…, 
s. 171-182.

107 ARSI, Cong. 71, 274-284v.
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tu ochrzczonych 225 osób 108. Nie wiadomo jednak, ilu wiernych liczyła 
placówka misyjna i czy nastąpił wzrost liczby wiernych w następnych 
latach. Został zachowany opis spalenia miasta i Kościoła w 1647 r. pod-
czas wystąpienia antymandżurskiego 109. Da Cunha i Smogulecki opuś-
cili Kiening, przybywając do pobliskiego miasteczka Kienyang, gdzie 
Smogulecki pozostał kilka lat. Niestety i w przypadku tego  jezuity brak 
jest danych dotyczących jego pracy i osiągnięć pastoralnych. Kolejnym 
miejscem, w którym podjął działalność misyjną był Nanjing. Nawiązał 
tu relacje z mandarynami – jednego z nich uczył matematyki. W 1653 
r. wezwano go na rozkaz cesarza do Pekinu. Z pewnością z polecenia 
Adama Schalla, który potrzebował wsparcia wyjątkowo utalentowa-
nego matematyka i astronoma, jakim był Smogulecki. Jednak prawdo-
podobnie nie było mu dane na dłużej zatrzymać się w Pekinie, gdyż 
prosił o wyjazd do Mandżurii 110. Po raz kolejny brak dowodów na 
temat tego, czy faktycznie Smogulecki tam pojechał i jak wyglądała 
jego praca. Luis Pfister, jezuicki historyk, odnotowuje w swoim opra-
cowaniu, że Smogulecki otrzymał list od samego cesarza i bez prze-
szkód mógł kontynuować misję Towarzystwa Jezusowego w całych 
 Chinach 111. Z tamtego czasu nie zachowały się żadne dokumenty źród-
łowe (np. listy) informujące o jego działalności. Nie można wskazać 
liczby chrztów i katechez. W 1656 r. pojawił się jeszcze na krótko na 
Hajnanie, razem z dwoma innymi jezuitami, następnie – nie wiadomo, 
dlaczego – opuścił Hajnan. Umarł 17 IX 1656 r. w Zhaoqing w prowin-
cji Guandong. Warto dodać, że jego traktat w wydaniu chińskim Tien-
-pu-tszeng-iuen, gdzie zastosował rachunek logarytmiczny, był praw-
dopodobnie pierwszą pracą z tego zakresu w Chinach 112. 
 Jak już wspominano, z powodu braku materiałów źródłowych 
trudno w wyczerpujący i poparty statystykami sposób przedstawić 
działalność misyjną przywołanych polskich jezuitów. Z zebranych da-
nych wynika, że ich praca misyjna w Chinach nie trwała zbyt długo. 
Rudomina wyróżnił się bardziej na polu pastoralnym – umarł w opinii 
świętości, Boyma uznaje się za dyplomatę i naukowca, zaś Smogule-
ckiego – głównie za naukowca. 

108 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 186. Zob. także: 
J. Dehergne SI, Le Chréstientés de Chine de la période Ming…, s. 37.

109 Tamże, s. 37.
110 W materiałach źródłowych jest mowa o Tartarii.
111 L. Pfister SI, Notices biographiques…, s. 263.
112 J. Neja, Udział Polaków w misjach jezuickich w Chinach…, s. 162.
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 Polscy misjonarze napotykali na różne trudności. Znamienne były 
konflikty z buddystami i mandarynami, którzy traktowali europej-
skich duchownych jako niemałą konkurencję. Szczególnie przodowa-
li w tym buddyści. Choć na początku swojej działalności Ricci starał 
się wykorzystać buddyzm jako metodę dotarcia do ludzi, to jednak 
szybko z tego zrezygnował. Wznoszone kościoły i rezydencje jezui-
ckie, mimo iż zbudowane w stylu chińskim, nie były obojętne dla bon-
zów buddyjskich. Pojawiały się także trudności z rdzenną ludnością 
chińską, która wprawdzie ochrzczona, nadal nie mogła zrezygnować 
z pewnych praktyk buddyjskich, taoistycznych czy konfucjańskich. 
Siła przyzwyczajenia była czasami zbyt duża. Problemem był również 
sakrament pojednania, którego Chińczycy wcześniej nie znali. Wsty-
dzili się wyznawać swoje grzechy, ponieważ generalnie u ludzi Wscho-
du występuje przewaga wstydu nad winą, w przeciwieństwie do ludzi 
Zachodu, u których wina dominuje nad wstydem. Bardziej chętne do 
przystępowania do spowiedzi były kobiety. Jezuici, odrzucając bud-
dyzm na rzecz męskiego konfucjanizmu i kultury litteratów, niejako 
preferowali nawiązywanie dobrych relacji z osobami wpływowymi 
w mieście, bardziej z ojcami rodzin, aniżeli z kobietami, które i tak 
w tamtejszym społeczeństwie nie miały żadnego wpływu na zacho-
dzące zmiany. Jezuici ustanowili prywatne kaplice dla nich, ze wzglę-
du na ich naturalną pobożność, a także instytucję osobnej spowiedzi 
mężczyzn i kobiet 113. Choć mężczyźni do spowiedzi podchodzili z du-
żym oporem, to jednak ten sakrament przyczynił się do podniesienia 
moralności i obyczajów 114 w miejscach, gdzie byli jezuici. Kontakty 
i przyjaźnie jezuitów z najbliższym otoczeniem prowadziły również 
do spotkań pastoralnych, kierownictwa duchowego, które było częst-
sze niż spowiedzi, a z którego jezuici, pomimo tego, że było ich nie-
wielu, nie rezygnowali, ponieważ liczyła się każda osoba chętna do 
rozmów duchowych 115. Ciekawostką jest fakt, że na początku 1612 r. 

113 E. Menegon, Confession and Salvation. W: Forgive us our sins. Confession in late 
Ming and early Qing China, red. N. Standaert i Ad Dudink, Monumenta Serica LV, 
Sankt Augustin, Nettetal 2006, s. 53.

114 L.M. Brockey, The Society of Jesus and Confession in 17th C. China. W: Forgive us 
our sins…, s. 135.

115 F. Chuan Pan, François Noël’s Concept of Human Sin and Saintly Governance
潘鳳娟, 清初耶穌會士衛方濟的人罪說與聖治論. W: New History 新史學, vol. 23, 
No 1: „This article explores the questions of sin and repentance as understood by 
the early Qing Jesuit François Noël (1651-1729) and presented in his book Renzui 
zhizhong (人罪至重, The Extreme Gravity of Human Sin). Unlike the book Dizui zheng-
gui (滌罪正規, Correct Rules Regarding the Sacrament of Penance, 1627) by Giulio Aleni, 
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 jeden mężczyzna z Nanjingu nie tylko spowiadał się co miesiąc, ale 
sam zgromadził grupę osób, które również pragnęły tak jak on każde-
go miesiąca odbywać spowiedź 116. Były to jednak wyjątki w żarliwej 
małej trzódce chińskiej. Chińscy chrześcijanie z reguły spowiadali się 
raz na rok albo rzadziej, a dla niektórych sakrament ten stanowił gra-
nicę nie do przejścia.

3.5. Metody pracy misyjnej

Jezuici swoją największą aktywność misyjną na Dalekim Wschodzie 
notują od XVI do połowy XVIII wieku. Osiągnęli olbrzymi sukces mi-
syjny dzięki zastosowaniu rad swojego założyciela Ignacego z Loyo-
li, który zalecał, aby pozyskać sobie najpierw głowę danego państwa, 
co konkretnie wyrażało się w słowach: „wejść twoimi drzwiami (czyt. 
sercem), a wyjść swoimi”. Była to wypróbowana metoda stosowana 
na niektórych dworach europejskich, gdzie jezuici byli zarówno spo-
wiednikami królów, jak i ich osobistymi doradcami. Skoro metoda ta 
przynosiła owoce w Europie, zakładano, że również w Chinach będzie 
ją można stosować z dobrym skutkiem. Poza tym zakon jezuitów, ofi-
cjalnie zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 1540 r., był w czasie 

which emphasizes the absolution of sin and the practice of rites, Noël’s book focuses 
on the origin or cause of sin. But like two sides of the same coin, Aleni’s Dizui zheng-
gui speaks of »absolution after committing sin«, whereas Renzui zhizhong aims at 
»warning against sin« and »prevention before committing sin«. It contends that, »in 
order to acquire virtues, one must first keep away from sin«. Noël’s view allows the 
concept of sin to be linked with the Chinese teaching of xiushen (修身, self–cultiva-
tion). It further elaborates on the order of morality as the condition for the fulfill-
ment of saintly governance, viz., the harmony of the triangular relationship between 
the Lord of Heaven, Others and Self. The most well known of Noël’s works are his 
translations of the Chinese classics and his works on Chinese rites and philosophy. 
This book, which is the sole work written in Chinese under Noël’s name, deals in-
stead with the idea of sin. It is evident that the shift from a metaphysical mode of 
discourse to a moral and pragmatic one, which is obvious in his later translations, is 
already hinted at in this book. Furthermore, during the seventeenth and eighteenth 
centuries, the rites of confession practiced by the Catholic community in China had 
gradually become formalistic and mechanical; at the same time, a change also oc-
curred in the penitential ethos in Chinese society. In this book, Noël stresses that 
«benevolence» (ren 仁) and »righteousness« (yi 義) are the two poles, and the unity 
of «heart» (xin 心) and »ceremony« (li 禮) are the condition for the consummation of 
saintly governance. This can be seen as an act of returning to the classics and to ori-
gins in times of chaos” – z abstraktu.

116 Tamże.
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podejmowania dalekowschodnich misji dopiero na początku swoje-
go rozwoju i nie posiadał potrzebnej ilości wykształconych i uformo-
wanych zakonników. Dysponując zaledwie garstką przygotowanych, 
sprawdzonych i chętnych do wyjazdu na misje w różne części świata 
kandydatów oraz skromnymi środkami, nie mógł stosować metody 
tradycyjnej 117, nawracając masy. Jezuitom, gdziekolwiek się pojawili, 
zawsze bardziej chodziło o pozyskanie dla Kościoła i chrześcijaństwa 
przychylności władcy aniżeli zwykłych ludzi, którzy nie mieli żadne-
go wpływu na rządzących, np. na cesarza i mandarynów w Chinach. 
Jezuici wiedzieli, że cesarz Chin jest pragmatyczny, a Chińczyka trze-
ba olśnić, dlatego postawili na wiedzę jako narzędzie ewangelizacji 118. 
Zresztą była to korzyść obopólna. Wymownym przykładem mogą być 
zegary słoneczne, mechaniczne i zwykłe zegary 119, które Ricci ofiaro-
wał cesarzowi Wan-li 120. Prezenty ucieszyły władcę, który nie mógł 
wyjdź z podziwu, przysłuchując się kukającym ptaszkom. W taki oto 
sposób misjonarz, zdobywając życzliwość i zaufanie cesarza, pozo-
stał na dworze cesarskim i zaprosił do współpracy swoich współbraci. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że bez poparcia i akceptacji cesarza 
wszystkie wysiłki jezuitów mogły okazać się daremne. Byłby to próż-
ny trud. Taki był sekret jezuickiej misji chińskiej 121. „Z pieczęcią cesarza 
będzie możliwa spokojna praca w Chrystusowej winnicy” – zapewniał 
nie bez racji Alessandro Valignano (1538-1606) 122, główny architekt mi-
sji chińsko-japońskiej, którego dzieło animacyjne misji kontynuował 
Ricci 123. 

117 Zob. więcej: J. Konior, Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa…, s. 146-148.
118 R. Sani, Unum ovile et unus pastor: La compagnia di Gesù e l’esperienza missionaria 

di padre Matteo Ricci in Cina, tra ‘reformatio Ecclesiae’ e inculturazione del Vangelo, Roma 
2010, s. 103-130.

119 Chiński zegar mechaniczny został opisany w 1088 r. – por. L. Zaidler, Dzieje 
zegara…, s. 162.

120 Tym sposobem Ricci został patronem zegarmistrzów, a do XIX wieku w Shang-
haju doznawał czci jako bodhisattwa Ricci – Li Madou pusa.

121 W.S. Morton, C.M. Lewis, Chiny – historia i kultura…, s. 152.
122 N. Standeart, The Bible in Early Seventeenth-Century China. W: Bible in Modern 

China, the Litteraty and Intelectual Impact, ed. I, Sz. Wan and Knut Walf in collabora-
tion with Roman Malek, Monumenta Serica XLIII, Nettetal: Steyler Verlag 1999, s. 36.

123 Ricci przybył z Goa do Makao na zaproszenie o. Valignano (który w tamtym 
czasie był wizytatorem generalnym misji wschodnich) celem rozpoczęcia studiów 
języka chińskiego i przygotowania się do misji w Państwie Środka.
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 W kontekście przywołanych faktów nie dziwi wykorzystywanie 
wiedzy matematycznej, astronomicznej, wojskowej,  filozoficznej 124 czy 
z zakresu sztuk, która chociaż nie dotyczyła bezpośrednio ewangeliza-
cji, to jednak torowała jej drogę. Jezuici byli nowymi przybyszami na 
nieznanych terenach, na których od I w. n.e. królował buddyzm, ma-
jąc mocną pozycję i wielu wyznawców. Naturalną zatem rzeczą były 
napięcia, na przykład pomiędzy mnichami buddyjskimi a jezuitami. 
Członkowie Towarzystwa Jezusowego, aby odróżnić religię buddyjską 
od chrześcijańskiej, napisali słownik transkrypcji fonetycznej i „bonzo-
wie zostali wkrótce obwołani głównymi wrogami chrześcijaństwa” 125. 
Dlatego najważniejszą sprawą w jezuickiej misji chińskiej było zdo-
bycie przychylności samego cesarza i uczynienie go swoistą „tarczą 
ochronną”. W Chinach dominowała hierarchia administracyjna, co sta-
nowiło przeszkodę w bezpośrednim dostępie do cesarza. Ricci nigdy 
twarzą w twarz z cesarzem się nie spotkał. W ówczesnych Chinach 
realia ustroju politycznego nie sprzyjały takim spotkaniom. Należa-
ło zdobyć akceptację, sympatię, przyjaźń przedstawicieli środowisk 
sprawujących władzę. Nic dziwnego zatem, że jako pierwszą książ-
kę podczas pobytu w Chinach Ricci napisał traktat O przyjaźni w Pań-
stwie Środka 126. Było to dzieło wielkiego humanisty, który nową meto-
dę misyjną – metodę akomodacji – budował i zbudował na dialogu 
międzykulturowym. Dialog polegał na znajomości kultury chińskiej 
przy jednoczesnym wprowadzeniu do Chin europejskiej myśli i kul-
tury chrześcijańskiej 127. Dzieło o przyjaźni nie miało na celu analizy 
idei przyjaźni, ale raczej zebrane w nim były sentencje sapiencjalne jej 
dotyczące, ponieważ chiński znak lun 論 oznacza książeczkę o przy-
jaźni. Matteo Ricci często na sposób chiński posługiwał się pojęciem 
„droga przyjaźni” (dao 道), czym pośrednio wskazywał, że traktował ją 
jako „chrześcijański przyczynek do tradycyjnej chińskiej nauki o cno-
cie i moralności” (daode 道德) 128.

124 K. Yunk Sik, A philosphy of machines and mechanics in seventeenth-century China, 
„East Asian Science, Technology and Medicine” 2010, nr 31, s. 64-95.

125 J. Gernet, Chine et christianisme: Action et réaction, red. i korekta S. Kozień-
-Zielińska, Paris 1982, s. 227.

126 M. Ricci, On Friendship, One Hundred Maxims for a Chinese Prince, 交友論, tłum. 
T. Bilings, Columbia University Press, New York 2009, s. 173.

127 R. Malek, Matteo Ricci SJ (1552-1610) i jego aforyzmy o przyjaźni, „Chiny dzisiaj” 
R. V (2010), nr 4 (17), s. 26.

128 Tamże, s. 26.
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 Zdobywszy zaufanie cesarza i przebywając na jego dworze, jezuici 
robili wszystko, aby nie utracić jego łask. Starali się w związku z tym 
być do całkowitej dyspozycji monarchy. Taką politykę przyjął zarząd 
generalny Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. Nic dziwnego, że do 
Chin wysyłano tylko najwybitniejszych jezuitów z Europy, zaś więk-
szość podań zostawała odrzucana, mimo że niektórzy kandydaci swo-
je petycje, jak wspomniano wcześniej, składali kilka, a nawet kilkana-
ście razy. Co się natomiast tyczy przychylności cesarza, w jednym ze 
swoich listów ciekawą uwagę podaje Jean Fontaney:

Że zaś u panów Chińskich w iakimkolwiek zostaiemy respekcie, to z af-
fektu i estymacyi pochodzi, którą nam Cesarz pokazuie. Bo lubo teraz Eu-
ropeyskich nauk, dobrze ich wyuczywszy, nie tak pilnuie iak przed tym; 
iednak często na Dworze bywać musimy, gdyż zawsze nam iakie pytania 
i wątpliwości zadaie 129. 

 Jezuici starali się nie tylko o najlepszych kandydatów na wyjazd 
do Chin, ale również o najbardziej nowoczesne przyrządy matema-
tyczno-astronomiczne, aby móc dokładnie opracowywać kalendarze 
i przewidywać zaćmienia słońca i księżyca, ponieważ bano się tych zja-
wisk astronomicznych, które powszechnie ludziom kojarzyły się z nie-
szczęściem. Oczywiście ochrona poddanych była ważna dla cesarza 
Chin, dlatego umieszczenie jezuitów na cesarskim dworze było raczej 
wspólnym interesem obydwu stron. 
 W początkach działalności misyjnej niezwykłym narzędziem je-
zuitów były wykształcenie i wiedza matematyczno-atronomiczna 130. 
Trafnie ujął to jeden z protestantów, który choć niechętnie nastawio-
ny do jezuitów, obiektywizując dokonania Towarzystwa Jezusowego, 
stwierdził, że jezuici „nie szczędzą doprawdy kosztów i pracy, starania 
i ryzyka, by osiągnąć swój cel Ad Maiorem Dei Gloriam” 131. Całość tych 
działań składała się na sekret sukcesu misji jezuitów w Chinach 132. Nie 
byłoby go, gdyby nie proces akomodacji, wszechstronnego pozna-
nia cywilizacji chińskiej i wniesienia wartości chrześcijańskich w kul-
turę chińską i chińskiej w chrześcijańską. Najważniejsza okazała się 
wszechstronna, nie tylko filozoficzno-teologiczna, ale także „świecka”, 

129 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 195.
130 Później wysyłano również artystów – malarzy i muzyków.
131 J. Kieniewicz, Portugalczycy w Azji w XV-XX wieku, Wrocław, Warszawa, Kra-

ków, Gdańsk 1976, s. 105.
132 Zob. więcej: J. Konior, Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa…, s. 146-147.
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matematyczno-astronomiczno-kartograficzna wiedza, która była ol-
brzymim wkładem w rozwój chińskiej nauki 133. Tylko gruntowne wy-
kształcenie, głównie w naukach matematyczno-astonomiczno-przy-
rodniczych 134, oraz precyzyjne metody pracy misyjnej otwierały przed 
członkami Towarzystwa Jezusowego drzwi Japonii i Chin. 
 Dzięki pomocy naukowej jezuitów na dworze cesarskim aż do cza-
su kasaty zakonu (1814 r.) zdecydowanie poprawiła się jakość nauki 
w Chinach, a szczególnie rozwinęła się astronomia 135, w czym rów-
nież niemały udział miał wspomniany Smogulecki. Jak pisze Jean de 
Fontaney, „cnota z nauką złączona pierwszeństwo bierze, zwłaszcza 
w Chinach i w Japonii, gdzie nauki są prawie kluczem, którym so-
bie Missyonarz do nawracania Pogan bramę otwierać musi” 136. Kiedy 

133 W.S. Morton, C.M. Lewis, Chiny – historia i kultura…, s. 152.
134 Ping-yi Chu, Liu Ning i Liu Xun, The Relationship between Learning from Heaven 

and Evidential Studies 劉凝與劉壎 – 考證學與天學關係新探, „New History 新史學” 
vol. 23: „This article examines how Liu Ning 劉凝 (1620-1715), by compiling and 
commenting on the works of his ancestor Liu Xun 劉壎 (1240-1319), revealed his own 
Christian beliefs, which in turn constituted the foundation of his evidential scholar-
ship. Liu Xun had been an eminent literary figure during the Song-Yuan transition 
and was an important cultural emblem of Nanfeng County 南豐 in Jiangxi Province. 
Liu Ning, who converted to Christianity no later than 1667, was the collaborator of 
the French Jesuit Joseph de Prémare (1666-1736) and was probably the only known 
Chinese Figurist. Liu Ning spent most of his life as an educational official at the 
county level, at the same time collecting and collating Liu Xun’s writings and study-
ing the history of Chinese characters. Liu Ning compiled all the current editions 
of Liu Xun’s writings, adding his own thoughts in his commentaries and collation 
notes. Scholars have neglected these important materials. In this article, I argue that 
Liu Ning employed Learning from Heaven 天學 and evidential studies techniques 
to form a hermeneutical circle through which he defended his faith and warded off 
attacks from hostile Confucian literati. These efforts were revealed in the process 
of producing editions of Liu Xun’s writings. In addition, this article highlights the 
complexity of evidential studies, which tends to be treated as a neutral scholarly 
endeavor, and urges scholars to explore how the intellectual outlook of individual 
evidential scholars influenced textual practices” – ze wstępu.

135 Ding Guanghui 丁广惠, Shunzhi ‘Yuzhi Tianzhu tang beiji’ liu kao 
顺治《御制天主堂碑记》六考, The Sixth Research on the Emperor Shunzhi’s text of Nan-
tang, „Tianzhujiao yanjiu lunji 天主教研究论辑”, Journal of Catholic Studies 2011, nr 8, 
s. 163-182: „Fang Hao is one of the greatest scholars in the Chinese academic field of 
Sino-Euro Cultural Exchange Studies in the last century. Of his numerous academic 
achievements, the study on Chinese books published in the Philippines by Spanish 
missionaries is one of the most important. This dissertation elaborates Fang Hao’s 
contribution upon this matter, and develops new area of Chinese literature in the 
Philippines” – ze wstępu, s. 182.

136 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 195.
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de Fontaney przybył do Chin z grupą matematyków, otrzymał nastę-
pujące polecenie od cesarza: 

Wszyscy do Dworu mego niech przyjdą. Ci którzy Matematyckich nauk 
pilnują, w służbie moiey przy mnie zostaną; inni zaś według upodobania 
swego, dokąd chcą, póydą 137. 

Cesarz Kangxi miał chłonny umysł i wiedział, że dużo więcej może 
się nauczyć od przybyszów – jezuitów z Zachodu – aniżeli od swo-
ich, chińskich mędrców, którzy mieli ograniczone kontakty naukowe 
z uczonymi spoza Chin. Częste przebywanie z cesarzem, czytanie ra-
zem z nim uczonych ksiąg, wyjaśnianie i komentowanie trudniejszych 
fragmentów stało się normą i radością dla obu stron. W pozyskaniu ce-
sarza wiedza była najważniejsza, ale jezuitom chodziło przede wszyst-
kim o przekazywanie Ewangelii. Wobec przywołanych danych nie 
dziwi fakt, że cesarz Kangxi w 1692 r. wydał edykt pozwalający na gło-
szenie Ewangelii w całych Chinach. Krótko treść edyktu przedstawia 
cytowany wcześniej Jean de Fontaney: 

Ewangelia iest Prawo Święte i Missyonarze, którzy tu ią od lat sta opo-
wiadają, są ludzie przykładni; za czym się wszystkim pozwala tę Wiarę 
przyimować, Kościoły, które dotąd zbudowane są, żeby zachowane były 138. 

Jezuici musieli udowodnić swoją wiedzę na dworze cesarskim i po-
świadczyć głoszone prawdy swoim dobrym przykładem, było to za-
tem głoszenie wiary chrześcijańskiej per verba et acta. Gwarancja pie-
częci samego cesarza otwierała Chiny na Słowo Boże, głoszone nie 
tylko przez jezuitów, ale także przez wszystkich innych zakonników 
z Europy. 
 Jezuitom, oprócz cesarza i najbliższych współpracowników, cho-
dziło również o pozyskanie najbardziej wpływowych i wykształ-
conych Chińczyków. Jednak z nimi było niemało kłopotów. Przede 
wszystkim odrzucali zachodnią wiedzę, żyli w poligamii i nie chcie-
li zrezygnować z wielożeństwa, trudno było im zachować czystość 
małżeńską. Niektórzy z nich byli uczniami czy przyjaciółmi jezuitów, 
jak choćby wspomniany Xue Fengzuo, uczeń Smoguleckiego, który 
wydał dzieła mistrza. Dobrze tę relację oddał matematyk chiński Mei 
Wending (1633-1721), pisząc: „chociaż nie służył jezuitom, to jednak 

137 Tamże, s. 195.
138 Tamże, s. 196.



206 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

mógł studiować ich dzieła” 139. Chwalił też Smoguleckiego, którego 
nazwał „człowiekiem honoru”. Podkreślał, że ów nie zmuszał go do 
chrztu 140 w zamian za przekazane obliczenia astronomiczne. Te przy-
kłady wyraźnie pokazują, że jezuici zostawiali nawracanym wolność 
wyboru, nie nakłaniali na siłę do przyjęcia chrześcijaństwa, pozwa-
lając podjąć decyzję samym nawracanym i licząc na ich duchową 
dojrzałość. 
 Początkowa działalność jezuitów w Chinach charakteryzowała się 
większą liczbą chrztów „elity”, aniżeli prostego ludu, ponieważ jezuici 
zastosowali metodę „wertykalną” 141, polegającą na apostolacie wśród 
klas wyższych społeczeństwa chińskiego. Dostosowali też swój strój 
mandaryński do zwyczajów lokalnych, odrzucając buddyjskie szaty, 
które na początku zaakceptował Ricci (zresztą nawet on sam później 
zmienił zdanie, widząc, że buddyści nie cieszyli się szacunkiem wśród 
miejscowej ludności). Jezuici mieli antybuddyjskie nastawienie, cho-
ciaż jest to temat mało znany. Jezuickie teksty pisane określały mnichów 
buddyjskich jako czarowników, aby odróżnić ich od litterati. A wszyst-
ko dlatego, że buddyści byli przeciwnikami rozprzestrzeniania wiary 
chrześcijańskiej w Chinach 142. Akceptowano, przyjmowano oraz opie-
rano się na konfucjanizmie jako systemie filozoficznym z Konfucju-
szem na czele, tolerując nawet kult przodków w aspekcie cywilnym. 
Wyznawców buddyjskich i taoistycznych nazywano „bałwochwalca-
mi”, zaś mnichów, zarówno buddyjskich, jak i taoistycznych – „bonza-
mi”. Mahometan nazywano „przeklętymi”, ponieważ nie sposób było 
ich nawrócić na wiarę chrześcijańską. Taka postawa rodziła napięcia, 
prowadziła do oczywistych konfliktów, a nawet, co wcale nie było 
rzadkością, do prześladowań, np. w prowincji Fujian w 1637 r. 143 Stąd 
właśnie zrodził się pomysł, aby ubierać się jak  wykształcona warstwa 

139 Handbook of Christianity in China…, s. 486.
140 Tamże, s. 486.
141 Zob. więcej: J. Konior, Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa…, s. 144-145.
142 Podobnie jak w Polsce i całej Europie, również w Chinach w środowisku bud-

dyjskim powstawała literatura antyjezuicka. Przykładem może być pamflet anty-
jezuicki napisany przez mnicha buddyjskeigo Quyia Zhixu’a (1599-1655), negujący 
katechizmy Matteo Ricciego True Meaning of the Lord of Heaven oraz Giulio Alenie-
go Records of Learned Conversations at Fuzhou oraz dwie mniejsze publikacje – por. 
C.B. Jones, Pì xiè jí 闢邪集: Collected Refutations of Heterodoxy by Ouyi Zhixu (蕅益智旭, 
1599-1655), „Pacific World”, Journal of the Institute of Buddhist Studies, seria 3, 2009, 
nr 11, s. 351-407. Artykuł jest także dostępny w Internecie: <http://www.shin–ibs.
edu/documents/pwj3-11/13Jones.pdf> (dostęp: 1 IV 2012).

143 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 200.
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mandarynów i zachowywać zwyczaje chińskie. Był to początek ako-
modacji dokonywanej przez jezuitów w Państwie Środka. Okazało się, 
że wybór tej metody był niezwykle słuszny. Oczywiście było to bardzo 
nowatorskie przedsięwzięcie, mieszczące się w ramach innowacji je-
zuickiej, ale zupełnie nieznane w tamtych czasach. Zagwarantowało 
natomiast ogólną aprobatę społeczeństwa. Należy dodać, że nie obyło 
się bez krytyki względem takich metod, nawet wśród samych jezui-
tów. Poza tym w wieku XVI i XVII powstało wiele książek o tematyce 
antyjezuickiej, m.in. Jan Brożek w czwartej części Gratisa krytykował 
metodę akomodacji misyjnej:

Naprzód tedy Wmć wiedz, że oni nie opowiadają aaperte w chineńskim 
krolestwie ukrzyżowanego Chrystusa Pana, ale udają, że chwalą domi-
nium Coeli, specialia wiary naszej nie opowiadając. Jawnie krucyfiksa tam 
nie ukazują dlatego, że pobliżu w Japonach złoczynców krzyżują; przedto 
Chineńczykowie brzydzą się krucyfiksami. Jezuici zaś, akomodując się im, 
pokazują tylko abo Salvatora tam tych pogan dogadzając 144. 

Jezuici nie pozostawali dłużni krytyce ewangelizacyjnej w Chinach. 
Zachował się fragment listu, w którym autor pisze:

Niechże zamkną owi potwarcy gębę, którzy niewstydliwie udawać śmieia, 
że u Jezuitów w Chinach żadney figury Ukrzyżowanego nie widać, choć 
iuż pierwszy Chiński Apostoł nasz Jezuita Xiądz Mateusz Riccius dla przy-
wiezionych z sobą tych figur do więzienia był wrzucony 145. 

Następnie autor wyjaśnia metodę przepowiadania Dobrej Nowiny:

[…] kto Poganina nawrócić chce, ten nie od Ukrzyżowania Chrytusowego 
zaczynać ma, ale winien mu wprzód pokazać, że nie wiele Bogów, ale ieden 
iest BOG we trzech osobach, Stworzyciel wszystkiego, który ze dwu ludzi 
cały rodzay ludzki rozmnożył, a na odkupienie nasze, gdyżeśmy wszy-
scy zginieli byli, Iednorodzonego Syna swego z Nieba zesłał, ten zaś żeby 
nas zbawił, ludzką naturę przyiął. Kiedy tak Nowo-nawrócony wszystkie 
Artykuły dobrze poiął y mocno wierzy, w ten czas dopiero całe mu życie 
y Mękę Zbawicielowę wyłożyć. Inaczey, gdy ten porządek wywrócę, y na 

144 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 206. Zob. 
także: J. Brożek, Gratis, oprac. H. Barycz, Kraków 1929, s. 78-79.

145 Listy różne ku chwalebney ciekawości y chrześcianskiemu zbudowaniu służące z Azyi, 
Afryki, Ameryki niegdyś od missyonarzów Societatis Jesu. W rozmaitych językach do Europy 
przesłane, teraz polskiemu światu językiem oyczystym komunikowane. W roku 1756 przez 
kapłana Societatis Jesu. W Warszawie, w Drukarni J.K.M. y Rzeczypty Kolegium 
Soc. Jesu, tłum. M. Juniewicz i F. Bohomolec, t. 1, 1756-1757, s. 78-79.
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samym początku o Krzyżu, szubienicy, o katach mowić zacznę, zapewne to 
ręką obalę, com iedną zbudował, y Pogan od dalszego słuchania Ewangelii 
odstraszę 146. 

Autorstwo powyższych słów przypisuje się Michałowi Boymowi. 
Umieszczone one zostały w zbiorze listów Josepha Stöckleina. Nie ma 
jednak do końca absolutnej pewności, czy ten tekst nie został doda-
ny do wydania w 1728 r. 147 (istnieją wszak dowody, że niektóre dzieła 
Boyma w różnych wersjach niemieckojęzycznych zostały wzbogacone 
o informacje na temat sukcesów misyjnych w Tonkinie 148). 
 Jezuici, stosując wzorowo chiński savoir-vivre, budzili coraz więk-
sze zainteresowanie, najpierw zewnętrzne, kolorem skóry, a także dłu-
gim aż do stóp strojem mandaryńskim, który zakładali, aby odróżnić 
się od bonzów, ale również po to, aby zdobyć „większy autorytet” 149 – 
miał on być wyrazem wytworności i godności danej osoby. Noszono 
także długą brodę 150, która miała podkreślać nie tyle godność osoby, 
ile raczej możnowładztwo, a ściślej – wyrażać to, że uczeni jezuiccy są 
głosicielami nowin Nieba. 
 Przede wszystkim wyróżniali się wzorowym zachowywaniem 
zwyczajów chińskich 151. Niełatwo było autochtonom zrozumieć no-
wych przybyszy z Zachodu, a szczególnie ich dziwny styl życia. Pro-
wadzili życie bez rodzin i mieszkali we wspólnotach męskich, co było 
trudne do pojęcia dla Chińczyków, bowiem w kulturze chińskiej przy-
jęło się, że wszyscy powinni wstępować w związki małżeńskie i za-
kładać rodziny. Wedle tradycji chińskiej osoba niezamężna jest osobą 
niekompletną. Dlatego też obserwowano misjonarzy uważnie, nawet 
w nocy, wystawiając straże, dając upust chińskiej ciekawości, nie wie-
rząc w niezrozumiały styl życia przybyłych gości. 
 Metoda wertykalna zakładała wybór miast i wpływowych lu-
dzi oraz ustanowienie dobrych relacji z nimi, ponieważ jezuici też 

146 Tamże, s. 79.
147 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 207.
148 Tamże, s. 207.
149 M. Ricci, Storia dell’introduzione del Cristianesimo in Cina, Libreria dello Stato, 

Roma 1942 i 1949, t. I, ks. III, r. 9, s. 335-337.
150 Broda w kulturze chińskiej symbolizuje starszeństwo, powagę i godność 

osoby.
151 N. Golvers, From Propertius’ Laudes Italiae (Romae) to 17th century Jesuit „Laus 

Sinarum”: A new aspect of Propertius’s reception, „Humanistica Lovaniensia” LIX, 2010, 
s. 213-221: „On the way how the Jesuits in the 17th century – both in China and in 
Europe – tried to integrate China into the Classical Western schemata and rhetorics”.
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potrzebowali pomocy od przedstawicieli litterati. Należy przyjąć, że 
północna stolica – Pekin, z siedzibą cesarza, była głównym punktem 
zainteresowania samego Ricciego, któremu po wielu latach starań uda-
ło się tam dotrzeć i założyć pierwszą rezydencję jezuitów w tym strate-
gicznie ważnym ośrodku. Europejscy jezuici przyjechali do kraju, gdzie 
od wielu wieków znane było pismo, astronomia, medycyna, przemysł 
jedwabniczy i porcelanowy, sztuka piękna, malarstwo, muzyka, sztuki 
walki 152 i inne. Kraj ten posiadał ponadto dobrze zorganizowane struk-
tury państwowe wraz z klasą uprzywilejowaną – mandarynów, będącą 
odpowiednikiem europejskiej arystokracji. Nad całością czuwał cesarz 
huangdi 皇帝 – uznawany za „Syna Nieba”. Plebs natomiast przywią-
zany był do ziemi, którą uprawiał, będąc posłuszny swoim panom. 
 Roztropnie przeprowadzona adaptacja do kultury chińskiej 153, po-
kojowe nastawienie, dobrze przygotowane metody ewangelizacyjne 154, 

152 Zob. M. Shahar, Klasztor Shaolin. Historia, religia i chińskie sztuki walki…
153 Miaw-fen Lu, Reading Xie Wenjian: Encounters among Confucianism, Buddhism 

and Christianity 從儒釋耶三教會遇的背景閱讀謝文洊, „New History 新史學” vol 23, 
No. 1: „His article examines Xie Wenjian’s (1616-1682) life and thought in the con-
text of the encounters among Confucianism, Buddhism and Christianity during the 
late Ming-early Qing period. Xie Wenjian studied Buddhism and the Neo-Confucia-
nism of the Wang Yangming School as a young man, but he was later attracted to 
Cheng-Zhu learning and remained a Cheng-Zhu scholar throughout his life. He was 
a leading Confucian scholar in Nanfeng County, Jiangxi Province but later became 
critical of both Buddhism and the Yangming Learning. He was also familiar with 
Christianity to a certain degree and had debated the merits of Christianity with some 
Christian friends. In this article, I will first discuss Xie Wenjian’s learning experiences 
and his scholarly associations. This article elaborates on Xie’s thought, comparing 
his ideas with both Neo-Confucianism and Christianity. Although I fully understand 
the differences between Xie’s Confucian position and Christian doctrine, I emphasize 
that some of Xie’s ideas, such as his concepts of eternity, life and death, self and 
self-cultivation, the eternal fellowship among Confucian sages, and his aspiration to 
save human beings, suggest that Xie might have absorbed Christian themes into his 
thinking. Xie’s ideas demonstrate a unique point of view and perhaps a new develop-
ment in Ming-Qing Confucian discourse. In addition, this article also discusses how 
Xie distinguished Confucianism from Buddhism and compares his argument with 
that of Liu Ning, one of Xie’s friends who had converted to Christianity, to highlight 
the mixture of Confucianism and Christianity in both scholars’ works” – ze wstępu.

154 Zob. więcej: T. Sena, Powerful weapons in the service of trade and God: Macau 
and Jesuit support for the Ming cause (1620-1650). W: Daxiyangguo 大西洋國 (Revista 
Portuguesa de Estudos Asiáticos), 2010 nr 15, s. 177-240: „China in the seventeenth 
and eighteenth centuries was a model of economic and political strength, viewed by 
many as the greatest empire in the world. While the importance of China to eigh-
teenth-century English consumer culture is well documented, less so is its influence 
on English values. Through a careful study of the literature, drama, philosophy and 
material culture of the period, this book articulates how Chinese culture influenced 
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promocja apostolatu wśród klas uprzywilejowanych, wiedza nauko-
wa wprzęgnięta w ewangelizację oraz uczynki miłosierdzia świad-
czone ludności chińskiej różniły ubogie i pokorne życie jezuitów od 
życia chińskich mandarynów 155. Apostolskim nowatorstwem jezuitów 
było umiejętne zintegrowanie Ewangelii z kulturą chińską i uczynienie 
z wiedzy naukowej skutecznego narzędzia ewangelizacji w celu zdo-
bycia cesarza i wpływowych klas dla misji Kościoła. 

3.6. Przedmiot sporu o ryty chińskie 
(spór akomodacyjny) 156

Wyrażenie „chińskie ryty” (chin. dianli wen ti 典禮問題, jap. tentrei 
mondai てんれいもんだい) mieści się w obszarze rozważań o Dalekim 
Wschodzie, kulturze chińskiej i zaangażowaniu nadzorującego proces 
chrystianizacji Chin Watykanu. Obejmuje swym zasięgiem ceremonie 
honorujące Konfucjusza, związane z oddawaniem mu czci w świąty-
niach jemu poświęconych, jako największemu filozofowi  chińskiemu 157, 

English ideas about virtue. Discourses of virtue were significantly shaped by the 
intensified trade with the East Indies. Chi-ming Yang focuses on key forms of vir-
tue-heroism, sincerity, piety, moderation, sensibility, and patriotism-whose mean-
ings and social importance developed in the changing economic climate of the pe-
riod. She highlights the ways in which English understandings of Eastern values 
transformed these morals. The book is organized by type of performance-theatrical, 
ethnographic and literary-and by performances of gender, identity fraud and re-
ligious conversion. In her analysis of these works, Yang brings to light surprising 
connections between figures as disparate as Confucius and a Chinese Amazon and 
between cultural norms as far removed as Hindu reincarnation and London coffee 
house culture. Part of a new wave of cross-disciplinary scholarship, where Chinese 
studies meets the British eighteenth century, this novel work will appeal to scholars 
in a number of fields, including performance studies, East Asian studies, British lit-
erature, cultural history, gender studies and postcolonial studies” – ze wstępu.

155 Por. S. Dagmar, Framing European Technology in Seventeenth-Century China: 
Rhetgorical Stradegies in Jesuit paratext. W: Cultures of Knowledge, Technology in Chinese 
History, Sinica Leidensia, vol 103, Leiden, Boston, s. 209-232.

156 Zob. J. Konior, The Jesuits’ Painful Missionary Period: The Chinese Rites Contro-
versy, „Studia Missionalia” 2011, nr 60, s. 181-193.

157 Qi Feizhi 齐飞智, Jidu zongjiao shiyexia de Zhongguo zhexue: Dui ‘Zhongguo 
zhexuejia Kongfuzi’ yuanyan bufen de yizhong jiedu 　基督宗教视野下的中国哲学— 
—对《中国哲学家孔夫子》前言部分的一种解读　 (Chinese philosophy from the per-
spective of Christianity: A reading of Confucius Sinarum Philosophus Proemialis Decla-
ratio), „Tianzhujiao yanjiu lunji 天主教研究论辑, Journal of Catholic Studies” 2011, 
nr 8, s. 235-249: „With a careful reading of ‘Confucius Sinarum Philosophus, Pro-
emialis Declaratio’ (Paris 1687), this essay explores the understanding of Chinese 
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a także kult przodków (honor ancestors 祖先), będący wyrazem hoł-
du i obowiązkiem pobożności (filial piety 孝道) – czyli to wszystko, co 
składa się na konstytucję duchową społeczeństwa chińskiego. Jak pisze 
Asami Masakazu, „Konfucjusza chińscy katolicy nie adorowali jako 
jednego z bogów, ale raczej jako leadera narodowego” 158. Nie był rów-
nież prorokiem, ale największym moralnym nauczycielem i filozofem 
chińskim 159. Natomiast świątynie konfucjańskie (Kongzimiao 孔子廟) 
były raczej salami spotkań, upamiętniającymi Konfucjusza w rytual-
nych aktach niemających nic wspólnego z idolatrią. Do tego dochodził 
dosyć poważny problem semantycznego ujęcia w terminologii języka 
chińskiego pojęcia Boga chrześcijan Tien-Zhu 天主 160, jak go nazwał 
Ricci 161. 
 Spór rozpoczął się około roku 1630 i trwał do roku 1941. Jego istotą 
była debata nie tyle „z Chińczykami”, ale raczej „o Chińczykach” i ich 
tradycji. Na jednej szali stawiano nauczanie największego nauczycie-
la narodu chińskiego, Konfucjusza, na drugiej – nauczanie katolickich 

philosophy as seen by the Jesuits in Chinese Ming and Qing dynasty, hoping to de-
code the proximate meaning of Chinese philosophy from a Christian perspective. 
It consists of three parts: 1) It introduces the genesis of ‘Confucius Sinarum Philoso-
phus’. 2) The main body of the essay has three parts: it firstly reviews the relation-
ship between Christianity and Greek philosophy with a focus on Lactantius who is 
frequently quoted in ‘Proemialis Declaratio’; secondly, it presents the main point of 
‘Proemialis Declaratio’, especially its exposition of Chinese philosophy; and thirdly 
it discusses the relationship between Christianity and Greek philosophy, compar-
ing this relationship with that between Christianity and Chinese philosophy; it con-
cludes with an explanation of the meaning of Chinese philosophy from the perspec-
tive of Christianity. 3) As a conclusion, it reflects on the Jesuits’ understanding of 
Chinese philosophy and take the further step to expose their historical significance 
for the cultural communication between China and the West. The paper proposes on 
the basis of this conclusion a critique/review as to the reason why the Church hesi-
tated in the face of the Rites Controversy and finally dissolved the Society of Jesus” – 
z prefacji, s. 235-236.

158 A. Masakazu, Solutions to Chinese Rites Controversy proposed by Antonio Rubi-
no SJ (1578-1643), visitor to Japan i China. W: Christianity and Cultures, Japan & China in 
Comparison 1543-1644…, s. 153.

159 Tamże, s. 139.
160 Tien-Zhu 天主 (chin.) – Pan Nieba: Tien 天 – niebo, Zhu 主 – władca.
161 Tłumaczenie terminologii teologicznej Ricciego zawarte jest w książce: 

M. Rici, The True Meaning of the Lord of Heaven (T’ien-chu Shih-i 天主實意), translated 
by D. Lancashire, P.H. Kuo-chen, ed. by E.J. Malatesta, Translation with Introduc-
tion and Notes. The Institut of Jesuit Sources, St. Louis 1985, s. 52. Zob. także: Opere 
Storiche del P. Matteo Ricci SJ, red. P.T. Venturi, r. II: Del credito che si guadagno per i nos-
tri e per la christianita, con le opere stampare del P. Matteo Ricci [1584-1608], Macerata 
1911, s. 454-461.
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misjonarzy w relacji do antycznej kultury chińskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem rytów chińskich, a więc kultu przodków oraz ubó-
stwiania Konfucjusza 162. Uczestnikami debaty byli jezuici, dominika-
nie, franciszkanie, augustianie oraz Paryskie Towarzystwo Misyjne 
(The Paris Foreign Mission Society). W okresie ponad trzystu lat trwa-
nia tej polemiki Watykan – a konkretnie ok. 26 papieży zasiadających 
w tym czasie na Stolicy Apostolskiej i niezliczona rzesza kardynałów 
Świętego Oficjum (Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, łac. Propaganda Fi-
dei, dziś: Kongregacja Ewangelizacji Narodów) – okazał się niezdolny do 
zrozumienia odmiennej kultury chińskiej. Przyczyną tej „ułomności” 
był zapewne fakt, że papieże i ich doradcy ufali świadectwom misjo-
narzy, zagmatwanych w kontrowersyjne układy 163. Wszystko to do-
prowadziło do hermeneutycznego koła, z którego nie było możliwo-
ści wyjścia. Niestety brak dystansu do zaistniałej sytuacji, wynikający 
z nieumiejętności obiektywizacji faktów, nieustannie utrudniał wyda-
nie ostatecznego i właściwego osądu, niezbędnego do poprawy wyraź-
nie pogarszających się stosunków. Nawarstwiające się przez wieki nie-
jasności, różnie, a często i błędnie interpretowane, przysporzyły obu 
stronom konfliktu wielu cierpień, ale też, ukazując słabość rozezna-
nia samych władz Kościoła, złożyły się na negatywną lekcję misjolo-
gii, nieprzynoszącą odpowiedzi na kluczowe jak na owe czasy pytanie: 
adop tować czy nie, a jeśli tak, to w jaki sposób religię chrześcijańską do 
kultury chińskiej, a kulturę chińską do religii chrześcijańskiej?
 Sporny temat rytów chińskich 164 wywołał Juan Bautista de Morales, 
który jako pierwszy dominikanin przybył do Chin w roku 1633. Pod-
czas prześladowań w 1638 r. opuścił ten kraj i przyjechał do Rzymu. 
W 1643 roku na forum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary zapoczątkował 
dyskusję, przedstawiając 17 pytań (Seventeen Questions), jako kwestii 
sporu, stanowiących ataki na jezuitów w kontekście rytów chińskich. 

162 Lin Jinshui (林金水), Chinese Rites, Western Rites, Debates Among Traditional 
Scholars of the Ming-Qing Transitional Period, „Historical Research” (Chinese version) 
1993, nr 2, s. 20-37.

163 100 Roman Documents Concerning the Chinese Rites Controversy (1645-1941), 
Translations by D.F.S. Sure SJ, Edited with Introductions and Summaries by Ray 
R. Noll, „Studies in Chinese-Western Cultural History” nr 1, The Ricci Institute 
for Chinese-Western Cultural History, San Francisco 1982, s. 6; R. Entenmann, The 
Prolbem of Chinese Rites in Eighteengh-Century Sichuan. W: China and Christianity, Bu-
drened past, Hopeful Future, red. S. Uhalley Jr i Xiaxin Wu, New Youk, London 2001, 
s. 129-135.

164 R. Entenmann, The Problem of Chinese Rites in Eigheenth-Century Sichuan…, 
s. 127-136.
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Po dwóch latach dysput, 12 września 1645 roku, Propaganda Fidei przy-
znała rację de Moralesowi, potępiając praktyki jezuitów, honorujących 
ryty chińskie w swojej misyjnej działalności na tym terenie. Wydany 
dokument zawierał następującą treść:

1645, wrzesień 12: Niniejszy dokument Kongregacji Rozkrzewiania Wia-
ry został zatwierdzony przez papieża Innocentego XI w Rzymie, gdzie 
odbył się pierwszy sąd w sprawie rytów chińskich. Kongregacji zostało 
przedłożonych przez Juana Moralesa OP siedemnaście skarg przeciwko 
praktykom misyjnym jezuitów. Wniesione uwagi stały się przedmiotem 
studium teologów Stolicy Świętej w tymże sądzie. Opierając się na zezna-
niach Moralesa, który stwierdził, że ryty mają charakter religijny, również 
w swojej terminologii, Stolica Święta przyznaje mu rację i potępia praktyki 
jezuickie 165. 

 Zaskakująca decyzja kongregacji, dotycząca potępienia rytów chiń-
skich na drodze swoistego modus operandi, wstrząsnęła jezuickim świa-
tem. Wstrząs ten stał się zresztą udziałem nie tylko jezuitów w Chi-
nach, ale i na całym świecie. Postanowienie Propagandy Fidei było 
mocnym ciosem w Matteo Ricciego, napawało jednak strachem co do 
przyszłości Kościoła w Chinach wszystkich związanych z chińską mi-
sją. Nic dziwnego, iż do Rzymu wysłany został z Chin w 1651 roku 
jezuita Martino Martini, którego zamiarem było udowodnienie Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary, że de Morales, przeciwstawiając się jezui-
tom w kwestii rytów chińskich, nie miał wystarczających racji. Papież 
Aleksander VII przedstawił opinię jezuity Świętemu Officjum do roz-
patrzenia i wydania decyzji, która 23 marca 1656 166 roku zapadła na ko-
rzyść jezuitów:

1656, marzec 23: Obecna, druga decyzja z Rzymu podjęta została na skutek 
wystąpienia Martino Martinigo S. J., który przedstawił jezuicką reakcję na 
poprzednie postanowienie Kongregacji w formie czterech pytań. Papież 
Aleksander VII przedłożył te pytania pod ocenę i rozwagę Stolicy Świę-
tej. Tym razem sąd, który zebrał się, by obradować nad tymi kwestiami, 

165 CPF (1893) # 1698, Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu 
decreta, instructiones, rescipta pro apostolicis missionibus ex tabularion eiusdem 
Sacrae Congegationis depromta. Typographia Polyglotta, Romae, 924 pp. (Covering 
the years 1622 to 1892, NN. 1 to 2206) – tłum. własne.

166 S. Vareschi, Il decreto del Sant’Ufficio del 1656 nella questione dei riti cinesi e il 
ruolo di Martino Martini. W: Martino Martini, umanista e scienciato nella Cina del secolo 
XVII, Atti del Simposio Internazionale su Martino Martini e gli scambi culturali tra 
Cina e Occidente, Academia Cinese delle Scienze Sociali Pechino 5-7 Aprile 1994, red. 
F. Demarchi i R. Scartezzini, Università degli Studi di Trento, Trento 1995, s. 361-374.
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podjął decyzję na korzyść jezuitów, którą formalnie zatwierdził papież 
 Aleksander VII 167. 

 W 1665 roku w Kantonie odbyła się konferencja, której głównym 
celem było ustalenie jednolitych metod misjonarskich w Chinach. W jej 
toku okazało się, że strona franciszkańska jest raczej zgodna co do ry-
tów chińskich i byłaby gotowa je zaaprobować zgodnie z ostatnim de-
kretem papieskim. Niestety dominikanów reprezentował na konfe-
rencji Domingo Fernandez Navarette, który w drodze do Hiszpanii, 
zatrzymując się w Rzymie, odnowił atak na jezuitów. Więcej, w 1676 
roku napisał książkę podejmującą m.in. temat spornych rytów, wyko-
rzystując okazję ataku na jezuickie metody misjonarskie. Książka roz-
paliła na nowo słabnącą już powoli dyskusję. 
 Oliwy do ognia dolał biskup Charles Maigrot, wikariusz apostol-
ski prowincji Fujian, wywodzący się z Zagranicznego Paryskiego To-
warzystwa Misyjnego, który w swoim wikariacie zabronił jezuitom 
praktyki związanej z rytami. Swój zakaz odnośnie do oddawania czci 
Konfucjuszowi czy kultu przodków argumentował, opierając się na 
papieskim dekrecie z 1656 roku. Jego mandat wywołał sensację i złość, 
a także wyraźnie podzielił rodzący się Kościół chiński. Wiadomość 
o tej sytuacji szybko dobiegła do Europy i w 1697 roku po raz kolej-
ny Święte Officjum otrzymało zadanie zbadania kwestii rytów chiń-
skich 168. Ku wielkiemu zdziwieniu jezuitów po sześciu latach dyskusji, 
w 1704 roku, papież Klemens XI potajemnie zaaprobował stanowisko 
biskupa Maigrota potępiające ryty chińskie. Wysłał też swojego legata, 
Carla Tommasa Maillarda de Tournon, do Chin, nadając mu tytuł „Pa-
triarchy Antiocheńskiego” oraz pełnomocnego ambasadora ( Legatus 

167 CPF (1893) # 1699 – tłum. własne. Ważnym dokumentem o szerokich moż-
liwościach adaptacyjnych jest również Instrukcja Kongregacji Rozkrzewienia Wiary 
dla wikariuszy apostolskich, udających się do prowincji chińskich: Tonkinu i Kochinchiny 
z 1659 r., w której wyjaśnia się zasady dotyczące wszelkich przygotowań, celu po-
dróży, wyboru drogi, zachowania Breviarum Missionum (BMis I, s. 41-56). Dalej: 
„Nie usiłujcie bynajmniej i żadną miarą nie namawiajcie tamtych ludów do zmiany 
ich rytów, przyzwyczajeń i obyczajów, byleby tylko nie były one w sposób oczywi-
sty sprzeczne z religią i dobrymi obyczajami. Cóż bowiem bardziej absurdalnego 
niż przeszczepienie Francji, Hiszpanii, Włoch czy jakiejkolwiek części Europy do 
Chin? Nie to, lecz wiarę wnoście, która nie odnosi się z pogardą ani nie rani rytów 
czy zwyczajów żadnego ludu” (Święta Kongregacja Rytów, II Consiglio Superiore, 
reskrypt o przedostatniej niedzieli października jako niedzieli misyjnej, poświęconej 
w sposób szczególny modlitwom i akcji na rzecz misji, z dnia 14 VI 1926, AAAS 19 
(1927), s. 23-24, tekst pol.: BMis I, s. 255-257).

168 100 Roman Documents Concerning the Chinese Rites Controversy…, s. 9.
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a Latere) Indii i Chin. Zgodnie z nominacją papieską nie była mu po-
trzebna aprobata patronatu Portugalii, ale popłynął statkiem francu-
skim. Niestety powierzenie tak delikatnej misji, mającej polegać raczej 
na szukaniu jedności w Kościele chińskim niż podziałów, de Tourno-
nowi okazało się bardzo złym wyborem. Już na samym początku wy-
prawy, w Goa, papieski legat potępił ryty malabarskie 169 (the Malabar 
Rites), wywołując tym furię u arcybiskupa w Goa, który zdecydował 
się opisać tę sprawę w liście do Watykanu. Gdy przybył do Pekinu, od 
początku przyjął postawę pełną podejrzeń i wrogości wobec cesarza 
Kangxi. Jak się można było domyślać, skrytykował też ryty chińskie. 
Papież Klemens XI przyznał de Tournonowi rację w kontekście słusz-
ności potępienia rytów malabarskich, co więcej podniósł go do godno-
ści kardynała (dodać można, iż nie dane mu było długo cieszyć się tą 
godnością, gdyż już w 1710 roku w Makao zmarł). Histora ta pokazuje 
Klemensa XI jako zdecydowanego przeciwnika rytów chińskich, wize-
runek ten utrwala następnie i jego bulla Ex illa die z 17 marca 1715 roku, 
w której jednoznacznie przedstawił swoje stanowisko.
 Będąc jednak świadomy powagi sytuacji i chcąc uniknąć prześla-
dowań, zdecydował się Klemens XI wysłać do Chin kolejnego swoje-
go legata, Carla Ambrogia Mezzabarba, wizytatora i patriarchę Alek-
sandrii. Przy tej okazji papież osobiście napisał list do cesarza Chin, 
w którym przedstawił swoje pragnienia względem złagodzenia napię-
cia i poprawy relacji w Kościele katolickim w Chinach. Niestety Mez-
zabarba, podobnie jak wcześniej jego poprzednik, upierał się przy 

169 Więcej na ten temat pisze Z. Grad: „Postęp w chrystianizacji Indii w XVII wieku 
dokonał się głównie dzięki odpowiedniej metodzie misyjnej zastosowanej przez mi-
sjonarzy jezuitów. Propagowana przez Roberto de Nobili zasada akomodacji umoż-
liwiała zaakceptowanie indyjskich zwyczajów społecznych i sposobu życia oraz ad-
aptację chrześcijaństwa do hinduizmu. Nie wszyscy jednak popierali takie działania. 
W ten sposób powstał słynny w historii Kościoła spór o ryty malabarskie. Swoją nazwę 
wziął od leżącej w południowych Indiach malabarskiej prowincji jezuitów. Spór o ryty 
malabarskie rozpoczął się jeszcze za życia Roberto de Nobili. Przeciwnicy akomodacji, 
franciszkanie i dominikanie, ostro wystąpili przeciwko jej zwolennikom – misjona-
rzom jezuickim. Wkrótce sprawa oparła się o Stolicę Apostolską. Papież Grzegorz XV, 
biorąc pod uwagę skuteczność oraz ostateczny cel metody akomodacji, wyraził na nią 
zgodę. Uczynił to dwukrotnie: w roku 1621 i 2 lata później. Jednym z najważniejszych 
głosów w sporze o akomodację była instrukcja dla wikariuszy apostolskich udających 
się na Wschód wydana w 1659 roku przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Zawie-
ra ona trzy główne zalecenia: całkowity zakaz angażowania się w sprawy polityczne, 
konieczność formacji rodzimego kleru i szacunek dla miejscowej kultury” – tegoż, Spór 
o ryty malabarskie [online], dostępny w Internecie: <http://www.grad.svd-mad.org/con-
tent/view/107/12/lang/> (dostęp: 20 VI 2011).
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stanowisku wyrażonym przez papieża w Ex illa die i rozmowa, którą 
odbył z Kangxi w 1720 roku, nie przyniosła żadnych rezultatów. Mało 
tego, cesarz był z niej wyraźnie niezadowolony, co pogorszyło i tak już 
trudną sytuację. 
 Jeszcze bardziej stanowczy w swojej postawie był jeden z kolejnych 
papieży, Benedykt XIV. Zdecydowanie nie zaliczał się on do grona przy-
jaciół jezuitów i w 1742 roku wydał bullę Ex quo singulari, potępiającą 
tzw. ryty chińskie „po wsze czasy jako ze swej istoty złe” 170, potwierdzając 
tym samym ważność bulli Ex illa die swojego poprzednika. Wszystkim 
nieposłusznym misjonarzom nakazał przyjechać do Europy celem odby-
cia kary i złożenia przysięgi posłuszeństwa papieżowi. Benedykt XIV był 
ostatnim ze zwierzchników Kościoła w sposób tak nieugięty stojącym na 
stanowisku negującym ryty chińskie, a tym samym sprzeciwiającym się 
akomodacji 171. Wszystkie te zakazy, nieporozumienia i podziały wzbudzi-
ły w Chinach nieufność wobec chrześcijaństwa, co też spowodowało wy-
buch fali prześladowań. Chrześcijanie chińscy i azjatyccy poczuli się nie-
zrozumiani 172. Spór akomodacyjny zahamował w dużym stopniu proces 
inkulturacji i rozwój chrześcijaństwa w Chinach. 
 Ostatecznie 28 lutego 1941 roku, na mocy ustaleń zawartych w do-
kumencie Plane compertum est z 1939 roku, Propaganda Fidei zakończyła 
kontrowersyjny spór wokół rytów chińskich, zwracając się z oficjalnym 
pismem Mens nostra do delegatury apostolskiej w Chinach. W doku-
mencie tym wyrażone zostało życzenie rozwiązania nabrzmiałych hi-
storycznych problemów, aby świeccy mogli postępować zgodnie ze 
swoimi sumieniami 173. 
 Ta pobieżna analiza przebiegu sporu o ryty chińskie pokazuje 
smutną, ponad 300 174 lat trwającą historię konfliktu pomiędzy China-
mi a Watykanem. Brak ze strony władz kościelnych twórczego ryzy-
ka w ewangelizowaniu Chin odbił się niewątpliwie na dalszej historii 
chrześcijaństwa w tym kraju. Można przypuszczać, że gdyby w tamtym 

170 Tekst polski: BMis I, s. 58-86.
171 100 Roman Documents Concerning the Chinese Rites Controversy…, s. 12.
172 J. Górski, Odpowiedzi…, s. 107.
173 Tamże, s. 16.
174 Shan-le Man 山樂曼, The End of The Rites, Historical Reflections on The publication 

on The Document of The Holy See. W: Lifting the Prohibition to Honor Confucius and the 
Ancestors in China, Symposium in Commemoration of the 70th Anniversary of the 
Consecration of the First Six Native Chinese Bishops and the Elevation on the Cardi-
nate of Thomas Tien, SVD and the 50th Anniversary of the Establishment of Roman 
Catholic Hierarchy in China, 9-10 May 1997, Phase II 學術研討會議手冊, s. 129-160.
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czasie żył Matteo Ricci, sprawa rytów chińskich potoczyłaby się zupeł-
nie inaczej. Dla niego celem było ukazanie faktów, smutnych nie tylko 
dla jezuitów, ale przede wszystkim dla Kościoła lokalnego w Chinach. 
Czy będzie można kiedyś poddać całkowitej ewaluacji przebieg owej 
historycznej debaty poświęconej rytom chińskim? Powinno się to stać 
aktualnym wyzwaniem dla historyków Kościoła i historyków państwa 
chińskiego. Cena, jaką zapłacił Kościół w Chinach za niekompetencję 
i brak życzliwości swoich rzymskich zwierzchników, była olbrzymia. 
Kiedy 11 maja 1610 roku umierał Ricci, w Chinach było już ok. 2500 ka-
tolików, w tym 18 jezuitów chińskiego pochodzenia. Niestety podzia-
ły trwające tak długo nie przyczyniły się do wzrostu Kościoła w tym 
kraju, raczej obrodziły piętrzącymi się trudnościami i prześladowa-
niami. Kościół katolicki w Chinach już nigdy później nie cieszył się 
taką świetnością, jak za czasów Matteo Ricciego. Kolejni papieże wraz 
z Propagandą Fidei zbyt łatwo dawali się przekonać osobom chcącym 
w cieniu konfliktu o ryty chińskie załatwić własne interesy. Do tego 
dochodził brak skutecznej dyplomacji ze strony Watykanu. A w całej 
historii i kulturze Chin tak istotne są guanxi 關係 – relacje, bez których 
naprawdę trudno funkcjonować. Obejmują one interests and emotions, 
practice and structure, individuals and society, culture and political economy 
and change and continuity 175. 
 Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że można było zupełnie ina-
czej rozeznawać i postępować w delikatnej kwestii misji chińskiej. 
Ogromny trud dialogu inkulturacyjnego, prowadzonego w XVII 176 wie-
ku w Chinach przez pierwszych jezuickich misjonarzy, w jakiś spo-
sób został zmarnowany. Można odnieść wrażenie, iż w tym względzie 
element Boski został zdominowany przez ludzki. Jest to niewątpliwie 
wielka rana na ciele Kościoła katolickiego w Chinach, która zadana 
rozwijającemu się chrześcijaństwu, goi się aż po dzisiejsze czasy 177.

175 A. Smart, Guanxi, gifts and learning from China, „Anthropos”, International Re-
view of Anhropology and Linguistique 93 (1998), nr 1/3, s. 559.

176 W. Reinhard, Gelenkter Kulturwandel im Siebzehnten Jahrhundert Akkulturation 
in den Jesuitenmessionen als Universalhistorisches Problem. W: Historische Zeitschrift, 
Begründet von H. von Sybel, Fortgeführt von F. Meinecke, Band 223, Oldenbourg, 
München 1976, s. 536.

177 Shan-le Man 山勒曼, Historical Reflections on the Publication of the Document of 
the Holy See, Lifting the Prohibition to honor Confucius and the Ancesstors in China, Mate-
riały naukowe z międzynarodowej konferencji dotyczącej relacji chińsko-watykań-
skich w XVII wieku w kontekście sporu o ryty chińskie, wyd. przez 中國主教團, 
輔仁大學始中心.
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Rozdział 4

Sylwetki polskich jezuitów 
Andrzeja Rudominy, Mikołaja 
Smoguleckiego i Michała Boyma 
w kontekście misyjnej działalności 
Towarzystwa Jezusowego w Chinach

Oby Bóg zechciał w swej nieskończonej i najwyż-
szej dobroci udzielić nam obficie swojej łaski, by-
śmy wyczuwali Jego najświętszą wolę i wypełniali ją 
całkowicie. 

(św. Ignacy Loyola)

4.1. Andrzej Rudomina 盧安德 (1596-1631)

4.1.1. Pochodzenie, wykształcenie, kariera 1

Andrzej Rudomina 2 urodził się w „polskiej rodzinie, starego rodo-
wodu Duchy na Litwie” 3 w 1595 roku 4 w wiosce Rudamina 5. Jego 

1 Więcej: PSB, s. 666-667. Zob. także: J. Konior, Andrzej Rudomina – unforgetta-
ble Lithuanian Jesuit missionary scholar: from Vilnius university to China…, s. 129-138. 
W tym miejscu pracy streszczone zostały jego główne tezy.

2 L. Grzebień, Rudomina Jędrej. W: PSB, t. XXXII/4, Wrocław, Warszawa, Kraków 
1991, s. 666-667; także: M. Bednarz, Andrzej Rodomina SI, Lu Ngan Tö…, s. 317-323; 
P. Rabikauskas, Vilniaus Akademija ir Lietuvos Jezuitai, Vilnius 2002, s. 489-502; Ency-
klopedia wiedzy o jezuitach…, s. 114.

3 B. Szczęśniak, Dictionary of Ming Biography 1368-1644 名代明人傳, t. 2: M-Z, Co-
lumbia University Press 1977, s. 1147.

4 Niestety błędnie rok jego urodzenia podają niektórzy jezuici, np. Estreicher, 
 Pfister, Załęski – jako 1594 r., jak również M. Bednarz – jako 1596 r. (zob. M. Bed-
narz, Andrzej Rudomina SI, Lu Ngan Tö…, s. 317). Kolejny błąd popełnił Bednarz 
w kontekś cie imienia ojca misjonarza, podając, iż ów nazywał się również Andrzej 
(de facto był to Jan Rudomina).

5 W polskich historycznych dokumentach jezuickich zapisany jest jako Andrzej 
Rudomina, natomiast po litewsku: Andrius Rudamina. W niniejszej rozprawie po-
zostawiono polską formę pisowni. Pozostaje oczywiście pytanie o narodowość 
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 szlachecki ród 6 nosił to samo nazwisko, co miejscowość, która obecnie 
przyłączona jest do miasta Wilna 7. Matką Andrzeja była Dorota Gal-
welanka, a ojcem – Jan Rudomina (zm. 1599) 8, burmistrz wileński. Ro-
dzina Rudominów należała do najbardziej elitarnych i wpływowych 
rodzin w Wilnie 9. Również brat Jana Rudominy, Maciej Rudomina 
Dusiacki (zm. 1586), był znanym i bogatym burmistrzem wileńskim 
w latach 1573-1579 10, choć – jak podaje Barbara Trelińska – do herbu ro-
dowego wraz z synami Janem i Tomaszem dopuszczony został przez 
wojewodę wileńskiego Mikołaja Radziwiłła dopiero w 1576 r. 11

Rudominy – czy uważać go za Polaka, czy za Litwina? Wybitny historyk L. Pfister, 
autor katalogu misjonarzy pracujących w Chinach w XVII-XVIII w., jak również jego 
następca J. Dehergne jednoznacznie uznali Andrzeja za Litwina. Jest też to zgodne 
z myśleniem historyków litewskich (zob. J. Boruta SI, Andrius Rudamina. W: Lietu-
viř Enciklopedija, vol. 26, Boston 1961, s. 54-56). Jednak w niniejszej pracy na mocy 
ustaleń dokonanych przez J. Tazbira przyjęto za zasadne traktować go jako Polaka 
(zob. tegoż, Procesy polonizacyjne. W: Prace wybrane. Studia nad kultura staropolską, t. 4, 
Kraków 2001, s. 275-319.

6 T. Zychliński, Dyaryusz Tomasza Dusiatksiego Rudominy, złota księga szlachty 
polskiej, Poznań 1882, t. 4, s. 232-249; także: W.W. Kojałowicz SJ, Herbarz rycerstwa 
W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli o klejnotach albo herbach, Kraków 1897; 
K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J., powiększony dodatkami z później-
szych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez J. Nep. Bobrowicza, Breit-
kopf i Härtel, Lipsk 1841, t. VIII.

7 Rudamina – dzielnica Wilna, znajduje się 10 km od centrum miasta. W kwestii 
miejsca urodzin Andrzeja istnieją jednak pewne rozbieżności, niektóre źródła wy-
mieniają bowiem w tym kontekście miejscowość Daugėliškis (zob. np. Encyklopedia 
wiedzy o jezuitach…, s. 583). Trudne byłoby to do przyjęcia, ponieważ jeśli wierzyć 
innemu źródłu – Słownikowi Geograficznemu Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich (red. F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski, t. 1, Warszawa 1975, 
s. 912) – miejscowość ta należała do rodu magnackiego Gasztołdów. Słusznie zatem 
pisze D.H. Nguyen: „Barbara z Radziwiłłów Gasztołdowa, przyszła żona króla Zyg-
munta Augusta, zapisała te dobra swojemu mężowi. W ten sposób Daugėliškis stały 
się starostwem. Skoro ojciec Andrzeja nie był starostą dowgliskim, najprawdopo-
dobniej Andrzej tam się nie urodził” (zob. D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim 
Wschodzie…, s. 37).

8 Zob. Rudomina Andrzej. W: Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski, War-
szawa 1866, t. 23, s. 475-476 i 568.

9 PSB, t. 32, s. 666.
10 Tamże, s. 667.
11 Por. Album armorum nomilum Regni poloniae XV-XVIII saec. Herby nobilitacji i in-

dygenatów XV-XVII w., oprac. B. Trelińska, Lublin 2001, s. 179 – tam adnotacja: „Ma-
ciej Rudomina mieszczanin wileński z synami Janem i Tomaszem. 1576. Nobilitacja. 
Herb Trąby. Dopuszczono do herbu rodowego przez Mikołaja Radziwiłła wojewodę 
wileńskiego”. Zob. także: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, 
s. 38.
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 Andrzej Rudomina, przyszły misjonarz Chin, młodość spędził 
w Dogieliszkach – miejscowości usytuowanej we wschodniej części 
Litwy. Po ukończeniu elementarnej szkoły został wysłany do jezui-
ckiego kolegium 12 w Wilnie, gdzie rozpoczął naukę w klasie grama-
tyki, a w 1613 r. – w klasie logiki. Był dobrym studentem 13, dlatego 
też został wybrany do jezuickiej sodalicji mariańskiej 14. Zachował się 
jego wiersz 15 z czasów studenckich, z 1613 r., zadedykowany Abraha-
mowi Woynie, sufraganowi wileńskiemu. Niewątpliwe wpływ jezu-
ickiego nauczania 16, a także pobożność i gorliwość sodalicji mariań-
skiej, zaowocowały rozeznaniem przez Andrzeja powołania do stanu 
duchownego. Zdecydował się wstąpić do jezuitów 17, zakonu mło-
dego, praktycznie dopiero co powstałego. Wpływ na tę decyzję miał 

12 Pierwsze kolegium jezuickie powstało w Wilnie w 1570 r. W roku 1579 de-
kretem papieża Grzegorza XIII i króla polskiego Stefana Batorego założony został 
w Wilnie najstarszy jezuicki uniwersytet, znany pod nazwą litewską Vilniaus Uni-
versitetas), którego pierwszym rektorem (1579-1584) był słynny jezuicki pisarz i ka-
znodzieja królewski ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Litewska prowincja jezuicka po-
wstała w 1608 r.

13 Andrzeja Rudominę uznaje się za najznakomitszego studenta Uniwersytetu 
Wileńskiego (Akademii Wileńskiej) oraz „wybitnego absolwenta tej akademii” – 
por. D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 36. W XIX w. pisali 
o nim również w tym kontekście Michał Baliński i Józef Bieliński – zob. M. Baliński, 
Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historyi od założenia w roku 1579 do ostatecznego jej 
przekształcenia w roku 1803, Petersburg 1862, s. 119; J. Bieliński, Uniwerstytet Wileński 
1579-1831, t. 3, Kraków, Warszawa 1899-1900, s. 466.

14 Sodalicium – braterstwo. Było to apostolstwo propagujące kult maryjny mło-
dym jezuickim studentom we wszystkich ośrodkach Towarzystwa Jezusowego. Jak 
pisze jezuicki historyk L. Grzebień, „Sodalicium – było synonimem uczciwego, reli-
gijnego Polaka XVII i XVIII wieku”. Sodalicję wspomina też inny polski historyk, 
Stanisław Bednarski, w dziele Upadek i odrodzenie szkół jezuickich… (s. 404-405). Je-
zuicka sodalicja mariańska istnieje do dziś pod zmienioną nazwą, jako Wspólnota 
Życia Chrześcijańskiego (WŻC).

15 Zob. D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 38. Czytamy 
tam, iż „utwór Andrzeja Rudominy jest zamieszczony wraz z wierszami innych au-
torów m.in. Stanisława Popowskiego, Kazimierza Paca, Jerzego Zawiszy, Krzyszto-
fa Zawiszy, Wojciecha Kossakowskiego (…), należących do Sodalicji Mariańskiej”. 
O A. Woynie, sufraganie wileńskim, wspomina U. Augustyniak (tegoż, Dwór i klien-
tela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizm patronatu, Warszawa 2001, s. 204).

16 Por. Andrzej Rudomina. W: Encyklopedyja kościelna, t. 23, Warszawa 1866, s. 568. 
Zob. także: Andrzej Rudamina. W: Encyklopedyja powszechna, Warszawa 1866, t. 22, 
s. 475-476.

17 B. de Matos, O pobożnym pożyciu W. X. Andrzeja Rudominy Soc. Jezu, Wilno 
1652. Jest to życiorys Andrzeja Rudominy. Oryginał dostępny w ARSI, Lus. 58 II, 
k. 307-308. Zob. także J. Dehergne, Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 1800, Bi-
bliotheca Instituti Historici S. I., t. 37, Roma, Paris 1973, s. 235.
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 niewątpliwie codzienny kontakt z profesorami jezuickimi na wykła-
dach, ale również fakt bycia wychowankiem bursy 18 jezuickiej, gdzie 
otrzymał wstępną formację duchową (konferencje, homilie, spowiedź 
i kierownictwo duchowe). Niestety wybór drogi życiowej dokonany 
przez Andrzeja spotkał się ze sprzeciwem jego ojca, który miał wobec 
syna inne plany. Chcąc zniwelować jego pragnienie służby Bogu, naj-
pierw wysłał go na studia filozoficzne do Niemiec. 1 czerwca 1616 r. 
młodzieniec zostaje wpisany na listę studentów uniwersytetu w Mo-
guncji, a od 14 stycznia 1617 r. figuruje w metryce studenckiej słynne-
go, jak na tamte czasy,uniwersytetu w Louvain 19, cieszącego się wielką 
popularnością wśród litewskiej młodzieży. Studiował tam m.in. biskup 
Wilna Eustsachijus Valavičius, a także dzieci Leonasa Sapiega – znane-
go dowódcy litewskiej armii. 
 Brakuje wystarczających danych, potwierdzających dziedzinę stu-
diów Andrzeja – najprawdopodobniej było to prawo cywilne. Podczas 
studiów w Louvain przeczytał Thesaurus politicorum aphorismorum pió-
ra kanclerza diecezji Liège, canon de Chouguier, opublikowany w Rzy-
mie w 1611 roku. Nie ulega wątpliwości, że dzieło to zostawiło ślad 
w jego umyśle, dlatego też postanowił je przetłumaczyć na język pol-
ski 20. Faktem jest, że traktat Chouguiera nie był na tyle wybitnym teks-
tem, żeby zasługiwał na tłumaczenie 21, jednak Andrzej znalazł treść, 
która była bliska jego umysłowi i sercu. Książka składa się z trzech 
części. Pierwsza dotyczy jego własnego curriculum vitae do okresu wy-
jazdu do Rzymu – jej bohater jest anonimowym jezuitą z  kolegium 

18 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 78. Zob. także: L. Grzebień, Wkład jezuitów 
w rozwój kulturalny i społeczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów…, s. 42-43.

19 Matricule de l’Université de Louvain, wyd. A. Schiling, Bruxelles 1962, t. 5, 13.
20 Tłumaczenie działa Chouguiera na j. polski, dokonane przez A. Rudominę, 

zostało opublikowane przez jezuitów w Wilnie w 1652 r. Najpierw wydano je pod 
tytułem O odmianie państw i zgubie panujących y o słusznym ratunku Iana Chokier i. v. d. 
Polytyckie Nauki y przestrogi na polski iezyk przez W. X. Andrzeja Rudominę Societatis 
Iesu dawno przetłumaczone ku pospolitemu pożytkowi teraz do druku podane (Superiorum 
permissu. Vilnae, Typis Acad. S.I. Anno M. DC. LII [1652], w Drukarni Akademickiej 
Societatis Iesu, 1-16), a w drugiej edycji – pod tytułem Fortuna państw i panujących 
(Wilno 1738, 1-16).

21 Nie wiadomo dokładnie, kiedy Rudomina przetłumaczył książkę Chouguie-
ra. W Encyklopedii wiedzy o jezuitach… można znaleźć informację, że dokonało się 
to podczas studiów w Lowanium (zob. tamże, s. 36), z kolei M. Bednarz podaje, że 
tłumaczenie powstało w 1618 r. (por. M. Bednarz, Andrzej Rudomina SI, Lu Ngan Tö…, 
s. 583).
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 jezuickiego z Wilna, druga stanowi życiorys Benta de Matosa 22 prze-
tłumaczony na język polski przez Andrzeja Rudominę, natomiast trze-
cia jest dokładnym tłumaczeniem dzieła Chouguiera. Jaki był cel wy-
dania książki? Jak pisze Nguyen: 

przede wszystkim chodziło o podkreślenie świetności rodziny Rudo-
minów jako rzeczywistych bądź potencjalnych dobroczyńców zakonu. 
W części pierwszej anonimowy autor podkreślał, że Andrzej Rudomina 
ofiarował wielką sumę pieniędzy kolegium jezuickiemu w Wilnie 23. 

W kontekście lektury samego tekstu Rudominy sugerowane przez 
Nguyena pobudki wydają się prawdopodobne:

Rozprawiwszy czeladź, siebie y cokolwiek z sobą miał, całe na służbę Bożą 
ochotnie odważnie y statecznie oddał. Przydał nad to potym z dziedzictwa 
swego dwadzieścia tysięcy złotych polskich na spomożenie szczupłey ba-
rzo fundaciey Nowiciackiey 24. 

 Coraz mocniej odczuwał nacisk swoich rodziców w kwestii rezyg-
nacji z zamiaru pójścia do jezuitów na rzecz poświęcenia się politycz-
nej karierze. Jednak niektóre fragmenty książki zostawiły ślad w jego 
sercu. Uświadomił sobie na przykład bardzo wyraźnie, że wszystko na 
świecie się zmienia, wszystko jest marnością i szybko przemija, a ziem-
scy królowie posiadają jedynie czasową władzę, której de facto by nie 
mieli, gdyby nie była im dana od Boga. Tylko Bóg jest wszechmogą-
cy i wiecznie panujący. Jesteśmy zaledwie stworzeniami Stwórcy i po-
winniśmy się koncentrować na rzeczach Bożych w naszym ziemskim 
życiu, szukając woli Bożej we wszystkim i współpracować z Łaską. 
Co wydaje się tutaj ważne, to „szukanie i znajdowanie woli Bożej we 
wszystkich rzeczach, a wszystkich rzeczy w Bogu” 25. W tych słowach 
namacalnie odbija się echo czytania, rozmyślania i tłumaczenia na ję-
zyk polski książki Chouguiera. 

22 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 39. Wzmianka o B. de 
Matosie znajduje się w katalogu jezuitów chińskich z 1687 r., sporządzonym przez 
P. Coupleta, wizytatora z prowincji Quangtung & Hainan insula, ubi Xunchy anno 8. 
(1651) obijt, sepultus extra muros Urbis kiungcheu: Catalogus Patrum Societatis Jesu, 
s. 113.

23 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 39.
24 A. Rudomina, O odmianie Państw…, rozdz. 1. Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy mi-

sjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 39.
25 To zdanie z pewnością zaczerpnął Rudomina z tekstów Ignacego z Loyoli, za-

łożyciela Towarzystwa Jezusowego.



224 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

 Pobyt Rudominy w Louvain nie był długi. Pozostał tam prawdopo-
dobnie parę miesięcy i wrócił na Litwę jeszcze w 1617 roku. Nie wia-
domo dokładnie, co legło u podstaw tej decyzji, faktem natomiast jest, 
że po powrocie ojciec wysłał go na służbę do biskupa Wilna Easta-
chijusa Valavičiusa (Eustachego Wołłowicza) i krótko przebywał na 
dworze hierarchy 26. Jednak pragnienie wstąpienia do jezuitów było 
coraz większe. Sam nie miał wątpliwości, że to mają być jezuici, a nie 
księża diecezjalni czy inne zakony. W tamtym czasie zmarł jego ojciec, 
a on sam odziedziczył majątek. Jego rodzina szybko podjęła wcześ-
niej przygotowany plan ożenienia go z dziewczyną z szanowanego na 
Litwie rodu szlacheckiego. Ustanowiono datę ślubu: Wielkanoc 1618 
roku. Andrzej, świadomy powagi sytuacji, 31 maja 1618 roku – w dniu, 
w którym miał zawrzeć związek małżeński – opuścił dom rodzinny, 
udał się do Wilna i wstąpił do jezuitów 27. Nowicjatowi jezuickiemu 
w Wilnie przekazał też odziedziczony dopiero co majątek 28. 

4.1.2. Formacja duchowo-intelektualna

Korzenie Towarzystwa Jezusowego oraz źródłowe informacje na te-
mat narodzin jezuitów odnaleźć można przede wszystkim w Ćwi-
czeniach duchownych 29 oraz w Konstytucjach Towarzystwa 30 – tekstach, 
z których wyrasta niejako duchowość ignacjańska. Charakteryzuje się 

26 PSB, t. 32, s. 666.
27 Datę wstąpienia Andrzeja Rudominy do Towarzystwa Jezusowego w charak-

terze nowicjusza znaleźć można przede wszystkim w archiwalnym katalogu Pro-
wincji Litewskiej TJ (rkps Catalogus personarum Prov. Littuanis Anni 1619. Domus Pro-
bationis Vilnensis. Andreas Rudomina: Novitius Scholasticis 1618, gradus 31 may 1618. 
Por. ARSI, lit. 6, k. 120), ale także w innych źródłach – por. np.: rkps Catalogus Primus 
Persosnarum Collegi Vilnen: A. 1622; ARSI, Lit. 6, k. 187v.; J. Dehergne, dz. cyt., s. 235. 
W wielu biografiach Andrzeja Rudominy data jego wstąpienia do jezuitów pokrywa 
się z datą planowanego ślubu.

28 Istnieją zachowane dokumenty potwierdzające fakt dokonania przez Andrzeja 
Rudominę darowizny majątku na rzecz nowicjatu jezuickiego w Wilnie w dniu 20 VI 
1620 r. Archiwalna dokumentacja: ARSI, FG 94, f. 671r. 672v; 677r. 679v; 680v.

29 J.M. Granerò, Fontes narrativi de Ignatio de Loyola et de Societatis Jesu initiis. W: 
Monumenta Historica Societatis Jesu, II, 66.

30 Monumenta Ignatiana. Epistolae et instructiones (= MHSJ), I Epp., Series II, t. I: 
Costituciones Societatis Jesu. W: Gli scritti di Ignazio di Loyola, Editrice Torinese, Roma 
1977, s. 16-20 (skr. MI Epp). W Konstytucjach istotne są elatyczność i umiar (moderatio, 
mediocridad) – jako zasada: bez „skrajnej surowości”, ale też bez „skrajnego rozluź-
nienia”, por. Konsytucje, nr 822.
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ona  wielkodusznością i uniwersalizmem, które motywują dynamizm 
apostolski i zdolność do inkulturacji w różnorodnych formach zaan-
gażowania. Polega natomiast na szukaniu, miłowaniu i „znajdowaniu 
Boga we wszystkim, a wszystkich rzeczy w Bogu”, byciu kontempla-
tywnym w działaniu (contemplativus in actione) i czynnym w kontem-
placji (actione in contemplativus). Wszystko to składa się na jezuicki styl 
życia: modus vivendi, modus agendi i modus predicanti. Celem misji jezu-
itów jest służyć Bogu pod sztandarem krzyża, niosąc pomoc duszom 
dla większej chwały Boga (Ad Maiorem Dei Gloriam) i dla większego 
dobra wspólnego, ponieważ „dobro, im bardziej powszechne, tym 
bardziej Boskie” 31. Ważne jest bowiem, by stanąć w prawdzie przed 
Bogiem, który nas powołał i nieustannie powołuje, przed Towarzy-
stwem i przed Kościołem. Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmie-
rzamy? Należałoby w tym miejscu raczej użyć języka ignacjańskiego, 
pytając: „Panie, co dla Ciebie uczyniliśmy, co czynimy i co pragniemy 
uczynić?” 32.
 Jezuici dzięki swojej solidnej i długiej formacji duchowo-intelektu-
alnej oraz swoistej wizji Ratio Studiorum 33 szybko zdobyli elity intelek-
tualne Europy, stając się atrakcyjnymi dla młodych studentów, prag-
nących podążać ich śladem. Założone w 1551 roku przez Ignacego 
Loyolę Collegium Romanum osiągnęło status jednego z najważniejszych 
centrów jezuickiej formacji, między innymi poprzez obecność takich 
mistrzów, jak: Clavius, Grienberger, Scheiner, Kircher, Bellarmino czy 
nawet gościnnie Galileo 34. Studenci jezuiccy po ukończeniu Kolegium 
Rzymskiego korespondowali 35 ze swoimi profesorami, dzieląc się 
z nimi swoimi odkryciami dokonywanymi w różnych częściach świa-
ta, dotyczącymi geografii, fauny, flory czy obyczajów lokalnych miejsc, 
w których przyszło im pracować. W kontekście Chin należy podkreślić 
rolę naukową Matteo Ricciego, Giulio Aleniego, Adama Schalla von 

31 Konstytucje, nr 622, r. VII.
32 Modlitwa z II tygodnia Ćwiczeń duchownych św. Ignacego z Loyoli.
33 Ratio Studiorum po raz pierwszy pojawiło się w Collegium Romanum w 1556 r., 

za sprawą wykładowców Uniwersytetu Paryskiego, na którym studiował Ignacy 
Loyola (1528-1536).

34 Por. G. Criveller, Preaching Christ in Late Ming China. The Jesuits’ presentation 
o Christ from Matteo Ricci to Giulio Aleni, Ricci Institute Variétes Sinologiques – New 
Series 86, Fondazione Civiltà Bresciana – Annali 10, 1997, s. 6.

35 Cała korespondencja historii misji znajduje się w Archivum Romanum Societatis 
Iesu. Jeśli chodzi o misję chińską, godne polecenia jest: A. Chan, A European Document 
of the fall of the Ming Dynasty (1644-1649), „Monumenta Serica” 35, 1981-1983. Listy te 
ukazują misję chińską z perspektywy misjonarzy.

Historia...15 
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Bell, Martino Martiniego, Michała Boyma, Mikołaja Smoguleckiego, 
Alessandra Valignany 36, Michaele’a Ruggieriego i innych, bez których 
misja chińska nie zostałaby zwieńczona sukcesem 37. To oni stali się 
pionierami sinologii, nowej i jak na owe czasy wielce nowatorskiej na-
uki o Chinach, uskutecznianej w Europie. 
 Uformowani jezuici mieli świadomość, że bez serca ukierunko-
wanego na Boga oraz umysłu ubogaconego dysputami (disputationes) 
i pytaniami (questiones) z zakresu gramatyki, retoryki i greki nie będą 
mieli wpływu na poszczególne społeczeństwa, religie i kultury, do któ-
rych zostali posłani, by stawać się zwiastunami Ewangelii. Niezwykle 
jasną i precyzyjną wskazówkę w kwestii orientacji takiej postawy kre-
śli Ignacy Loyola w swoich Konstytucjach:

Ponieważ dobro im bardziej powszechne, tym bardziej Boskie, powinno się 
przyznawać pierwszeństwo tym ludziom i tym miejscom, których postęp 
duchowy sprawi, że dobro dotrze do wielu innych, którzy są pod wpły-
wem lub pod ich rządami. Tak więc niesienie posługi duchowej osobom 
wysoko postawionym, sprawującym funkcje publiczne (czy to świeccy, czy 
książęta, magnaci, wysocy urzędnicy, sędziowie, czy duchowni, na przy-
kład prałaci) oraz ludziom wybitniejszym w nauce i cieszącym się większą 
powagą należy uważać za sprawę większej wagi ze względu na to właś-
nie bardziej powszechne dobro. Z tego też powodu na pierwszym miejscu 
trzeba postawić pracę wśród narodów wielkich, jak Indie, czy przodują-
cych oraz na uniwersytetach, dokąd zazwyczaj ściąga wielu ludzi; jeżeli 
bowiem im się udzieli pomocy, to oni sami staną się pracownikami i nieść 
będą pomoc innym 38. 

36 Twórca i główny architekt misji japońsko-chińskiej chciał połączyć te dwie mi-
sje, japońską i chińską, zauważając słusznie, że posiadają one wiele punktów wspól-
nych o charakterze kulturowym.

37 Christianity and Cultures, Japan&China in Comparison 1543-1644, książka wydana 
nakładem Institutum Historicum Societatis Iesu, seria: Bibliotheca Instituti Historici So-
cieatatis Iesu, V. 68, Roma 2009, s. 410. 7 rozdziałów różnych autorów, specjalistów 
omawianych zagadnień, pod red. M. Antoniego Üçerlera, jezuickiego historyka 
mieszkającego i pracującego w Oxfordzie, stanowi owoc dyskusji panelowych Mię-
dzynarodowego Sympozjum, które miało miejsce w Makao 2 XI – 2 XII 2006. Celem 
książki jest przybliżenie czytelnikowi aktualnego stanu badań na temat wczesnego 
chrześcijaństwa we Wschodniej Azji – łącznie z kwestią point de départ w Japonii, 
przybyciem do kraju Kwitnącej Wiśni Portugalczyków w 1543 r. oraz ustanowie-
niem bazy wypadowej w Makao w 1557 r. celem przygotowania misji w Chinach.

38 Konstytucje, 622. Słowa te zostały powtórzone w instrukcjach z 1547 r. Zob. tak-
że: Epistolae mixtae (Epp Mixtae) ex variis europae locis ab anno 1537 ad 1556 scrip-
tae, 19-20.
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Ignacjańska koncepcja dobra, które jest „tym bardziej Boskie, im bar-
dziej jest powszechne”, znajduje swoją genezę w przemyśleniach 
św. Tomasza z Akwinu, który z kolei zaczerpnął to zdanie od Arysto-
telesa: „bonum gentis est divinius quam bonum unius hominis” 39. To 
oznacza, że dla Boga wszyscy ludzie są równi, stworzeni na Jego obraz 
i podobieństwo (Rdz 1, 27) i wszyscy bez żadnego wyjątku są powoła-
ni do zbawienia (por. 1 Tm 2, 4; Mt 16, 26; Mt 8, 36; Łk 9, 25).
 Bez wątpienia Andrzej Rudomina i inni misjonarze jezuiccy pra-
cujący w Chinach doskonale wypełniali przywołane zalecenie z Kon-
stytucji Towarzystwa Jezusowego, kierując się w swoim zakonnym życiu 
igna cjańską zasadą magis. 
 Nie znaczy to wszakże, że nigdy nie mieli wątpliwości czy ducho-
wych rozterek. Również Andrzej Rudomina zadawał sobie pytania 
odnośnie do wyboru swojej drogi życiowej, zastanawiał się, co kon-
kretnie zrobić, aby wypełnić wolę Bożą w ziemskim życiu. Świadomie 
odrzucił ścieżkę kariery proponowaną przez ojca, a także zaplanowane 
przez rodzinę małżeństwo, i rozpoczął nowy etap życia zakonnego 40 
w jezuickim nowicjacie 41 w Wilnie 42. Jego służący, Mikołaj Wołkow-
ski 43 (zm. 14 IV 1652), również wstąpił do jezuitów i został kucharzem 
w nowicjacie. Andrzej, świadomy swojego świętego powołania i misji 44 
w Towarzystwie Jezusowym 45, wyróżniał się skromnością i  pokorą, 

39 Aristoteles, Nicomachean Etchics, dual text, with translation by H. Racham, Har-
vard University Press, 1934, I, 1, c. 1.

40 Należy uznać, że Rudomina wstąpił do jezuitów w Wilnie, a nie – jak podaje 
Encyklopedia wiedzy o jezuitach… – w Rzymie. Słusznie zwraca na to uwagę też cy-
towany D.H. Nguyen (dz. cyt., s. 41). Wydaje się, że mógł co najwyżej zostać apli-
kowany do prowincji rzymskiej – wg wewnętrznego jezuickiego prawa zakonnego 
mógł: „socii applicati Provinciae in qua degunt; socii applicati alienae Provinciae; 
socii segentes in hac Provincia sed non applicant”. Brak jednak danych źródłowych, 
aby to potwierdzić.

41 Por. L. Grzebień, Rudomina Jędrej. W: PSB, T. XXXII/4, Wrocław, Warszawa, Kra-
ków 1991, s. 666-668.

42 Pierwszym jezuitą, który odwiedził Wilno, był o. Alfonso Salmeron. W 1604 r. 
został założony nowicjat w Wilnie. Więcej: T. Paluszkiewicz, Jezuici w Wilnie. Dom 
nowicjatu i Kościół św. Ignacego, Warszawa 1994.

43 Wydaje się, jak pisze D.H. Nguyen [dz. cyt., s. 40], że to „Mikołaj Wołkowski 
przechował rękopis przekładu książki Chouguiera i że to on również jest autorem 
historii związanej z niedoszłym panem młodym Andrzejem Rudominą”.

44 Por. P. Rabikauskas SJ, Tévo Andriaus Rudaminos pašaukimas i misijas. W: „Laiškai 
lietuviams”, Kovo men, 1962, s. 84-87, 94-95; także: B. Andruška SJ, Tévas Andrius Ru-
damina SJ, Siauliai 1933; J. Boruta SJ, Dievo tarnas Andrius rudamina (1596-1631), Lievis 
misionierius Kinojoje, „Caritas” 1991, nr 7, s. 7-12.

45 Por. Jézuitai. W: Lietuvių enciklopedija, Bostonas 1956, t. 9, s. 396-399.
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przestrzegając regulaminu zakonnego, a nawet wypełniając polecenia 
kucharza 46, który wcześniej był jego służącym. 
 Po dwóch latach nowicjatu jezuickiego – ignacjańskiej szkoły mod-
litwy – złożył swoje pierwsze śluby zakonne 1 czerwca 1620 roku. 
W tym też roku, jako że wcześniej studiował filozofię, przeszedł na 
studia teologiczne 47 do jezuickiej Akademii Wileńskiej 48, gdzie kształ-
cił się razem ze swoimi współbraćmi zakonnymi: Andrzejem Bobolą 
(1591-1657), późniejszym świętym, wielkim męczennikiem za wiarę 49 
i apostołem Litwy, Marcinem Rydzewskim (1594-1645) 50, oraz Ka-
zimierzem Sarbiewskim (1595-1640) 51 – światowej sławy jezuickim 

46 Jest to zgodne z uwagami św. Ignacego z Loyoli, aby słuchać i wypełniać pole-
cenia kucharza, ponieważ w kuchni kucharz jest szefem.

47 Por. V. Rimšelis, Jézuitų teologinés studijos Vilniaus Universitete, LKMA uvažiavi-
mo darbai, t. XI, Roma 1987, s. 59-66.

48 Por. K. Jablonskis, Vilniaus akadimija 1579-1773, Vilniaus universitetas, t. V, Wil-
no 1956, s. 17-23. Takze: L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600-1655, 
Rzym 1983; J. Poplatek, Ksiądz Jędrej Rudomina…, s. 67-70; K. Puchowski, Jezuickie 
kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów…, s. 301-386.

49 Zamordowany brutalnie w 1657 r. niedaleko Pińska, obecnie współpatron 
Polski (razem z innym jezuitą, św. Stanisławem Kostką, patronem młodzieży 
i nowicjuszy).

50 ARSI, Lit. 6, k. 173; L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileńskiej…, s. 60.
51 Znany jest również jako Horatius Christianus. Zob. więcej: J. Warszawski T.J., 

„Dramat rzymski” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego T. J. (1622-1625), Rzym 1984; R. Sa-
wicki, Gdzie się anges toczy. W: Dodatek kulturalny do „Gazety” z 11 sierpnia 2007, 
nr 56. Podróż Sarbiewskiego do Wiecznego Miasta miała miejsce w czerwcu 1622 r. 
i odbyła się w towarzystwie rektora Akademii w Wilnie Jana Gruszewskiego oraz 
młodych kleryków Andrzeja Rudominy i Mikołaja Zawiszy. Kierując młodych je-
zuitów do Rzymu, rektor Gruszewski pragnął, aby pogłębili oni swoje teologiczne 
studia, a młody poeta Sarbiewski chciał rozwinąć także swoją twórczość literacką. 
I rzeczywiście już podczas podróży, rozłożonej na kilka etapów (Wilno, Pułtusk, 
Warszawa, Poznań, dalej przez Niemcy – Lipsk, Ingolstadt, Monachium, następnie 
przez Włochy – Mantua, Bolonia, Florencja i Rzym) napisał przejmujące pożegnanie 
z ojczyzną. W tym samym czasie stworzył też Elegię Itineraria, która w manuskryp-
cie, pisanym odręcznie, została opublikowana w 1754 r. w Dresdae Officina Heke-
liana. Poemat ten w ciągu kilku następnych lat doczekał się jeszcze trzech edycji: 
druga to wydanie A. Naruszewicza z 1757 r., a trzecia – paryska z 1759 r., w bogatych 
zbiorach Van der Kettensa. Po kilku dziesięcioleciach, już w XIX w., wileński profe-
sor Jan Oko przygotował czwarte jej wydanie. Ale powróćmy do rzymskiej podróży, 
ponieważ obfitowała ona w tragiczno-sensacyjne wydarzenia. Gdy Polacy zbliżali 
się do Bambergu, zostali w mrocznych lasach napadnięci przez bandę zbójecką. Nie-
którzy badacze twierdzą, że napaść ta była inspirowana przez reformatorów, jednak 
Jolanta Wiendlocha-Licht zaprzecza takim twierdzeniom. Najbardziej ucierpiał Za-
wisza. Zanosiło się, że bez pieniędzy i bagażu nie będą mogli kontynuować podró-
ży, ale z pomocą i opieką medyczną przyszli bamberczycy. Po dwóch straconych 
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 poetą, znanym także pod litewskim nazwiskiem Motiejus Kazimieras 
Sarbievijus. Z tym ostatnim połączyła go przyjaźń, na jego cześć nawet 
Sarbiewski napisał odę. 
 Z badań jezuickiego znawcy historii Akademii Wileńskiej, Ludwi-
ka Piechnika, wynika, że Rudomina początkowo był studentem czte-
roletnich studiów teologicznych w kolegium jezuickim w Wilnie, jed-
nak za zgodą generała zakonu, udzieloną na prośbę prowincjała nowo 
utworzonej w 1611 r. prowincji litewskiej, dbającego o należytą forma-
cję wyjątkowo zdolnych i obiecujących scholastyków jezuickich, kurs 
ten w jego przypadku został przerwany, a następnie kontynuowany 
w Wiecznym Mieście 52. Niniejszy fakt rozpatrywać można w kate-
goriach swoistej nagrody, wyróżnienia za odpowiednią postawę du-
chową i intelektualną 53. Aczkolwiek należy też w tym miejscu dodać, 

dniach jezuici mogli więc wznowić uciążliwą podróż do Rzymu. W Ingolstadt 
najprawdopodobniej poznali młodego jezuitę, później słynnego poetę, Jakoba Bal-
de (1604-1668), którego utwory, podobnie jak Sarbiewskiego, dotyczyły tematyki 
chrześcijańskiej. Podróżujący szczęśliwie osiągnęli cel 5 listopada 1622 r., zatrzymu-
jąc się jeszcze przy grobie Nerona i odpoczywając w ogrodach Sallusta. W Rzymie, 
po krótkim odpoczynku, rozpoczęli 7 listopada studia. Niestety, młody student Mi-
kołaj Zawisza, po kilku dniach nauki, na skutek ran odniesionych podczas napadu, 
zmarł 13 listopada. Na nic zdały się zabiegi rzymskich medyków. Świat nauki nie 
jest w posiadaniu biograficznych notatek nt. Mikołaja Zawiszy, ale w elegii Nicolaus 
Zauisa 13 Novembris Sarbiewski wzniósł przyjacielowi literacki pomnik. Znacznie 
więcej informacji można znaleźć na temat Rudominy, też przyjaciela Sarbiewskiego. 
W swojej rozprawie Jolanta Wiendlocha-Licht opisuje wręcz przyjacielskie zaintere-
sowanie Sarbiewskim papieża Urbana VIII (też poety) i rodziny Barberinich. Papież 
był wielbicielem poezji „polskiego Horacego”, jego protektorem, wręcz manifesto-
wał swoje uznanie dla Sarbiewskiego, zapraszając go na przejażdżki powozem po 
Rzymie. Jednak jak naprawdę bliskie były te stosunki, trudno powiedzieć, według 
Wiendlochy-Licht występują bowiem przesłanki, które mogą świadczyć o pewnej 
nawet zazdrości papieża. Dowodem na to może być chociażby opublikowanie poe-
zji Sarbiewskiego w Kolonii, a nie w Rzymie, a może w grę wchodziły jedynie inne 
nieznane okoliczności. Do takiego wniosku doszedł polski badacz Józef Warszawski, 
na którego powołuje się Wendlocha. Faktem natomiast jest, że Urban VIII uwieńczył 
Sarbiewskiego poetyckim Wawrzynem Papieskim, laurem porównywalnym obecnie 
z nagrodą Nobla, a gdy Sarbiewski wracał do Polski, obdarował go złotym łańcu-
chem i medalionem z podobizną papieską.

52 Rzym – centralny ośrodek dalszej formacji duchowo-intelektualnej. Zob. 
ARSI, Congregationes Prov. t. 53, k. 246, Acta Primae Congregationis Prov. Lith. 1611: 
„Ut dignetur duobus studiosis Lithuanis in Collegio Romano locum concedere”. 
Więcej L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileńskiej…, s. 61.

53 Zarówno wzgląd duchowy, jak i intlektualny wyróżniał Rudominę, czego do-
wodzi list Ignacego do scholastyków w Coimbrze, cz. III: Modos de ejercitar el cielo en 
tiempos de los estudios, por. Epp. 1, s. 495-510; także w: Obras de San ignacio de Loyola…, 
s. 803-806.
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co zauważył cytowany Piechnik, że wyjazdy na studia teologiczne do 
Rzymu przyznawane były jako nagrody „za wniesienie do zakonu bo-
gatego patrymonium” 54. Lista dobroczyńców zakonu jezuitów z tego 
okresu jest dość długa – na szczególne wspomnienie zasługują w tym 
kontekście: Jan Bychowiec 55, Mikołaj Zawisza 56, Jan Downarowicz 57, 
Oswald Krüger 58, a także Władysław Rudziński oraz Seweryn Stetkie-
wicz. Rudomina nie był wśród nich wyjątkiem 59 i jego wkład z pew-
nością był znaczący 60. Oczywiście w kwestii wysyłania adeptów teolo-
gii na studia do centrali jezuickiej w Rzymie niemało do powiedzenia 
mieli wreszcie i ich zamożni rodzice 61. 
 Rzymskie studia teologiczne Rudominy trwały dwa lata (1622- 
1624) – 3 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie – i już w ich czasie 
wyrażał pragnienie udania się na Daleki Wschód. Dowodem na to 
może być poświęcony mu fragment biografii Wojciecha Męcińskie-
go 62 (1598-1643), męczennika w Kraju Kwitnącej Wiśni, napisanej 
najpierw po łacinie (Vita et mors Gloriose suscepta, R. P. Alberti Mecin-
ski, 1661) i przetłumaczonej następnie na język polski (Szkarłatna roza 
Boskiego raiu. To jest Zywot y smierc swiątobliwey pamieci X. Woyciecha 

54 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 40.
55 Zapisany przez niego na rzecz jezuitów majątek wynosił 40 tys. florenów – zob. 

L. Piechnik, dz. cyt., s. 12.
56 Zapisany przez niego majątek wynosił 15 tys. florenów – zob. L. Piechnik, dz. 

cyt., s. 9 i 12. Zawisza był też fundatorem dwóch katedr filozoficznych w Akademii 
Wileńskiej – zob. więcej: Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 788.

57 Przekazał majątek rodzinny jezuitom – zob. więcej: Encyklopedia wiedzy o je-
zuitach…, s. 130.

58 Przekazał majątek rodzinny jezuitom – zob. więcej: Encyklopedia wiedzy o je-
zuitach…, s. 62.

59 Zachowała się dokumentacja donacji w jezuickim archiwum rzymskim – rkps 
Donatio P. Andrea in favore Domus Prob. Vilnensis, 9 VI 1620, ARSI, Fondo Gesuitico 94, 
f. 671-672.

60 Powołuję się tutaj na Ludwika Grzebienia, największy historyczny autorytet 
jezuicki, który pisze o donacji Rudominy dla nowicjatu jezuickiego w Wilnie kwoty 
20 tys. złp. „z majątku Rostyniany z wsią Giełoże” – por. PSB, t. 32, s. 666.

61 W jezuickim ARSI znajduje się list L. Sierakowskiego z 1647 r. zawierający 
prośbę o zgodę na wyjazd syna na dalsze studia do Rzymu i obietnicę zapłaty 3000 
florenów w zamian za pozytywną dezyzję w tej kwestii – zob. więcej: ARSI, Pol. 77 
II, k. 351-351v.

62 N. Steiner, Globales Bewusstsen und Heiligenverehrung – Spuren eines weltweiten 
Kults der japanischen Märtyrer von 1597 / Global Consciousness and Veneration of Saints – 
Vestiges of an Universal Cult pf Japanese Martyrs. W: Etappen der Globalisierung in chri-
stentumsgeschichtlicher Perspektive…, s. 135-156.



2314. SYLWETKI POLSKICH JEZUITÓW

 Męcińskiego Societatis Iesu, 1662) 63. W polskim przekładzie tej historii 
można przeczytać:

X. Iędrzej Rudomina rodem Litwin z sławney poszedł familij, ktoro mło-
dość swoię na naukach strawił, do Rzymu się puścił, y tam w wysokich 
y Boskich wyćwiczywszy sie naukach, y do Zakonu Societatis Iesu wstę-
piwszy, o missię do Indyi X. Generała usilnie prosił. A żeby się o nię po-
ufaley starał, obiawienie takie z nieba miał. Zdało mu się we snie, iakoby 
widział świat wszystek na cztery części rozdzielony, który na ramionach 
Oycowie Societatis Iesu zewsząd dźwigali. Wschodnia iednak część, tych 
ramiona, którzy ią podpierali, tak obciążyła, że wiele ich mordowawszy 
y sociwszy się nie maiąc żadnego poratowania, ustawało: Alić z Nieba Ani-
łowie przybyli, ktorzy białymi ręcznikami pot ciekący, a przed Majestat 
Boski zanosili. Wdzięczna to była ofiara Panu Bogu, dlatego i darmo nie 
chciał, do każdej ścierki po koronie przydawać kazał. 
 Co obaczywszy Oycowie, ktorzy gdzie indziey się zabawiali, zaprząg-
szy się do roboty Wschodniej strony, ochotnie ramiona podłozyli. To uwa-
żaiąc X. Iędrzey ieszcze w liczbie podpierającej nie będąc, spytany był od 
Anioła, ktoreyby części świata dźwigać, chciał pomagać: On pierwey opa-
trzywszy, gdzie iaka zapłata, do Wschodniey się części na robotę udał. Po-
chwalił mu to Anioł, y nowego pomocnika Chrystusowi ofiarował, prosząc 
za nim, aby zamysły iego pomocą swoią uwierdził. Obiecał mu wszystko 
Pan Bóg, tylko żeby był serca dobrego, y w teyże świata stronie, żywot 
położyć był gotowy o te, ktora przedsięwziął, drogę do Indyey, starszego 
prosił. 

Przywołany fragment pokazuje, że pierwszym misjonarskim pragnie-
niem Andrzeja nie były Chiny, ale Indie 64, które w tamtym czasie były 
miejscem misji jezuickiej z kolegium w Goa. Dzięki innemu sławnemu 
już wtedy jezuicie, Franciszkowi Ksaweremu, późniejszemu świętemu 
i patronowi misji katolickich na całym świecie, Indie stały się znane 
i popularne wśród młodych jezuitów. Rudomina, prosząc o możliwość 
wyjazdu do Indii, pragnął palmy męczeńskiej – co sugerują jego póź-
niejsi biografowie: „jego zamiar nie był całkiem bezinteresowny, gdyż 

63 Nieznany pozostaje autor wersji łacińskiej i tłumacz na wersję polską. British 
Library w Londynie w roli tłumacza na łacinę wskazuje I. Tłuczyńskiego (1642-1644), 
pisarza religijnego – zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 694. Z kolei jeśli chodzi 
o przekład na j. polski, najczęściej wymienia się Drużbickiego, J. Bieżanowskiego 
oraz I. Tłuczyńskiego. Tłuczyńskiego wskazuje też K. Niesiecki – zob. tegoż, Korona 
polska przy złotej wolności starożytnei, wszystkich katedr, prowincyi y rycerstwa kleynotami, 
w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Iesu, 1728, t. 1-10.

64 W omawianych czasach misyjny cel dla jezuitów zasadniczo stanowiły Indie, 
podobnie było i w przypadku Andrzeja. Chiny, chociaż już nieco „przetarte”, ciągle 
jeszcze były mało bardzo znane misjonarzom z Europy.
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w zamian oczekiwał od Boga obiecanej korony męczeńskiej” 65. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że biografie Andrzeja powstawały zaraz po jego 
śmierci, a ich głównym celem było przyciągnięcie kolejnych młodych, 
zdolnych i ambitnych jezuitów do misji 66 Dalekiego Wschodu celem 
„podźwignięcia wschodniej części świata” 67, zgodnie z  misyjnym 

65 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 42.
66 O aspekcie misyjnym udawania się w różne części świata mówi rozdział pierw-

szy Formuły Towarzystwa: „Tutti i compagni sappiano e ricordino ogni giorno (…) 
che l’intera Compagnia e i singoli membri militano per Iddio, fedelmente obbedienti 
al SS. mo Signor Nostro Paolo III ed ai suoi successori. Talmente sottomessi al gover-
no del Vicario di Cristo e alla sua divina potestà da obbedirgli non solo per l’obbligo 
comune a tutti i chierici, ma soprattutto perché legati al vincolo del voto. In forza del 
quale tutto ciò che Sua Santità comandava come pertinente al progresso delle anime 
ed alla propagazione della fede, noi, immediatamente e senza alcuna tergiversazione 
o scusa, saremo obbligati ad eseguire per quanto dipenderà da noi: sia che ci invii 
presso gli Turchi, sia nel nuovo mondo o presso i luterani, sia presso gli altri infedeli 
o fedeli” – por. Sulla prima Formula o Cinque Capitoli e le seguenti due redazioni, 
Gli scritti di Ignazio di Loyola, s. 203-204. Cf. inoltre A A. WW, Introducciòn al estudio de 
la Fòrmula del Institelo S. I., Roma 1974; A.M. de Aldama, Notas para un comentario a la 
Fòrmula del Instituto de la Compania de Jesùs, CIS, Roma 1981; J. Lopez-Gay, La visione 
ignaziana delle missioni estere. W: Ignatio di Loyola un mistico in azione, red. Barlone, 
Città Nuova, Roma 1994, s. 124-143; R. Rouquette, Le développement de la spiritualité 
apostolique de S. Ignace de Loyola, „Christus” 21 (1954), s. 21-45.

67 Tak jak Kościół ze swej natury jest misyjny (DM 2), ponieważ jego źródło odnaj-
dujemy w Trójcy Przenajświętszej: „Zamysł ten wypływa z miłości Boga Ojca (…). 
Pielgrzymujący Kościół z natury swej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji 
Syna i misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca” (DM 2). Również To-
warzystwo Jezusowe jest misyjne, jest misją samą w sobie, o czym mówią wyraźnie 
jego dokumenty, szczególnie VII część Konstytucji, traktująca o misji Towarzystwa: 
Konstytucje, nr 603-654. Ta część stanowi klucz do zrozumienia całych Konstytucji. 
Np. nr 605: „by Ojciec Święty sam ich mógł rozesłać ku większej chwale Bożej i zgod-
nie z ich zamiarem przemierzenia całego świata, a gdyby w jakimś miejscu nie zna-
leźli pożądanych owoców duchowych, by się mogli udać na inne miejsce, szukając 
większej chwały Bożej i możliwości pomocy duszom”. Jak pisze M. Bednarz, żadna 
część oprócz VII nie manifestuje się discreta caritas – zob. M. Bednarz, Św. Ignacy 
Loyola. Pisma Wybrane, Kraków 1968, t. 1, s. 427. Zob. także: J. Konior, La Visione Igna-
tiana Nell’Evangelizzazione del Mondo, „Studia Misjologiczne, Rocznik Stowarzyszenia 
Misjologów Polskich” 2009, t. 2, s. 73: „Nel 1544 Ignazio scrive le Costituciones circa 
missione come già abbiamo detto, settima parte è più importante di tutte le altri parti 
delle Costituzioni. Ignazio ha scelto il Papa come un primo capo visibile della Com-
pagnia. Sapeva che sotto il suo governo, la Compagnia poteva realizzare le missione 
della Chiesa. Perciò il primo capitolo parla del voto della Compagnia «a Dio e al suo 
Vicario per essere inviati missionari in ogni parte del mondo»”. Stąd służba pod 
sztandarem krzyża – II tydzień Ćwiczeń Duchownych Ignacego z Loyoli, nr 136-146, 
wybór Chrystusa jako króla (medytacja o wołaniu króla, nr 91-94). Jezuita uformowany 
w kolebce Ćwiczeń Duchownych wyróżniać się będzie dyspozycyjnością, mobilnością 
i posłuszeństwem – powinny to być stałe i niezbędne jego cechy. Stąd też, oprócz 
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 charakterem zakonu, kreowanym od samego początku jego istnie-
nia 68 – musiały zatem w swojej tendencyjności przedstawiać dla okre-
ślonego odbiorcy ofertę odpowiednio atrakcyjną. 
 W roku 1623 przełożonym generalnym jezuitów był Mutius Vitel-
leschi i to właśnie do niego Rudomina napisał w tym czasie dwa listy, 
w których zwracał się z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd na mi-
sje 69. Jak wiadomo z zachowanych źródeł, ojciec generał zasugerował 
ambitnemu poddanemu głębsze przemyślenie tak poważnej decyzji, 
argumentując swoje zalecenie tym, że misja dalekowschodnia ucho-
dziła w tamtych czasach za szczególnie trudną. Roztropność przełożo-
nego generalnego miała pomóc Andrzejowi w zdystansowaniu się od 
swoich pragnień i znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy Bóg napraw-
dę chce jego wyjazdu i czy posiada odpowiednie indyferencje. Notabe-
ne taki sposób postępowania z nadgorliwymi podwładnymi w przy-
padku zaistnienia pozorów pochopności podejmowanych przez nich 
decyzji doradzał przełożonym Towarzystwa, kierując się „prudencją” 
i „uważnością”, już sam założyciel zakonu w Konstytucjach: 

Wprawdzie to najwyższa Mądrość i kierownictwo Ducha Świętego spra-
wia, że jak we wszystkich innych sprawach skutecznie się dokonuje wybo-
ru tego, co lepsze, tak samo i w wysyłaniu do jakiegoś miejsca ludzi, którzy 
jako stosowni bardziej się będą nadawać do spraw i ludzi, ze względu na 
których się ich posyła, to jednak w ogólności tak można powiedzieć: po 
pierwsze, do prac poważniejszych i takich, w których bardzo istotne jest, 
żeby nie popełniać błędu (w takim stopniu, w jakim to potrafi z łaską Bożą 
ten, kto się troszczyć powinien), należy wysyłać ludzi bardziej dobranych 
i takich, którym można bardziej zaufać… Tam, gdzie istnieje więcej niebez-
pieczeństw dla duszy, trzeba wysyłać ludzi pewniejszych i bardziej wypró-
bowanych w cnocie 70. 

 Przytoczone słowa Ignacego Loyoli dowodzą, że oprócz asystencji 
Ducha Świętego i Łaski Bożej wspierającej osobę przełożonego niezwy-
kle pomocne w wyborze odpowiednich osób i przekazaniu im perso-
nalnych dyspozycji, określających ich misję stosownie czasu, miejsca, 

składania takich ślubów jak czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, jezuici składają 
czwarty ślub – posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji.

68 A. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, tłum. T. Pronobis, Oficyna 
Wydawnicza Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1984, s. 149-154.

69 Andrzej Rudomina był już po święceniach kapłańskich, gdy otrzymał zgodę 
na wyjazd do Indii.

70 Konstytucje, nr 624.



234 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

potrzeb i możliwości, wydają się również ludzkie środki sapiencjalne 
i psychologiczne. Przełożeni Towarzystwa stosowali się do instrukcji 
pozostawionych przez świętego założyciela, a choć co prawda jemu 
samemu można było przedstawić własne zdanie i pragnienia, nie gwa-
rantowało to bynajmniej decyzji podjętej po myśli petenta: „Pozwala 
on podwładnemu na wydawanie osądu, jak powinna wyglądać dla 
niego dyspozycja w okolicznościach, w których się znajduje. Potwier-
dzają to jego listy” 71. Ignacy z jednej strony wymagał posłuszeństwa 
od swoich podwładnych, ale z drugiej – był człowiekiem elastycznym 
i szanował tych, którzy byli od niego zależni, nie hamował ich inicja-
tyw, a nawet oczekiwał od nich nowych pomysłów. Nigdy nie wątpił 
w działanie Ducha Świętego; zachęcał do modlitwy przed podjęciem 
ważnej decyzji, wychodząc z założenia, że On działa przez swoje na-
tchnienia jednocześnie na obydwie strony. Istotne było u niego wyczu-
cie dobra powszechnego oraz szukanie światła u tych, którzy mogli je 
wnieść. Jak zanotował Gonçalves da Cámara:

Nasz Ojciec ma zwyczaj być tak stałym w swoich zamiarach, że jesteśmy 
tym wszyscy zdumieni. A oto jakie znajduję wyjaśnienie tego faktu: O. Ig-
nacy, zanim się zdecyduje, bada sprawę z każdej strony. Następnie dużo się 
modli i otrzymuje od Boga światło. W końcu nie ustala niczego bez zasięg-
nięcia zdania znających się na rzeczy, nie wyjąwszy spraw, co do których 
jest w pełni zorientowany. Zdaje się też na innych wówczas, gdy nie ma cał-
kowitego rozeznania, wtedy zadowala się pełnymi ogólnymi uwagami 72. 

W przekonaniu Ignacego personalna decyzja przełożonego w stosun-
ku do podwładnego zawsze podjęta będzie „w Panu, przed obliczem 
jego Boskiego Majestatu” i „dla większej czci i chwały Boga” 73. Cho-
dzi jednak zawsze o to, aby w dokonywanych wyborach nie zanie-
dbać żadnego środka, by poznać wolę Bożą i pomóc ją zrealizować. 
Ostatecznie hierarchia kościelna i wszelkie urzędy przełożeńskie mają 
służyć konkretnym ludziom powołanym przez Pana. Tylko w taki 
sposób i w takiej atmosferze obopólnego zaufania w relacji przełożo-
ny-podwładny mogło dochodzić do twórczego dialogu,  wspólnego 

71 J. Lewis, Rządy duchowe według św. Ignacego Loyoli, tłum. B. Dyduła, Wydawni-
ctwo WAM, Kraków 2004, s. 31. Zob. także: K. Aquaviva, Środki zaradcze na choroby 
duszy, tłum. S. Ziemiański, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, r. II: Jak połączyć ła-
godność ze skutecznością w rządzeniu?, s. 31-41.

72 K. Aquaviva, Środki zaradcze na choroby duszy…, s. 150. Zob. także: Memoriale, 
n. 282b; FN I, s. 693.

73 Tamże, s. 37.
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 poszukiwania większej chwały Bożej. Zasadę działania owego mecha-
nizmu „rozeznawania” najlepiej wyjaśnia sam św. Ignacy:

Przełożony wprzęga w służbę roztropności wszelkie ludzkie środki; wytę-
żoną modlitwą otacza przemyślenia i podejmowane kroki; podwładnego 
nakłania do współpracy ze swoim przełożonym w tym samym duchu po-
szukiwań i modlitwy; natchnienie udzielane przez Boga odnajduje swoją 
drogę w dyspozycjach zarówno aktywnych, jak i receptywnych podwład-
nego i przełożonego 74. 

Jego zdaniem i tak to zawsze Bóg jest tym, który w osobie przełożone-
go zastępującego Chrystusa na ziemi, podejmuje ostateczną decyzję. 
 Mimo iż Ignacy zezwalał przełożonym na dużą samodzielność 
i z góry nie narzucał im niczego, to jednak od przełożonego general-
nego słusznie wymagał znacznie więcej. W Konstytucjach „z naciskiem 
posuniętym pozornie aż do wyłączności wymaga od przełożonego ge-
neralnego trzeźwego sądu i odpowiedniego wykształcenia” 75. 

Bez wątpienia – twierdzi Aquaviva – waga, jaką przywiązywał on do na-
turalnych zalet, skłoniła go do mianowania wizytatorem w Portugalii Mi-
chała de Torres, który wówczas miał niewiele lat życia zakonnego. Osobie, 
która by nie posiadała naturalnych uzdolnień, wymaganych do kierowa-
nia ludźmi i należytego wykonywani zadań, to chociażby była święta, 
nie powierzyłby rządów ani w Towarzystwie, ani w jakiejkolwiek innej 
wspólnocie 76.

Dodać należy, iż nie tylko rządów, ale i prawa podejmowania odpo-
wiedzialnych decyzji, z którego wynikać miała osobista zgoda genera-
ła jezuitów na misyjny wyjazd Rudominy. 
 W swoim drugim liście do generalnego przełożonego jezuitów An-
drzej wyjaśnił wiele szczegółów na temat własnej postawy, nie wspo-
minając bezpośrednio o swoim pragnieniu, ale pisząc o ogólnej poboż-
ności i ukierunkowując swoją misję na pomnażanie chwały Bożej oraz 
całkowite ofiarowanie swojego życia Bogu, Towarzystwu Jezusowemu 
i Kościołowi. W myśl przedstawionej wyżej filozofii Andrzej, jako pod-
władny, nie mógłby rozsądnie przedstawić swojego zdania i pragnień, 

74 Konstytucje, Normy Uzupełniające, r. III, Zwyczajne obowiązki przełożonych, 
nr 349-354; K. Aquaviva, Środki zaradcze na choroby duszy…, s. 156.

75 K. Aquaviva, Środki zaradcze na choroby duszy…, s. 150-151.
76 Tamże.
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jeżeliby jego duchowi modlitwy nie towarzyszyły odpowiednie zalety 
umysłu i charakteru: 

Zakonnik nie mógłby znaleźć zaufania u przełożonych, gdyby miał dzi-
waczne pomysły, sprzeczne z duchem posłuszeństwa, albo skażone skru-
pułami lub kapryśne 77. 

Pozytywna decyzja zwierzchnika sama w sobie świadczy zatem 
o wyjątkowości powołania Rudominy „ad Maiorem Dei Gloriam in 
missione” 78. Jego motywacja i racje przedstawione przełożonemu 
gene ralnemu były klarowne: „Wszystko to potwierdza, że moje uda-
nie się do Indii będzie na większą chwałę Bożą” 79. 

4.1.3. Zdobyć świat dla Chrystusa

Ojciec generał po uważnym rozważeniu drugiego listu 80 Rudomi-
ny wyraził zgodę 81 na jego wyjazd na Daleki Wschód. Jednak Miko-
łaj Łęczycki (1574-1653) 82, rektor jezuickiego kolegium krakowskie-
go, w swoim liście do generała zakonu Vitteleschiego usilnie zabiegał 
o to, żeby Andrzej powrócił na Litwę. Pisał, że „takich zdolnych je-
zuitów jest mało i potrzebuje się ich więcej w kraju”, ponadto suge-
rował, iż tutaj będzie w stanie więcej dokonać, a „z uwagi na swoje 
pokrewieństwo z biskupem wileńskim Eustachym Wołłowiczem bę-
dzie się cieszył większym poważaniem i autorytetem wśród ludności 

77 Tamże.
78 Misja jest częścią fundamentalną Towarzystwa Jezusowego. Stąd dyspozycyj-

ność i mobilność apostolska jezuity. Jak pisze Dumeige: „si tratta di predicare, con-
fessare, insegnare ai bambini ed alle persone ignoranti i comandamenti, i peccati e 
gli altri fondamenti della fede cattolica. La missione presuppone una completa dis-
ponibilità che permetterà di partire immediamente, senza ritardi” – por. G. Dumeige, 
L‘idèe de mission et la Compagnie de Jésus, „Cahiers Missionaires” 1956, nr 2, s. 23-33.

79 Pierwszy list Andrzeja Rudominy do generała jezuitów nie posiada daty – por. 
ARSI, 732, nr 403. Jego treść w j. łacińskim przytoczona została w Aneksie na końcu 
książki.

80 Drugi jego list do przełożonego generalnego również pozbawiony jest daty – 
por. ARSI, FG 732, dok. 405. Dokładna treść w Aneksie.

81 W dobrym stanie zachował się list ówczesnego rektora kolegium krakowskie-
go Mikołaja Łęczyckiego z dn. 27 stycznia 1624 r. dotyczący „Andrzeja Rudominy, 
kandydata na misje chińskie”, w którym prosi generała zakonu o cofnięcie pozwole-
nia dla niego na wyjazd na Daleki Wschód – zob. ARSI, Pol. 77 I-II, k. 81-81v.

82 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 388.
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litewskiej” 83. Generał jednak, pomimo starań Łęczyckiego, nie cofnął 
podjętej decyzji. Niestety Andrzej nie miał już możliwości odwie-
dzić swojej rodziny na Litwie i pożegnać najbliższych. Jesienią 1624 
r. opuścił Wieczne Miasto i udał się do Lizbony, aby z pomocą portu-
galskich jezuitów odbyć upragnioną podróż do Indii. 6 kwietnia 1625 
r. 84 wraz z towarzyszami – Emmanuelem Mendesem, Grefgoriusem 
Domiguesem, Joannesem Correaą, Joannesem Fewrreirą, Noniusem 
Quaresmą, Joannesem Sousą, Joannesem Rodriquezem, Joannesem 
Pereirą, Emma nuelem Cuoto, Joannesem Monteiro – wyruszył w dro-
gę. 22 sierpnia 1625 r. dotarł do Goa, gdzie rozpoczął pracę misyjną 85, 
traktując pobyt w tym mieście jako okres przejściowy w oczekiwaniu 
na dalsze dyspozycje przełożonych. Zamierzał wykorzystać najbliż-
szą okazję, jaka się nadarzy, aby udać się do Chin. W ramach misyj-
nej aktywności w Goa Andrzej i jego współbracia skupili się przede 
wszystkim na posłudze w szpitalach i więzieniach. Jak potwierdzają 
źródła, Rudomina wyróżniał się w gorliwej służbie na rzecz innych, 
nie oszczędzał się i ciężko pracował. Przełożeni zakonni, widząc jego 
entuzjazm, powstrzymywali go, zwracając uwagę na jego zdrowie, 
a także przypominali, że jezuita powinien kierować się roztropnością. 
Zwykł odpowiadać, że jest wystarczająco silny i z pomocą Bożego bło-
gosławieństwa może uczynić wszystko. Każdego dnia wiernie odda-
wał się służbie Bogu i bliźnim. Prawda była jednak taka, że od począt-
ku swojego pobytu w Indiach cierpiał z  powodu malarii, w związku 

83 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 42. Por. tak-
że: ARSI, pol. 77 I-II, k. 81-81v.: „On na Litwie dużo więcej zrobi dla wszystkich i ma 
więcej szans, aby zawojować ludzkie sympatie niż w Indiach”.

84 Tamże. O dacie podróży i liście jezuitów piszą także: Dehergne, dz. cyt., s. 235; 
M. Bednarz, dz. cyt., s. 319. Dokładną listę osób i narodowości (z lat 1541-1724) 
przedstawia książka Antoniego Franco SJ, zatytułowana: Synopsis Annalium Socie-
tatis Jesu in Lusitania. Martini & Joannis Veith, Haeredum Anno MDCCXXVI [1725]. 
W tym dokumencie Andrzej Rudomina zamieszczony został jako Andreas Rodomina 
Polonus.

85 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 583. W Goa został sporządzony katalog 
o stanie misji jezuickich na Wschodzie pod koniec 1555 r. Wynika z niego, że na tych 
terenach pracowało „78 jezuitów, w tym 28 kapłanów. Spośród nich siedmiu było 
przeznaczonych do Etiopii; trzech ojców i braci pracowało na wyspach Molukach; 
czterech ojców i braci w Japonii; jeden ojciec i jeden brat na wyspie Ormuz. Reszta 
działała w Indiach. W Goa, Basseinie, Koczinie, Quiolnie oraz na wyspie Ormuz 
Towarzystwo miało już kolegia, choć niektóre z nich były bardzo małe. Na wyspie 
Ormuz, u wejścia do Zatoki Perskiej, z poświęceniem pracował o. Gaspar Barceo, 
wysłany przez Franciszka Ksawerego” – por. C. de Dalmases, Ignacy Loyola. Życie 
i dzieło…, s. 205.
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z czym przełożeni zdecydowali się ostatecznie wysłać go do Makao 
ze względu na panujący tam  lepszy dla jego zdrowia klimat. Po przy-
byciu do Makao w 1626 r. 86 rozpoczął naukę języka mandaryńskiego 
i ostateczne przygotowania do misji chińskiej w jezuickim kolegium 
São Paolo 87. Istnieją ślady historyczne, że brał udział w konferencji 
w Kiating, gdzie „dyskutowano, jakim słowem chińskim wyrazić imię 
Boga, duszy i aniołów, chrześcijan w ramach sporu o ryty chińskie, któ-
ry dopiero się rozpoczynał” 88. 

4.1.4. Misja chińska Andrzeja Rudominy

W Indiach Rudomina spędził tylko dwa lata. Z Makao 澳門 wyje-
chał do Hangzhou 杭州 w prowincji Zhejiang 浙江. 31 lipca 1627 r., 
w dzień św. Ignacego z Loyoli, z Hangzhou wysłał książki i listy w ję-
zyku chińskim do przełożonego prowincji litewskiej Michaela Orti-
za 89. Chociaż Rudomina został wyleczony z malarii, to jednak podczas 
podróży zapadł na chorobę płuc 90. Pomimo postępującego procesu 
chorobowego nie poddawał się, ale z uporem i wytrwałością uczył się 
języka chińskiego, osiągając zadawalające rezultaty zarówno w mo-
wie, jak i w piśmie. Z łatwością spowiadał i sprawował inne sakra-
menty w języku Konfucjusza. Jednak przełożeni, widząc, że zdrowie 
Andrzeja gwałtownie się pogarsza, wysłali go pod koniec 1628 roku 91 

86 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 43. „P. An-
dreas Rudomina Lithuanus, anno Tienky Imperatoris 6. (1626.) venit praedicatur 
S. legem in Provincia Fokien, obijt ibidem, sepultus extra Metropolim. Edita a Lit-
eratis ejus responda ad varia ipsum quaesita”, Catalogus patrum societatis Jesu (1687), 
s. 112.

87 H. Qichen, Pierwszy Uniwersytet w Makau: Colegio de São Paolo. W: Religia i Kultu-
ra. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum z okazji czwartego stulecia Univer-
sity College of St Paul, Makau, 28 listopada – 2 grudnia 1994, red. J.W. Witek, Makau, 
Instituto Cultural de Makau, 1999, s. 257-260.

88 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 43.
89 List Rudominy do Miguela Ortiza znajduje się w ARSI. M. Ortiz (1560-1638), 

hiszpański jezuita; 1622-1627 prowincjał Prowincji Litewskiej (Hamcheu, 31 July 
1627) – z6b, ARSI, Jap. Sin. 161: Epistolae Sin., 1619-1651, f. 98b r. Appendix 2, dok. 3.

90 Por. E. Zürcher, Translation with Introduction and Notes Kouduo richao: Li Jiu-
biao’s Diary of Oral Admonitions: a Late Ming Christian Journal, red. R. Malek, MSMS 
LVI, Sankt Augustin, Nettetal 2007, s. 87.

91 Wspomnienie o Rudominie w Catalogus primus: Vice-Province of China (1628). 
ARSI, Jap. Sin. 134: Catalogi breves et triennales, 1621-1759, f. 308 r. Także w: Cata-
logus Patrum Societatis Jesu qui post obitum S. Francisci Xaverii, primo saeculo, sive ab 



2394. SYLWETKI POLSKICH JEZUITÓW

do  prowincji Fujian 福建, gdzie na misjach wśród około stu katolików 
przebywał Julio Aleni (1582-1649), znany jako „Konfucjusz Zachodu” 92 
(xiru 西儒), z prośbą o pomoc natury medycznej. Po wyzdrowieniu Ru-
domina rozpoczął naukową współpracę z Alenim. Wspólnie opubliko-
wali po chińsku ważną książkę – Kouduo richao 口鐸日抄 93 (A Diary of 
Oral Admonitions 94, Diariusz ustnych napomnień, 1630-1640). Był to jezu-
icki naukowy dialog pomiędzy misjonarzami i nowo nawróconymi na 
chrześcijaństwo konfucjonistami w prowincji Fujian, zbiór raportów 95 
z homilii oraz dialogów Aleniego i Rudominy, spisanych przez Li Jiu-
biliao 李九標 96, głównego redaktora dzieła, konwertytę z 1628 r., któ-
ry jezuitów Rudominę i Aleniego szczególnie wychwalał za ich wkład 
w studia astronomiczne tianxue 天學. Kouduo richao składa się z ośmiu 
tomów, drugi rozdział dzieła w całości napisany został przez Andrze-
ja Rudominę 97. Wspólnie z Alenim opracował młody misjonarz także 
drugą książkę – Keu to je tchao (Odpowiedzi na różne pytania), dotyczącą 
zagadnień wiary chrześcijańskiej oraz nauk przyrodniczych i matema-
tycznych. Publikacja ta wydana została w roku 1630 w Fuzhou 福州 
i wznowiona w roku 1872 98. Dodać wypada w tym miejscu, iż Rudo-
mina, zanim opuścił Europę, posiadł znajomość języka polskiego i ła-
ciny, a także w pewnym stopniu pisanego języka chińskiego. Nie dziwi 
w tym kontekście fakt, że tak szybko był w stanie napisać po chińsku 

anno 1581, usque ad 1681, in imperio Sinarum Jesu Christi fidem propagarunt, ARSI, Jap. 
Sin. 187, f. 24 rv.

92 Od czasów Matteo Ricciego (1552-1610) misjonarze jezuiccy nazywani byli 
„uczonymi z Zachodu” (xiru 西儒).

93 Kouduo richao pochodzi z kolekcji Japonica-Sinica (Jap. Sin. I, 81) ARSI, Rome, 
przedrukowane w 7 tomach w: Yesuhui Luoma danganguan Ming-Qing Tianzhujiao 
wenxian 耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻 (Chinese Christian texts from the  Roman 
Archives of the Society of Jesus, ARSI), red. N. Standaert i A. Dudink, Taipei 2002, t. 7.

94 Tekst ten skompilowany został pomiędzy 1634 a 1640 r. przez Li Jiubiao 李九標 
jako rozmowy Aleniego i Rudominy z nawróconymi z prowincji Fujian – zob. wię-
cej: E. Zürcher, Jesuit Accomodation. W: The Chinese Rites Controversyi, Its History and 
Meaning, red. D.E. Munglesso, Monumenta Serica Monograph Series XXXIII, Steyler 
Verlag – Nettetal 1994, s. 57.

95 Por. A. Dudink, Giulio Aleni and Li Jiubiao. W: Scholar from the West…, s. 148, 
160-161, 268-269, 368, 601.

96 Zürcher, dz. cyt., s. 22-25 i 186-187.
97 II rozdz. pióra Rudominy, 1 V – 28 XI 1631, s. 253-317. Pierwsza publikacja 

Kouduo richao 口鐸日抄 miała miejsce w Fuzhou 福州 w 1630 r., druga – w Zikawei 
俆家匯 w 1872, trzecia – w 1922 r.

98 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 43; Scholar from the 
West…, s. 88, 160-161, 368.
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dwa manuskrypty 99: Shih-pa fu hsin t'u 十八幅心圖 (Osiemnaście obra-
zów serca) oraz Shih fu ch'in tai t'u 十幅勤怠圖 (Dziesięć obrazów człowieka 
pracowitego i leniwego) 100.
 Rudomina wyjątkowo gorliwie i z dużym oddaniem pracował przy 
jezuickiej rezydencji 101, przyjmując gości oraz wyjaśniając zaintere-
sowanym doktrynę i tajemnice wiary katolickiej. Chętnie odwiedzał 
chorych i głosił kazania, z największą natomiast radością udzielał sa-
kramentu pojednania, jeśli zachodziła taka potrzeba 102. Jego hojność 
i ofiarność były znane wszędzie tam, gdzie się udawał. Nic dziwne-
go, że był kochany przez Chińczyków, którzy przekonani byli o jego 
świętości. Dzięki wnikliwej lekturze Ćwiczeń duchownych św. Ignace-
go z Loyoli w swojej pastoralnej pracy umiejętnie łączył filozoficzne, 
konfucjańskie założenia autorefleksji 103, introspekcji, pewnego rodzaju 
rachunku sumienia 104 oraz samodoskonalenia się poprzez pracę nad 
sobą 105. W praktyce katechetycznej nie stronił od metod opartych na 

99 Oczywiście korzystał z pomocy zaprzyjaźnionych Chińczyków, jak każdy mi-
sjonarz i obcokrajowiec piszący w języku Konfucjusza.

100 C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus…, s. 287; B. Szczęśniak, 
dz. cyt., s. 1148.

101 Por. E. Zürcher, Giulio Aleni’s Bibliography. W: Scholar from the West…, s. 88.
102 E. Menegon, Deliver us from Evil: Confession and Salvation in Seventeenth and 

Eighteenth-Century Chinese Catholicism. W: Forgive Us our sins, Confession in Late Ming 
and Early Qing China, red. N. Standaert, A. Dudink, Monumenta Serica Monograph 
Seiries LV, Sankt Augustin, Nettetal 2006, s. 9-102; L.M. Brockey, The Society of Je-
sus and Confession in Seventeenth-Century China. W: tamże, s. 129-183; L.M.  Brockey, 
A. Dudink, A Missionary confessional Manual: José Monteiro’s Vera et unica Praxis 
 breviter ediscendi, ac expeditissime loquendi Sinicum idioma. W: tamże, s. 183-241.

103 Rachunek sumienia i naprawa błędów były ważnymi elementami klasycznego 
konfucjanizmu. Dawały szansę, aby grzesznicy mogli poznać swoje czyny, popra-
wić się i rozpocząć od nowa. W Confucian Analects uczeń Konfucjusza Tsengshen 
(505-437 p.n.e.) mówi: „Codziennie egzaminuję siebie w oparciu o trzy punkty: moje 
sprawy z innymi – czy byłem wierny, moje relacje z przyjaciółmi – czy byłem uczci-
wy, i po trzecie – czy wykonywałem w praktyce nauczanie mojego nauczyciela”. 
Zob. Wu H.C., Li C.K., Teh M.Y., 中國寓言, Chinese Moral Tales, chiń. ed., 台北市, 
正中書局印行, 民66 年4.

104 Pisze o tym wybitny znawca konfucjanizmu, filozofii i kultury chińskiej Wu 
Pei-Yi, 吳百益, Self-Examination and Confession of Sin in Traditional China. W: Harvard 
Journal of Asiatic Studies, vol. 39, nr I (1979), s. 6.

105 Konfucjusz wierzył, że można osiągnąć doskonałość przez nieustanne ulep-
szanie siebie (autotrening). Przeświadczeniem tym dzielił się ze swoimi uczniami, 
mówiąc, jak stawać się panem samego siebie. Badał swoje myśli, słowa i czyny. Zasta-
nawiał się, jak postępował z przyjaciółmi, ze swoimi uczniami. Można powiedzieć, 
że Konfucjusz codziennie przeprowadzał rachunek sumienia według metody, którą 
sam poznał i zastosował wobec siebie oraz swoich uczniów. Ze strony Konfucjusza 
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obrazach i przykładach, wykorzystując tym samym ważne narzędzia 
ewangelizacyjne, wypróbowane już w Europie, a dość dobrze wpisują-
ce się w „obrazkową” kulturę Chińczyków. Andrzej miał świadomość, 
że np. słowo „serce”, po chińsku xin 心, nie jest wyłącznie określeniem 
anatomicznego organu, ale również odgrywa szczególną rolę w filo-
zofii konfucjańskiej, w obrębie której xinxue 心學 tłumaczy się jako 
umysł-serce 106. Wiedzę tę wykorzystał w swojej metodzie katechetycz-
nej dla propagowania chrześcijaństwa w Chinach, zgodnie z przyjętą 
już wcześniej tezą Matteo Ricciego o istnieniu wielu punktów stycz-
nych pomiędzy dekalogiem i doktryną norm etycznych obowiązującą 
w konfucjanizmie.
 Andrzej Rudomina zmarł 5 września 1631 r. 107, odegrawszy nie-
zwykle ważną rolę w procesie ewangelizacji Chin. Taką datę śmierci 
misjonarza podano w nekrologach jezuickich 108, powtarzają ją rów-
nież uznani jezuiccy historycy: S. Załęski 109, L. Grzebień 110 i M. Bed-
narz 111 – na tej podstawie przyjęto ją za obowiązującą i w niniejszej 
rozprawie. Zaznaczyć jednak należy, iż w dostępnych publikacjach 
występują w tej kwestii pewne rozbieżności. W Encyklopedii wiedzy o je-
zuitach podano na przykład, iż Rudomina zmarł w Chinach 3 września 
1632 r. 112 – wydaje się, że powtórzono tutaj błąd popełniony wcześniej 

był to wysiłek, który się opłacał – pozwalał mu poznać i zwyciężyć siebie. Przypo-
mina to św. Ignacego Loyolę oraz Ignacjański rachunek sumienia – zob. I. Loyola, Ejer-
cicios Espirituales, SAL TERRAE 1990, s. 59. Rachunek sumienia jest modlitwą życia. 
Pozwala podsumować dary przeżytego dnia i własne postępowanie. Dla Ignacego 
Loyoli nie ogranicza się on tylko do przeglądu własnych grzechów czy zaniedbań, 
ale jest rewizją dnia. Modlitwa dla św. Ignacego jest narzędziem, które ma nasycać 
duszę – zob. Konstytucje, nr 288.

106 Doktryna szkoły idealistycznej (xinxue 心學, Nauka Serca-Umysłu) „uzupeł-
nia, a zarazem pozostaje w opozycji do szkoły racjonalistycznej (lixue, Nauka Za-
sady). Ta druga uznaje Zasadę za Najwyższy Kres, który zawiera wszystkie rzeczy 
i byty oraz leży u ich podstaw, z kolei ta pierwsza utrzymuje, że Umysł-Serce jest 
Najwyższym Kresem, obejmującym cały wszechświat oraz wszystkie zasady i cnoty. 
Pogląd idealistyczny najdobitniej wyraził Lu Jiuyuan, gdy mówił: «wszechświat jest 
mym umysłem, a umysł mój – wszechświatem»” – por. Xinzhong Yao, Konfucjanizm 
wprowadzenie, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwerstytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2009, s. 111-112.

107 Por. E. Zürcher, Giulio Aleni’s Bibliography…, s. 596.
108 ARSI, pol. 68, Polonica, s. 1016-1017; ARSI, Jap. Sin. 102, s. 235-236. Cyt. za: 

J. Dehergne, dz. cyt., s. 235.
109 S. Załęski, Jezuici w Polsce…, s. 592.
110 PSB, t. 32, s. 666.
111 M. Bednarz, Andrzej Rudomina SI, Lu Ngan Tö…, s. 322.
112 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 583.

Historia...16 
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w książce Józefa Browna 113, choć tego typu nieścisłości pojawiały się 
już i we wcześniejszych wydawnictwach, nawet w słynnej Bibliothecae 
Scriptorum, opublikowanej w roku 1676 114. 
 Jak podają źródła, na nagrobku misjonarza umieszczono inskrypcję 
w języku chińskim i portugalskim:

W.O. Andrzej Rudomina SJ, rodem z Litwy, kapłan, który przyjechał do 
królestwa chińskiego dla głoszenia Ewangelii, gdzie w tymże głoszeniu 
przez pięć lat pracowawszy, umarł dnia 5 września 1631 r. 115

Wojciech Kojałowicz w swojej książce Vita et Mors przytacza jej wersję 
łacińską:

Pater Andreas Rudomina, oriendus in Lithuania, Sacerdos, qui venit in 
Regnum Sinarum, ad praedicandum Evangelium; in eodem, postquam 
laborasset quinque annis, obijt 5. Septembris, Anno domini 1631 116. 

Jednak przy obecnym stanie wiedzy, nie sposób wskazać w mieście Fu-
zhou 福州, stolicy prowincji Fujian 福建, ani grobu Andrzeja Rudomi-
ny, ani nawet miejsca pochówku wielkiego jezuity. 

113 J. Brown, Biblioteka pisarzów asystencji polskiej Towarzystwa Jezusowego, powiórzo-
na dwoma dodatkami, z których pierwszy zawiera polskie i rosyjskie, wyd. 2, tłum. W. Klej-
nowski SJ, Poznań 1862, s. 583: „[…] w młodym jeszcze wieku po nagrodę wieczną 
od Boga 3 września 1632 r. powołanym został”.

114 Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, Ex typographia lobobi Antronij de lazzaris 
Varesij M. DC., Superiorum permissu, Romae 1676, s. 56.

115 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 44. Tak też 
podaje J. Chouguier – tegoż, O odmianie Państw y Zgubie panujących i o słusznym ratun-
ku Iana Chokier I. V.D. Polytyckie nauki y przestrogi na Polski iezyk przez W.X. Andrzeja 
Rudomine Societatis Iesu dawno przetłumaczone ku pospolitemu pożytkowi teraz do druku 
podane. Superiorum Permissu. Vilane, Typis Acad. S.I. Anno M. DC. LII [1652].

116 Miscellanea Rerum Ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lithuaniae Ducatu pert-
nentium Collecta Ab Alberto Wiiuk Koiatowicz Societ. Iesu, S. Theol. Doct. almae univer-
sitatis vilnensis Procancellario, orinario S. Theol. Professore vulgata Superiorum Permissu. 
Vilane, Typis Academicis Anno domini M. DC. L [1650], s. 19-20; Vita et Mors Glo-
riose sucepta R.P. Alberi Męciński Poloni e Societate Iesu, in odium Sanctae Fidei catholicae 
apud Iapones una cum alijs quatuor ex eadem Socieatate patribus interempti, Anno domi-
ni M. DC. XXXXIII [1643] 23 Martij, Cracoviae, apud viduum & haeredes Francisci 
Cezary S. R.M. & illustriss. episc. Crac. Typographi, 1661, s. 126.
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4.2. Jan Mikołaj Smogulecki 穆尼閣 (1610-1656)

4.2.1. Pochodzenie, nauka, kariera 
społeczno-polityczna

Jan Mikołaj Smogulecki 117 wywodził się z rodu szlacheckiego. Urodził się 
w roku 1610 w Krakowie jako syn działacza politycznego, starosty byd-
goskiego Macieja Smoguleckiego 118, co w naturalny sposób otwierało 
przed nim perspektywę kariery politycznej i dworskiej, wpisaną w długą 
i bogatą tradycję rodziny Smoguleckich. Postawę szczególnej aktywno-
ści i zaangażowania na rzecz lokalnej wspólnoty wykazywał już dziadek 
Smoguleckiego, Mikołaj Zebrzydowski, działacz polityczny i społeczny, 
a także inicjator powstania w Kalwarii Zebrzydowskiej 119. Ojciec przy-
szłego jezuity także odznaczał się wyjątkową polityczną roztropnością, 
która w połączeniu z gruntownym wykształceniem niewątpliwie predy-
stynowała go „do odegrania poważniejszej roli w politycznym życiu” 120. 
I faktycznie, oprócz wspomnianego urzędu starosty piastował na prze-
strzeni swojego życia również szereg innych zaszczytnych stanowisk: po-
sła na sejm 121, marszałka w Trybunale Koronnym, komisarza królewskie-
go 122 oraz asesora sądów nadwornych króla Zygmunta III 123. Wydawało 
się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jego ślady poszedł i Mikołaj. 
Stało się jednak inaczej. W roku 1617 Maciej Smogulecki zmarł, a wycho-
waniem siedmioletniego chłopca zajęła się jego matka 124. Młody Mikołaj 

117 E. Kosibowicz, Zapomniany misjonarz polski. Ks. Jan Mikołaj Smogulecki T. J., mi-
sjonarz w Chinach w XVII-ym wieku, „Przegląd Powszechny” 181 (1929), s. 148-172. 
Artykuł Kosibowicza został też umieszczony jako dodatek do książki F.A. Plattnera, 
Gdy Europa szukała Azji, tłum. A. Starzeński, M. Bednarz, Kraków 1975, s. 324-345 – 
wydanie to stanowi podstawę niniejszego fragmentu rozprawy. Zob. także: Akta sej-
mikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. 1, oprac. W. Dworzaczek, Poznań 1962, 
cz. 1, s. 268; PSB, t. 39, s. 232-234, 234-236.

118 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 626.
119 A. Kusz, Mu Ni Ko czyli Jan Mikołaj Smogulecki, „Przewodnik Katolicki” 

nr 47/2006, dodatek bydgoski, s. 3.
120 E. Kosibowicz, Zapomniany misjonarz polski…, s. 149.
121 Akta sejmikowe…, t. 1., cz. 1., s. 186, 211, 283 i 307.
122 Słownik polskich teologów katolickich…, t. 4, s. 113.
123 Tamże, s. 113. Zob. także: L. Gęsiak, Jan Mikołaj Smogulecki SJ (1610-1656). Pio-

nier dialogu międzykulturowego, „Chiny Dzisiaj” R. V (2010), nr 4, s. 36.
124 Młodziutki Jan Mikołaj został dwukrotnie osierocony, najpierw w wieku lat 

siedmiu, w związku ze śmiercią ojca, a później – w wieku lat dziesięciu, kiedy umie-
ra mu ojczym (matka wyszła dwa razy za mąż).
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 pobierał nauki najpierw w kolegium jezuickim w Brunberdze (Branie-
wo). 9 maja 1621 r. zapisał się do sodalicji mariańskiej. W 1622 r. opuścił 
kolegium i udał się do Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. W 1625 r. 
matka wysłała go na studia do Fryburga 125, gdzie pod naukową opieką 
prof. J. Schonbergera ujawnił niezwykłe talenty w zakresie nauk ści-
słych, zajmując się problematyką plam na słońcu. Z pasji tej zrodziła 
się książka, Sol illustratus ac propugnatus, wydana w 1626 r. 126 Publika-
cja tego pierwszego dzieła 127 przyniosła młodemu studentowi chwałę 
i szacunek środowiska naukowego. W kontekście edukacji Mikołaja 
Ludwik Grzebień wspomina jeszcze o jego studiach w Padwie 128, które 
podjął w 1629 r. 129 z nadzieją zdobycia odpowiedniego wykształcenia 
i kontynuowania chlubnej misji ojca. W tym samym roku Mikołaj wró-
cił do ojczyzny celem rozpoczęcia kariery politycznej, a zdobyte dopie-
ro co gruntowne wykształcenie, bystrość umysłu i zdrowy rozsądek, 

125 Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim. Metryka nacji polskiej w Uni-
wersytecie Padewskim (1592-1745), oprac. H. Barycz, Warszawa, Wrocław 1971, t. 1, 
s. 185.

126 Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, oprac. H. Barycz, Wrocław, Warsza-
wa 1970, t. 2, s. 115.

127 Wydawanie przez jezuitów książek służyło celom ewangelizacyjnym i nauko-
wym – por. Xiao Qinghe 肖清和, Kanshu chuanjiao: Mingmo Qingchu tianzhujiao Zhon-
gwen bianyi yu chuban huodong chutan 刊书传教：明末清初天主教中文编辑与出版活动初探 
(Apostolate through books: On the editing and publishing of Catholic books in Chinese during 
Late Ming and Early Qing Dynasties), „Tianzhujiao yanjiu lunji” 天主教研究论辑, Journal 
of Catholic Studies nr 8 (2011, Aug.), s. 336-379: „As the carrier of thought and cul-
ture, books play significant roles in different cultural exchanges. Chinese Catholic 
book also have a vital role to play in the Sino–West cultural exchange during late 
Ming and early Qing dynasty. This article aims to review the history of Chinese Cath-
olic books, their editing, printing, circulation, the role of literati–scholars, and the 
relationship between Catholic books and Catholic localization from the perspective 
of cultural exchange. It firstly explores the background of Chinese Catholic books, 
with focus on the strategy of the Jesuits and their process of printing technique at 
that time. It discusses the type and number of Catholic books according to a specific 
bibliography. The article goes on to explain how these books came to be published 
and circulated. Then it elaborates the roles of literati–scholars in the editing and pub-
lishing these books, and the relations between these books and Catholic localization. 
The conclusion briefly points out the specific characteristics of these books – their 
editing and publishing, and the influence of these books upon Chinese Catholicism 
and society”.

128 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 626. Według L. Grzebienia Smogulecki po-
został w Padwie i studiował prawo przez trzy lata, a do Polski wrócił w 1631 r. Zaś 
Kosibowicz utrzymuje, że w Padwie obronił doktorat z filozofii i w 1629 r. wrócił do 
Polski.

129 Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim…, t. 1, s. 79.
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ale też pielęgnowane koneksje rodzinne i „przetarte ścieżki”, rokowały 
nadzieje na odniesienie w tym obszarze działalności spektakularnego 
sukcesu. I rzeczywiście, niedługo po powrocie do kraju, w roku 1632, 
zaliczony został w szeregi posłów na sejm elekcyjny, a w roku następ-
nym zaproszono go do wzięcia udziału w koronacji Władysława IV 130. 
Dalej sprawy potoczyły się już bardzo szybko: jeszcze przed 25. ro-
kiem życia został komisarzem w wojsku, w roku 1636 (w wieku 26 
lat) – deputowanym do Trybunału Koronnego i jeszcze w tym samym 
roku – starostą lubelskim. Błyskotliwa ta kariera polityczna zapew-
ne kierowana była odgórnie i miała na celu przygotowywanie dobrze 
urodzonego i zdolnego szlachcica do pełnienia poważniejszych funkcji 
w państwie. Na drodze realizacji tych ambitnych planów stanęła jed-
nak inna, wyższa siła.

4.2.2. W służbie Bogu i ludziom

Idąc za głosem swojego powołania – które musiało w nim dojrzewać już 
dużo wcześniej, stanowiąc szczególną tajemnicę jego życia wewnętrz-
nego – 14 grudnia 1636 r. 26-letni Mikołaj wstąpił do Towarzystwa Je-
zusowego w Krakowie 131. Oczywiście dokonany wybór drogi życio-
wej wywołał zdziwienie najbliższych – nikt z otoczenia młodzieńca 
nie spodziewał się aż tak radykalnej i jasno określonej decyzji; wszyst-
ko wskazywało na to, że do końca poświęci się karierze politycznej, 
kontynuując tradycję rodzinną, nad religijne profity przedkładając za-
szczyty ziemskie związane z piastowaniem funkcji państwowych. 
 Wstępując do nowicjatu jezuitów w Krakowie, przekazał – o czym 
wspomina Niesiecki – 40 tys. złotych na potrzeby tamtejszego kole-
gium św. Piotra 132. W ramach formacji zakonnej – jak pisze Ludwik 
Grzebień – przez dwa lata studiował teologię w Krakowie (1638-1640), 
a następnie kontynuował edukację w Rzymie (1640-1642) 133 i tam też 
został wyświęcony na kapłana. Nie wiadomo dokładnie, gdzie złożył 
profesję czterech ślubów zakonnych. Opierając się na fakcie historycz-
noliterackim – poświęconej temu wydarzeniu i dedykowanej Smogule-
ckiemu odzie Andrzeja Kanona, zachowanej w zbiorze jego wierszy – 

130 K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. VIII, s. 421.
131 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 626.
132 K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. VIII, s. 421.
133 Tamże.
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Ludwik Grzebień sugeruje, że uroczyste śluby profeskie mógł złożyć 
również w Wiecznym Mieście 134. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
już wcześniej musiał myśleć o działalności misyjnej wśród niewierzą-
cych, czego dowodzi fakt, że z prośbą o zgodę na tego typu posługę 
zwrócił się do generała w liście datowanym na 6 czerwca 1641 r. 135

 Wyjeżdżając na misje do Chin w roku 1644, zatrzymał się po dro-
dze w Lizbonie, gdzie król portugalski Jan IV Braganzy, poznawszy 
jego zdolności, talenty i możliwości, zaproponował mu pozostanie na 
swoim dworze 136 – miałby tam sprawować obowiązki kapłańskie oraz 
pełnić funkcję królewskiego doradcy. Propozycja ta nie była dla nikogo 
zaskoczeniem – wszak jezuici już samych początków istnienia zakonu 
słynęli z daru dyplomacji i gruntownej wiedzy, wpływając niejedno-
krotnie na politykę decyzyjną władców Europy. Niewątpliwie gdyby 
Mikołaj Smogulecki pozostał na dworze króla Portugalii, z pewnością 
dostąpiłby należnych zaszczytów. Jednak również i tym razem, podob-
nie jak poprzednio, odmówił proponowanych godności, wybierając 
życie bez splendoru i chwały oraz pozostając wiernym złożonym ślu-
bom. 12 kwietnia 1644 r. wraz z innymi jezuitami odpłynął na Wschód, 

134 PSB, t. 39, 233.
135 ARSI, Pol. 79, Epistolae III ad Indiam petentes, 1627-1724, f. 22r-23.
136 K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. VIII, s. 422. Zob. także: H. Stubnicki, Herbarz 

polski i imion spis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony po-
rządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. 1-3, Lwów 
1862, Wrocław 1988; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1-16, Warszawa 1899-1913; T. Świę-
cki, Historyczne pamiętniki znamienitych rodzin i osób dawnej polski przejrzał w rękopiśmie, 
objaśnił i uzupełnił przypisami Julian Bartoszewicz, t. 1-2, Warszawa 1856-1859, t. 2, s. 38. 
Wspomina o nim również Józef Braun i umieszcza jego żywot wśród innych pisarzy 
jezuickich w swoim katalogu: Biblioteka pisarzy assystencyi polskiej Towarzystwa Jezu-
sowego, powiększona dwoma dodatkami, z których zawiera polskie i rosyjskie tłumaczenia, 
wyd. 2, tłum. W. Klejnowski, Poznań 1862, s. 385. Również St. Załęski wspomina 
o nim w: Jezuici w Polsce…, t. 2, s. 588-595; K. Estreicher, Bibliografia polska, Kraków 
1897, t. 28, s. 318-319; tegoż, Nowy Korbut, Warszawa 1965, t. 3, s. 253-254. Z je zuickich 
historyków zagranicznych wspominają o nim: C. Sommervogel, dz. cyt., t. 7, s. 1327; 
L. Pfister, Notices biographiques…, s. 262-266, 145, 199 i 330 – w prywatnym archi-
wum autora rozprawy znajduje się również wersja tej książki w j. chińskim, wy-
dana w Shanghaju, 天主教上海教光啟社年 1997 11月 (wzmianka o Smoguleckim: 
s. 288-315); J. Dehergne, dz. cyt., s. 255. Z chińskich autorów: Xu Haisong 俗海松, 
The Eastward Spread of Wesern Learning and the eastern Zhejiang Schol in the Qing Dy-
nasty. W: Encounters and Dialogues, Changing Perspectives on Chinese-Western exchanges 
from the Sixteenth to eighteenth centuries, red. Xiaxin Wu, Monumenta Serica, LI, Sankt 
Augustin, Nettetal 2005, s. 145-146 i 151; A. Chan, Johann Adam Schall in the Pei-Yu Lu 
of T’an Ch’ien and in the Eyes of his contemporaries. W: Western Learning and Christianity 
in China, red. R. Malek, t. 1, Monumenta Serica XXXV/1, Nettetal, Steyer Verlag 1998, 
s. 273-302.
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zatrzymując się po drodze jeszcze na wyspie Jawie. 2 stycznia 1645 r. 
z Batawii wysłał do generała zakonu list, w którym szczegółowo opi-
sał przygody przeżyte w czasie podróży, choroby, głód oraz śmierć 
swoich współtowarzyszy na statku. Napisał też o sytuacji politycznej 
w Chinach, aczkolwiek wiadomości te z pewnością posiąść musiał 
z relacji innych jezuitów lub kupców. Wspomniał także osobę polskie-
go jezuity, Wojciecha Męcińskiego, męczennika w Japonii 137. W roku 
1646 po wyczerpującej podróży dotarł do Chin 138, gdzie szybko dał się 
poznać – według świadectwa jezuitów – jako gorliwy i zdolny mate-
matyk. Pozytywne wspomnienie na jego temat pozostawił m.in. Phi-
lippe Couplet SJ 139 – ten, który jako pierwszy w historii wprowadził 
chińskie, konfucjańskie myślenie do europejskiego języka. 
 Po przybyciu do Chin Smogulecki pracował najpierw w Kian-
-nan 140, następnie udał się do Hangzhow 杭州, aby uczyć się języka 
chińskiego. Gdy wojska mandżurskie oblegały Nanjing, ratował się 
ucieczką do miasta Kienyang 141. Nie mógł się jednak tutaj zatrzymać, 
ponieważ miejscowa ludność podejrzewała go popieranie Mandżu-
rów, grożąc mu śmiercią. Ratując swoje życie, utracił rzeczy osobiste, 
a także przyrządy matematyczno-astronomiczne. 
 Gdy ucichły walki w tym rejonie, został skierowany do Nanjing 南京 
w prowincji Fujian 福建, gdzie przebywał przez cztery lata (1647-1651), 
pracując pod kierunkiem włoskiego jezuity Gulio Aleniego 142 oraz Por-
tugalczyka Simona da Cunhy 143. W Nanjing uczył Chińczyków ma-
tematyki i astronomii. Współpracował z jezuitą niemieckim z Kolo-
nii, Adamem Schallem 144 – dyrektorem cesarskiego  astronomicznego 

137 E. Kosibowicz, Zapomniany misjonarz polski…, s. 332. Zob. także list Smogule-
ckiego znajdujący się w bibliotece Burgońskiej w Brukseli: Bibliotheque de Bourgog-
ne, Bruxelles, MS 4169-71.

138 L. Pfister, Notices biographiques…, s. 262-263.
139 P. Couplet, Catalogus Patrum Societatis Jesu qui post obitum S. Francisci Xaverii ab 

1581 uasqque ad Annam 1681 in imperio Sinarum Jesu Christi fidem propugnarunt, Diligae 
1687. Zob. także: Philippe Couplet, S.J. (1623-1693). The Man who brought China to Europe, 
red. J. Heyndrickx, Steyer Verlag, Nettetal 1990. Couplet podaje, że Smogulecki opra-
cował mapę świata – Mappa Mundi elliptica, ale źródła nie potwierdzają tej informacji.

140 PSB, t. 39, s. 233.
141 Tamże, s. 233.
142 Scholar from the West…, s. 268-269.
143 PSB, t. 39, s. 233.
144 Western Learning and Christianity in China, The Contribution and Impact of Johann 

Adam Schall von Bell S.J. (1592-1666), red. R. Malek, Monumenta Serica XXV/1/2, Chi-
na-Zentrum and the Monumenta Serica Institute, Sankt Augustin 1998.
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 obserwatorium w Pekinie. Zaprzyjaźnił się także z chińskim matema-
tykiem Xue Fengzuo (1640-1680) 145, który pobierał u niego nauki. Ów 
niezwykle zdolny chiński badacz wydał następnie dwa dzieła astrono-
miczne pod chińskim nazwiskiem Jana Mikołaja Smoguleckiego (Mu-
-Ni-co). Jednym z nich było Tianbu zhenyuan 天步眞原 (Obliczanie za-
ćmień według metod zachodnich). Smogulecki połączył w nim astronomię 
i astrologię, czyniąc z nich jedną dyscyplinę wiedzy, którą jego uczeń 
Xue nazywał Tianxue 天學 (Nauka o niebie) lub Lixue 曆學 (Kalendarzowe 
studium) 146. Dlaczego Smogulecki zapoznał Chińczyków z europejską 
astrologią? Jak wyjaśnia Xue Fengzuo, chciał dokonać swoistej integra-
cji pomiędzy astronomią chińską i zachodnią, pragnął dushu pangtong 
shishi 度數旁通十事 – wydłużyć matematyczne studia, aby pokazać 
nowe możliwości w zakresie takich dziedzin nauki, jak: astrologia me-
teorologiczna czy medyczna, hydraulika, harmonia muzyczna, balisty-
ka, budownictwo fortyfifkacji wojskowych, księgowość, architektura, 
mechanika czy horologia. Pierwszym krokiem w tym procesie dydak-
tycznym było oczywiście przeniesienie na chiński grunt osiągnięć za-
chodniej wiedzy – w tym celu Smogulecki jako pierwszy przetłuma-
czył europejskie dzieła astrologiczne na język chiński – ale też ważnym 
aspektem tych interkulturowych działań było zgłębianie chińskiego 
dorobku poznawczego oraz poszukiwanie punktów wspólnych w ob-
rębie tych skądinąd różnych systemów naukowych. Motywujące były 
w tej kwestii dla Smoguleckiego także naukowe inspiracje Xue Feng-
zuo, który pragnął poznać pod okiem swojego mistrza również as-
trologię zhanhou 占候 jako ważną gałąź tzw. lixue 曆學 (Kalendarzowe 
studium). Na fali tych doświadczeń Xue dołączył do wspomnianego 
dzieła również traktat astronomiczny Jen-ming-pu (stworzony w odnie-
sieniu do tradycji chińskiej i niemający bezpośrednich związków z na-
uczaniem Smoguleckiego) oraz Tianwen shiyong (O zgodności astronomii 
chińskiej z zachodnią) 147. Chińscy uczeni komentowali niektóre werse-
ty z tych dzieł, np.: yuezhi congxing, ze yi fengyu 月之從星, 則以風雨 
(kiedy księżyc podąża za gwiazdami, wówczas nie będzie wiatru ani 

145 Zob. więcej: N. Standeart, Europan Astrology in Early Qing China: Xue Fengzou’s 
and Smogulecki’s Translation of Cardano’s Commentaries on Ptolemy’s Tetrabiblos, „Si-
no-Western Cultural Relations Journal”, 中國文化交由史, 中國天主教使研究, XXIII 
(2001), s. 59-69.

146 Shi Yunli, Nikolaus Smogulecki and Xue Fengzuo’s, True Principles of the Pacing of 
the Heavens: Its Production, Publication and Reception, „East Asian Science, Technology 
and Medicine” vol. 27 (2007), s. 63-126.

147 C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus…, t. 7, s. 1327.
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deszczu). Interpretując na przykład Hongfan 洪範 (Wielki plan) – roz-
dział z Shangshu 尚書 (Księga Dokumentów), napisanej przez Yana Ru-
oju 閻若璩 (1636-1704), słynnego konfucjańskiego egzegetę z wczesnej 
dynastii Qing – cytowali dzieło Tianwen shiyong, twierdząc, że metody 
i komentarze Smoguleckiego nie są sprzeczne z zasadami chińskich 
uczonych. Uważał tak m.in. Hu Wei 胡渭 (1633-1714), sugerując, że ko-
mentarze Smoguleckiego sięgają myśli samego Konfucjusza. 
 W tradycyjnych chińskich kategoriach wiedzy naturalnej astrono-
mia kalendarzowa i astrologia – interpretowane przez Qin Tianjian 
欽天監 (Cesarskie biuro dla Nieba) 148 jako Tian-ming 天命 (mandat nieba) – 
były ściśle ze sobą powiązane; do tego stopnia, że w Chinach przed 
przybyciem jezuickich uczonych nie potrafiono rozdzielić astronomii 
i astrologii oraz wyjaśnić różnic pomiędzy nimi. W tym kontekście 
dzieło Tianbu zhenyuan doskonale korespondowało z klasyczną my-
ślą konfucjańską, np. cytowana księga Liji 禮記 (Księga rytuałów) – po-
znawanie słońca, księżyca i gwiazd ma znaczenie dla mądrego króla, 
który z myślą o swoich ludziach powinien ordynować reguły pozosta-
jące w zgodzie z naturalnym rytmem Nieba i Ziemi. Według Chińczy-
ków było to ważne nie tylko w kalendarzowej astronomii, ale również 
w studiowaniu i zgłębianiu drogi Nieba. Wprawdzie Tianxue 天學 (Na-
uka o niebie) nie miała nic wspólnego z nauką katolicką, jednak Smogu-
lecki, katolicki misjonarz, w zgłębianiu jej widział sens. Celem samym 
w sobie było dla niego przetłumaczenie dzieł zachodniej astrologii 
i nauczanie tej dyscypliny wiedzy w duchu dialogu i pojednania mię-
dzy jezuitami a ich chińskimi niekatolickimi przyjaciółmi 149. 

148 Oficjalna instytucja cesarska zajmująca się kwestiami związanymi z astrono-
mią i astrologią.

149 Hsu Kuang-tai 徐光台, Xiong Mingyu yu younian Fang Yizhi: Cong ‘Ze cao’ xiang-
guan wenxian tan qi 熊明遇與幼年方以智：從《則草》相關文獻談起 (Xiong Mingyu 
and the young Fang Yizhi: From ‘Ze cao’ and related sources), in Hanxue yanjiu 漢學研究 
(Chinese Studies), 28:3 (serial no. 62), Sept. 2010, s. 259-290: „In his Xi yu xin bi 膝寓信筆, 
Fang Yizhi 方以智 (1611-1671) writes: «幼隨家君長溪見熊公則艸談〔西學〕此事». 
This has been interpreted as stating that at the age of nine, when he went with his 
father Fang Kongzhao 方孔炤 (1591-1655) to Changxi 長溪 to meet Xiong Mingyu 
熊明遇 (1579-1649), they «then briefly discussed this», i. e., Western learning. Schol-
ars have relied exclusively upon Fang Yizhi’s own account of this event, which does 
not indicate whether he had studied any Western learning with Xiong on that oc-
casion. In this paper the author will provide a new interpretation based on Xiong 
Mingyu’s Ze cao and hitherto unexplored materials relevant to him. The recent dis-
covery of ‘Ze cao’ confirms that Xiong Mingyu published his text in Funing 福寧 in 
1619-1620. During his stay in Nanjing 南京 from 1634 to 1639, Fang Yizhi saw the 
‘Tian xue chu han’ 天學初函, a section of which reminded him that as a child during 
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 Szerokim echem odbiło się zastosowanie po raz pierwszy w Chi-
nach rachunku logarytmicznego do obliczania zaćmień – w historii 
chińskiej nauki była to zupełna nowość. Niewątpliwie Smogulecki 
(zresztą razem z Michałem Boymem) w dużym stopniu przyczynił się 
również do uznania w tym kraju i wprowadzenia systemu kopernikań-
skiego 150. Nic dziwnego zatem, że sława wybitnego polskiego matema-
tyka i astronoma szybko dotarła do Cesarskiego Tronu Smoka. W roku 
1616 zaczął się w Chinach okres prześladowania chrześcijan. Jednak 
szczególny dorobek naukowy jezuitów, zwłaszcza w dziedzinie mate-
matyki 151 i astronomii, pozwalał im w drodze wyjątku kontynuować 
badania naukowe i cieszyć się szczególnymi cesarskimi przywilejami 
(znaczący może być w tym względzie przywilej związany z funkcjo-
nowaniem cesarskiego obserwatorium astronomicznego w Pekinie, 
w którym później pracował także Smogulecki). 

his stay in Changxi 長溪, he had seen Xiong Mingyu’s ‘Ze cao’ in which Xiong had 
cited or paraphrased some Western works later edited and included into the ‘Tian 
xue chu han’. This implies the above–mentioned key sentences in ‘Xi yu xin bi’ has to 
be interpreted as that he had seen Xiong Mingyu’s ‘Ze cao’ dealing with it [i. e., West-
ern learning]. Consideration of materials relating to Xiong Mingyu and his views 
thus brings us to conclude that in his childhood Fang had read ‘Ze cao’ and learned 
about its content from Xiong. This episode thus represents Fang Yizhi’s first encoun-
ter with Western scientific knowledge”.

150 A. Kusz, dz. cyt, s. 4.
151 Ciekawe ujęcie tematu prezentuje R. Hart (tegoż, The Chinese Roots of Linear 

Algebra, Johns Hopkins University Press, Maryland 2011): „The Chinese Roots of Lin-
ear Algebra contributes to world history by demonstrating the global circulation of 
mathematical practices in the seventeenth century. I show that the essentials of the 
methods used today in modern linear algebra were not first discovered by Leibniz or 
by Gauss: the essentials of these methods-augmented matrices, elimination, and de-
terminantal – style calculations – were known by the first century CE in China. This 
is the first book-length study in any language of linear algebra in imperial China; it 
is also the first book-length study of linear algebra as it existed before 1678, the date 
Leibniz, a Sinophile, began his studies. The central thesis of the book is that it was 
the visualization of problems in two dimensions as arrays of numbers on a counting 
board and the »cross multiplication« of entries that led to general solutions of sys-
tems of linear equations not found in Greek or early European mathematics. I began 
this research under a National Endowment for the Humanities Fellowship at the 
School of Historical Studies, Institute for Advanced Study, Princeton, and complet-
ed it under an ACLS/SSRC/NEH International and Area Studies Fellowship from 
the American Council of Learned Societies””. Więcej informacji na stronie: <http://
uts. cc. utexas. edu/~rhart/algebra/>).
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 W 1653 r. cesarz Shunzhi 152 zaprosił Smoguleckiego do Pekinu, ale 
misjonarz nie pozostał długo na dworze cesarskim 153. Przyczyny tego 
faktu wyjaśnia Ludwik Grzebień:

Smogulecki w czasie audiencji przedstawił plan ewangelizacji Mandżurii 
i prosił o pozwolenie na podróż do tego kraju. Otrzymawszy od cesarza 
obszerny pochwalny żelazny list (litterae patentes), wyruszył w podróż. 
Przewędrował samotnie wiele prowincji, ciesząc się wszędzie pełnym po-
parciem mandarynów. Według sprawozdań współbraci cechował go ol-
brzymi zapał misyjny, a zarazem pokora i nabożeństwo do Matki Bożej, 
czego dowodem miało być ułożenie własnej i oryginalnej litanii do Naj-
świętszej Marii Panny 154. 

 Trudno jednoznacznie ustalić miejsce przebywania Smoguleckie-
go w ostatnich latach jego życia, co ma związek z tym, że poszczegól-
ni biografowie podają w tej kwestii sprzeczne informacje. Cytowany 
wyżej Grzebień stwierdza na przykład, że po roku 1653 Smogulecki 
wyjechał do Mandżurii, a od roku 1655 pracował w prowincji Guang-
dong 廣東 155. Z kolei Dehergne uważa, że w tym czasie misjonarz prze-
bywał w prowincji Yunnan, wydaje się to jednak mało prawdopodob-
ne z uwagi na wojnę toczącą się wtedy w południowych prowincjach 
Chin. Za Dehergne’em przyjąć natomiast można dokładną datę przy-
jazdu Smoguleckiego na wyspę Hajnan, 22 czerwca 1656 r., oraz uznać 
fakt, że pozostawał tam przez parę miesięcy, pomagając jezuitom, po 
czym wrócił do Kantonu, gdzie zmarł po krótkiej chorobie 17 września 
1656 r. 156 w domu swojego przyjaciela – mandaryna. 
 Reasumując, szczegóły misyjnej działalności Mikołaja Smogule-
ckiego w Chinach owiane są swego rodzaju tajemnicą i stawiają przed 
chcącym zgłębić koleje życia wielkiego misjonarza badaczem szereg 

152 Ding Guanghui 丁广惠, Shunzhi ‘Yuzhi Tianzhu tang beiji’ liu kao 
顺治《御制天主堂碑记》六考 (The Sixth Research on the Emperor Shunzhi’s text 
of Nantang’s Tablet, in Tianzhujiao yanjiu lunji 天主教研究论辑 / „Journal of Catho-
lic Studies” no. 8 (2011, Aug.), s. 163-182): „The article is the sixth research on the 
text of Xuanwumen Nantang’s tablet given by Emperor Shunzhi. The article studies 
the short history of the text and the name given by the Emperor. It also researches 
the controversy of the changing of royal calendar to the Gregorian calendar”.

153 J.A. Schall von Bell SJ, Missionar in China, kaiserlicher und Ratgeber am Hofe von 
Peking 1592-1666, red. A. Vath SI i L. Van Hee SI, Nettetal 1991, s. 214.

154 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 81. Zob. 
 także: PSB, t. 39, s. 233-234.

155 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 626.
156 ARSI, Historia Sociatatis, 48, k. 72v.
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znaków zapytania. O ile specjalnego zdziwienia nie budzą rozsiane po 
różnych materiałach źródłowych wzmianki na temat licznych przyjaź-
ni jezuity z Chińczykami (wszak pozostał on w pamięci potomnych 
jako człowiek wyjątkowy i niezwykle utalentowany), to już fakt nie-
uwzględnienia jego osoby w dokumentacji prowincji chińskiej, do któ-
rej należał, zastanawia; podobnie zresztą, jak i jego podróżowanie bez 
konkretnych posłannictw superiorów poszczególnych placówek czy 
zagadkowy pobyt w Hajnanie – miejscowości należącej do prowincji 
japońskiej. Niestety w związku z brakiem odpowiednich dokumentów 
źródłowych wszystkie te wątpliwości i nieścisłości pozostać muszą na 
razie w sferze pytań otwartych. 
 Tym, co zasługuje na szczególną uwagę w pracy misyjnej Smogule-
ckiego, jest nowość metod ewangelizacyjnych i strategicznych 157. Sto-
sował język chiński jako narzędzie komunikacji, ale i wykorzystywał 
go w liturgii, zaszczepiając wiarę zgodnie z wymogami tradycji kul-
turowej Państwa Środka. Z wyraźnym powodzeniem zaprzągł także 
na usługi wiary i jej krzewienia wypracowane przez siebie metody na-
ukowe 158, zwłaszcza z obszaru matematyki i astronomii 159. Był jednym 
z pionierów jezuickich misji w Chinach (w tym samym wymiarze, co 
i słynny Matteo Ricci 160), ale także wielkim zwolennikiem  prowadzenia 

157 F. Tinguely, Stratégie missionnaire et casuistique: Le sens du relatif dans la cul-
ture jésuite (XVIe et XVIIe siècles), in De l’Orient à la Huronie: Du récit de pèlerinage au 
texte missionnaire, red. G. Poirier, M. Ch. Gomez-Géraud, F. Paré, Québec: Presses de 
l’Université Laval, 2011, s. 5-18.

158 J. Kurtz, Framing European Technology in Seventeenth-Century China: Rhetorical 
Strategies in Jesuit Paratexts, red. Dagmar Schäfer, Cultures of knowledge: Techno-
logy in Chinese history, Leiden / (Sinica Leidensia, Boston: Brill, Oct. 2011, vol. 103), 
s. 209-232; tamże: Luo Wenhua, Foreign craftsmen at the Qing court, s. 127-146.

159 G. Lehner, Wstęp. W: China in European Encyclopedias, 1700-1850. Leiden: Brill, 
May 2011: „This book shows how knowledge about China became part of European 
general knowledge. It examines English, French, and German encyclopedias pub-
lished between 1700 and 1850 and explores the use and presentation of informa-
tion on China in works of general knowledge. The first chapters explore the origins 
of early European perceptions of China until 1850, the development of European 
encyclopedias, and the sources used for entries on China. The second major part 
of the book examines the ways in which encyclopedias presented information on 
things Chinese (geography, government, economy, history, language and literature, 
arts and sciences) and how this information was shaped, expanded, perpetuated, 
revised, and updated”.

160 Hsu Kuang-tai 徐光台, Li Madou yu Xie  Zhaozhi 利瑪竇與謝肇淛, „Tsing hua
Jour nal of Chinese Studies 清華學報” 42,2 (June 2011), s. 259-297: 
明末耶穌會士利瑪竇 (Matteo Ricci, 1552-1610) 入華傳教 引入西方另類自然知識,
挑戰中國傳統自然知識 以 《五雜組》 名垂後世的謝肇淛 (1567-1624), 萬曆三十七年 (1609)
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otwartego dialogu kulturowego i naukowego 161, stając się swego ro-
dzaju pomostem pomiędzy odmiennymi systemami religijno-kulturo-
wymi Europy 162 i Chin 163. 

秋任工部屯田司主事, 與利瑪竇在北京有段重疊期間 , 本文通過謝肇淛生平資料, 
從《塵餘》 (1607)  和《文海披沙》 (1609) 到《五雜組》 的發展與演變, 分析利瑪竇
《天主實義》 與謝肇淛 《五雜組》 的關聯筆者發現謝肇淛見過自鳴鐘, 讀過 《天主實義》,
 受其影響批判宋代理學, 還將諸多傳統自然知識視為渺茫之論, 他是十七世紀自然知識考據先驅者之一,
對熊明遇 (1579-1649) 《則草》 與《格致草》 的 「渺論存疑」 有其影響. Zob. także: 
N. Amsler, Sie meinen, die drei Sekten seien eins: Matteo Riccis Aneignung des sanjiao-
-Konzepts und ihre Bedeutung für europäische Beschreibungen chinesischer Religion im 17. 
Jahrhundert, in Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 105 (2011), 
temat przewodni: „Mission – transnationale Perspektiven”, s. 77-93: „They believe 
that the three sects are one – Matteo Ricci’s appropriation of ‘sanjiao’ and its im-
portance for European accounts of Chinese religion in the 17th century. Nowadays 
in Western countries Chinese religion is conventionally divided into Confucianism, 
Taoism and Buddhism, but this distinction originated from Catholic missionaries 
in the early modern period. Sinologists have pointed out that this characterization, 
based partly on Eurocentric assumptions, is severely inadequate. As this paper 
shows, such characterizations by the missionaries in China were not merely self–
reflecting, but arose through interaction with Chinese society. This is particularly 
apparent in the descriptions of China by the Jesuit Matteo Ricci, who provided the 
earliest detailed treatment of China’s ‘three sects’. Ricci adopted the Chinese concept 
of the ’three teachings’ (sanjiao), a choice which fitted well with the accommodation 
strategy that he followed. His descriptive model of three sects was copied in many 
later missionary accounts in the 17th century”.

161 D. Schäfer, The Crafting of the 10,000 Things: Knowledge and Technology in Sev-
enteenth-Century China, University of Chicago Press, 2011, szczególnie s. 217-248: 
„A significant sponsor in Song Yongxing’s life was Chen Hongxu 陳宏緒 (1597-1665), 
who supported him intellectually rather than financially. Chen Hongxu was a scho-
lastic bibliophile who inherited a huge library from his father, and expanded it to 
80,000 juan by 1637. We know that the library offered most of the important clas-
sic and orthodox literature with writings on irrigation, hydraulics, and botany as 
well as rarities such as translation of Western writings compiled by Matteo Ricci and 
 Diego de Pantoja. [Youyang shanfang cangshu ji 酉陽山房藏書紀 (1622). Hsinchu. Ts-
ing Hua Univ. Microfilms] Song Yingxing mentioned in Tan tian 談天 that Westerners 
believed the earth to be a globe and described in Tiangong kaiwu the construction of 
European guns. He may have gained the sparse information he had about Western 
culture and science from these sources”.

162 T. Meynard, La première traduction des Entretiens de Confucius en Europe: entre le li 
néoconfucéen et la ratio classique, „Etudes Chinoises” XXX (2011), s. 173-192.

163 Mei Qianli, Lunyu zai xifang de diyi yiben (1687). W: History of Chinese Philo-
sophy, 2011. 4, s. 101-112; 梅谦立《〈论语〉在西方的第一译本 (1687年),《中国哲学史》, 
2011 年第四期, 101-112页.
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4.3. Michał Boym – Bu Mige 卜彌各 (1612-1659)

4.3.1. Sylwetka Michała Boyma

W 2009 roku minęła 350. rocznica śmierci najbardziej znanego pol-
skiego jezuickiego misjonarza Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-
-Wschodniej, podróżnika, przyrodnika, lekarza, farmakologa, filozofa, 
etnografa, geografa, filozofa, dyplomaty, teologa, pioniera europejskiej 
sinologii, a także pierwszego europejskiego polianisty – interpretatora 
dzieła Opisania świata Marco Polo. Z kolei w roku 2012 minęło 400 lat 
od jego narodzin we Lwowie. Niniejsze odniesienie do życia i spuści-
zny M. Boyma, zgodnie z antycznym przysłowiem chińskim, ma celu 
„przypomnienie dzieł jego przeszłości, aby stał się przewodnikiem do 
zadań przyszłości” 164. Najciekawsze wydają się badania przyrodnicze 
Boyma, składające się na Hortus Sinensis 中國花園 (Ogród chiński). Na-
ród chiński jawi się w tej refleksji jako metaforyczny ogród, który naj-
pierw trzeba poznać, tak jak się poznaje rośliny, kwiaty i drzewa włas-
nego rzeczywistego ogrodu, a następnie pielęgnować i podejmować 
różne ogrodnicze działania mające na celu ukorzenianie i rozkrzewia-
nie roślin, ich ogólnie rozumiany wzrost. W tym ogrodzie najpiękniej-
szym drzewem miało być drzewo krzyża. Boym spoglądał na naród 
chiński oczyma księdza-przyrodnika jako na ogród dusz, który do tej 
pory nie pozwolił się ochrzcić, pomimo ogromnych wysiłków tylu mi-
sjonarzy na przestrzeni wieków. Jego zadaniem było oczywiście uko-
rzenianie, rozkrzewianie i dbanie o wzrost wiary. 
 Zacząć niniejsze rozważania wypada od przedstawienia sylwetki 
Michała Boyma – polskiego misjonarza w Chinach i ambasadora Pań-
stwa Środka w XVII w. Zadziwiająca jest jego misja dyplomatyczna, 
możliwa do prześledzenia na kartach Flora Sinensis 中國植物志 oraz 
w dokumentach archiwalnych oznaczonych jako Legatio P. M. Boym 
1644-1650, stanowiących łacińską korespondencję dworu cesarza 
Jung Li z Kurią Rzymską. Imponują osiągnięcia naukowe Michała 
Boyma, zwłaszcza z zakresu badań przyrodniczych, przedstawione 
w China Illus trata Athanasiusa Kirchera, jego protektora i przyjacie-
la Aleksandra VII (1599-1667), papieża w latach (1655-1667).  Porusza 

164 Por. M. D’Amato, D. Sala, Antichi Proverbi Cinesi, La Sagezza dell’Oriente, 
Demetra 1997, s. 96.
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 także – głównie z retorycznego punktu widzenia – konstrukcja hybry-
dowa francuskiego przekładu Brevis relatio 中國略記. 
 Niewątpliwie należy Michał Boym do misjonarzy jezuickich cieszą-
cych się ogromną popularnością 165 zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Poświęcono mu wiele poważnych dzieł naukowych, co zapewne wy-
nika z tego, że i on sam pozostawił po sobie bogatą spuściznę litera-
cką i naukową. Poza tym był wyjątkowo uzdolniony – rozwinął swoje 
talenty, zdolności i możliwości w sposób jak na owe czasy niezwykły. 
Pierwszym z jezuitów, który go wspominał, był Martino Martini, zaj-
mujący poczesne miejsce w historii misji chińskiej 166 – w książce doty-
czącej wojny mandżursko-chińskiej z XVII w. 167 uwzględnił jego misję 
na dworze ostatniego cesarza Chin z dynastii Ming. Wzmiankę na te-
mat Boyma znaleźć też można w wyjątkowym współczesnym dziele 
naukowym poświęconym osobie Martiniego, powstałym w środowisku 
badaczy niemieckich – Martino Martini (1614-1661) und die Chinamission 
im 17. Jahrhundert 168. Już te dwa przykłady dowodzą żywotności pamię-
ci o wielkim polskim jezuicie na przestrzeni wieków – najstarsze z za-
chowanych o nim wspomnień liczą sobie kilka wieków 169, nowsze, choć 
oczywiście bazujące na starych źródłach, pojawiać się zaczęły w XIX stu-
leciu. Z polskich autorów jako pierwszy pisał o Boymie Marian Florian 
Zakrzewski 170 w 1. poł. XIX w. W tym samym czasie zaczynają się także 
pojawiać wzmianki na jego temat w polskich encyklopediach. Na szer-
szą skalę zainteresował się osobą misjonarza dopiero jezuicki historyk 
Stanisław Załęski, poświęcając mu parę stron w swoim historycznym 
dziele Jezuici w Polsce, wydanym w roku 1900 171. Na początku XX  wieku 

165 Popularność jego wynika z dużej ilości materiałów źródłowych, jakie pozosta-
wił po sobie w odróżnieniu od pozostałych polskich jezuitów działających w Chinach.

166 Zob. więcej: R. Mantovanelli, La condizione femminile in Cina. W: Martino Mar-
tini, umanista e scienziato nella Cina del secolo XVII, red. F. Demarchi i R. Scartezzini, 
Università degli sturdi de trento, Trento 1995, s. 166-188.

167 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 82.
168 Martino Martini (1614-1661) und die Chinamission im 17. Jahrhundert, red. R. Ma-

lek i A. Zingerle, Monumenta Serica, Nettetal: Steyler Verlag, Sankt Augustin 2000 – 
tamże zob. szczególnie: B.M. Biermann, War Martino Martini Chinesischer Mandarin, 
s. 218

169 F. Marini, Historia et relatione del Tonchino et del Giapone, Roma 1665, s. 435-437.
170 M.F. Zakrzewski, Wspomnienia życia i pism Michała Boyma uczonego XVII wie-

ku, „Czasopism Naukowy Księgozbioru publicznego im. Ossolińskich” 1830, nr 2, 
s. 63-79.

171 Encyklopedia powszechna, red. S. Olgelbrandt, t. 4, Warszawa 1860, s. 212-213; 
Encyklopedia kościelna, red. M. Nadworski i S. Biskupski, Warszawa 1873, t. 2, s. 529; 
St. Załęski, Jezuici w Polsce, Lwów 1900, t. 2, s. 63-79.
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przypomniano Boyma hasłem w Podręcznej encyklopedii kościelnej 172. 
W okresie międzywojennym kilka artykułów na jego temat napisał 
do „Misji Katolickich” Józef Krzyszkowski SJ 173, a także zamieścił jego 
biografię i opisał zasługi Boyma w Polskim słowniku biograficznym 174. 
Z nowszych publikacji zagranicznych za jedną z najlepszych uznać na-
leży – zdaniem D.H. Nguyena 175 – przedwojenną jeszcze pracę Rober-
ta Chabrié, napisaną po francusku biografię Boyma, znaną i cenioną 
w naukowym świecie 176. Mniej rozpowszechioną, ale również bardzo 
wartościową pozycją, jest powstała w 1924 r. w środowisku francuskim 
książka Josepha de la Serviere 177. W okresie powojennym do najbar-
dziej znanych autorów piszących o Boymie zaliczyć wypada Bolesława 
Szczęśniaka 178, Edwarda Kajdańskiego 179 z Gdańska, jak również wie-
lokrotnie w niniejszej rozprawie cytowanego D.H. Nguyena 180. Cieka-
wą serię z cyklu Studia boymiana 181 zaprezentowali młodzi  naukowcy 

172 Podręczna encyklopedia kościelna, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walew-
ski, Warszawa 1905, t. 5-6, s. 101-102.

173 J. Krzyszkowski, O. Michal Boym TJ, „Misje Katolickie” R. 48 (1929), s. 307-328; 
tenże, Relacja Księdza Michała Boyma, Societatis Iesu, Misjonarza z Prowincji Polskiej 
w Chinach o stanie chrześcijaństwa w tamtych krajach uczyniona w Rzymie w roku 1635, 
„Misje Katolickie” R. 51 (1932), s. 286-287; tenże, Pierwszy polski atlas Chin, „Misje Ka-
tolickie” R. 53 (1934), s. 225-234; tenże, Michał Piotr Boym SI, misjonarz i poseł cesarski 
w Chinach w XVII w. W: F.A. Plattner, dz. cyt., s. 346-363.

174 PSB, t. 2, Kraków 1934, s. 380-381.
175 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 83.
176 R. Chabrié, Michel Boym jésuite polonais et la fin des Ming en Chine (1646-1662), 

Paris 1933.
177 J. de la Serviere, Les Anciennes Missions de la Compagnie de Jésus en Chine 

(1552-1814), Changhai 1924, s. 34.
178 B. Szczęśniak, The Atlas and Geographical Description of China: A Manuscript of 

Micahel Boym (1612-1659), „Journal of the American Oriental Society” vol. 73 (1953), 
s. 65-67; tenże, The Writings of Michael Boym…, s. 490-538; tenże, Maps of China by 
Michael Boym. W: Monografia z dziejów nauki i techniki, t. 87. Studia z dziejów geogra-
fii i kartografii, Wrocław 1973, s. 141-146; tenże, Dictionary of Ming Biography…, t. II: 
M-Z. Trzeba jednak dodać, że B. Szczęśniak nie we wszystkim jest wiarygodny – np. 
w przywołanym słowniku nieprawidłowo podaje datę śmierci Rudominy.

179 E. Kajdański urodzony Harbinie, chociaż jest inżynierem z wykształcenia, wy-
daje się być największym pasjonatem Boyma w Polsce i wydał najwięcej poświęco-
nych mu dzieł. Nie znaczy to, że nie popełnia błędów w swoich pracach, np. uparcie 
twierdzi, że Boym nie przebywał w Tonkinie – zob. tegoż, Michał Boym. Ostatni wy-
słannik dynastii Ming…, s. 32; tegoż, Michał Boym. Ambasador Państwa Środka…, s. 72.

180 D.H. Nguyen, Okoliczności pobytów Michała Boyma w Tonkinie (północnym Wiet-
namie) w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” R. 44 (2000), s. 149-154.

181 Studia boymiana, red. A.W. Mikołajczak, M. Miazek, Gniezno 2004.
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z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracujący pod kie-
runkiem prof. Aleksandra Mikołajczaka. 

4.3.2. Koleje życia Michała Boyma 182

Michał Boym urodził się w 1612 roku we Lwowie 183 w rodzinie miesz-
czańskiej. Jego przodkowie pochodzili z Węgier, przybyli do Polski 
wraz z królem Stefanem Batorym. Ojciec Michała był nadwornym le-
karzem Zygmunta III Wazy 184, wykształconym w Padwie doktorem 
medycyny i filozofii. Nic więc dziwnego, że zainteresowania medycz-
ne należały do tradycji rodziny Boymów, z którą od dzieciństwa stykał 
się młody Michał. Przyszły misjonarz miał pięciu braci. Najmłodszy 
z nich, Benedykt (1629-1670), także został jezuitą i wpisał się w histo-
rię zakonu jako autor kilku dziełek wydanych w postaci książkowej, 
z których najbardziej popularnym było Stara wiara abo jasne pokazanie, 
iż ci co w dizuniey trwają, starej wiary nie mają 185. Nie zdobył jednak takiej 
popularności, jak jego brat. 
 16 sierpnia 1631 r. Michał Boym wstąpił do Towarzystwa Jezuso-
wego w Krakowie, gdzie otrzymał dobrą edukację filozoficzno-teolo-
giczno-pedagogiczną. Opiekował się też chorymi w szpitalu przy koś-
ciele św. Szczepana w Krakowie, wykorzystując swoją dotychczasową 
wiedzę medyczną i cały czas się w sztuce tej doskonaląc. We wrześ-
niu 1641 r. otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Jak podaje 
J. Krzyszkowski, na trzecią probację pojechał do Jarosławia 186. Z pew-
nością na jego decyzję wyjazdu na misje 187 wpływ miały świetlane 

182 J. Konior, Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa…, s. 133-155. Artykuł został za-
prezentowany w wersji skróconej w Sulejówku, 28 XI 2011, podczas VI Spotkania osób 
zainteresowanych pomocą Kościołowi w Chinach, w którym uczestniczyli księża i siostry 
z różnych zgromadzeń, księża diecezjalni i świeccy. Mszy św. przewodniczył abp 
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Udział w niej wziął również abp 
Hoser, koncelebrujący księża oraz Chińczycy studiujący w Polsce. W tym dniu zosta-
ło założone Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ, którego celem jest konkret-
na pomoc Kościołowi w Chinach.

183 Por. Seria Sino-latinica, Studia boymiana, Bibliografia, s. 12-14.
184 St. Załęski, Jezuici w Polsce…, s. 592.
185 B. Boym, Vilnae, Typis Academis Soc. Jesu. 1668.
186 J. Krzyszkowski, O. Michal Boym…, s. 313.
187 Jezuici zawsze posiadali dobrą sieć informacyjną. Jej źródłem była – jak twier-

dzi Adriano Prosperi – przede wszystkim ich korespondencja: „Towarzystwo Jezu-
sowe wyspecjalizowało się w gromadzeniu, opracowywaniu i przekazywaniu do 
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przykłady oo. Wojciecha Męcińskiego 188 i Andrzeja Rudominy 189. Jed-
nak – jak podaje Załęski 190 – pomimo wielkiego pragnienia udania się 
do Chin oraz wielu starań podjętych w tym kontekście i wielokrotnie 
artykułowanych błagań 191 jego podania były odrzucane dziewięcio-
krotnie. On jednak nie zrezygnował 192 i za dziesiątym razem, kiedy 25 
kwietnia 1642 r. napisał do generała Vitelleschiego z Krakowa, dzię-
ki protekcji o. Marcina Hińczy (1592-1668), rektora kolegium krakow-
skiego w latach 1636-1639, który osobiście wstawił się za nim w piśmie 
typu Indipetae, jego prośba została wysłuchana i otrzymał upragnioną 
zgodę. W roku 1643 udał się przez Rzym do Lizbony 193, gdzie wsiadł 
na okręt do Goa. Po krótkiej przerwie w Mozambiku (1644) wypłynął 
w kierunku Chin, do Makao, gdzie dotarł dopiero w 1645 r. i pozo-
stał jakiś czas, ucząc się języka chińskiego. Jak podaje najnowsza Ency-
klopedia wiedzy o jezuitach 194, w dalszej kolejności znalazł się najpierw 
w Tonkinie, a następnie na Hajnanie 海南島 195, gdzie przez trzy lata 
doświadczał trudów pracy misjonarskiej 196. W Ding’an 定安 na wyspie 

wiadomości publicznej tego typu informacji. Opublikowanie drukiem obszernego 
zbioru tekstów powstałych w wyniku selekcji ogromu informacji zawartych w jezu-
ickich listach pozwoliło Towarzystwu nawiązać trwałą więź z czytelnikami, podsy-
cając wciąż żywą ciekawość w stosunku do tego, co niezwykłe i egzotyczne” – por. 
A. Prosperi, Misjonarz. W: Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001, s. 207.

188 Męczennik w Japonii. Zob. B. Natoński, Wojciech Męciński – jezuita, męczennik 
Japonii. W: F.A. Plattner, dz. cyt., s. 303-323.

189 Jezuita polski w Chinach.
190 St. Załęski, Jezuici w Polsce…, s. 585.
191 Boym nie był jedynym polskim jezuitą starającym się o zgodę na wyjazd do 

Chin. Ponieważ oddziaływanie Dalekiego Wschodu na młodych polskich jezuitów 
było wielkie, nic dziwnego, że w latach 1627-1723 do władz prowincji zgłosiło się aż 
114 chętnych zakonników na wyjazd misyjny do Chin, Japonii i Indii – zob. J. Tazbir, 
Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973, s. 119.

192 Jego prośby przechowywane są w jezuickim ARSI: Pol. 79 ad Indiam Petentes 
1627-1724, f. 7-18v.

193 W tamtym czasie zaleceniem papieży było, aby misjonarze udający się na Da-
leki Wschód Europę opuszczali jedynie przez Lizbonę, stolicę kraju prowadzącego 
kolonie w państwach azjatyckich, np. w Goa w Indiach czy w Makao w Chinach. 
Jezuici posiadali tam swoje kolegia i szpitale, co ewidentnie ułatwiało nowo przy-
byłym rozpoczęcie działalności na obcej ziemi, dając im możliwość zatrzymania 
i utrzymania się.

194 Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 61.
195 Monumenta Historica Japoniae I, Textus Catalogorum Japoniae Aliaeque de Per-

sonis domibusque SJ. in Japonia Informationes et Relationes 1549-1654, oprac. J.F. Schüt-
te SI [Seria: „Monumenta Missionum Societati Iesu”, vol. 34], Romae 1975, s. 1047.

196 W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Warszawa 1995, s. 24-26.
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Hajnan 海南島 zainicjował swoje badania nad florą chińską i wpływem 
chińskiej medycyny na zdrowie. Według znawców był to najbardziej 
twórczy okres jego życia 197. Tam rozpoczął prace nad Atlasem Sinen-
sis 中國圖畫, przygotowując się do wydania Medicus Sinicus 中國醫生. 
W tym też miejscu zgromadził większość materiału do Flora Sinensis 
中國植物志. 
 W 1648 r. dotarł do dawnej stolicy Chin – Chang’anu, prowincji 
Schaanxi, na terenie obecnego Xi’anu 西安, gdzie sporządził kopię 
słynnego napisu na kamieniu z Siganfu 西安府 – monumencie przed-
stawiającym początki chrześcijaństwa w Chinach, odkrytym w mieście 
Xi’an 西安 w 1623 r. 198

 Słynny monument 西安府 już wcześniej zwrócił uwagę zachodnich 
uczonych – misjonarzy. Napisy na płycie w 1625 r. przetłumaczył na 
łacinę Nicholas Trigault. Efekty swojej pracy przysłał do Europy po 
roku 1626, jednak tam potraktowano je z dużą dozą niedowiarstwa 
i podejrzliwości, a on sam przez niektórych uczonych został uznany za 
fałszerza. Prawdą jest, że Boym osobiście podjął się tłumaczenia tych 
napisów, choć już wcześniej interesował się nimi Kircher, który doko-
nał przekładu inskrypcji syryjskich umieszczonych na kamiennej pły-
cie. Jego wiedza i naukowe zacięcie pozwoliły potwierdzić pionierskie 
wnioski Trigaulta, o czym pisze M. Miazek:

Dopiero przywieziony przez Boyma odcisk napisu oraz łacińskie tłuma-
czenia tekstu opublikowane we Flora Sinensis oraz w China Illustrata A. Kir-
chera potwierdziły odkrycie Trigaulta 199.

Dodać wypada, iż w kontekście opisanych wydarzeń zawiązuje się 
 polemika Boyma z Trigaultem dotycząca kwestii domniemanego 

197 Zapoczątkował tam także prace nad atlasem Chin – Magni Cathay. Rękopisy 
i kolorowe mapy znajdują sie w Bibliotece Watykańskiej: Maagni catahay Quod olim 
Serica, et modo Sinarum est Monarchia. Quindecim Regnorum. Octodecim geographicae Ta-
bulae, Biliotheca Vaticana, Roma, fondo, Borg. Cinese, sygn. 531.

198 Niezwykle interesująco historię monumentu 西安府 przedstawia P. Hermann 
w książce Siódma minęła, ósma przemija. Przygody najwcześniejszych odkryć (Warszawa 
1959). Kiedy monument naprawdę został odkryty, nie wiadomo. Według Emmanu-
ela Diaza oraz Leona Li, a także polskiego jezuity Andrzeja Rudominy, czas tego 
odkrycia przypada na 1623 r. Chociaż według niektórych uczonych pobyt badaczy 
w Xianie i odkrycie kamiennej steli wydaje się niemożliwe. Nie zgadza się z taką 
argumentacją na przykład D.H. Ngueyn (Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, 
s. 89-90).

199 M. Miazek, „Flora Sinensis” – owoc barokowej retoryki…, s. 163.
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 pobytu św. Tomasza w Chinach 200. Opuściwszy Xi’an 西安, udał się Mi-
chał Boym z powrotem do Tonkinu i tam prowadził działalność misyj-
ną do roku 1649. Jest też wielce prawdopodobne, że z Tonkinu wrócił 
do Makao, ponieważ istnieją dowody, iż tam właśnie złożył czwarty 
ślub zakonny w święto Matki Bożej 15 sierpnia 1649 r. 201 Podkreślić 
wypada w tym miejscu, że działalność misyjna i badawcza prowadzo-
na przez Boyma w czasie tych kilku pierwszych lat jego pobytu na Da-
lekim Wschodzie terytorialnie dokonywała się na obszarze należącym 
do prowincji japońskiej, dopiero w roku 1650 przeniósł się w swojej 
posłudze na tereny wchodzące w obręb prowincji chińskiej 202. 
 W roku 1650, wysłany przez o. Alvara de Semedo, udał się na dwór 
cesarza Yongliego 永力 (1611-1662). Cesarz ów wcześniej był księciem 
Yongmin, tzn. Zhu Youlang, 20 listopada 1646 r. został regentem, a 24 
listopada 1646 r. wstąpił na Tron Smoka i przyjął imię Yongli 203. Naj-
pierw osiadł w Guandong, następnie w Guangxi i tutaj podjął Boyma. 
W późniejszym czasie ze względu na zawieruchę wojenną zmieniał 
swoje siedziby, szukając bezpiecznych miejsc w południowo-zachod-
niej części Chin. Pogarszająca się sytuacja polityczna Chin i zwięk-
szający się obszar, będący we władaniu obcych wojsk, zmusiły go do 
schronienia się w Birmie, gdzie przebywał trzy lata jako więzień. Jed-
nak Mandżurowie wymusili na Birmańczykach wydanie cesarza Yon-
gli, który w następstwie tego wraz z synem poniósł śmierć przez udu-
szenie cięciwą w stolicy prowincji Yunnan 204. 
 Głównym celem, dla którego Boym został wysłany na dwór cesar-
ski, była potrzeba pomocy o. Andreasowi Kofflerowi 205. Ten austria-
cki misjonarz od pewnego czasu pełnił funkcję przełożonego misji 

200 Zob. China Illustrata, rozdz. Causa et occasio huius operis.
201 Ad Gradum Admissi 1541-1773 Juxta formulas Votorum in ARSI Asservatas, t. 1-8, 

Roma 1993-1994, s. 209 (rękopis); ARSI, Lus. 6, k. 269-270.
202 Cyt. za: D.H. Nguyen, dz. cyt.: „P. Michael Boym Polonus, Xunchy imperatoris 

anno 7. (1650) venit praedicaatum S. legem in Quangsi Provincia, ejusdem anno 16. 
(1659), obijt, ibidemque sepultus est”. Zob. także: P. Couplet, Catalogus Partum Socie-
tatis Iesu…, s. 119.

203 P. Pelliot, Michel Boym, „T’oung Pao” R. XXXI (1935), s. 98.
204 W. Rodziński, Historia Chin, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kra-

ków 1974, s. 323.
205 Andreas Xavier Koffler, jezuita austriacki, ur. w 1612 r. w Krems k. Wied-

nia. Był matematykiem i astronomem. Studiował w Grazu (1630-1633, 1637-1639). 
W 1640 r. wyjechał do Chin. Został zamordowany przez żołnierzy mandżurskich 
12 XII 1651 r. – zob. L.C. Goodrich, Dictionary of Ming Biography 1638-1644, New York 
1976, s. 722-744; P. Pelliot, dz. cyt., s. 132-133.
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 jezuickiej na dworze cesarskim. W 1648 r. ochrzcił najbliższą rodzinę 
i otoczenie cesarza Yongli – cesarzową Helenę, matkę cesarza Marię 
(chiń. Maliya) i małego następcę tronu Konstantyna, a także kancle-
rza Achillesa Panga, generała Łukasza Jiao Lian oraz dwóch ważnych 
sekretarzy: Łukasza Ding i Tomasza Qu Shisi. Właściwie to on jako 
pierwszy pomyślał o wyjeździe do Europy i zdobyciu dla cesarskich 
interesów poparcia papieża Innocentego X oraz władców europejskich. 
Po namyśle zlecił tę misję Boymowi, który wraz z przybyciem na dwór 
cesarski został włączony w nader skomplikowaną politykę dworską. 
W takich to okolicznościach po raz pierwszy w historii Chin zrodził się 
pomysł, aby w celu ratowania państwa – w tym wypadku upadającego 
imperium Mingów 明 – zwrócić się o pomoc do papieża i katolickich 
królów Europy. Niektórzy historycy są zdania – jak na przykład P. Pel-
liot – że jezuici, widząc swoje sukcesy i niezawodność misyjnej meto-
dy akomodacyjnej, mieli ogromny interes w tym, aby przygotować tę 
inicjatywę 206, ponieważ na ambasadora wybrano nie kogo innego, ale 
Boyma, który de facto przebywał w Chinach od niedawna i nie był do 
końca obeznany z sytuacją polityczną Tronu Smoka. Z dworu chińskie-
go wybrano dwóch Chińczyków – Józefa Ke, który z Boymem dotarł 
tylko do Makao, zaświadczając o autentyczności jego poselstwa, oraz 
Andrzeja Chenga, który aż do śmierci pozostał wiernym towarzyszem 
polskiego misjonarza.
 Jeszcze w listopadzie 1650 r. Michał Boym jako zaufany jezuita ce-
sarskiego dworu wyruszył w podróż do Europy w charakterze oficjal-
nego ambasadora dynastii Ming. Co prawda, już z datą roczną „1644” 
wiąże się w dostępnych źródłach upadek dynastii Ming, jest to jednak 
data umowna, ustalona przez historyków. To, że Mandżurowie ogłosili 
swoją intronizację w tym roku, jeszcze o niczym nie świadczy. W tym 
czasie panowali zaledwie nad częścią północnych Chin. Olbrzymia 
większość cesarstwa (Chiny Środkowe i Południowe) pozostawała pod 
władzą mingowskich książąt. Podobna sytuacja miała już miejsce w hi-
storii tego narodu: w XIII w. Mongołowie najechali Chiny i w 1271 r. 
ogłosili swoją zwierzchność pod wodzą dynastii Yuan 元, opanowaw-
szy zaledwie północną oraz w znacznej mierze środkową część kraju, 
mimo to historycy uznali, że panują od 1279 r., to jest od czasu ostatniej 
bitwy z Chińczykami, kiedy już kontrolowali całe państwo. Niemniej 
wyżej przedstawione ustalenia poczynione odnośnie do Mingów, choć 
nielogiczne, obowiązują w historii. Na ich mocy Mingów po roku 1644 

206 P. Pelliot, Michel Boym..., s. 110.
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nie uważa się za dynastię panującą w Chinach, mimo iż zarówno oni 
sami, jak i ich zwolennicy aż do roku 1662 byli w posiadaniu jednej 
trzeciej Chin i dopiero wtedy całkowicie stracili władzę w państwie 
(nie mówiąc o tym, że za sprawą jednego z dowódców dynastii Ming, 
Zhenga Chenggonga »Koxingi«, którego Martini nazwał „Piratem”, 
przez wiele jeszcze lat poza wpływami Mandżurów pozostawał Taj-
wan 207). Oczywiście Boym, wyruszając z misją do Europy, reprezento-
wał dynastię Ming, która w połowie XVII wieku doświadczyła zarów-
no kryzysu wewnętrznego (buntu chłopskiego), jak i zewnętrznego 
(uderzenia od północy plemion mandżurskich). Państwo mandżurskie 
powstało pod koniec XVI wieku. Jego założycielem był chan Nurha-
czi z rodu Aisin Gioro. Z początku Mingowie jedynie go tolerowali, 
kiedy jednak w 1616 r. ogłosił się cesarzem państwa Jin, przywódcy 
dynastii Ming poparli jego przeciwników, co zapoczątkowało długo-
letnią wojnę mandżursko-chińską i w konsekwencji doprowadziło do 
zajęcia ziemi Mongołów i Korei. W wyniku wojny wojska mingowskie 
w Północnych Chinach poddały się, a wielu generałów chińskich prze-
szło na stronę zwycięzców. Natomiast kryzys wewnętrzny doprowa-
dził w 1644 r. do zajęcia Pekinu przez zbuntowanych chłopów i śmierci 
ostatniego cesarza dynastii Ming, panującego od 1628 r., który powiesił 
się na widok zajętej przez powstańców stolicy. 
 W tamtym czasie jezuici w Chinach byli podzieleni. Część z nich, 
tzw. jezuici pekińscy, działała na rzecz Mandżurów. Oni to na kilka 
miesięcy przed wyruszeniem Boyma w okresie regencji niepełnolet-
niego cesarza mandżurskiego Shunzhiego nakłonili go do podpisania 
stosownego rozporządzenia, z którego wynikało, że za lojalność wobec 
Mandżurów nadal respektowane będą wszystkie ich przywileje, jak 
podczas dynastii Mingów, a tym samym zachowana zostanie wolność 
wiary chrześcijańskiej w Chinach. Dokument ten nosił nazwę Edyktu 
chińsko-tatarskiego. Na dworze cesarskim w Pekinie przebywał wów-
czas astronom Adam Shall von Bell, jezuita niemiecki z Kolonii. Wysłał 
on z misją do Europy jezuitę włoskiego Martina Martiniego, zaopatru-
jąc go w stosowne pisma, aby on z kolei wystarał się o poparcie papie-
ża dla podbicia „całych” Chin przez Mandżurów. Shall, Martini i inni 
jezuici z dworu pekińskiego prowadzili politykę sprzeczną wobec 
postawy swoich współbraci w Makao. Martini w drodze do  Europy 

207 K. Sikora, „Brevis Relatio” Michała Boyma a „De Bello Tartarico Historia” Martina 
Martiniego, Seria Sino-latinica. W: Studia boymiana…, s. 125-126.
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świadomie pominął Makao, ponieważ tam przebywał prokurator misji 
chińskiej, który popierał działania Boyma. 
 Wyruszając do Europy, Boym zabrał ze sobą listy cesarzowej He-
leny 208, matki cesarza, do papieża Innocentego X, generała zakonu je-
zuitów oraz chrześcijańskich władców europejskich, opatrzone datą 
4 listopada 1650 r. 209, a także listy kanclerza Panga Achillesa, wysokie-
go urzędnika dworu Yongli. Istotą jego zadania było zapewnienie Sto-
licy Apostolskiej o lojalności cesarstwa chińskiego wobec nauki Jezusa 
Chrystusa. Chciał też pozyskać poparcie papieża i władców europej-
skich dla walki z Mandżurami. Okazało się jednak, że jego misji prze-
ciwne były już władze Makao, oczywiście ze względów politycznych. 
Portugalczycy, widząc dominację Mandżurów w Chinach, dbali o swo-
je interesy. Ponieważ nie wiedzieli, jak potoczą się losy wojny, bali się 
udzielać poparcia dynastii Ming, gdyż mogło to grozić zerwaniem 
kontaktów handlowych z Chinami 210. Dopiero zdecydowane wkrocze-
nie Sebastião de Maya z jednoczesną groźbą nałożenia ekskomuniki 
kościelnej zmusiło włodarzy Makao do całkowitego ustąpienia i wy-
rażenia zgody na wyjazd 211. Boym wypłynął z Makao najprawdopo-
dobniej 1 stycznia 1651 r. 212 Udał się do Goa, ale i tego miasta zabronio-
no mu opuszczać, zresztą z tych samych powodów, co w przypadku 
poprzedniego miejsca pobytu. Władze nie chciały puścić misjonarza 
w dalszą drogę, gdyż obawiały się Mandżurów, a także nie chciały wi-
kłać się w wojnę Mingów z Qingami. Do tego dochodziła kwestia tzw. 
padroado – obowiązku kontrolowania zezwoleń portugalskiego dworu, 
w posiadaniu których powinny być wszelkie ekspedycje przemierza-
jące ich terytorium 213. Praktycznie uwięziony, przeczekawszy bezczyn-
nie kilka miesięcy, 8 grudnia 1651 r. Boym złamał zakaz opuszczania 
Goa, zmieniając równocześnie strategię dostania się do Europy. Dro-
gą lądową dotarł do miasta portowego Cranganor w Indiach, gdzie 

208 Listy cesarzowej Heleny zostały napisane na żółtym jedwabiu, a Achillesa Pan-
ga na czerwonym papierze – zob. ARSI, Jap. Sin. 77. Pisze o nich B. Szczęśniak – te-
goż, The Writings of Michael Boym…, s. 490-538. Chińczykom, którzy nie znali obycza-
jów europejskich ani języków, nie wypadało udawać się w tak długą i niebezpieczną 
drogę, a poza tym szlachetnie urodzonym na dworze cesarskim wręcz zabraniano 
opuszczać Państwo Środka.

209 ARSI, Jap. Sin. 77, k. 77-78v.
210 ARSI, Jap. Sin. 77, f. 19.
211 P. Pelliot, dz. cyt., s. 114.
212 M. Miazek-Męczyńska, Michał Boym SJ. Misjonarz, uczony, dyplomata, „Chiny 

Dzisiaj” R. IV (2009), nr 3 (12), s. 38.
213 D.H. Ngueyn, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 91.
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lokalny biskup, Meliapur Franciscus Garcia Roz, listem datowanym na 
29 marca 1651 r. powierdził faktyczność jego misji 214. Przemierzywszy 
następnie Persję, Armenię i Turcję 215, na początku grudnia 1652 r. jako 
persona non grata dotarł do Wenecji 216. Tutaj, dzięki poparciu francu-
skiego ambasadora hrabiego René d’Argesona 217, uzyskał audiencję 
w senacie Republiki Weneckiej, mimo iż Wenecja była nieprzychylnie 
nastawiona do jezuitów (zresztą Michał Boym był niewygodny dla 
Wenecji, a później i dla Watykanu, również w kontekście nieuregulo-
wanego sporu o ryty chińskie). W dowód wdzięczności za okazaną po-
moc Boym podarował Francuzom swoje mapy Chin (rerum sinensium 
compendiosa descripto) oraz dzieła naukowe, które na skutek tego gestu 
ujrzały światło dzienne w wydaniu francuskim Breve descriptio. Dzię-
kował Francuzom, ale równolegle – zgodnie ze wskazówkami swojego 
przełożonego Andreasa Kofflera – szukał pomocy także u Flandryjczy-
ków, Czechów i Austriaków. 
 W Senacie Weneckim wygłosił mowę o stanie chrześcijaństwa 
w Chinach, jako ambasador cesarza ubrany w chiński strój mandary-
na. Swoim wystąpieniem rozpoczął batalię na rzecz chińskiego cesar-
stwa. W tym czasie urząd generała Towarzystwa Jezusowego sprawo-
wał Nickel Goswin (1584-1664), który wybrany został na to stanowisko 
21 marca 1652 r. 218 Natomiast sami jezuici w kwestii chińskiej ciągle 
zdawali się nie mieć jednego wspólnie wypracowanego zdania, jawiąc 
się jako społeczność dość podzielona. Oczywiście w największym stop-
niu owa polaryzacja stanowisk rzucała się w oczy w samych Chinach, 
o czym przypomina K. Dziedzic:

214 ARSI, Jap. Sin. 77, k. 116-117.
215 Opis jego podróży można znaleźć w oryginale w ARSI w Rzymie (ul. Santo 

Borgo Spirito 5).
216 Szczegóły pobytu Boyma w Wenecji i kompletna dokumentacja jego misji 

w j. francuskim i włoskim – zob.: G. de Rialle, Une mission chinoise à Venice au XVII 
siècle, „T’oung Pao” 1 (1890), s. 99-117.

217 Boym nie był zorientowany w politycznej sytuacji europejskiej. Oddając się 
w ręce francuskiego dyplomaty, popełnił błąd – naraził się austriackim i francuskim 
Habsburgom.

218 K. Dziedzic, Geneza zespołu archiwalnego ARSI Jap. Sin. 77. Legatio P. Boym 
1650-1664, Seria Sino-latinica. W: Studia boymiana…, s. 92. Pod koniec życia (7 czerw-
ca 1661 r.) ciężko zachorował i za zgodą papieża Aleksandra VII, a na wniosek kon-
gregacji, otrzymał do pomocy Giovanniego Paola Olivę – wikariusza z prawami 
generała.
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Wśród jezuitów w Chinach istniały dwie opcje: jedna reprezentowana 
przez wiceprowincjała Lavara Samedo z Makao, który przychylił się do 
misji Boyma, wspierającego rodzimą dynastię Mingów 明, oraz druga – re-
prezentowana 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 219;

ale jedności nie było też wśród jezuitów w Rzymie. W takim to dzie-
jowym momencie przebywający w Wenecji Boym 14 grudnia 1652 r. 
zwrócił się listownie do generała zakonu, Goswina Nickela, z prośbą 
o wyrażenie zgody na jego przyjazd do Wiecznego Miasta – w odpo-
wiedzi otrzymał nakaz postoju w Loreto. Okazuje się, że kuria rzym-
ska 220, uprzedzona o jego przybyciu, niespecjalnie dążyła do spotkania 
z misjonarzem. Miało to zapewne związek z tym, że w Wenecji zwró-
cił się o pomoc do ambasadora Francji. Będąc pod jego opieką, uraził 
nuncjusza papieskiego, który w swoim sprawozdaniu do Stolicy Apo-
stolskiej zalecił ostrożność względem jego poselstwa. Naraził się także 
Hiszpanii, która nie była w przyjaznych stosunkach z Francją. Portuga-
lia oskarżyła go o ucieczkę z Goa, co doprowadziło do napięć między 
Stolicą Apostolską a Portugalią. Boym dodatkowo przekroczył jezui-
cką regułę zakonną dotyczącą publikacji – bez zgody generała rozesłał 
do rektorów europejskich uczelni swoje dzieła poświęcone Chinom 
(notabene wychwalał w nich Konfucjusza i jednocześnie bronił metod 
misyjnych Ricciego). Jednym z powodów odmowy mogły być wresz-
cie uprzedzenia Stolicy Apostolskiej, a także niewiara samego generała 
jezuitów, który wątpiąc w autentyczność jego chińskiej korespondencji 
oraz przywiezionych przez niego pism, przyjął jego misję z podejrzli-
wością i udzielił mu nagany w listach z 21 i 28 grudnia 1652 r. 221

 Przyjazd Boyma do Europy zbiegł się z wizytą w Stolicy Chrześci-
jaństwa innego jezuity, Martino Martiniego, którego głównym zamia-
rem było obiektywne przedstawienie problematyki rytów chińskich. 
Włoski jezuita wiedział o misji Boyma w Europie, a także o jego poby-
cie w Wenecji i Loreto. Poświęcił nawet polskiemu misjonarzowi frag-
ment swojej książki De Bello Tartarico Historia 222, w którym przedstawił 

219 Tamże, s. 92.
220 W Rzymie uważano, że nie okazał posłuszeństwa i na własną rękę uciekł 

z Goa. Fakt ten u władz rzymskich budził podejrzenia.
221 Tamże, s. 94.
222 M. Martini, De Bello Tartarico Historia, Antverpiae, ex Officyna Plantiniana Bal-

thasaris Moreti, MDCLIV [1654] (Kolonia 1654, Amsterdam 1655, Romae 1655).
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jego działalność na dworze Mingów. Niestety, w krótkim łacińskim 
fragmencie słowem nie wspomniał o jego kłopotach i o tym, że osta-
tecznie nie został przyjęty przez papieża Innocentego X (1574-1655) 223. 
Można się jednak dopatrywać w tej kwestii bądź to zupełnej ignoran-
cji tłumacza dzieła Martiniego, bądź swego rodzaju tendencyjności 
zamiarów. Jego przekład nie oddaje bowiem wiernie sensu tekstu ła-
cińskiego. Pominięte w nim zostały nazwiska Boyma i Kofflera w kon-
tekście ich misji na dworze cesarskim, a w to miejsce użyto obiegowej 
formy przyjętej u jezuitów: „ojcowie naszego Towarzystwa” 224. Poza 
tym nie przetłumaczono opisów wydarzeń wojennych z lat 1651-1653 
oraz opuszczono nazwisko innego polskiego jezuity, Mikołaja Smogu-
leckiego, który też był jednym z ojców Towarzystwa. Przykłady te do-
bitnie dowodzą fałszerstwa historii, dokonanego celem uzyskania kon-
kretnych korzyści propagandowych. Nie zmienia to jednak faktu, że 
w swojej książce Martini przedstawił stanowisko jezuitów pekińskich 
w chińsko-mandżurskim konflikcie, wyraźnie uderzające w Boyma: 
„Tatarzy pewnym sposobem dokonali inwazji na Cesarstwo Chińskie 
i w naszej obecności całkowicie je okupowali (…)” 225. Dodatkowym 
upokorzeniem dla Boyma miał być fakt zadedykowania dzieła królowi 
polskiemu Janowi Kazimierzowi 226, co ewidentnie dowodzi szyderczej 
postawy włoskiego jezuity i odsłania perfidię metod jego działania. 
Martini chciał wykazać, że misja Boyma była z każdej strony daremna 
i skazana na niepowodzenie. W jednym z listów zwraca uwagę na po-
sługę jezuitów w Pekinie, a także prosi o poparcie dla jezuitów ewan-
gelizujących Tatarów. Uzasadniając swoją prośbę, pisze:

Gdybyśmy mogli dotrzeć do Tatarów, co właśnie zamierzamy uczynić, bez 
wątpienia wiele wspaniałych rzeczy można by dokonać poprzez rozkrze-
wienie wiary chrześcijańskiej. Być może Bóg pozwolił Tatarom wejść do 
Chin, aby chrześcijaństwo dotarło do Tatarów, którzy jak dotąd są dla nas 
nieznani i nieosiągalni 227. 

223 The Papacy. An Encyklopedia, red. Ph. Levillian, Routhedge, New York, London 
2002, t. 2, s. 801-803.

224 Cyt. za: D.H. Ngueyn, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 95.
225 Tamże, s. 126.
226 M. Martini, De Bello Tartarico Historia…, s. 2.
227 Cyt. za: K. Sikora, dz. cyt., s. 126. Zob. także: M. Martini, De Bello Tartarico 

Historia…
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 Ważką refleksję na temat owych dwóch skrajnych jezuickich po-
staw przynosi Brevis Relatio autorstwa M. Boyma. Wgłębiając się w to 
dzieło, można dojść do wniosku, że Boym pisał swoją realację z punktu 
widzenia Mingów, zaś Martini – z pozycji Mandżurów. Boym w Brevis 
Relatio wspomniał o wojnie tatarsko-chińskiej, jednak głównym jego 
celem była prezentacja stanu misji katolickich w Chinach i zaznajo-
mienie Europy z postępami w ewangelizacyjnej działalności jezuitów. 
Obydwaj misjonarze ukazali obraz chrześcijaństwa w Chinach, co sta-
nowi niewątpliwe cenny przyczynek do poznania ówczesnej sytuacji 
w Państwie Środka i, rozszerzając perspektywę, pozwala głębiej spoj-
rzeć na dokonujące się tam przemiany 228. 
 Należy w tym miejscu stwierdzić, że postawa Boyma była niero-
zumiana zarówno przez rzymską kurię jezuitów, jak i przez kurię 
papieską. Nie akceptowano jego nowych, jak na tamte czasy, metod 
misyjnych 229, wcielanych w życie już przez pioniera jezuickich misji 
w Chinach, Matteo Ricciego, których dotyczył też m.in. gorący spór 

228 K. Sikora, dz. cyt., s. 127.
229 Warto zapoznać się z najnowszą pozycją Rogera Harta, opisującą naukę 

zachodnią w Chinach wraz z jezuicką strategią: R. Hart, Imagining Civilizations: Chi-
na, the West and Their First Encounter, Johns Hopkins University Press, 2012 (com-
pleted manuscript accepted for publication, with minor revisions requested), focuses 
on the dissemination of Western science in China, by presenting a critical history of 
Western Learning (Xi xue 西學) in its Chinese context: „The advent of the Jesuits in 
seventeenth–century China has often been celebrated as the «first encounter» of two 
great civilizations, «China» and «the West». Recent studies have argued that recog-
nition of the superiority of Western science led a select group of concerned Chinese 
officials to convert to Catholicism. These studies have been based primarily on the 
prolific writings of the Jesuits themselves. Imagining Civilizations focuses on Chi-
na, using Chinese primary sources, and the historical protagonists are the Chinese, 
who were in a position of considerable power over their Jesuit collaborators. The 
approach is microhistorical: instead of viewing this as a «first encounter», this study 
critically analyzes how the protagonists imagined «China» and «the West» to further 
their purposes. The result is a perspective startlingly different from that found in 
previous studies based on Western sources: while the Jesuits claimed them as con-
verts, these Chinese officials represented the Jesuits as «men from afar» who had 
traveled to China to serve the emperor. The writings of the Jesuits, they argued, pre-
served lost doctrines from ancient China. Adopting these doctrines would help the 
dynasty return to the perfected moral order of ancient China, which they  imagined 
existed in «the West», where for over a thousand years there had been no wars, rebel-
lions, or changes in dynasty. The extravagant claims of the superiority, newness, and 
practical efficacy of Western Learning made by these Chinese officials, who had little 
knowledge of Chinese sciences, were in historical context bids for patronage through 
memorials in which they fashioned themselves as statesmen with novel solutions to 
late-Ming crises”.
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o słynne ryty chińskie. Były to głośne oskarżenia, formułowane głów-
nie przez zakony dominikanów i franciszkanów, dotyczące ciężkich 
rzekomo grzechów, popełnianych przez jezuitów na prowadzonych 
przez nich misjach, m.in. pozwalania chińskim chrześcijanom na kult 
przodków. Oprócz tego zarzucano mu publikację Brevis Relatio 230 

中國略記 bez zgody przełożonych zakonnych. 
 Wszystkie te zarzuty bynajmniej nie zniechęciły Boyma i nie za-
chwiały go w wierności dla jego pasji – miłości do Chin. Oczekując 
zezwolenia na przyjazd do Rzymu, przygotowywał do druku w Euro-
pie swoje materiały przywiezione z Chin, głównie te dotyczące stanu 
chrześcijaństwa w Państwie Środka – Listy różne ku chwalebnej ciekawo-
ści chrześcijańskiemu zbudowaniu służące 231. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że Boym wydał w Wiedniu jedyną przez siebie opublikowaną 
książkę – Flora Sinensis 232. 
 Przebywając w Loreto, Boym napisał drugi list do generała z proś-
bą o wyrażenie zgody na wizytę w Wiecznym Mieście. Generał ze-
zwolił, ale pod warunkiem, że przyjedzie jako jezuita, a nie – jak za-
mierzał – w charakterze posła. Najprawdopodobniej jednak Boym nie 
przyjął propozycji generała. Był zajęty pisaniem listów do Kongregacji 
Rozkrze wiania Wiary, w których wyjaśniał swoją postawę oraz tłuma-
czył się z zarzutów, jakimi obarczano go w składanych na niego do-
nosach. Podczas obrad kongregacji powołano dwie specjalne komisje, 
których zadaniem miało być zbadanie wiarygodności misji Boyma do 
Europy. Toczące się przeciw niemu sprawy bardzo się przeciągały i ko-
niec końców audiencja u papieża Innocentego X, z uwagi na śmierć 
hierarchy w roku 1655, nie doszła do skutku. Nowym zwierzchnikiem 
Kościoła wybrany został Fabio Chigi (1599-1667), który przybrał imię 
Aleksandra VII 233. 
 Wraz z wyborem nowego papieża sprawy Boyma diametralnie 
zmieniły swój obrót, co wiązało się ze swego rodzaju zbiegiem okolicz-
ności. Okazało się mianowicie, że nowy biskup Rzymu był przyjacielem 

230 Zbiór listów różnych (1767), opatrzony tytułem: Relacja Księdza Michała Boy-
ma SJ, misjonarza prowincji polskiej o stanie chrześcijaństwa w tamtych krajach, uczyniona 
w Rzymie 1653 r.

231 Wydano w Warszawie, w drukarni J.K.M. y Rzeczypty Kolegium Soc. Jesu, 
t. 1, 1756-1757 (tłum. Michał Juniewicz i Franciszek Bohomolec), s. 70-81. Wcześniej 
ukazały się w j. francuskim (1654) i niemieckim (1728-1748).

232 M. Boym, Flora Sinensis, Viennae, typis Mathaei Rictij, anno salutis MDCLVI 
[1656] – zbiór kolorowych rycin ukazujących piękno flory chińskiej.

233 The Papacy. An Encyklopedia…, t. 1, s. 28-31.



2694. SYLWETKI POLSKICH JEZUITÓW

Athanasiusa Kirchera (1602-1680). Ten z kolei przyjaźnił się z Boymem, 
któremu zresztą zawdzięczał dostęp do zebranych przez niego cen-
nych materiałów naukowych. Kircher nigdy nie napisałby tylu dzieł, 
gdyby nie był w posiadaniu materiałów źródłowych Martino Marti-
niego i Michała Boyma 234. Jak stwierdził francuski sinolog Henry Cor-
dier, „materiały Boyma stanowią podstawę dzieła Kirchera” 235. Rów-
nież B. Szczęśniak trafnie zauważa, że 

włączenia oraz wykorzystanie materiałów Boyma są tak obszerne, że pod-
stawowa część wielkiego działa magnum opus Kirchera – które przyniosło 
mu większą sławę wśród współczesnych mu uczonych niż którakolwiek 
inna praca – należy do Boyma 236. 

Teraz przypadek Boyma potoczył się błyskawicznie. Został przyjęty 
przez papieża 18 grudnia 1655 r. i miał okazję przekazać mu listy cesa-
rzowej oraz kanclerza Pang Achillesa. Już kilka dni później, 25 grudnia 
1655 r., wręczone mu zostały sporządzone przez Ojca Świętego odpo-
wiedzi na adresowane do niego pisma z dworu chińskiego. Listy pa-
pieża Aleksandra VII 237 do cesarzowej Heleny i kanclerza Panga były 
jednak bardzo powierzchowne i nie zawierały żadnej obietnicy popar-
cia dla dynastii Mingów. 
 30 marca 1656 r. Boym opuścił Rzym i udał się do Lizbony. Tam 
spotkał się z królem Portugalii Joaõ IV, który w odróżnieniu od papieża 
udzielił dla chińskiej sprawy konkretnej obietnicy pomocy militarnej 238. 
Następnie wyruszył do Goa 239. W podróży nie był sam. Oprócz wier-
nego Chińczyka Andrzeja Chenga towarzyszyli mu współbracia jezui-
ci Philippe Couplet, François de Rougemont i Ignatius  Hartoghvelt. Do 

234 M. Fatica, Athanasius Kircher, Ermete Trismegisto i geroglifici egizi e i caratteri ci-
nesi. W: Adorare caelestia, gubernare terrena. Atti del Colloquio Internazionale in onore 
di Paolo Lucentini (Napoli, 6-7 Novembre 2007), red. Pasquale Arfé, Irene Caiazzo La-
combe, Antonella Sannino, Turnhout, Brepols 2011, s. 507-542. Autorka, opierając 
się na China Illustrata (1667), koncentruje swoją uwagę na chińskich piktogramach 
w zestawieniu z egipskimi hieroglifami.

235 E. Jarmakowska, China Illustrata Athanasiusa Kirchera…, s. 190. Zob. także: 
E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 199.

236 B. Szczęśniak, Athanasius Kircher’s China Illustrata, „Orsis” t. 10, 1952, s. 393.
237 Dwa listy. Jeden do cesarzowej Heleny: ARSI, ff. 133-133c, s. 138; drugi – do 

kanclerza Achillesa Panga: ARSI, Jap. Sin., 162, f. 21r.
238 ARSI, Jap. Sin. 162, f. 21r.
239 Monumenta Historica Japoniae, s. 1140.
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Goa dopłynął 6 listopada 1656 r. 240 i tu ponownie, po raz kolejny w tym 
mieście, spotkała go przykrość ze strony władz portugalskich: nie po-
zwolono mu wsiąść na okręt i w dalszą drogę zmuszony był wyruszyć 
lądem. Dotarł najpierw do Ayuthaya, gdzie zdecydował się czekać na 
statek do Makao. Tutaj powtórnie spotkał jezuitę Coupleta i przekazał 
mu swoją pracę Clavis Medica, aby ten opublikował ją w Europie. Co-
uplet zgodził się zrobić mu tę przysługę i wysłał przekazane materia-
ły J. Maetsuykerowi, gubernatorowi w Batawii, prosząc go w załączo-
nym liście o dostarczenie ich do Europy. Niestety w wyniku ciągłych 
sporów pomiędzy Holendrami a jezuitami książka trafiła w ręce An-
dreasa Cleyera, głównego chirurga Holenderskiej Kompanii Wschod-
nioindyjskiej, który opublikował ją w 1682 r. pod tytułem: Specimen Me-
dicinae Sinicae. Do dzisiaj trwa spór naukowców o faktyczne autorstwo 
tego dzieła, w którym – jak to zwykle bywa – zdania są podzielone 241. 
 Spędziwszy w Ayuthaya około półtora roku, Boym, będąc realistą 
i widząc, że na nikogo już nie może liczyć, zdecydował się w czerw-
cu 1658 r. wyruszyć do Tonkinu, wykorzystując jako środek transpor-
tu chińską dżonkę 242. W czasie tej podróży niewiele brakło, a zostałby 
wrzucony do morza. Przesądni marynarze chińscy, bojąc się o swoje 
życie, chcieli go bowiem „złożyć w ofierze dla boga morskiego” 243. Po 
burzliwych przygodach w drugiej połowie 1658 r. dotarł do Kecho, sto-
licy Tonkinu. I znowu znalazł się trudnej sytuacji. Jako misjonarz na-
leżący do prowincji chińskiej, przebywający w Tonkinie, wchodzącym 
w obręb prowincji japońskiej, aby udać się w dalszą drogę, potrzebo-
wał zezwolenia przełożonych. Ci natomiast nie wyrazili zgody na kon-
tynuowanie przez niego misji w niepewnej politycznie sytuacji Chin, 
a wizytator z Makao dodatkowo nakazał mu wszystkie oszczędności, 
jakimi dysponował, zostawić w Syjamie. Bolesne te przeżycia najlepiej 
obrazuje list Onofria Borgesa, którego ustęp poświęcony został poby-
towi Boyma w Tonkinie:

240 „Taką datę podaje E. Malatesta, opierając się na relacji Ignacego Hart-
ghvelt SJ” – cyt. za: M. Miazek-Męczyńska, Michał Boym SJ. Misjonarz, uczony, dyplo-
mata…, s. 40. Nie wiadomo, na jakiej podstawie Kajdański podaje, że Boym przybył 
do Goa w 1657 r. – zob. E. Kajdański, Michał Boym. Ostatni wysłannik dynastii Ming, 
Warszawa 1988, s. 113. Zob. także: E. Malatesta, The tragedy of Michael Boym. W: Actes 
du VII Colloque International de Sinologie, Chantilly 1989, Taipei, Paris 1995, s. 355.

241 Więcej w: Studia boymiana…, s. 37-42.
242 MHJ, s. 1140.
243 D.H. Ngueyn, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 97.
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[…] Tymczasem zaś notoryczny brak zgody między dwoma prowincjami 
jest skandalem. My, Jezuici, staliśmy się pośmiewiskiem z powodu naszych 
podziałów i stanu posiadania. To jest właśnie przyczyną, że żadna z dwóch 
Prowincji nie uznała dobrego Ojca Boyma za swego. Ani Wizytator, ani 
Prowincjał, ani też żaden z Prokuratorów nie raczył mu odpowiedzieć. Nie 
zaopatrzyli go też w to, co było niezbędne dla niego samego lub jego misji, 
choć przybył beż żadnych środków. Najgorsze jest to, że wizytator z wiel-
ką surowością rozkazał, aby przesłać do Makao całą skromną sumę pie-
niędzy i inne rzeczy, które Ojciec zostawił w Syjamie, po to, aby po trochu 
mogły mu być przesłane na utrzymanie 244. 

 Pozbawiony poparcia i pomocy ze strony samych jezuitów, nie miał 
zbyt wielkiego wyboru. Zdając się tylko na Boga i siebie, zdecydował 
się na drogę lądową do Guangxi 245, choć wiedział, że teren zajęty był 
przez Mandżurów. Nie wybrał Yunnanu, ponieważ region ten był nie-
spokojny i aż do końca XVII w. grasowały tam bandy buntowników, 
aczkolwiek cały dwór Mingów przeprowadził się właśnie do Yunnanu. 
W końcu otrzymał zgodę tokińskiego króla i w towarzystwie oddane-
go Chińczyka Andreasa Chenga 16 listopada 1659 r. udał się na północ, 
pod chińską granicę. Tutaj się zatrzymał i wysłał Chenga z powrotem 
do Kecho, aby ponownie uzyskać stosowne zezwolenie, tym razem na 
powrót do Tonkinu. Niestety zgody nie otrzymał, dlatego zmuszony 
był koczować w pobliżu bramy granicznej z Tonkinem 246. Tam też, na 
granicy pomiędzy Wietnamem a Chinami, 22 sierpnia 1659 r. zmarł 247. 
Świadkiem jego śmierci był wierny chiński towarzysz Andrzej Cheng. 
Na grobie postawiono krzyż z chińskim napisem. Szczegóły na temat 
ostatnich dni życia wielkiego jezuity są znane dzięki temu, iż czy to 
sam Andreas Cheng, czy chrześcijanie z Tonkinu opowiedzieli o całym 
zdarzeniu superiorowi Onofrio Borgesowi z misji jezuickiej w Kecho, 
a on opisał je w liście do Kurii Generalnej w Rzymie 248. Grób misjona-
rza do dzisiaj nie został odnaleziony. 

244 Cyt. za: D.H. Ngueyn, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 98. Zob. tak-
że: E. Malatesta, The Tragedy of Michael Boym…, s. 367-368; E. Kajdański, Michał Boym. 
Ambasador…, s. 149-150.

245 E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 148.
246 D.H. Ngueyn, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 99.
247 S. Hsia, Literarische Darstellung der Jesuitenmission in China. W: Western Learn-

ing and Christianity in China, red. R. Malek, wyd. 2, Monumenta Serica XXV/2, Chi-
na-Zentrum and the Monumenta Serica Institute, Sankt Augustin 1998, s. 997. Także: 
Monumenta Historica Japoniae, s. 1140.

248 List Onofrio Borgesa z 20 października 1659 r. w: ARSI, Jap. Sin. 80, ff. 145-148. 
Zob. także tłumaczenie listu: E. Malatesta, The Tragedy of Michael Boym…, s. 365-368.
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 Osoba Michała Boyma nie doczekała się jak na razie wszechstronne-
go opracowania, podobnie jego dzieła nie zostały jeszcze poddane do-
głębnej analizie. Jedną z ciekawszych nieopublikowanych  dotychczas 
prac misjonarza jest przechowywany w paryskich archiwach zbiór 
Rerum Sinensium Compediosa Descriptio 249. Nieznany szerszej rzeszy 
czytelników jest również pozostający w Bibliotece Watykańskiej at-
las Chin, noszący tytuł Magni Cathay Quod olim Serica, et modo Sinarum 
est Monarchia. Quindecim regnorum. Octodecim geographicae Tabulaei 250. 
Składa się on z osiemnastu kolorowych map – pierwsza, większa, to 
mapa całych Chin, pozostałe, o wymiarach 43 x 31 cm, przedstawiają 
prowincje chińskie, wyspę Hajnan i półwysep Liaodong. Ten dwuję-
zyczny atlas z tytułami i nazwami geograficznymi po łacinie i chińsku, 
uzupełniony rysunkami chińskich roślin, zwierząt i zabytków archi-
tektonicznych, prezentujący zarówno okazałe życie dworskie, jak i co-
dzienną dolę prostego wiejskiego ludu jest bez wątpienia pierwszym 
tak dokładnym opisem kartograficznym Państwa Środka 251. Boym 
oczywiście dobrze znał wcześniejsze dzieła tego typu – Opisanie świa-
ta Marco Polo, Serica Ptolemeusza czy China Portugalczyków. Wszak, 
jak pisze Edward Kajdański, uchodził za „pierwszego autentycznego 
znawcę Marco Polo” 252. Jego zamiarem było jedynie pogłębienie usta-
leń poprzedników i wzbogacanie ich o nowe rzetelne fakty. Należy 
stwierdzić – co zauważa M. Miazek-Męczyńska – że jego atlas nie do-
czekał się publikacji, ponieważ zanim został ukończony, już w 1655 r. 
w Amsterdamie ukazał się drukiem Novus Atlas Sinensis w opracowa-
niu Martino Martiniego; niedorównujący dziełu Boyma i niezawiera-
jący tak dokładnych informacji na temat bogactw naturalnych, ale wy-
wołujący w Europie wielki szum wśród elit intelektualnych. Pomimo 
braku precyzji i niskiej jakości informacji atlas włoskiego jezuity Marti-
niego wyparł skutecznie dzieło Polaka do tego stopnia, że zapomniano 
o nim na ponad trzysta lat 253. 

249 Rerum Sinensium Compediosa Descriptio, MS, Archives des Jésuites de Paris, 
Fonds Brotier, t. 118, ff. 78-80.

250 Bibliotheca Vaticana, Fondo Borg. Cinese, s. 531.
251 M. Miazek-Męczyńska, Michał Boym S., Misjonarz, uczony, dyplomata…, s. 42.
252 Tamże, s. 42. Zob. także: E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 67.
253 Tamże, s. 42. Więcej szczegółowych informacji – zob.: B. Szczęśniak, The Atlas 

and Geographical Description of China…, s. 65-67; The Mappa Imperii sinarum of Michael 
Boym, „Imago Mundi” 19 (1956), s. 113-115; Maps of China by Michael Boym. W: Studia 
z dziejów geografii, red. J. Babicz, Warszawa, Wrocław 1973, s. 141-146.
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 Tymczasem atlas Magni Cathay Quod olim Serica… opisuje praktycz-
nie wszystko, z czym Boym zetknął się na chińskiej ziemi. Przedsta-
wia ludzi i ich wierzenia, zabobony i praktyki religijne ludów Afryki, 
doktrynę konfucjańską, chiński kult przodków i chińskie bóstwa. Po-
kazuje metody jezuickiej ewangelizacji w Chinach oraz wady i zalety 
tychże metod – zresztą to właśnie kopie poświęconego temu zagadnie-
niu fragmentu Boym pozwolił sobie wysłać jeszcze z Wenecji do rekto-
rów uczelni europejskich 254. W swoim rękopisie misjonarz odwoływał 
się do nowych metod ewangelizacyjnych w Chinach, bronił jezuitów 
i Matteo Ricciego. Opisywał też tradycje chińskie oraz perypetie nowo 
ochrzczonych i trudności wynikające z konieczności łączenia przez 
nich zasad doktryny chrześcijańskiej z wymogami kultury chińskiej, 
w której mimo wszystko trwali. Chociaż w niektórych miejscach tekst 
jest nieczytelny lub mało czytelny, to jednak nie ulega wątpliwości, że 
Boym całkowicie poparł metodę akomodacyjną, co wyraźnie odbija się 
w jego utworach – od Brevis Relatio po Florę Sinensis 255. Poddał dokład-
nej analizie sytuację chrześcijaństwa w Chinach oraz początki misji To-
warzystwa Jezusowego w tym kraju, uwzględnił również okres tzw. 
chrześcijaństwa nestoriańskiego, związanego z misyjną działalnością 
na tych terenach Kościoła Wschodniosyryjskiego w VII stuleciu. Prze-
cież to właśnie Boym jako pierwszy przygotował naukowe opracowa-
nie słynnego napisu z kamienia Siganfu, które później jezuita  niemiecki 
Atanazy Kircher opublikował w China Illustrata w Amsterdamie 1667 r. 
 W kontekście przywołanych osiągnięć polskiego misjonarza nie 
ulega wątpliwości, że należy on do ścisłego grona najważniejszych pio-
nierów europejskiej sinologii 256. Dzisiejsze czasy – a wraz z nimi nowe 
możliwości, metody badawcze i przede wszystkim dostęp do kolejnych 
dokumentów – nadal stawiają przed badawczym światem wyzwanie 
okrywania tej zapomnianej postaci. Do myślenia dają słowa E. Kajdań-
skiego, który porównując jego misję z ekspedycją Marco Polo, zwraca 
uwagę, iż choć ranga obydwu przedsięwzięć była właściwie taka sama, 
to jednak pamięć potomnych okazała się dużo bardziej trwała i przy-
chylna w stosunku do Marco Polo. Nie można nie przyznać mu racji, 
gdy pisze: „Marco Polo nie splamił się napisaniem  własnoręcznie kilku 

254 Kopie były adresowane do uniwersytetów w Douai, Louvain, Alcali, Grazu, 
Ingolstadt i Ołomuńcu. Liczą po 58 stron i składają się z 13 części. Znajdują się m.in. 
w Bibliotheque Royale de Belguique, Section de Manuscripts, Bruxelles, Collecion Ar-
chives Jèsutiennes, Prov. Flandre-Belgique, s. 1431-1437.

255 M. Miazek-Męczyńska, Michał Boym SJ. Misjonarz, uczony, dyplomata…, s. 43.
256 Tamże, s. 43.
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zdań, a mimo to historia uczyniła go nieśmiertelnym. Boym zużywał na 
pisanie każdą wolną chwilę i został przez wszystkich zapomniany” 257. 
W jezuickiej świadomości pozostaje Boym jako misjonarz odważny 
i wierny – zarówno Bogu, dla którego pojechał do Państwa Środka, jak 
i cesarzowi Chin, któremu wiernie służył. To właśnie wiara w Boga była 
jego siłą napędową, dla której gotów był oddać swoje życie. W liście do 
generała zakonu Goswina Nickela, wysłanym w czasie pobytu w Lore-
to, napisał zdecydowanie: „Jestem gotów na pierwszy znak ruszyć do 
Rzymu albo natychmiast wrócić do Chin, nawet gdyby miało mnie to 
kosztować reputację bądź zdrowie” 258. Boym podjął się misji szaleńczej 
i niemożliwej do zrealizowania, jednak głównym jego celem było krze-
wienie wiary chrześcijańskiej w ojczyźnie Konfucjusza i to pragnienie 
zawsze nosił w swoim sercu. Wszystko inne nie miało sensu, było nie-
jako dodatkiem w kontekście owego zasadniczego posłannictwa. Jak 
zapisano w Handbook of Christianity in China, „jego dorobek naukowy 
pozostaje niekwestionowany i pokaźny, ale politycznie nieznaczący” 259. 
On sam – jak przystało na Polaka – odznaczał się poświęceniem i wier-
nym oddaniem oraz typowym polskim charakterem. Przywiązany do 
polskiej tradycji i dumny z własnej narodowości, podpisując swoje pis-
ma, zawsze dodawał dopisek „Polonus” – Polak 260. Nie bał się trudów 
i niebezpieczeństw, które często go spotykały. Jego niezłomną postawę 
pięknie podsumowuje E. Kajdański:

Narażał się na niebezpieczeństwa i pokonywał trudy podróży po prostu 
dlatego, że był przekonany o słuszności sprawy. Wierzył, że jego misja 
może przyczynić się do uwolnienia Chin od obcych najeźdźców. Umierał 
wierny swemu cesarzowi, gdy u boku Yongli pozostał już ostatni generał 261. 

4.3.3. Brevis Relatio 中國略記

Brevis Relatio jest jednym dokumentów pozostałych po Michale Boymie, 
będącym zbiorem jego refleksji i przemyśleń związanych z przeżycia-
mi, które stały się jego udziałem w czasie pełnienia misyjnej posługi 
na Dalekim Wschodzie. Oryginalny rękopis zaginął, podobnie zresztą 

257 E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 151.
258 Tamże, s. 133-142.
259 Handbook of Christianity in China…, s. 441.
260 M. Miazek-Męczyńska, Michał Boym SJ. Misjonarz, uczony, dyplomata…, s. 45.
261 E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 151.



2754. SYLWETKI POLSKICH JEZUITÓW

jak i wydanie włoskie 262. Wersja, która zachowała się do naszych cza-
sów, ukazała się w 1767 r. w Zbiorze listów różnych, opatrzona tytułem 
Relacja Księdza Michała Boyma SJ, misjonarza prowincji polskiej, o stanie 
 chrześcijaństwa w tamtych krajach, uczyniona w Rzymie 1653 r. W polskim 
przekładzie Juncewicza liczy osiem stron i rozpoczyna się słowami:

Państwo chińskie, jak sami Chińczycy i księgi ich świadczą, w dawniej-
szych czasach z piętnastu prowincji, jak i teraz złożone, wiele innych 
państw i krajów pod swoją władzę albo podbiło, albo do dawania roczne-
go trybutu przymusiło 263. 

 W zapiskach tych Boym przedstawił stan chrześcijaństwa w Chi-
nach jako takich oraz w poszczególnych prowincjach, przypomniał 
zdobycze misji nestoriańskiej z VII wieku, przywołał osobę Franciszka 
Ksawerego, ukazał zwyczaje panujące na dworach cesarzy chińskich, 
m.in. przekonanie, że „wiele z majestatu swego tracą, gdy się cudzo-
ziemcom pokazują”, dobrze obrazujące nastawienie chińskich wład-
ców do misji i misjonarzy. Wspomniał również o. Andreasa Kofflera, 
dzięki któremu chrzest przyjęli najbliższa rodzina i otoczenie cesarza 
Yongliego. Zwrócił uwagę na wyjątkową postawę cesarzowej matki 
Heleny, prawnej żony ojca cesarza Yongliego 永力, z domu Wang 王, 
autorki listów do papieża Innocentego X i generała Towarzystwa Je-
zusowego Francesca Piccolominiego, oraz cesarzowej Anny, prawnej 
żony cesarza Yongliego 永力, z domu Wang 王, matki następcy tronu 
Konstantyna. Wyjaśnił też, iż obydwie te najbliższe dla cesarza kobiety 
zginęły, gdy on został już zamordowany, prawdopodobnie w drodze 
do Pekinu 北京 w 1662 r. 
 Głównym polem treściowym dzieła Boyma wydaje się zatem być 
stan faktyczny misji katolickiej w Chinach (z naciskiem na działalność 
jezuitów), a także dekadentyzm i upadek ostatniej dynastii cesarzy 
chińskich. Jego przekaz ma jednak również wydźwięk uniwersalny – 
dotyczy spraw ważnych zawsze, takich jak: podróż, religia, kultura 
czy cywilizacja. 
 W warstwie znaczeniowo-symbolicznej tekstu widoczna jest to-
pika biblijna – bardzo chętnie autor mówi o nawróceniach, cudach, 
chrztach, proroctwach, egzorcyzmach, karach, dekalogu i ewangeliza-
cji zgodnej ze słowami Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu 

262 C. Sommervogel SI, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus…, s. 274.
263 Cyt. za: K. Sikora, „Brevis Relatio” Michała Boyma a „De Bello Tartarico Historia” 

Martina Martiniego…, s. 121.
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stworzeniu”. Sporo tu także słownictwa typowego dla takich obszarów 
aktywności ludzkiej, jak praktyki religijne, podróże i odkrycia geogra-
ficzne, a także polityka i dyplomacja – rozważania dotyczą sztuki sa-
kralnej, wierzeń, katechizmu, spraw katechetycznych, sposobów my-
ślenia, ubiorów, podróży, religii, kultury, cywilizacji, nauki oraz relacji 
dyplomatycznych 264. Z encyklopedyczną wręcz dokładnością ukazane 
są ponadto szczegóły topograficzne odbytych przez Boyma podróży 
oraz dane geograficzne na temat Chin, a także różnego rodzaju kwestie 
cywilizacyjne i kulturowo-przyrodnicze. 
 Wszystko to na poziomie stylu omawianego tekstu pozwala do-
strzec swoiste rozdwojenie. W swoim dyskursie Boym oscyluje pomię-
dzy stylem religijno-biblijnym (metaforyka, symbolika, odniesienia) 
i naukowym (fachowa terminologia, wypowiedzenia imiesłowowe, 
stanowiące cechę charakterystyczną pisarstwa XVII wieku 265). Ma to 
zapewne związek z jednej strony z wykształceniem autora, jego forma-
cją zakonną i prowadzoną działalnością, z drugiej natomiast – z jego 
pasją przyrodniczą, rozwiniętą już w Chinach, i zacięciem badawczym. 
Obydwa te obszary doświadczeń w naturalny sposób przekładają się 
na pewien eklektyzm sformułowań i sposobu obrazowania. 
 Z kolei próbując określić gatunek prezentowanego tekstu, uznać na-
leży, iż jest on typową relacją podróżniczą, choć wykazującą wyraźne 
związki z kazaniem (zwłaszcza we wstępie i w zakończeniu). W obrę-
bie całego dokumentu widoczne jest także nawiązanie do antycznego 
schematu retorycznego z podziałem na exordium, narratio, argumentatio, 
refutatio i epilogus. 
 Mając na względzie powyższe ustalenia, trudno nie zgodzić się 
z M. Dziedzicem, który analizując formę Brevis Relatio, stwierdził, iż 
„Michał Boym, zaadaptował na własny użytek strukturę kazania, aby 
przedstawić początek, rozwój i obecną sytuację Kościoła w Chinach” 266, 
zaś w kontekście języka i stylu dzieła zauważył, że są one 

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 
siebie stylów 267. 

264 M. Dziedzic, Hybrydowość francuskiej wersji „Brevis Relatio” Michała Boyma 
w świetle retoryki. W: Seria Sino-latinica, Studia boymiana…, s. 131-135.

265 Tamże, s. 134.
266 Tamże, s. 133.
267 Tamże, s. 134.
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4.3.4. Flora Sinensis 中國植物志

Flora chińska, jako typowy utwór barokowy, przyciąga czytelnika bo-
gactwem i różnorodnością zawartych w nim informacji na temat Da-
lekiego Wschodu, ale miłośników naolatynistycznej twórczości może 
wzruszyć również swą warstwą literacko-historyczną 268. Przez pry-
zmat dzieła daje się uchwycić niezwykła osobowość Boyma – jako po-
dróżnika, naukowca, lekarza, botanika, polityka, dyplomaty, pisarza, 
a nawet historyka. Misjonarz zachwyca się na przykład osobą Żółte-
go Cesarza, założyciela Państwa Środka (2697-2597 p.n.e.), któremu 
przypisuje się m.in. wynalezienie pisma, ceramiki, łodzi, wozu czy ce-
gły. Żółty Cesarz był też twórcą medycyny chińskiej i autorem trak-
tatu medycznego Huandi Neijing (Wewnętrzna Księga Żółtego Cesarza). 
Komentując to dzieło, Boym zauważa, że był on „profecto Avcenna, 
Hippocratae, galeno et Celso multo antiquior, nam 400. et Paulo ampli-
cus post dilivium annis vixisse refertur, et imperare coepit anno ante 
Christum 2677” 269. Pokazuje to wyraźnie, że autor Flora Sinensis świet-
nie znał nie tylko europejską medycynę, ale również chińską tradycję 
medyczną 270. Inspirację czerpał z osiągnięć wielkich chińskich lekarzy 
przeszłości, głównie z ustaleń słynnego medyka Wang Shue (według 
nazewnictwa Boyma Vam Ho Ho), żyjącego w III w., będącego twórcą 
klasycznego dzieła o pulsach pt. Maijing (u Boyma: Mekim) 271. 
 Atrakcyjność dzieła Boyma bierze się z umiejętnego stosowania kon-
trastu: „swoje – obce, znane – nieznane” 272. Tym, co może fascynować 
czytelnika, jest oczywiście także bogata wiedza połączona z ilustracja-
mi – swoiste kompendium varietatis z takich dziedzin, jak: botanika, zoo-
logia 273, medycyna chińska 中藥 (zagadnienie eliksirów młodości i dłu-
gowieczności), sinologia, językoznawstwo, neolatynistyka (opisy znaków 
chińskich składające się na podręczny słownik chińsko-łaciński 274), a także 

268 M. Miazek, Flora Sinensis. W: Seria Sino-latinica, Studia boymiana…, s. 152.
269 Tamże, s. 152. Cyt. za: M. Miazek-Męczyńska, dz. cyt., s. 44.
270 Chińska tradycja medyczna opisana jest w: E. Kajdański, Medycyna chińska dla 

każdego, Kraków 2011.
271 M. Miazek-Męczyńska, dz. cyt., s. 152.
272 Tamże, s. 151.
273 Boym dał się poznać jako świetny rysownik roślin i zwierząt.
274 W tamtych czasach nie były jeszcze opublikowane słowniki chińsko-łacińskie. 

Pierwsze słowniki tworzyli misjonarze (jak pokazuje historia misji nie tylko w Chi-
nach, ale też w innych krajach). W czasie pobytu Boyma w Państwie Środka były 
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historia i misjologia 275. Wieloletnia jezuicka formacja humanitas zaowo-
cowała w nim naturalną potrzebą stosowania zasad artis bene dicendi 
oraz sztuki retorycznej (ars rhetorica), wszak – jak mawiał XV-wieczny 
uczony Guillaume Tardif – „nie można być wielkim pisarzem, jeśli się 
nie zna dobrze retoryki” 276. A choć celem retoryki było przede wszyst-
kim przekonanie przeciwnika do własnych racji per fas et nefas, Boym 
w swoich typowo barokowych litarackich hiperbolach per fas stosował, 
ale per nefas – już nie. Jego głównym zamiarem, zresztą bardzo pięk-
nym i szlachetnym, było przybliżenie homo europeus wielowymiarowej 
wiedzy na temat homo sinicus i Regnum Sinnensis przy użyciu retory-
ki. Jezuici w swoich kolegiach za pomocą ars rhetorica przekazywali 
wiedzę praktyczną zarówno w słowie pisanym, jak i mówionym. Re-
toryczne wykształcenie opierało się między innymi na lekturze dzieł 
Arystotelesa i Cycerona, zaś z samej retoryki szkoły jezuickie uczyniły 
główny przedmiot nauczania i podstawę edukacji. Szczególny nacisk 
kładziono w niej na uświadomienie adeptom tej nauki zasady wielo-
wymiarowości oddziaływania tekstów retorycznych, skodyfikowa-
nej już przez Arystotelesa (movere, docere, delectare), ale obowiązującej 
i w sztuce retorycznej baroku. Wykorzystywano utrwalone przez tra-
dycję pojęcia obrazujące kolejne etapy powstawania mowy: inventio, 
dispositio, elocutio, memoria i actio 277. Hołdowano przekonaniu, iż dobry 
retor, to nie tylko wszechstronnie wykształcony mówca, posiadają-
cy zdolności oratorskie, ale prawdziwy mędrzec – za Kwintylianem: 
vir bonus dicendi peritus. Wydaje się – jak sugeruje M. Miazek – iż taki 
ideał mówcy w znaczeniu cycerońsko-kwintyliańskim dzięki odebra-
nemu wykształceniu i powołaniu do życia zakonnego niezaprzeczal-
nie osiągnął także Boym 278. Dlatego też nie ma niczego niezwykłego 
w tym, że 

zasady inwencji, dyspozycji i elokucji, jakie Michał Boym przyswoił sobie 
podczas edukacji w kolegiach jezuickich, stały się podstawą konstrukcji 
utworu i siłą porządkującą Florę chińską 中國植物志 279. 

w użyciu podręczne słowniki chińsko-portugalski oraz chińsko-francuski, ale na 
użytek misjonarzy – raczej nie były rozpowszechniane.

275 Wraz z przyjazdem misjonarzy do obcych krajów zdobyte doświadczenia 
i wiedza zrodziły nową dyscyplinę wiedzy – misjologię.

276 Cyt. za: M. Miazek, „Flora Sinensis” – owoc barokowej retoryki…, s. 154.
277 Tamże, s. 157.
278 Tamże, s. 155.
279 Zob. tamże, s. 153.
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Podstawową pobudką napisania Flory Sinenesis była naturalnie chęć po-
mocy przeżywającej poważne problemy dynastii Mingów 明. To właś-
nie do służby temu zadaniu zaprzągł zaangażowany jezuita dostępny 
sobie aparat retoryczny i cel swój realizował na szereg rozmaitych spo-
sobów. Przede wszystkim chciał zaciekawić Europejczyków egzotycz-
ną dla nich kulturą i wyrobić w ich naturalną potrzebę podjęcia  działań 
na rzecz ocalenia tego intrygującego a zagrożonego świata. Dlatego 
to z najdrobniejszymi szczegółami prezentuje chińską rzeczywistość, 
przyrodę, bogactwa oraz człowieka wraz z jego możliwościami i ma-
rzeniami. Ukazuje świat chińskiej medycyny, kładąc szczególny nacisk 
na specyfiki uzdrawiające i odmładzające (eliksir vitae) oraz pisząc o ro-
ślinach mających właściwości lecznicze w bardzo praktycznym ujęciu, 
wskazując konkretnie, na jakie choroby można je stosować i jak należy 
je aplikować. Dla przykładu podaje, że ananas przeciwdziała gorączce, 
co sam sprawdził na sobie, zaś nanercz pobudza i wzmacnia żołądek 
pod warunkiem, że spożyta zostanie z winem bądź ze słoną wodą 280. 
Przywołana wiedza i przedstawiony materiał doskonale obrazują wa-
chlarz jego zainteresowań medycznych 281, ale też szereg innych pasji 
i zdolności. Oprócz zacięcia badawczego i talentu pisarskiego ujawnił 
bowiem również biegłość w sztuce ilustratorskiej i rysowniczej. W ra-
mach zbierania materiału sporządził wiele pięknych rysunków – włas-
noręcznie namalowanych podobizn owoców, drzew, roślin. Każdą ilu-
strację opatrzył krótkim opisem, co wraz z obrazem stanowić miało 
ważny nośnik przekazu dla odbiorcy w Europie. Kochał naturę i dla-
tego kontemplował jej piękno. Był malarzem estetą – oddając koloryt 
roślin, potrafił zwrócić uwagę na barwy i cienie. Do każdej ilustracji 
dodawał chińskie nazwy, zapisując je zgodnie z układem chińskim, 
z góry na dół, oraz uzupełniając odpowiednikiem łacińskim. Wydaje 
się, że bez tej dwuwymiarowości przedstawienia (obraz i słowo) Flo-
ra Sinensis byłaby dużo uboższa w prezentowaniu egzotyczności chiń-
skiej flory i fauny. Jest widoczne, że Boym nauczył się sztuki malarstwa 
chińskiego, przez co jeszcze bardziej podniósł atrakcyjność swojej pra-
cy zarówno co do treści, jak i formy. Geniusz Boyma polega na tym, że 
w jednym utworze potrafił połączyć świat antyku grecko-rzymskiego 
z bogactwem kulturowym Chin, z  chińską religijnością i wierzeniami 

280 Tamże, s. 168.
281 Jagody cierpko-gorzkie, działające przeciwbólowo, zostały w Chinach nazwa-

ne Boymia lub ewodia. Nazwa ta miała uwiecznić imię pierwszego Europejczyka, któ-
ry o nich pisał, Polaka Michała Boyma – por. E. Kajdański: Medycyna chińska dla każ-
dego…, s. 238-239.
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ludowymi. Dlatego też jego dzieło stanowi olbrzymi krok w kierunku 
poszukiwania dialogu polsko-chińskiego przez jezuitów polskich, do-
wodząc jednocześnie, że jest on możliwy na wielu płaszczyznach (re-
ligijnej, kulturowej i naukowej), i – o ile oparty będzie na obopólnym 
szacunku – przynieść może wzajemne wymierne korzyści. 
 Stronę tytułową Flory Sinensis 中國植物志 ozdabia rysunek fasady 
kościoła Il Gesù w Rzymie, zaś elementem wieńczącym dzieło jest ilu-
stracja przedstawiająca drzewo krzyża, „jako najwspanialszy szczep 
w rajskim ogrodzie” 282. Symbolika zastosowanego zabiegu jest oczy-
wista: ukoronowaniem całego utworu jest krzyż, przez którego pry-
zmat spoglądał Boym na Państwo Środka, a który w naturalny sposób 
przypomina zwycięstwo Chrystusa i zapowiada takież same zwycię-
stwo wiary chrześcijańskiej. Ów kontekst chrystianizacyjny otwiera je-
den z tropów interpretacyjnych dzieła, z drugiej strony jednak można 
je także odczytać po prostu jako środek mający na celu zbliżenie oby-
dwu kultur, co zdaje się sugerować M. Miazek:

Utwór był ważnym krokiem w stronę dialogu między cywilizacjami 
Wschodu i Zachodu, próbą wykazania, że mogą się one od siebie uczyć 
z obustronną korzyścią, bez lekceważenia czy pogardy… Takie nastawie-
nie było charakterystyczne dla misjonarzy Towarzystwa Jezusowego, któ-
rzy na obszarze Dalekiego Wschodu pragnęli prowadzić chrystianizację 
metodą akomodacji 283. 

Oczywiście jezuicka metoda akomodacji swoimi korzeniami sięga do 
nauki założyciela Towarzystwa Jezusowego, Ignacego Loyoli, dla któ-
rego jedynym i najważniejszym celem było działanie zgodne z zasadą 
Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam. Nie przez przypadek i nie bez powodu 
zapewne to naczelne hasło jezuitów zamieszczone zostało również na 
drugiej karcie Flory Sinenesis 中國植物志. 

4.3.5. China Illustrata 中國圖畫

China Illustrata jest dziełem stworzonym przez niemieckiego jezui-
tę Athanasiusa Kirchera na podstawie materiałów zgromadzonych 
w większości przez Michała Boyma, przekazanych mu do opracowania 

282 Cyt. za: M. Miazek, dz. cyt., s. 176. Zob. również. H. Lusberg, Tropy, tłum. 
S. Stabryła, „Pamiętnik Literacki” R. LXII (1971), z. 3, s. 197-202.

283 Tamże, s. 179.
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i opublikowania. Kircher był uczonym, erudytą, typowym naukowcem 
gabinetowym, miłośnikiem prawdy, człowiekiem o wyjątkowo krea-
tywnym umyśle i olbrzymich możliwościach intelektualnych. Jego na-
ukowe zainteresowania skupiały się głównie wokół nauk ścisłych, choć 
i humanistyczne dyscypliny wiedzy nigdy nie były mu obce. Z Boy-
mem łączyła go przyjaźń i oczywiście wspólna pasja, kształtująca ich 
jako ludzi, rozwijająca ich cechy i osobowość. Badali rzeczy nowe, kon-
trowersyjne i intrygujące 284, a głównym wyzwaniem niezmiennie po-
zostawało dla nich nieustanne odkrywanie tej tajemniczej przestrzeni, 
którą Marco Polo nazywał Katajem, Saraceni – Cataium, Ptolomeusz – 
Sericą, Arabowie – Sin, a Portugalczycy i Hiszpanie – Chiną 285. W efek-
cie tych działań w 1678 r. założone zostało w Rzymie pierwsze w Euro-
pie muzeum, Muzeum Kircherianum, które później przemianowano 
na Muzeum Collegium Romanum 286.
 Kircher był osobą całkowicie pochłoniętą pasją poznawania Dale-
kiego Wschodu, a szczególnie Chin. Posiadaną wiedzą chętnie dzielił 
się z innymi, prowadząc – oczywiście korespondencyjnie – naukowe 
dysputy z innymi badaczami, zainteresowanymi tym tematem. Aż 
trudno w uwierzyć, ale utrzymywał tego rodzaju kontakty z ponad 
760 korespondentami z całego świata – byli to przede wszystkim je-
zuiccy misjonarze, a wśród nich oczywiście i Michał Boym. Przeka-
zane przez niego materiały, które złożyły się następnie na China Illu-
strata, znamionują bardzo bogatą wiedzę na temat Państwa Środka 287. 
Z ważniejszych prac wchodzących w obręb dzieła Kirchera na uwagę 
zasługuje opracowany przez Boyma słownik chińsko-łaciński. Trudno 
powiedzieć, gdzie prace nad nim zostały sfinalizowane – Szczęśniak 
uważa, że było to podczas pobytu polskiego misjonarza w Loreto, po-
nieważ tam dokonał tłumaczenia napisów z kamienia Siganfu. Faktem 
jest natomiast, że to właśnie Kircher opublikował pierwszy słownik ję-
zyka chińskiego w Europie, wchodzący w skład jego China Illustrata, 
a sporządzony przez Michała Boyma. Słownik zawierał tysiąc pięćset 
sześćdziesiąt chińskich znaków opatrzonych łacińskimi wyjaśnienia-
mi 288. Jak pisze E. Kajdański, „poproszony przez króla Ludwika XIV 
o zbadanie wszystkich wydanych w XVII wieku słowników chińskich 

284 E. Jarmakowska, dz. cyt., s. 185.
285 E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 194.
286 E. Jarmakowska, dz. cyt., s. 188.
287 Tamże, s. 185.
288 Tamże, s. 197.
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pionier francuskiej sinologii Stephanus Fourmont mógł znaleźć tyko je-
den – słownik Michała Boyma, opublikowany w China Illustrata Atha-
nasiusa Kirchera” 289. Mając do dyspozycji tak przygotowane dzieło, 
niewiele już trudu musieli późniejsi protosinolodzy włożyć w to, żeby 
nadać mu porządek alfabetyczny 290. 
 Pracując nad China Illustrata, Kircher korzystał z dokumentów czeka-
jących na publikację w Amsterdamie, jak również ze zbiorów zgroma-
dzonych w Archivum Romanum Societatis w Rzymie oraz w Bibliothecae 
Vaticana. Sięgał też do bezpośrednich ustaleń ówczesnych podróżni-
ków i badaczy, przemierzających Chiny pod znakiem odkrywczych 
inspiracji. „Dostawców” tego rodzaju „żywej wiedzy” przedstawił na 
samym początku China Illustrata w przedmowie Proemium ad lectorem – 
oprócz Boyma do grona tego należeli: Martino Martini, Philip Grue-
ber, Henrich Roth i Alber Dorville 291. Materiały źródłowe Boyma cenił 
jednak najbardziej, zresztą – ciesząc się wyjątkowymi przyjacielskimi 
względami misjonarza – otrzymywał je niejako z pierwszej ręki, opa-
trzone zapewne autorskim wyjaśnieniem i komentarzem. Za sprawą tej 
przyjaźni Kircher wszedł w posiadanie licznych pamiątek z Dalekiego 
Wschodu, przywiezionych przez niego z misyjnych podróży. Dzięki 
temu mógł pośrednio poznać ów egzotyczny świat, stając się orienta-
listą w szerokim słowa tego znaczeniu. Trzeba jednak przyznać, że do 
pracy tej miał predyspozycje i rzetelne przygotowanie jako wcześniej-
szy badacz Egiptu. W tej dziedzinie szczególnie wsławił się tłumacze-
niem egipskich inskrypcji oraz własnym komentarzem do hieroglifów, 
stanowiącym uzupełnienie jego przekładów. Odkrył, że tajemnicę ar-
chaicznego pisma kraju piramid pomaga rozwiązać znajomość języka 
koptyjskiego, czym zasłużył sobie na miano pierwszego europejskiego 
koptologa i egiptologa oraz zaszczytny tytuł primusa pomiędzy bada-
czami 292. W swojej książce Egipski Edyp na początku pierwszego tomu 
zestawił dzieła Boyma w języku chińskim i łacińskim, wychwalając 
przy okazji wszystkie cnoty Ferdynanda III, zasłużonego patrona i do-
broczyńcy jezuitów 293. 

289 Tamże.
290 E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador…, s. 195.
291 Tamże, s. 190.
292 Tamże, s. 186.
293 Tamże. Zob. także: A. Kircher, Oedipus Aegyptiacus, Roma apud V. Mascar-

di 1652, t. 1, in fol., 424; China Ferdinando Imperatori semper Augusto a R.P. Michaele 
Boym, S. J., occasione Oedipi Aegyptiaci sinica erectus Colossus. W: Triumphus Caesarus 
polyglotus, 4 pp. in fol., Roma apud V. Mascardi 1655, nr XXV i XXVI.
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 W kwestii słynnego napisu na kamieniu z Siganfu – nestoriańskiej 
inskrypcji informującej o chrześcijaństwie w Chinach na przestrzeni VII 
i VIII wieku 294, sporządzonej w językach syryjskim i chińskim – Kircher 
sam przyznaje, iż nie mogąc znaleźć dobrych tłumaczeń, po raz kolej-
ny skorzystał z wiedzy i doświadczeń Boyma. Kamień z Siganfu stał 
się iskrą zapalającą jego umysł do dalszych badań i poszukiwań. W roz-
dziale drugim China Illustrata Kircher zamieścił informacje nie tylko 
o samym kamieniu, ale też o początkach chrześcijaństwa Chinach. Za-
cytował ponadto List do czytelników Boyma z 4 listopada 1653 r., prze-
kazując opis kamiennej płyty oraz przywołując zawartą w liście pole-
mikę Boyma z Nicolasem Trigaultem 295 na temat pobytu św. Tomasza 
w Chinach (z którą to tezą Boym się nie zgadzał). Był pierwszym Euro-
pejczykiem, który w tłumaczeniu napisów na „kamiennym dokumen-
cie” dla potrzeb europejskich zrekonstruował lata panowania cesarzy 
na przestrzeni całej historii Chin. Ma to znaczenie o tyle, że sinologia 
europejska w XVII wieku nie była w stanie rozwikłać chińskiej chrono-
logii wydarzeń, a tym samym ustalić przedziałów czasowych sprawo-
wania władzy przez poszczególnych cesarzy. Sporządzone przez Kir-
chera tablice historyczno-porównawcze, ukazujące panoramę wydarzeń 
w historycznych Chinach 296, okazały się zatem w tej dziedzinie wielkim 
krokiem naprzód. Całe dzieło Kirchera liczy 237 stron. W pierwszej ko-
lejności przedstawia kwestię inskrypcji na kamieniu z Siganfu – prezen-
tuje kopie sporządzone przez Michała Boyma oraz jego tłumaczenie 
i interpretacje. Dalej znajdują się opisy krzyży znalezionych na terenie 
Chin i stanowiących bezpośrednie dowody na istnienie chrześcijaństwa 
na tych ziemiach (np. żelazny krzyż znaleziony w prowincji Honan 
河南省). Ponadto dzieło zawiera ogólne wiadomości dotyczące histo-
rii chrześcijań stwa w Chinach oraz zwyczajów panujących w Chinach, 
 Tybecie i Nepalu, niektóre listy Boyma, wykaz dzieł apostolskich jezu-
itów w Chinach, Catechismus Sinicus Michała Boyma, wykonane przez 
Boyma rysunki przedstawiają ce Chińczyków z różnych stanów i regio-
nów, a także jego  autoportret w mingowskim stroju uczonego mandary-
na. Niezwykle bogato przedstawiona została przyroda – rośliny, zwie-
rzęta, jeziora, rzeki, ptaki i owady.  Widać ogromny wysiłek włożony 

294 Pierwszej próby ewangelizowania Chin podjęli się Syryjczycy (wśród nich 
znany mnich Alopen), niestety bez większego skutku. Chrześcijaństwo nestoriańskie 
przetrwało w Chinach do XIV wieku – zob. R.A. Tucker, Sławni i nieznani. Niezwykłe 
postacie z historii misji, Warszawa 1995, s. 144.

295 Jako pierwszy podał wiadomość o kamieniu Siganfu.
296 E. Kajdański, Michał Boym. Ambasador Państwa Środka…, s. 196.
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w opisanie  piktogramicznego języka chińskiego i jego etymologii, skut-
kujący pokaźnym zestawem znaków opatrzonych interpretacjami oraz 
 wskazówkami natury romanizacyjnej – ten opracowany przez Boyma 
pierwszy słownik języka chińskiego, przez pioniera francuskiej sinologii 
Stephanusa Fourmonta uważany za jedyny, stanowi, jak już wspomnia-
no, dalszą część publikacji Kirchera. W dziele zamieszczone zostały tak-
że cenne informacje o historii, polityce, geografii i kulturze Chin. Znaj-
dują się tu wzmianki o zielonej herbacie 中國茶, ale też o żęn-szeniu, 
którego czarowi Kircher nie uległ, mimo iż specyfik ów cieszył się opinią 
niemalże eliksiru nieśmiertelności – wiedział bowiem, że nawet w Hor-
tus Sinensis nie znajdzie żadnego lekarstwa na długowieczność (contra 
mortis non sit medecina in hortis). Wśród tego rodzaju ciekawostek spotkać 
można na kartach China Illustrata również opis chińskiej róży (hibiskus 
mutabilis) o zmiennych kolorach (rano – czerwonej, wieczorem – białej), 
a także „zioła nieśmiertelności”, zwanego po chińsku busicao 不死草, na-
zwanego tak nie dlatego, że przedłuża życie, lecz z uwagi na jego własną 
długowieczność i powszechne przekonanie, że jest to roślina „zielona 
przez dziesięć tysięcy lat” 297. 
 Do oddania faktycznej wagi i znaczenia omawianego dzieła, po-
wstałego w czasach odkryć geograficznych, kontrreformacji i kształ-
towania się nowego stylu edukacji w kolegiach jezuickich, a także do 
należytego wyrażenia zasług ich autoraów, Athanasiusa Kirchera i Mi-
chała Boyma, dobre słowa podsuwa nam znany francuski pisarz Albert 
Camus: „Głębokie uczucia, podobnie jak wielkie dzieła, znaczą zawsze 
więcej, niż wyrażają świadomie” 298. 
 Podsumowując, powtórzyć należy, że China Illustrata 中國圖畫 to 
utwór wielopłaszczyznowy, łączący w sobie rozważania na temat ta-
kich dziedzin nauki, jak: botanika, zoologia, historia, misjologia, geo-
grafia, językoznawstwo, sinologia i neolatynistyka. Nie do przece-
nienia jest także wkład wniesiony w jego powstanie przez Michała 
Boyma, pierwszego badacza środowiska naturalnego Chin, botanika 
i zoologa, który stworzył swoje dzieła w oparciu o własne doświad-
czenia i badania, autora pierwszego w Europie opracowania języka 
chińskiego 299, wybitnego pioniera sinologii. Skalę jego zasług trafnie 
zarysowuje E. Jarmakowska:

297 Tamże, s. 199.
298 Cyt. za: E. Jarmakowska, „China Illustrata” Athanasiusa Kirchera wobec badań 

naukowych Michała Boyma. W: Studia Boymiana…, s. 201.
299 Por. M. Kajdański, Michała Boyma opisanie świata…, 75-82.
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(…) zromanizował chińskie hieroglify, przetłumaczył nestoriańskie in-
skrypcje; był kartografem, historykiem, politykiem, dyplomatą, poetą, le-
karzem. Jest więc postacią wszechstronną, wielką a niedocenianą,  nieznaną 
nawet w swojej własnej ojczyźnie. Jego osobę i znaczenie działań 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 zapo-
mnienia człowieka, który w ciekawy sposób potrafił łączyć dwie odmien-
ne wielowiekowe tradycje: europejską i dalekowschodnią, a sam stworzył 
magnum opus 300. 

 Wierna przyjaźń badaczy wydała trwały owoc – niezapomniane 
dzieło China Illustrata. W ich wzajemnej relacji nie ma cienia zazdrości; 
wśród emocji, które niewątpliwe jej towarzyszyły, na plan pierwszy 
wysuwają się wdzięczność i duma, czego dowodzi napis sporządzony 
własnoręcznie przez Kirchera na domniemanym portrecie polskiego 
misjonarza: Frustra vel pictor, vel vates dixerit, hic est: et vultum, et no-
men terra scit antipodum 301. Ich wspólne dzieło jest zarazem najlepszym 
przykładem na to, że jezuicka nauka i edukacja, bazująca na tradycji 
antycznej Grecji i Rzymu, połączona z kulturą orientalną Chin, w wy-
jątkowym stopniu otwiera się w XVII stuleciu na poszukiwanie mię-
dzykulturowego dialogu 302. Wykorzystany w tym celu obraz okazał 
się niezastąpionym nośnikiem informacji, których nie można było 

300 E. Jarmakowska, China Illustrata Athanasiusa Kirchera…, s. 202.
301 Zob. <http://www.deutsches-museum.de/bibliothek/unsere-schaetze/laender-

-reisen/kircher/kircher/> (dostęp: 23 XII 2011 r.).
302 W. Reinhard, Bornierter Blick? Jesuitenmissionen und die gegenseitige Wahrneh-

mung von China und Europa, „Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft” 94 
(2010), nr 3-4, s. 314-327: „Views are unavoidably narrow, in other words small-mind-
ed – this applies to the protagonists of missionary activity in China in the early mod-
ern age as well as to those affected by it, and it is also true of the contemporary schol-
ars who could nonetheless expose former structures of prejudice. The patterns of 
perception of the Jesuit missionaries were philosophically and biblically-theological-
ly pre-programmed; the «others» were regarded as pagans and barbarians on prin-
ciple. In eastern and southern Asia, however, this doubly rigid perception of others 
was suspended and the barbarian topos, for example for Matteo Ricci, largely ceased 
to apply since the supreme cultural achievements of China were particularly strik-
ing. As a consequence, one therefore forewent a Europeanization program within the 
framework of missionary activities. Nevertheless, one cannot say that the perception 
of China by Jesuits was based on equal status or equal rights. Even such a renowned 
thinker like Leibniz, who was interested in a »commerce des lumières« between 
China and Europe, can be regarded as biased, in other words as narrow-minded, 
for he primarily finds himself again in the other. A similar judgment holds true for 
the sinophilia of Voltaire, but also for the Asians themselves, who were ethnocentri-
cally or sinocentrically oriented. And yet from a historical perspective, a great deal 
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 ukazać wyłącznie poprzez słowo pisane. Zresztą nie ulega wątpliwo-
ści, że i Kircher, i Boym byli świadomi funkcji obrazu w tekście. Oby-
dwaj misjonarze doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak istotne dla 
świata chińskiego było pismo obrazkowe, będące de facto fundamen-
tem kultury chińskiej, oraz jak ważną rolę w ewangelizowaniu Chin 
mogą odegrać obrazy. Przy użyciu europejskich alegorii obrazów mo-
gli oddziaływać artystycznie i ewangelizatorsko na tradycję i kulturę 
chińską. Malowali obrazy europejską techniką chiaroscuro w linearnej 
perspektywie. Jeszcze w Europie nauczyli się także olejnej techniki ma-
lowania, dzięki czemu udało im się zaciekawić literatów chińskich na 
dworze cesarskim. Niewątpliwie zarówno same religijne obrazy, jak 
i drukowane książki z obrazkami pełniły ważne narzędzie w procesie 
ewangelizacji Chin, stanowiąc niezastąpioną pomoc przy nauczaniu 
bądź katechizacji i mając swój wyraźny udział w odniesionych misjo-
narskich sukcesach. Władający malarską sztuką misjonarze pobudza-
li również lokalnych artystów malarzy do wykonywania podobnych 
dzieł w wydaniu chińskim, zainspirowanych europejskimi modelami. 
Oprócz obrazów odkrywczych i naukowych powstawały też na tej fali 
dzieła tradycyjne, przedstawiające sceny z Ewangelii, o kompozycji ty-
powej dla świętych obrazów związanych z jezuicką tradycją misyjną. 
Oczywiście używanie obrazów w ramach posługi misyjnej w Chinach 
pełniło funkcję wspomagającą w stosunku do zaszczepiania na tym 
gruncie podstawowych modelów formacji duchowej – takich na przy-
kład, jak ignacjański rachunek sumienia, Ćwiczenia duchowne czy stu-
dium Biblii. Zawsze chodziło przede wszystkim o osobistą refleksję, 
ale też o właściwy skutek dydaktyczno-katechetyczny pracy misyjnej, 
a ten za sprawą działań wzmocnionych siłą oddziaływania obrazu, 
sprawdzoną już wcześniej w Europie, jawił się jako bardziej bezpo-
średni, skuteczny i trwały. Wydaje się, że to właśnie dzięki umiejętne-
mu wykorzystaniu tej siły jezuici mogli stać się skuteczniejszymi na-
rzędziami w dziele ewangelizacji ojczyzny Konfucjusza. 
 W tym miejscu warto zacytować barona Richthofena, który w swo-
jej operze o Chinach wyśpiewuje piękną elegię na cześć misjonarzy 
jezuitów: „Musimy pamiętać o jezuitach z XVII i XVIII wieku, bez ich 
pracy i niemałych wyczynów Chiny byłyby jeszcze dzisiaj niegościnną 
ziemią” 303. 

of  accurate knowledge was produced overall for which we have the missionaries of 
the early modern period to thank”.

303 Por. J. Konior, Pionierzy inkulturacji chrześcijaństwa…, s. 155.
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Rozdział 5

W poszukiwaniu dialogu

W Chinach jest do dziś zakon, który ma uznane
za cnotę, żeby świstki szanować pisane, 
podejmując je z pyłu, który wicher miecie, 
by się litera marnie nie nurzyła w świecie. 
 (C.K. Norwid)

5.1. Duchowy i apostolski wymiar działalności jezuitów 
Rudominy, Smoguleckiego i Boyma oraz ich wpływ 
na otoczenie

Jezuici polscy, którzy przybyli do Chin w XVII wieku, byli pierwszymi 
Polakami w Chinach 1. Państwo Środka w owym czasie dzięki szlakom 
przecieranym przez żeglarzy i kupców portugalskich stało się obiek-
tem zainteresowań i odkryć. Jak pisze jeden z jezuickich misjonarzy, 

gdyby nie kupcy udający się w poszukiwaniu ziemskich skarbów do Indii 
Wschodnich i Zachodnich, kto zabrałby w tamte strony kaznodziejów z ich 
skarbami duchownymi? Kaznodzieje zabrali z sobą Ewangelię, kupcy za-
brali z sobą kaznodziejów 2. 

1 Pierwsze kontakty polsko-chińskie miały miejsce najprawdopodobniej w XIII 
wieku, kiedy to Chińczycy pojawili się na ziemiach polskich w czasie najazdu Batu-
-chana II w 1241 r., lub nieco później. Faktem jest, że z przedstawicielami narodu 
chińskiego spotkał się franciszkanin z Wrocławia, Benedykt Polak, kiedy przebywał 
na dworze wielkiego chana w Karakorum w 1246 r. – por. J. Neja, Udział Polaków 
w misjach jezuickich w Chinach…, s. 58. Zob. także: B. Baranowski, Znajomość Wschodu 
w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950, s. 227.

2 J. Kieniewicz, Portugalczycy w Azji w XV-XX wieku…, s. 25.
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Była to relacja oparta na wzajemnej korzyści: zakonnicy spełniali posłu-
gę duchową wśród kupców, kupcy natomiast umożliwiali im dotarcie 
do dalekich krain. Słusznie pisze Kajdański, iż w XVII wieku 3 jezuici 
byli największymi ekspertami w sprawach Chin 4. Jezuici, odkrywając 
Chiny w różnym wymiarze, dzielili się z Europejczykami wiadomoś-
ciami geograficznymi, medycznymi, historycznymi, kulinarnymi oraz 
dotyczącymi struktur społecznych, wydając publikacje po łacinie lub 
w innych językach europejskich. Większość z nich była tłumaczona na 
język polski. Pierwszy tego typu dokument w języku polskim ukazał 
się w 1611 r. w Krakowie. Był to Roczny opis rzeczy chineńskich Mateusza 
Ricciego, zaś w 1616 r., również w Krakowie wydane zostały Nowiny 
abo dzieje dwuletnie chineńskie Nicholasa Trigaulta w tłumaczeniu Szy-
mona Wysockiego oraz inne publikacje po łacinie 5. 
 Jezuici polscy zostali dobrze uformowani i przygotowani zarów-
no intelektualnie, jak i duchowo do jednej z najtrudniejszych ówczes-
nych misji – do misji chińskiej, w czasie której ewangelizowanie nie 
rozpoczynało się od wygłoszenia katechezy, ale od zaprezentowania 
posiadanej wiedzy naukowej, dzięki której można było zostać życz-
liwie przyjętym przez warstwy uprzywilejowane. Dla Chińczyków, 
którzy pozostawali w dobrych relacjach z jezuitami, nie było różnicy 
między nowinkami technicznymi, naukowymi i artystycznymi a na-
uką chrześcijańską. Wszystko to stanowiło element badania nieba 
tian 天. Chrześcijaństwo było dla Chińczyków przede wszystkim na-
uką o moralności i nazywano je „doktryną Pana Niebios”. Z pewnością 
uzdrowienia przez egzorcyzmy i cudowne ocalenia także decydowały 
o nawróceniu na chrześcijaństwo. Ważną rolę odgrywały tutaj formu-
ły i przedmioty kultu charakterystyczne dla chrześcijaństwa, takie jak: 
modlitwy, sakramenty, woda święcona czy wieszane na szyi relikwie 
świętych 6. 
 Ciekawym przykładem asymilacji chrześcijaństwa na gruncie chiń-
skim jest historia wspólnoty wiejskiej z doliny rzeki Han, w północ-
nych Chinach z połowy XVII wieku:

3 Dodałbym, że nie tylko w XVII wieku, ale również w XVIII.
4 E. Kajdański, Michał Boym. Ostatni wysłannik…, s. 7; L. Cyrzyk, Chiny w piśmien-

nictwie polskim do końca XVII wieku, „Przegląd Orientalistyczny” 1963, nr 2, s. 115.
5 L. Cyrzyk, Chiny w piśmiennictwie polskim…, s. 115-116.
6 J. Gernet, Inteligencja Chin, społeczeństwo i mentalność, red. i korekta S. Kozień-

-Zielińska, Warszawa 1994, s. 215.
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Ojciec Ėtienne Faber dokonał tam cudów. Sprawił on mianowicie, że ustą-
piły plagi szarańczy i skończyły się ataki tygrysów pustoszących okolice. 
Po śmierci został więc obwołany lokalnym bogiem Ziemi… Nauczając, że 
„Pan Niebios” jest potężniejszy niż demony, misjonarze rzeczywiście spra-
wowali pośród łatwowiernego ludu funkcję egzorcystów, tak jak tradycyj-
nie pełnili ją taoistyczni kapłani i buddyjscy mnisi. I choć uważali, że eg-
zorcyzmów i cudów chrześcijańskich nie można było żadnym sposobem 
pomylić z pogańskimi zabobonami, to jednak mylenie wierzeń i wizerun-
ków bóstw tradycji chińskiej i chrześcijańskiej było nie do uniknięcia 7.

Powyższy przykład pokazuje prosty lud, bardziej skłonny do przyję-
cia nowej wiary. Natomiast intelektualiści chińscy byli uprzedzeni do 
przesądów ludowych i z góry je odrzucali. Najbardziej interesowali się 
nauką jezuitów – matematyką, astronomią, normami etycznymi, któ-
re związane były z konfucjanizmem, a także metodami kształtowania 
charakteru i samodoskonalenia, czyli kultywowaniem siebie. Chodziło 
im o reformę moralną społeczeństwa, aby oczyścić je z korupcji, stąd 
takie czysto pragmatyczne zwrócenie ich uwagi na obcą nauką chrześ-
cijańską. Obiektem zainteresowania erudytów chińskich było na przy-
kład „Stowarzyszenie badań”, utworzone przy klasztorze Baoqing 
w Xi’an 西安 przez Fenga Congwu (1556-1627?), którego celem było 
wzajemne zachęcanie się jego członków do praktykowania cnót. Cho-
dziło mianowicie o analizowanie swoich wad, rozpoczynając jednym 
z komentarzy Czteroksięgu lub innym, późniejszym dziełem, np. Zbió-
rem refleksji Zhu XI (1130-1200). Spotykano się trzy razy w miesiącu, 
przyznając się szczegółowo do tego, ile złego, a ile dobrego uczyniło 
się podczas ostatnich dziesięciu dni. Zwalczano egoizm oraz interes 
osobisty jako przeszkody w postępie moralnym. Najważniejsze było 
pokonanie samego siebie. Rachunek sumienia był już praktyką znaną 
i rozpowszechnioną pod koniec panowania dynastii Ming 8. Niezwy-
kłe zainteresowanie wywołała książka Qi ke 七克 (Siedem zwycięstw) 9, 

7 Tamże, s. 216.
8 Tamże, s. 217.
9 Zob. więcej: Hang Siyi 思, Sixiang yanjiu 《七克》思想研究, Study on The Seven 

Victories, „Tianzhujiao yanjiu lunji” 天主教研究, Journal of Catholic Studies, 2011, 
nr 8, s. 380-399: „This paper is divided into three parts. The first part briefly introduc-
es the traditional thought of The Seven Victorie. The second part is an exploration of 
the thought of the seven cardinal sins, the seven contrary virtues and the spiritual-
ity of conquering the seven cardinal sins in ‚The Seven Victories’ within the Catholic 
tradition with special reference to Thomas Aquinas’ theology. The third part briefly 
introduces The Seven Victories’ influence in late Ming Dynasty, and its significance 
for moral development in China today” – z abstraktu, s. 380.
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290 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

opublikowana po raz pierwszy w Pekinie, pióra ojca Diego de Pantoja 
(1571-1618), napisana z myślą zwyciężaniu siedmiu grzechów głów-
nych, respektująca moralny system ówczesnych literatów chińskich 10. 
 Czym wyróżnili się jezuici polscy w misji chińskiej? Przede wszyst-
kim miłością do Boga i do drugiego człowieka, ponieważ prawdziwa 
miłość objawia się w miłości bliźniego. Jako naśladowcy Chrystusa ce-
chowali się głębokim życiem wewnętrznym i pokorą, mając zawsze na 
celu większe pragnienie chwały Bożej i zbawienie dusz. Ich program 
apostolski był zbieżny z programem św. Pawła, który napisał w li-
ście do Koryntian: „Omnia omnibus, ut omnes facerem salvos – Sta-
łem się wszystkim dla wszystkich, ażeby zbawić przynajmniej niektó-
rych”(1 Kor 9, 22).
 Naśladując Chrystusa, kochali Chińczyków, służąc im oraz naucza-
jąc ich wszystkiego, czego sami się nauczyli. Mogli powtórzyć za św. Pa-
włem: „Ego impendam et superimpendar ipse pro animabus  vestris – 
Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam 
za dusze wasze” (2 Kor 12, 15). Pragnienie służenia Chińczykom towa-
rzyszyło im każdego dnia. Opuścili ojczyznę, rodziny, przyjaciół, ży-
jąc i ubierając się według zwyczajów panujących w  Chinach. Poznając 
ich życie, nie sposób nie powtórzyć za św. Markiem Ewangelistą: „Oni 
zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i po-
twierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 20).
 Prawdą jest, że rozpoznanie wielkich dzieł Boga w świecie należy 
do zwyczajnych chrześcijańskich obowiązków. Ziemią cudów, to zna-
czy interwencji Boga, była w stopniu wyjątkowym Palestyna, gdzie 
Chrystus i apostołowie czynili wiele znaków. Św. Piotr głosił Ewan-
gelię w Rzymie, a św. Paweł – w Grecji. W świecie chińskim możemy 
podziwiać dzieła Boskiej Opatrzności, która oświecała i otwierała serca 
Chińczyków na jedyną Prawdę, jedyną Drogę i jedno prawdziwe Ży-
cie, którym jest jedyny Zbawiciel wszystkich ludzi – Jezus Chrystus. 
Jedność z Kościołem znajduje swoje uzasadnienie w dyspozycyjności, 
w solidarności i w służbie. Kościół jest Oblubienicą Chrystusa i Mat-
ką, więc nie można żyć poza Nim. Jest wspólnotą Ludu Bożego, która 
wyznaje swoją wiarę w Chrystusa, a także za pośrednictwem Chrystu-
sa. Posłuszeństwo Kościołowi wynika z pragnienia służby i wiąże się 
bezpośrednio z posłuszeństwem papieżowi, który stoi na Jego czele. 
Będąc pierwszym przełożonym Towarzystwa Jezusowego, papież wy-
syła jezuitów w różne części świata na mocy składanego przez nich 

10 L.M. Brockey, The Society of Jesus and Confession…, s. 131.
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specjalnego ślubu posłuszeństwa Głowie Kościoła w sprawach misji. 
Czyni to za pośrednictwem generała jezuitów. Wszyscy misjonarze je-
zuiccy otrzymali od swoich przełożonych misję udania się do różnych 
miejsc, w tym do Chin, ponieważ zachodziła potrzeba głoszenia tam 
Ewangelii, rozpoznana w wyniku gruntownej analizy tzw. znaków 
czasu. Misja ta była i jest realizowana w jedności z Głową Kościoła wi-
dzialnego, zgodnie z ignacjańską zasadą: „Sentire Cum Ecclesia – czuć 
z Kościołem” 11. Ta zasada zawsze znajdowała się w centrum działal-
ności misyjnej jezuitów, którzy w rozmowach z Chińczykami ukazy-
wali piękno wiary chrześcijańskiej i pierwszej zasady chrześcijańskie-
go prawa – przykazania miłości. Miłość w ich rozumieniu stanowiła 
największą z cnót, będącą ukoronowaniem i esencją wszystkich po-
zostałych. Oprócz cnoty miłości jezuici wyróżniali się również wiarą. 
Czyny chrześcijan wyrastają z wiary, która wypełniła ich życie. Stali 
się jej nośnikami. Całe ich życie wypełniał duch żywej wiary, która ob-
jawiała się nawet w pragnieniu męczeństwa. Wiara jest sekretem ży-
cia wewnętrznego, przynoszącym pokój serca. Dlatego mogli znosić 
trudy pracy misyjnej. Wiarę wynieśli z polskich domów rodzinnych, 
umocnili ją jeszcze bardziej w duchowej formacji zakonnej, a następnie 
zaszczepili wśród obcego, chińskiego ludu. Posiadali wreszcie także 
i wyjątkową nadzieję, która zawieść nie może, bo jest nią Chrystus. Byli 
przekonani, że ich misja w Chinach jest wolą samego Boga. Nigdy w to 
nie zwątpili. To także jest jednym z sekretów ich sukcesów w Chinach. 
Przylgnęli do krzyża Chrystusa, czerpiąc nadzieję, ponieważ uwierzy-
li, że w tym znaku krzyża zawsze zwyciężą. Ożywieni tą nadzieją, byli 
niemal pewni, że nie ma takich trudności ani przeszkód, które byłyby 
nie do pokonania. Pocieszali się, że Deus semper vincit. 
 Wśród innych cnót, które możemy u nich podziwiać, na uwagę 
zasługuje powściągliwość. Kształtowali ją za pomocą umartwienia, 
czystości, pokory i dobroci. W umartwieniu znajdowali siłę przeciw-
ko każdej ludzkiej słabości. Stosowali umiar w jedzeniu, w piciu, jak 
również w ilości snu. Chińczykom zazwyczaj trudno jest zdobyć się na 
post. Dla nich jedzenie jest czymś ważnym. Jedzą wiele razy dziennie, 
a czasem – to też nie należy do wyjątków – również w nocy.
 Do praktykowania cnoty powściągliwości niezbędna jest pokora 
jako cnota fundamentalna, bez której dusza nie może zrobić żadnego 
postępu w życiu duchowym; jest ona niezastąpioną cnotą dla misjo-
narza. Wydaje się, że w Chinach bez pokory i cierpliwości niewiele 

11 Tamże, Reguły o trzymaniu z Kościołem, nr 352-370.
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można było uczynić. Chińczyków łatwo można urazić i zrazić do sie-
bie, dlatego każde spotkanie z nimi misjonarze przygotowywali na 
modlitwie, wypraszając asystencję Ducha Świętego i prosząc, aby mo-
gli być posłusznym narzędziem trwania w Bogu. Tutaj zdaje się kryć 
cały sekret misji, zgodnie ze słowami Jezusa: „Kto trwa we mnie, a ja 
w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze mnie nic nie możecie uczy-
nić” (J 15, 5) oraz wyznaniem Apostoła Narodów i największego misjo-
narza świata, św. Pawła: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” 
(Flp 4, 13). 
 W sztuce rozeznawania duchowego niezbędna jest roztropność, wi-
doczna również u misjonarzy, przynosząca pożyteczne owoce w każ-
dych misyjnych okolicznościach. Św. Tomasz z Akwinu w swojej Sum-
mie teologicznej potwierdza, że prawdziwa roztropność to ta, która 
doradza, osądza i prowadzi do celu z cierpliwością i wytrwałością. 
Napotykając nieznane przeszkody, misjonarze powoli i roztropnie szu-
kali sposobów, aby je przezwyciężyć. Ich postępowanie było zgodne 
ze słowami św. Pawła: „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jako 
niemądrzy, ale jako mądrzy” (Ef 5, 15). 
 Na roztropności została oparta adaptacja chrześcijaństwa w Chi-
nach. Wszyscy inni misjonarze, na przykład franciszkanie 12 (z Gio-
vannim Montercorvino, Patriarchą Wschodu), którzy przed jezuitami 
próbowali ewangelizować Chiny, przedstawiali chrześcijaństwo jako 
nową religię. Jezuitom chodziło natomiast o to, aby nie zwiastować 
nowej czy innej religii, ale religię radości, która korzeniami tkwiła już 
w kulturze chińskiej. Jezuici w kontaktach z mandarynami i z litera-
tami w roztropny sposób głosili wiarę chrześcijańską. Stosując cno-
tę roztropności, zyskiwali sympatię większości. W szczególny sposób 
musieli dawać świadectwo własnym życiem, gdyż byli ciągle obser-
wowani przez Chińczyków, którzy robili to albo z ciekawości, albo 
z obowiązku, nawet nocą zastawiając straże, ponieważ nie wierzyli 
w celibat kapłański. Nic dziwnego, że jezuici kierowali się roztropnoś-
cią i czujnością, mając w pamięci słowa Jezusa: „Bądźcie przezorni jak 
węże, a nieskalani jak gołębie” (Mt 10, 16). 
 Obok roztropności cechowali się sprawiedliwością, czyli przyzna-
niem każdemu tego, co się mu należy. W pracy apostolskiej respekto-
wali prawa wszystkich, w myśl słów św. Pawła: „Oddajcie każdemu 
to, co się komu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu 

12 J. Lopez-Gay, Storia delle Missioni, Schemi per un corso triennale, Roma 1996, 
s. 46.
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uległość – uległość, komu cześć – cześć” (Rz 13, 7). Inspirowani tymi 
słowami, oddawali cześć i szacunek wszystkim – literatom i mandary-
nom chińskim. Musieli przyzwyczaić się do chińskiego zwyczaju na-
kładania przysłowiowych „masek”. Chińczycy łatwo wierzą zapew-
nieniom, że w słowach mówiącego nie ma kłamstwa, ponieważ brak 
jakichkolwiek zapewnień, wydaje się im podejrzany. Nawet najwięk-
szy sekret, połączony choćby z niewielkim ryzykiem zostania okłama-
nym, napawa Chińczyków lękiem. Stąd obyczajowe „maski” pełnią 
w ich kulturze ważną funkcję. Chodzi o to, aby zachować twarz, po-
nieważ dla Chińczyka nie ma nic gorszego, jak utrata twarzy. 
 Ważną w posłudze misjonarskiej cnotą jest wreszcie siła woli. Mi-
sjonarzom posiadającym jasno sprecyzowaną wizję i cel, do którego 
uparcie dążyli, nie mogło zabraknąć siły woli, zdolnej przezwyciężać 
piętrzące się problemy, nieustannie pojawiające się w misji chińskiej. 
Otrzymywali ciosy nawet od swoich najbliższych – te bolały najbar-
dziej. Dotykały ich niesprawiedliwe krytyki nowych metod ewangeli-
zowania Chin. Wówczas pociechę znajdowali w naśladowaniu posta-
wy Jezusa: „Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” 
(Mt 11, 29). Naśladując Chrystusa, przebaczali, co było nowością dla 
mandarynów. Jednak chrześcijańska postawa nieustannego przeba-
czania przysparzała im przyjaciół. Wielokrotnie zmieniali swoje rezy-
dencje. Ileż to razy z tak wielką niecierpliwością oczekiwali nikłych 
owoców swojej pracy. Gdyby byli słabej woli i małego ducha, to zmę-
czenie i zniechęcenie z pewnością zwyciężyłyby. Zawsze mieli w pa-
mięci ewangeliczny nakaz, by „przykładając ręce do pługa, wstecz się 
nie oglądać” ponieważ „ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się 
ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym” (Łk 9, 62). Orali twar-
dą, kamienistą glebę chińską. Wierzyli, że ziarna, które sieją, wyda-
dzą plon w odpowiednim czasie. Nie oczekiwali pochwał czy nagród. 
Uformowani przez Ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli, kierowali się 
ignacjańskim mottem: Ad Maiorem Dei Gloriam. 
 Od strony ludzkiej nie jest łatwo dysponować zapałem i energią do 
dalszej pracy, jeśli nie widzi się nawet małych postępów. Można za-
gubić wiarę w sens rozpoczętego dzieła. Zatem gdzie leży sekret mi-
sji jezuickich? Zgromadzone materiały archiwalne pozwalają pokazać 
prawdziwego ducha misyjnego jezuitów, ich niegasnącą nadzieję, po-
nieważ wiara chrześcijańska posiada prawdę, aby ją głosić, prawo, aby 
je wypełniać, ale przede wszystkim posiada życie, aby je dawać – życie 
łaski. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6) 
oraz „Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie 
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w pełni”(J 10, 10). Ewangeliczne naśladowanie Jezusa przez jezuitów 
w Chinach polegało na wypełnianiu rad ewangelicznych. Było życiem 
Jezusa ubogiego i posłusznego oraz upodobnieniem się do Niego we 
wszystkim, aby być alter Christus. 
 Chiny były swoistym imperium mądrości, w którym na reguły ży-
cia cywilnego miały wpływ egzaminy z klasyki chińskiej. W zależności 
od wyniku zdający egzaminy zajmowali miejsca w hierarchii społecz-
nej. System ten gwarantował znajomość bogatej filozofii chińskiej. Każ-
da inna filozofia, prócz chińskiej, czyli również ta, której znajomością 
mogli poszczycić się uczeni z Zachodu, była uważana za barbarzyń-
ską. Barbarzyńcami, diabłami zamorskimi, wrogami byli też jej głosi-
ciele z Europy. Chińczycy byli do nich tak wrogo nastawieni, jak do 
Japończyków 13. Dlatego już od czasów Ricciego zdawano sobie sprawę 
z tego, że nie można rozpocząć dzieła ewangelizacji od proklamacji 
Słowa Bożego, ponieważ nie byłoby słuchaczy. Chińczycy ze swej na-
tury są praktyczni i pragmatyczni. Chcieli zobaczyć, na ile słowa po-
krywają się z czynami, ponieważ verba docent, exempla trahunt. Dewizą 
jezuitów było więcej mówić czynami aniżeli słowami, a jeśli już słowa-
mi, to tak, by nie mówić dużo, ale powiedzieć wiele. 
 Wpływy jezuickie w Chinach niewątpliwie dotyczyły nauk ścisłych 
i humanistycznych. Z pomocą Chińczyków nawróconych na chrześ-
cijaństwo – Xu, Guangqi, Li Zhizao i Yanga Tangyun – jezuici zdołali 
przetłumaczyć na język chiński ponad 7000 książek 14 z języków za-
chodnich, które zabrali ze sobą do Pekinu. Poza tym napisali traktaty 
o wierze chrześcijańskiej, korygując poważne błędy w chińskim astro-
nomicznym kalendarzu. Dołączyć jeszcze można do tej jezuickiej spuś-
cizny wiedzę z hydrauliki i umiejętność kreślenia map. 
 Stosunkowo dobra pozycja jezuitów na dworze cesarskim na prze-
strzeni XVII i XVIII wieku przyniosła korzyści obydwu stronom 15. Za-
owocowała wymianą idei – po raz pierwszy przeprowadzoną wymia-
ną intelektualną pomiędzy uczonymi chińskimi a uczonymi jezuitami 
z Europy 16. Chińczycy zobaczyli obraz Europy wcześniej im nieznany, 

13 W. Rodziński, Historia Chin…, s. 320.
14 W.S. Morton, C.M. Lewis, Chiny historia i kultura…, s. 152-153.
15 E. Zürcher, Study of Christianity in Seventeenth-Century China: An Intellectual Por-

trait, „China Review International” vol. 15, 2008, nr 4, s. 476-502.
16 R. Po-chia Hsia, The Political Theologies of Empires: Jesuit missionaries between 

Counter-Reformation Europe and the Chinese Empire. W: Friars, Nobles and Burghers – 
Sermons, Images and Prints, Studies of Culture and Society in Early-Modern Euro-
pe (In Memoriam István György Tóth), red. J. Miller i L. Kontler, Budapest 2010, 
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natomiast kręgi intelektualne Europy – poprzez listy i książki – zostały 
po raz pierwszy zaznajomione z Chinami, co niewątpliwie stanowiło 
dla nich cenne odkrycie. Z listów jezuickich, łącznie z tymi przesyła-
nymi przez Matteo Ricciego, emanuje entuzjazm dla misji chińskiej, 
ale – jak się później okazało – był to entuzjazm przedwczesny. Jezui-
ci zawsze szukali tego, co łączy kulturę chińską z chrześcijaństwem, 
traktując m.in. konfucjanizm jako preludium do Ewangelii. Nie zawsze 
jednak zaangażowanie członków Towarzystwa Jezusowego było inter-
pretowane zgodnie z ich życzeniem – na przykład francuscy myśliciele 
uważali, że możliwe jest istnienie racjonalnego społeczeństwa w opar-
ciu o normy etyczne bez uciekania się do religii chrześcijańskiej 17. 
 Nie ulega wątpliwości, że jezuici stali się pierwszym pomostem 
kulturowym między Wschodem i Zachodem, wpisując się chlub-
nie w poszukiwanie dialogu kulturowego i religijnego z Chinami. 
Do dzisiaj na lekcjach historii w Chinach wspomina się wkład jezui-
tów w naukę i chrześcijaństwo, które było i jest ważnym elementem 
dziejów Chin, a „którego wpływ odzwierciedla zarówno kultura, jak 
i społeczeństwo” 18. 

5.2. Dialog międzykulturowy jako obszar nadziei 
w spotkaniu Zachodu ze Wschodem i Wschodu 
z Zachodem

Jezuici w XVI i XVII wieku mieli niezwykle trudną do spełnienia misję 
w Chinach 19. Paulińska maksyma: „Dla wszystkich stałem się wszyst-
kim, aby wszelkim sposobem przynajmniej niektórym zapewnić zba-
wienie” (1 Kor 9, 22) stała się jezuicką. Jezuici natomiast wszelkimi 

s. 213-232: „The Jesuit dream of conversion, nourished by the imperial theology of 
Christianity, was finally confronted with the reality of another ideology, which sub-
ordinated all religious cults under the authority of the imperial state. Paradoxically, 
thanks to the protection of Qing emperors, the last remaining Jesuit missionaries in 
Beijing remained untouched by the storm that destroyed the old Society of Jesus in 
1773, when the European Catholic monarchs and the papacy turned against these 
vocal proponents of Catholic theocracy” – ze wstępu, s. 232.

17 Tamże, s. 154.
18 Z. Wenju, Nowa ocena misji chrześcijańskich w nowożytnych Chinach, tłum. P. Ada-

mek i R. Malek, „Chiny Dzisiaj. Religie, Chrześcijaństwo, Kościół” R. III (2008), nr 4 
(9), s. 33.

19 Zob. więcej: J. de la Serviere, Les Anciennes Missions de la Compagnie de Jésus en 
Chine…, s. 1-41.
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sposobami, gdziekolwiek się pojawili się w Chinach, stawali się filozo-
fami na równi z filozofami chińskimi. Należy przyjąć, że apostoł Paweł 
był wielkim przykładem dla jezuitów w Chinach 20. To on powiedział 
do ludzi w Atenach na Areopagu, przed ołtarzem nieznanego Boga: 
„Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając” (Dz 17, 23). Te słowa dla je-
zuitów stały się kluczem do apostołowania w Chinach i narzędziem 
w rytach chińskich 21. Mandat misyjny nakazywał jezuitom: „Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). 
Największą przeszkodą w wypełnianiu tego nakazu był język. Jezuici 
jako pierwsi w historii chrześcijaństwa nie użyli greckiej formy theós 
czy łacińskiej Deus na określenia Boga, ale zastosowali autochtoniczną 
formę imienia Boga, zarezerwowaną dla lokalnie czczonych bóstw 22. 
 Pomijając przeszkody i trudności podróżowania z Europy do 
Chin, już na miejscu czekało na misjonarzy wiele trudności. Musieli 
nieustannie konfrontować się z odmiennymi warunkami polityczno-
-kulturowo-socjalnymi, jak również z przeszkodami językowymi. Nic 
dziwnego, że na początku swojego pobytu, inkulturując się, pisali m.in. 
nowe słowniki łacińsko-chińskie oraz listy i książki 23, tworząc powoli 
nową gałąź wiedzy o Chinach – sinologię. Była to pomoc dla wszyst-
kich misjonarzy, którzy udawali się do Chin, aby otworzyć przed chiń-
skim narodem drzwi zbawienia, przynieść światło Chrystusa i ocalić 
od piekła – jak wtedy nauczano. Było to zgodne z ówczesną teologią: 
Extra Ecclesia nulla salus (Poza Kościołem nie ma zbawienia). Przykładem 
może być św. Franciszek Ksawery, jezuita, patron misji katolickich, ab-
solwent paryskiej Sorbony, wykształcony w takim duchu, jak pozostali 
jezuici. Ksaweremu chodziło o ochrzczenie jak największej liczby lu-
dzi, zgodnie z zasadą: „nie ochrzcisz się, nie będziesz zbawiony”.
 Jezuici w tamtym czasie nie posiadali takiej wiedzy o religiach 
azjatyckich, jaką dysponuje dzisiejsza Europa. Nic zatem dziwnego, 
że najgorszym scenariuszem było uznanie takich religii, jak  buddyzm 

20 C. von Collani, From Accomodation to Chinese Theology. W: Contextualization of 
Christianity in China. An Evaluation in Modern Perspective, red. P.C.M. Wang, Monu-
menta Serica, Sankt Augustin 2007, s. 17.

21 F. Brancati, De Sinensium Ritibus Politicis Acta, Paris 1700, s. 271.
22 C. von Collani, From Accomodation to Chinese Theology…, s. 17.
23 Jezuici w Chinach w swoim apostolacie wydawniczym, który odgrywał waż-

ną rolę ewangelizacyjną, napisali wiele książek naukowych (z zakresu matematyki, 
astronomii i techniki) oraz religijnych (traktaty i katechizmy) – por. L. Pfister, Notices 
biographiques…, s. 262-266.
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i  taoizm, za dzieło diabła 24. Nie można krytykować ich za brak roze-
znania w kulturze, w której przyszło im funkcjonować, ponieważ ten 
świat dopiero się dla Europejczyków otwierał. Nie mieli również ana-
litycznych narzędzi, dzięki którym łatwiej byłoby im zrozumieć ów-
czesny chiński model kulturowo-religijny. Również europejskie jezu-
ickie studium filozoficzno-teologiczne z programem Ratio Studiorum, 
chociaż dobre i oryginalne, jak na tamte czasy, nie uwzględniało jednak 
kontekstu kulturowego, psychologicznego, społecznego i historyczne-
go, czyli nie było adekwatne do potrzeb związanych ze zrozumieniem 
teologii objawienia w wymiarze chińskim. 

5.3. Jezuici – prekursorami dialogu międzykulturowego 
i międzyreligijnego

Z współczesnej perspektywy widać, że trudno było wypełniać jezu-
itom misyjne zadanie z powodu nieznajomości języka i symboli kul-
tury chińskiej, a także z uwagi na logiczną przepaść pomiędzy ideami 
a modelami pojmowania oraz między głębokimi wzajemnymi impli-
kacjami filozofii i teologii. Koncepcje teologiczne, które powinny sta-
nowić klucz do ewangelizacji, takie jak „zbawienie”, „wiara”, „łaska”, 
zawierały pewne niejasności – wedle ustaleń dzisiejszej teologii były 
za ciasne. Od strony pneumatologicznej zabrakło rozbudowy teologii 
Ducha Świętego. Wszystko to przyczyniło się do niezrealizowania mi-
sji i późniejszego kryzysu Kościoła misyjnego w Chinach. 
 Olbrzymią siłą jezuitów była duchowość chrześcijańska, szczegól-
nie ignacjańska, która mogła służyć jako pomost w budowaniu dialogu 
z religiami niechrześcijańskimi 25. Jezuici byli przygotowani do dialogu 
znacznie lepiej niż inne zakony. W XVI i XVII wieku na paryskiej Sor-
bonie praktykowane były pewne formy konwersacyjne, które wyrażały 
się w publicznych debatach scholastycznych. Jezuici w Chinach między 
sobą również prowadzili ten rodzaj debat, który ze względu na okolicz-
ności i podejmowane wybory stał się regularną praktyką. W Chinach 
jezuici pracowali na trzech płaszczyznach nawracania: intelektualnej 
(poprzez debaty), religijnej (poprzez katechezę) i moralnej. Przykładem 
wprowadzania tych założeń w życie może być  działalność Alessandra 

24 A. Nicolás, Interreligius Dialogue, The Experience of some Pioneer Jesuits in Asia, 
„The Way” 2011, nr 50/4, s. 8.

25 Tamże, s. 9.
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Valignano, który w wieku 27 lat wstąpił do jezuitów, a w wieku 35 lat 
został wizytatorem misji wschodniej. To on pierwszy doradzał Ricciemu 
i pozostałym jezuitom perfekcyjne opanowanie języka chińskiego, dobre 
zaznajomienie się z kulturą i klasyką chińską. Używając współczesnego 
języka, można by go nazwać człowiekiem z wizją. Najpierw dokładnie 
poznawał zastaną rzeczywistość, następnie szukał punktów wspólnych, 
prowadząc rozważnie dialog. Pod jego wpływem jezuici uczyli się, jak 
umiejętnie ewangelizować w Chinach, będąc z jednej strony elastycz-
nymi i otwartymi (spiritu et corde), a z drugiej wybierając realnie, co słu-
ży bardziej dziełu ewangelizacji (practice). Zastosowano styl ignacjański, 
aby osiągnąć wytyczone cele: widzieć, uczyć się, osądzać, rozeznawać, 
wybierać, decydować – to, co jest najlepsze w danym czasie i miejscu. 
Taki styl wymagał gotowości przyjmowania zmian, akceptacji naniesio-
nych poprawek dostosowanych do powstałych sytuacji. Nowe doświad-
czenia rodziły nowe oczekiwania, stawiane przed jezuitami w chińskiej 
kulturze. Starali się głosić Dobrą Nowinę w sposób jak najbardziej zrozu-
miały dla Chińczyków, ale jednocześnie bez kompromisów, zachowując 
autentyczną wiarę. W filozoficzno-teologicznym myśleniu doświadczy-
li, jak trudno jest prowadzić dialog religijno-kulturowy, ukazując war-
tość prawdy chrześcijaństwa, posługując się nawet chińską historią i kla-
syczną myślą filozoficzną. Katechizm Ricciego, Tianzhu shiyi 天主實意 (O 
prawdziwym znaczeniu Pana Nieba) 26, przyjęty z entuzjazmem w Chinach, 
znalazł się w ogniu krytyki w Europie, ponieważ brak w nim było od-
niesienia do Trójcy Przenajświętszej, Wcielenia i Odkupienia. W tamtym 
czasie intelektualiści europejscy nie rozumieli wysiłku inkulturacyjnego 
Ricciego, ponieważ nie posiadali doświadczenia jezui tów w Chinach, 
przebywających w odmiennych warunkach kulturowych 27. Jezuici byli 
świadomi, że nie sposób pokazać prawdziwej harmonii czy jasnego zro-
zumienia pomiędzy neokonfucjanizmem XVII wieku a chrześcijańską 
wiarą. Powrót Ricciego do korzeni klasyki chińskiej był kanałem, funda-
mentem dla chrześcijańskiej teologii w chińskim wydaniu 28, rodzącym 
nową drogę myśli, zapoczątkowującym prawdziwy dialog inkultura-
cji 29, o jakim wówczas w Kościele nawet nie marzono.  Wprowadzono go 

26 M. Ricci, The True Meaning of the Lord of Heaven…
27 J. Bettray, Die Akkommodationsmethode des P. Matteo Ricci S.J. in China, Roma 

1995, s. 135.
28 Tamże, s. 52.
29 Słowo „dialog”, z greckiego dialogos, chociaż znane już w antycznym świecie 

greckim, to jednak w dokumencie Kościoła po raz pierwszy użyte zostało dopiero 
w encyklice papieża Pawła VI Ecclesia Suam (6 sierpnia 1964).
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i zaczęto o nim oficjalnie mówić dopiero podczas Vaticanum Secundum. 
Pierwsi jezuici w Chinach, poznając kulturę chińską, darzyli ją szacun-
kiem, ponieważ stanowiła dla nich fundament i wartość, na której mogli 
budować dzieło ewangelizacji. Ewangelizowali poprzez kulturę, opie-
rając się na kulturze, ponieważ tylko w taki sposób mogli dokonać in-
kulturacji Ewangelii, stając się pionierami dialogu międzykulturowego 
i dokonując syntezy wartości humanistycznych kultury Państwa Środka 
z Ewangelią 30. Inkulturacja polegała na spotkaniu tych zgoła odmien-
nych tradycji w określonym kontekście społecznym, kulturowym i pań-
stwowym. Dialog jezuitów zakładał stopniowe, uważne poznawanie 
kultury, tradycji, religii oraz mentalności Chińczyków. Spotkania z uczo-
nymi i myślicielami chińskimi otwierały drzwi kolejnych kontaktów, co 
ostatecznie doprowadziło jezuitów do „paszczy smoka” – cesarskiego 
Zakazanego Miasta. Ważną cechą jezuitów była otwartość na głos Boga, 
na wszelkie możliwe nowości, niespodzianki i zaskoczenia. Można 
było się spodziewać oskarżenia o synkretyzm kierowanego do Ricciego 
i jego współbraci. Jednak wpływowi Chińczycy całe to ewangelizacyjne 
przedsięwzięcie generalnie dobrze przyjęli i zaakceptowali.
 Rodzi się pytanie o to, jak można by wyjaśnić postawę jezuitów, się-
gających korzeni kultury chińskiej i opierających swoją działalność na 
międzykulturowym dialogu. Po pierwsze przejawiała się ona w sztu-
ce słuchania, polegającej na inteligentnej i pokornej interpretacji drogi 
spotkania kultur prowadzącej do uznania i doceniania elementów do-
bra w kulturze chińskiej. Jezuici ubogacili kulturę chińską europejską 
kulturą chrześcijańską, ale sami też zostali ubogaceni chińską, nicze-
go przy tym nie tracąc. Zostali obdarzeni szacunkiem ze strony Chiń-
czyków, dostępując rangi mandarynów chińskich. Przede wszystkim 
uczyli się języka i kultury chińskiej 31. Przez swoje postępowanie stali 
się „kamieniem węgielnym” w procesie spotkania kultur. Uczyli się ję-
zyka chińskiego jako ważnego narzędzia komunikacji interpersonalnej 
nie tylko po to, aby mówić, ale przede wszystkim, aby dobrze wsłu-
chiwać się w nową rzeczywistość chińską. I tutaj tkwi sekret  Ricciego 
i wszystkich jezuitów w Chinach: „wsłuchiwanie się w starodawną 
kulturę w celu zdobycia narzędzi do jej zrozumienia” 32.

30 J. Konior, Matteo Ricci SJ 利瑪竇 (1552-1610). Prekursor dialogu międzyreligijnego 
i międzykulturowego, „Nurt SVD” R. 44 (2010), z. 127 (1), s. 201.

31 R. Malek, Aspekty historiografii i postrzegania chrześcijaństwa w Chinach, „Studia 
Bobolanum” 2002, nr 3, s. 92.

32 F. Follo, Matteo Ricci. Przyjaźń i kontakty międzyludzkie, „Chiny Dzisiaj” R. V 
(2010), nr 4, s. 23.
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 Aby zyskać respekt Chińczyków, musieli najpierw respektować sa-
mego cesarza, „Syna Nieba”, jego pekiński dwór, mandarynów i lite-
ratów, całą chińską kulturę. To dawało szansę na zaakceptowanie ich 
przez Chińczyków. Ważnym elementem tego procesu było wybranie 
właściwej drogi, metody postępowania. Wybór konfucjanizmu, jako 
jednego ze sposobów wspomagających głoszenie Ewangelii, okazał się 
nadzwyczaj słuszny, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycz-
nej, przez wcielenie jej w życie. Jezuici zdawali sobie sprawę z tego, że 
aby zasiane ziarno mogło wydać owoce, potrzebne są kontakty, przy-
jaźnie z Chińczykami. Ricci dzięki swojemu dziełu Jiaoyou lun 交友論 
(Esej o przyjaźni, Essay of Friendship) zyskał kredyt zaufania wpływo-
wej klasy uczonych chińskich. Warto zauważyć, że Ricci na przestrzeni 
stu maksym, pomieszczonych w zbiorze, tylko dwa razy użył słowa 
„Bóg”, tj. w maksymie 16. (s. 97) i 56. (s. 113). Odnosząc je do przyjaźni, 
stwierdza że „żaden człowiek nie może do końca wykonać swojego za-
dania, jeśli nie będzie w przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem” 33 
oraz „Bóg dał ludziom parę oczu, parę uszy, parę rąk i nóg po to, aby 
dwóch przyjaciół mogło sobie wzajemnie pomagać. Tylko ta droga 
prowadzi do sukcesu i całkowitego wykonania zadania” 34. Prawdziwa 
przyjaźń możliwa jest tylko pomiędzy ludźmi, którzy kochają cnoty, 
ponieważ w sobie są obecni tak, jak jedna dusza w dwóch. To jest vera 
amicitia – prawdziwa przyjaźń, a „przyjaciel jest drugim ja”, di er wo 
第二我 35. Chiński znak określający przyjaciela oznacza podobieństwo. 
Pięknie oddaje tę myśl aforyzm 16. z Eseju o przyjaźni: „Jeśli przyjaciele 
są podobni do siebie w dążeniu do cnoty, to przyjaźń się utrzyma”. 
 Znak, który w języku chińskim oznacza przyjaciela (you), składa 
się z dwóch elementów, 又又, oznaczających ‘tak, jak’, tzn. ‘on winien 
być taki, jak ja, a ja – taki, jak on’ 36. Przyjaźń według starożytnej mą-
drości chińskiej „czyni dobro, podtrzymuje ludzkie cnoty, podnosi 
z upadków i dzieli bogactwa” 37. Maksymy w Eseju o przyjaźni Ricci 
opatrzył komentarzami, np.: „Jeżeli nie masz wyjątkowych nieprzyja-
ciół, aby Cię upominali, musisz mieć wspaniałych przyjaciół, aby cię 

33 M. Ricci, On Friendship…, s. 97. Zob. więcej: J. Konior, Recenzja książki: M. Ric-
ci, On Friendship…, „Nurt SVD” R. 44 (2010), z. 127 (1), s. 337-339.

34 Tamże, s. 113.
35 Tamże, s. 27.
36 Tamże, s. 97. Zob. także: R. Malek, Matteo Ricci SJ (1552-1610) i jego aforyzmy 

o przyjaźni…, s. 26.
37 Tamże, s. 37.
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podtrzymywali” 38 albo „Harmonia przyjaciół jest jak muzyka. Niezgo-
da nieprzyjaciół jest jak hałas” 39. Swoim dziełem Ricci pod koniec XVI 
wieku wzbogacił piśmiennictwo chińskie o traktat, który przybliżał 
mieszkańcom Państwa Środka poglądy na temat przyjaźni starożyt-
nych filozofów greckich i rzymskich, a także myślicieli chrześcijań-
skich. Ze zbioru tego dowiadujemy się, że przyjaciel jest drugą połową 
człowieka, a przyjaźń definiuje się jako dwie spotykające się ręce, któ-
re nie mogą się bez siebie obejść; przyjaźń zakłada pomnażanie do-
bra. Przyjaciele dokonują tego, stając się współpracownikami w dziele 
stworzenia. Dla chrześcijan prawdziwym przyjacielem jest Chrystus. 
 Uwzględnienie chińskich poglądów na temat przyjaźni podczas 
pisania Eseju… było bardzo dobrym posunięciem taktycznym, dzięki 
któremu Ricci zyskał większe poważanie. Analiza tego dzieła pokazu-
je, że zarówno w kulturze europejskiej, jak i chińskiej istnieje zbieżność 
w dziedzinie prawd podstawowych. Można w nim również widzieć 
początek fascynującego dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem, 
który powinien być zbudowany na solidnym fundamencie wzajem-
nego poznania, szacunku i obopólnej przyjaźni. Za pomocą przyjaźni 
może się dokonać przemiana i odnowa świata, także kultury europej-
skiej i chińskiej. W kulturze europejskiej nie odbędzie się to bez po-
wrotu do korzeni greckich, rzymskich oraz judaistycznych, natomiast 
w kulturze chińskiej – bez odwołania się głównie do konfucjanizmu 
i taoizmu. 

5.4. Praca jezuitów na niwie kulturalnej i naukowej

Jezuici, na czele z Matteo Riccim, od momentu przyjazdu do Chin 
przyczynili się w dużym stopniu do rozwoju kultury 40 i nauki chiń-
skiej w czterech zasadniczych dziedzinach, jakimi były astronomia, 
matematyka, geografia i nauki humanistyczne. 
 A s t r o n o m i a. Wiedza astronomiczna jezuitów – M. Ricciego, 
J. Schrecka, M. Smoguleckiego, J.A. Schalla i innych – umożliwiła zbu-
dowanie obserwatorium astronomicznego na dworze cesarskim w Pe-
kinie i skonstruowanie kilkunastu instrumentów astronomicznych. 
Dzięki nim badacze z Towarzystwa Jezusowego byli w stanie obliczać 

38 Tamże, s. 91.
39 Tamże, s. 93.
40 F. Follo, Matteo Ricci. Przyjaźń i kontakty międzyludzkie…, s. 26.
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zaćmienia słońca oraz skorygować kalendarz chiński. Obliczenia jezui-
tów przyczyniły się do kontroli prac rolniczych, dzięki czemu umocni-
li swoją pozycję na dworze cesarskim. Po śmierci Shrecka Shall został 
dyrektorem Biura Matematyczno-Astronomicznego, które funkcjono-
wało aż do kasaty zakonu w roku 1773 41. 
 M a t e m a t y k a. Jezuici, wyedukowani w Europie w zakresie ma-
tematyki i geometrii euklidesowej, zapoznali Chińczyków z teoriami 
znanego matematyka Krzysztofa Claviusa (1537-1612). Niewątpliwe 
duży wkład w te edukacyjne działania miał Smogulecki. Poprzez po-
łączenie chińskiego i europejskiego dorobku odrodziły się w Chinach 
tradycje naukowe. Nauka była jednym z największych darów przy-
wiezionych przez jezuitów z Europy do Chin 42. 
 G e o g r a f i a. Ricci jako pierwszy kartograf europejski zaprezento-
wał geograficzną mapę świata zhonguo ditu 中國地圖. Wykorzystane 
na mapie fizycznej i politycznej świata określenia chińskie stanowiły 
swego rodzaju nowość. Wprowadzone przez Ricciego niektóre nazwy 
geograficzne do dzisiaj używane są w języku chińskim. Z pewnością 
zasługi na tym polu miał również nasz polski jezuita M. Boym 
oraz inni astronomowie jezuiccy działający na dworze cesarskim: 
J. Schreck (1562-1633), N. Longobardi (1565-1655), G. Rho (1592-1638) 
oraz A. Schall (1592-1666), który został głównym dyrektorem 
Obserwatorium Astronomicznego w Pekinie 43. 
 N a u k i  h u m a n i s t y c z n e. W tej dziedzinie istotne znaczenie 
miał omawiany wcześniej Esej o przyjaźni (You yi lun 交友論) M. Ric-
ciego, w którym ukazana została zachodnia, klasyczna tradycja skon-
frontowana z pojmowaniem tej wartości w kulturze chińskiej. Ricci 
wraz z jezuitą Michaelem Ruggierim (1543-1607) opracował model 
transkrypcji znaków chińskich na alfabet łaciński. To właśnie ci jezu-
ici jako pierwsi przybyli do Makao ok. 1580 r., a następnie, posiadł-
szy dzięki solidnym studiom znajomość języka chińskiego, dotarli do 
Kantonu w 1582 r. i otrzymali pozwolenie na pobyt w tym mieście od 
gubernatora dwóch prowincji – Guandong 關東 (Wielki Wschód) oraz 
Guangxi 廣西 (Wielki Zachód). Gubernator był przekonany, że przyj-
muje mnichów buddyjskich, ponieważ mieli ogolone głowy. Jednak 

41 C. von Collani, Johann Adam Schall von Bell und die Naturwissenschaften in China, 
„Verbum SVD” 1992, nr 33, s. 25-39.

42 V. Shen, Generosity towards the Other. Matteo Ricci’s Strategy of Strangification in 
China. W: Contextualization of Christianity in China…, s. 53-57.

43 C. von Collani, Chine, ciel et terre. 5000 and d’inventions et de découvertes,  Bruxelles 
1988, s. 110-115.
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 dozorca domu, w  którym mieszkali obaj misjonarze, zrozumiał ich na-
ukę chrześcijańską i wystawił ołtarz ku czci Tianzhu 天主 – Pana Nieba. 
Tytuł ten przejęli później katolicy na określenie Boga w języku chińskim. 
Chińczycy już wcześniej czcili niebo, będące gwarantem harmonii 
między sferą transcendentną i ziemską. Nauka jezuitów polegała na 
przedstawieniu im prawdziwego Pana Nieba i Ziemi, praprzyczynę 
wszystkiego, w taki sposób, aby kult Pana Nieba wyparł wiarę 
w przesądy 44. Poszukiwali dowodów potwierdzających monoteizm 
w Chinach, m.in. w Book o Documents oraz w Book of Songs umieszczone 
zostały przykłady opisujące, jak Bóg objawił się pod imieniem Tian 
(Niebo) oraz Shangdi (Pan Nieba i Ziemi) 45. Taka egzemplifikacja 
zwiazana była z tym, że Chińczycy przestawali rozumieć starożytne 
pisma 46, jezuici natomiast chcieli, aby chrześcijaństwo było światłem 
rozjaśniającym starożytną mądrość chińską. 
 Ewangelizacyjna metoda jezuicka w Chinach polegała na poszuki-
waniu kulturowych europejsko-chińskich punktów wspólnych. Bazą 
tych działań było odwołanie się do intelektu, stanowiącego podstawę 
dialogu kulturowego, tak przecież istotnego dla polityki, życia społecz-
nego i religijnego 47. Niewątpliwe humanizm jezuitów oraz ich przy-
jaźń z uczonymi na dworze dynastii Ming, jak np. Ricciego z kancle-
rzem i uczonym Xu Guangqi 徐光启 (1562-1633), stanowi wymowne 
świadectwo pracy nad budowaniem zdrowej relacji między kulturami, 
respektującej zastane i niezmienne różnice kontekstów historycznych, 
politycznych i religijnych. Taką postawę można uznać za wzorcową 

44 J. Charbonnier, Życie Kościoła w prowincji Guandong, „Chiny Dzisiaj” R. VI 
(2011), nr 2-3, s. 40-41. Wiara w przesądy zawsze była w Chinach obecna i nadal 
pozostaje żywa.

45 M. Ricci, The true Meaning of the Lord of Heaven…, s. 107.
46 C. von Collani, From Accomodation to Chinese Theology…, s. 23.
47 Jezuici zaprezentowali w Chinach różne nauki, w tym medycynę europejską – 

por. L. Fu, Medical misssionaries to China: The Jesuits, „Journal of Medical Biography” 
2011, nr 19.2, s. 73-79: „The 15th and 16th centuries saw a religious revival in Euro-
peand an increased interest in church missions. With geographicaldiscoveries sup-
ported by strong monarchies in Spain, Portugaland later France, Catholic missions 
and in particular the Societyof Jesus resumed the spread of Christianity to China. 
Convincedthat it was wise policy to address themselves to the most influentialup-
per classes, the Jesuits under the leadership of Father MatteoRicci became friendly 
with the aristocrats and the intelligentsia. The Jesuits introduced Western scientific 
ideas into China andeven practised medicine. Between periods of adversity and per-
secutions, Chinese emperors who valued them for their scientific expertisegenerally 
tolerated their missionary activities. Any lastinginfluence on Chinese culture was 
limited” – ze wstępu.
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i także współcześnie wartą naśladowania. Kulturoznawcy, orientaliści 
i pasjonaci kultury chińskiej mogą wiele nauczyć się od pierwszych 
jezuitów w kwestii zmniejszania dystansu między Wschodem i Zacho-
dem, wychodząc poza różnice społeczno-polityczno-religijne. 
 Ważnym aspektem ewangelizacyjnej pracy jezuitów było „odczy-
tanie” Ewangelii z perspektywy chińskiej. Polegało to na tym, że nie 
tłumaczono dosłownie tekstu, ale odpowiednio go interpretowano za 
pomocą pojęć starożytnej kultury chińskiej. Jak na tamte czasy była 
to zupełna nowość w sposobie przekazywania treści ewangelicznych. 
Odpowiednie i umiejętne wyrażenie wiary chrześcijańskiej i rozumie-
nie Biblii za pomocą ideogramów chińskich było dla Europejczyków 
wychowanych na zupełnie innym alfabecie bardzo trudnym zada-
niem. Pomimo dużych różnic wynikających z odmienności chińskiej 
kultury Dobra Nowina została przez nią przyjęta. Może w inny sposób 
niż ten, który jest typowy dla kultury zachodniej, ale z zachowaniem 
istoty ewangelicznego przesłania. Wynika to z wiary, że Duch Święty 
otwiera serca i umysły przedstawicieli innych kultur i czyni je wrażli-
wymi na Słowo Boże. Niewątpliwe wartością Ewangelii jest ubogace-
nie każdej kultury poprzez wniesienie do niej chrześcijańskich wartości 
duchowych. Zasługą jezuitów było wprowadzenie religii chrześci-
jańskiej w obszar kultury chińskiej. Ich działania podyktowane były 
także zaleceniami Chrystusa dotyczącymi powszechności jego nauki. 
Oznacza to, że żadna kultura, w tym także zachodnia (europejska), nie 
ma chrześcijaństwa „na wyłączność”, tylko dla siebie. Istotą ewange-
lizacji jest wielokulturowość, prowadząca do ubogacenia obrazu Boga 
w człowieku, który jest podmiotem kultury. Człowiek wierzący pro-
wadzi nieustanny dialog ze Słowem Bożym, sobą samym i innymi. 
Chrześcijanie odnawiają każdą kulturę poprzez największe przykaza-
nie: miłości Boga i bliźniego. W drugim człowieku, przez jego miłość, 
odnajdują prawdę o sobie samych, o byciu stworzonymi na obraz i po-
dobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26). Inkulturacja w rozumieniu jezuitów 
polega na dostosowaniu się do aktualnego czasu i realiów wielokultu-
rowości. W przypadku kontaktów Zachodu ze Wschodem europejskie 
„ja” zostaje podczas spotkania z Chińczykami wycofane, zgodnie ze 
wschodnim prymatem grupy społecznej nad jednostką. Jezuici już na 
samym początku swojej misji zrozumieli, że do spotkania nie popro-
wadzi ekspansjonistyczny prozelityzm, ale przedstawianie Dobrej No-
winy jako propozycji religijnej – swoiste zaproszenie do innej kultury. 
Spotkanie kultur zakłada równorzędność partnerów dialogu bez na-
rzucania przemocy ucywilizowania i przyjęcia chrześcijaństwa na siłę, 
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czy w imię Boże 48. Dlatego wszelka krytyka obcych kultur jest nie do 
zaakceptowania w chrześcijaństwie – tak jak nie ma miłości bez pozna-
nia, tak nie ma poznania danej kultury bez ukochania jej. Słuszne wy-
daje się zalecenie Kongregacji Ewangelizacji Narodów z 1650 r. nakazujące 
misjonarzom, aby nie zmuszali ludności miejscowej do zmian zwycza-
jów kulturowych, „o ile nie są sprzeczne z moralnością i religią” 49. 
 Dialog kultur i religii zakłada poszukiwanie prawdy, będącej spo-
iwem jedności. Zarówno sceptycyzm, jak i pragmatyzm nie staną się 
czynnikiem łączenia. Przyjęcie takich postaw jest wyrazem poparcia 
dla ideologii komunistycznej. Wyjście ze stereotypów i ciasnoty umy-
słowej pomaga w pojmowaniu prawdy, uczy aktywnego wsłuchiwa-
nia się w siebie samego i drugiego człowieka, głębszego zrozumienia 
go i poznawania sposobów dochodzenia do prawdy, którą w całości, 
ostatecznie zna tylko Bóg. Człowiek jako homo viator jest pielgrzymem 
w drodze, uczy się nieustannie drogi do Boga. Inne kultury i religie 
również posiadają prawdę, którą poprzez poszukiwanie, należy po-
znać, ale nie przyjmować bezkrytycznie, ponieważ prawda jest funda-
mentem miłości, a umiłowanie prawdy – jej mocą. Tę drogocenną perłę 
prawdy religia chrześcijańska powinna zachować, nie odcinając nigdy 
człowieka od jej korzeni, ale też w jakiejkolwiek pracy misyjnej nie 
powinno mieć miejsca pokazywanie wyższości europejskiej kultury 
chrześcijańskiej. Podważanie zasadności innych religii bez dogłębnej 
ich znajomości podobne jest do krytyki religii w Starym Testamencie. 
 Przy tej okazji warto odnieść się do dokonanego przez Karla  Bartha 
rozróżnienia religii i wiary w chrześcijaństwie. Badacz ów postrzega 
wiarę jako czynnik pozytywny, religię zaś – jako negatywny. Takie sta-
nowisko nie jest słuszne. Nie ma wiary bez religii, ponieważ stano-
wi ona istotną część i utożsamia się z naturą wiary chrześcijańskiej, 
a w naturze wiary chrześcijańskiej leży to, że jest ona religią. Należy 
jednak przyznać rację Barthowi, że religia chrześcijańska może zostać 
wypaczona i przeobrażona w zabobon. Dlatego wymaga nieustanne-
go oczyszczania, konfrontacji z prawdą oraz dialogu z innymi religia-
mi. Misje i dialog nigdy się nie wykluczają, ale wzajemnie uzupełnia-
ją. Dialog służy poszukiwaniu i znajdowaniu prawdy. W przeciwnym 
 razie mija się z celem. Głoszenie Dobrej Nowiny nie może odbywać się 

48 W.R. Shenk, The Training of Missiologists for Western Culture. W: Missiological Ed-
ucation for the 21st Century, red. J.D. Woodberry, C.V. Engen, E.J. Elliston, New York 
1996, s. 83-90.

49 F. Follo, Matteo Ricci. Przyjaźń i kontakty międzyludzkie…, s. 25.
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bez dialogu. Dialog odsłania ukrytą głębię, co pięknie wyraził Mikołaj 
Kuzańczyk (1401-1464) jako życzenie i nadzieję, podkreślając swoją wi-
zję niebiańskiego soboru: „dialog międzyreligijny i międzykulturowy 
powinien być słuchaniem Logosu, który uczy nas jedności wbrew na-
szym podziałom” 50. 
 Jak zostało wyżej powiedziane, prawda w dialogu religijnym i kul-
turowym jest warunkiem niezbędnym. Misją jezuitów było poszukiwa-
nie prawdy, „aby wszyscy ludzie doszli do poznania Prawdy” (1 Tm 
2, 4) – tej „odwiecznej”, czyli Jezusa Chrystusa. Jezuici od początku po-
wstania zakonu nie bali się innych religii i kultur. Wyjeżdżając na mi-
sje zamorskie, już pod koniec XVI wieku konfrontowali się z wielością 
doktryn religijnych. Ugruntowani w wierze chrześcijańskiej, spotykali 
inne, nieznane wizje świata, akceptowali en bloc systemy religijne – ta-
kie na przykład, jak buddyzm, taoizm czy konfucjanizm w Chinach – 
zastanawiając się nad nimi i szukając punktów wspólnych w celu 
prowadzenia twórczego dialogu i dzielenia się nie tylko prawdami 
wiary, ale i życiem wiary. Ostatecznie wszystko odnosili do Jezusa, 
mówiącego o sobie jako o Prawdzie, do Odwiecznego Logosu, w któ-
rym „zamieszkała Pełnia Bóstwa”(por. Kol 2, 9), a w którym „ukryte 
są wszystkie skarby mądrości”(por. Kol 2, 3) – zgodnie z zasadą teo-
logiczną w chrześcijaństwie Deus semper maior (Bóg zawsze większy). 
Swoim życiem wyrażali prawdę miłości Boga do człowieka, która nie 
da się ująć w racjonalne teologiczne doktryny, a która wyraża szaleń-
stwo i odrzucenie przez „mądrych tego świata” (por. 1 Kor 1, 23). Byli 
świadkami, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem Wszechświata i po-
zostaje z nami „po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). 
W aspekcie ludzkim, religijnym i naukowym kierowali się przejrzy-
stością oraz zasadami ewangelicznymi i pragnieniem, aby Chińczy-
cy poznali Chrystusa w wymiarze religijnym (serce), intelektualnym 
(umysł) i stylu życia (moralność). Niekwestionowana akceptacja, jaką 
cieszyli się jezuici ze strony mandarynów, a nawet cesarzy i dworu 
cesarskiego, pozwoliła im na chrystianizację Państwa Środka. Uży-
cie przez jezuitów „zbawczego dialogu” 51, wyrażającego się w dyna-
micznej postawie i otwarciu na Chińczyków, przyniosło obu stronom 
wzajemną wymianę darów duchowych i intelektualnych. Prowadze-
nie takiego dialogu wymagało najpierw przygotowania go, poprzez 

50 Tamże, s. 26.
51 Jeśli można użyć takiego terminu, zaczerpniętego z pism Jana Pawła II – por. 

Jan Paweł II, Redemptoris Missio, Watykan 1990, nr 12.
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uważne studia i obserwację, a nie przez bezpośrednie przekazywanie 
„europejskiej prawdy” zdobytej tylko na uniwersytetach Starego Kon-
tynentu. Równie ważne była zasada ignacjańska, aby dla tych, do któ-
rych jest się wysłanym, być godnym zaufania i postępować wobec nich 
sprawiedliwie. W swojej książce The true Meaning of the Lord of Heaven 
Ricci napisał: 

Będzie lepiej odrzucić nauczanie buddyjskie i taoistyczne, aniżeli ich nie-
nawidzić, oraz będzie lepiej używać jasnych racji, aniżeli odrzucać je z wie-
loma słowami… przecież jesteśmy wszyscy braćmi 52.

Ricci i inni jezuici umiejętnie podchodzili do dialogu, wykazując się 
dyplomacją, pewnym dystansem i nigdy nie obrażając Chińczyków. 
Ignacjańska duchowość pomagała im w rozeznawaniu antycznych 
wartości, tradycji i rytuałów chińskich, a z drugiej strony – w zacho-
waniu wierności dogmatom chrześcijańskim. Jezuici zadawali pytania 
o ziarna dobra w religiach chińskich, o odkrywanie obecności Boga 
działającego w tych ludziach, w kulturze i religiach Chin. Jest to zgod-
ne z duchem Ignacego Loyoli: „znajdować Boga we wszystkich rze-
czach, a wszystkie rzeczy w Bogu”. Chodziło o odnajdywanie Boga „tu 
i teraz” poprzez kontakt z rzeczywistością chińską, dostrzeżenie Boga, 
który „działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych 
na obliczu ziemi” 53. Loyola, który wpłynął i nadal wpływa na dzieje 
Kościoła, miał świadomość, że jezuita uformowany powinien być con-
templativus in actione i actione in contemplativus, nastawiony na czynną 
i pokorną służbą. Kontemplacja dotyczyła wymiaru głębokiej modli-
twy, a jednocześnie rozważnego, ale konkretnego zaangażowania się 
w sprawy tego świata, zgodnie z celem wytyczonym sobie przez za-
łożyciela Towarzystwa Jezusowego i zaleconym naśladowcom jego 
postawy: „abym w pełni przejęty wdzięcznością mógł we wszystkim 
miłować jego Boski Majestat i służyć Mu” 54. Jezuici, mając doświadcze-
nie Ćwiczeń duchownych, byli skutecznym narzędziem w dziele ewan-
gelizacji Chin. Zanim rozpoczęli konkretne działania, preludium ich 
czynów stanowiła modlitwa oraz rozeznanie, zarówno indywidualne, 
jak i wspólnotowe, zorientowane na to, aby przewidywać i rozum-
nie postępować 55. Wyraża to modlitwa Loyoli o czystą i dobrą służbę, 

52 M. Ricci, The True Meaning of the Lord of Heaven…, s. 101.
53 ĆD, nr 236.
54 Tamże, nr 233.
55 M.A. Nourse, Dzieje 400. 000. 000 narodu…, s. 126-127.
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rozpoczynająca każdą ignacjańską medytację: „Prosić Boga, Pana na-
szego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane 
w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu” 56. Wyda-
je się, że ewangelizacja stałaby się owocniejsza, gdyby ówczesna teolo-
gia była bardziej otwarta na dialog w azjatyckim sposobie myślenia 57, 
że Jezus jest „Drogą” i „Słowem Życia” (por. 1 J 1, 1) również chińskiej 
Drogi – dao 道 58. Jak zauważa japoński teolog Kakichi Kadowaki, dla 
którego dao jest wcielonym Bogiem, „uznajemy w nim stwórcę wszyst-
kich rzeczy i podstawową siłę stojącą za historią i człowiekiem, a jed-
nocześnie główny cel człowieka jako bytu w drodze” 59. Droga dotyczy 
ludzkiej egzystencji i każdego człowieka zarówno w praktyce religij-
no-kultycznej, jak i w sztuce, mądrości i refleksyjnym spojrzeniu na 
życie. Natomiast z punktu widzenia Martina Heideggera (1889-1976), 
fenomenologa niemieckiego, który dosyć dobrze rozumiał taoizm, 
„w pojęciu droga (dao) kryje się tajemnica wszystkich tajemnic myślą-
cego mówienia, jeśli pozwolimy tym nazwom wrócić do ich niewysło-
wioności – o ile jesteśmy zdolni pozwolić” 60. 
 Chociaż Jezus był Azjatą, to jednak nie był Chińczykiem. Głos Je-
zusa nie był głosem z Chin. Nie można postawić znaku równości mię-
dzy kulturą chińską (z humanitatis cultus), poprzez pryzmat konfu-
cjanizmu, taoizmu czy buddyzmu, a kulturą chrześcijańską. Pomimo 
niektórych podobieństw (np. etyka konfucjańska a Ewangelia, Deka-
log od IV od X przykazania) widoczne są napięcia kulturowe w hi-
storii chrześcijaństwa w Chinach (różnice dogmatu chrześcijańskiego 
i kultury chińskiej), chociaż nie było tu Kanonu Pism, dogmatu uni-
wersalnego, wojen religijnych czy wypraw krzyżowych. Pisze o tym 

56 ĆD, nr 46.
57 B. Whyte, Unfinished Encounter: China and Christianity, London 1998, s. 74.
58 L.X. Feng, Dao yi Yan, Szanghai 1966. Książka Fenga jest swoistym studium 

interkulturowym, poświęconym kulturom chińskiej i chrześcijańskiej. Dla konfucja-
nistów i taoistów Droga 道 (określenie istoty najwyższej) stanowi esencję kultury 
chińskiej. W dokumencie o dialogu międzyreligijnym, opublikowanym przez Fede-
rację Konferencji Biskupów Azjatyckich (FABC) w kwietniu 1996 r., stwierdza się, 
że „Dao jest doskonałą harmonią i być może najlepszym symbolem zjednoczenia sił 
yin-yang. Dao jest również w stanie ukazać Boga chrześcijańskiego, który jest jedno-
cześnie ukryty, objawiony, czynny i powściągliwy, transcendentny i immanentny” – 
zob. R. Malek, Elementarz chiński (6). Dao, Logos i Słowo „Chiny Dzisiaj” R. V (2010), 
nr 4, s. 34. Zob. także: P. Citati, Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, tłum. 
J. Ugniewska, Warszawa 2003, s. 137-171.

59 Cyt. za: R. Malek, Elementarz chiński…, s. 34.
60 Tamże, s. 34. Zob. także: M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1959, 

s. 198.
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konfucjański myśliciel Liang Shuming: „Chińczycy nigdy nie myśleli 
oddać cesarzowi tego, co do niego należy, ani Bogu tego, co do Boga 
należy” 61. Zauważalna jest jednak ogólna akceptacja kultury chrześ-
cijańskiej w Chinach, wyrażająca się w relacji między człowiekiem 
a Bogiem, jako dei cultus, która jest wydarzeniem, sposobem wejścia 
sacrum w historię i kulturę Chin, żywego Logosu (Verbum), który sta-
je się „Ciałem” (por. J 1, 1) – Yan 言. Zarówno religia chrześcijańska, 
jak i konfucjanizm, taoizm i buddyzm, mają swoją odrębną strukturę 
i koncepcję (z uwzględnieniem różnic filozoficzno-teologicznych), 
pomiędzy którymi nie sposób dokonać syntezy. Nie do pogodzenia 
z żadnym chińskim systemem filozoficzno-religijnym wydają się 
chociażby oczywiste dla chrześcijan prawdy, zawarte w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego, takie jak: 

Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bo-
giem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowie-
kiem (KKK, nr 464),

Kościół wyznaje w ten sposób, że Jesus jest niepodzielnie prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, 
który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bo-
giem, naszym Panem (KKK nr 469)

czy „Chrystus ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale 
zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego” (KKK, nr 481). Jezus Chrystus, 
jako jedyny Zbawiciel, jest fundamentem wiary chrześcijańskiej, 
dlatego też ewangelizacja w Chinach opierała się na Jezusie, który 
był w reakcjach Chińczyków przyjmowany pozytywnie (konwertyci) 
lub negatywnie (oponenci) 62. Dla Chińczyków wiele dogmatów wiary 
chrześcijańskiej było niezrozumiałych, na przykład Wcielenie – dla 
Chińczyków było niepojęte, jak Tianzhu 63 天主, Pan Niebios, mógł się 

61 M. Masson, Quelle présence des religions en Chine? W: Le dialogue interreligieux – le 
christianisme face aux autres traditions, red. F. Bousquet i H. de la Hougue, cykl: Confu-
cianisme, Taoïsme, Religionschinoises, Bouddhisme, Christianisme et culture chinoise, seria: 
Théologie à l’université, Institut Catholique de Paris 2009, s. 117-146.

62 The Chinese face of Jesus Christ, t. I-IIIb, red. R. Malek, Sankt Augustin, Nettetal 
2001-2006.

63 W Chinach w epoce Zhou 周 (1000-221 p.n.e.) pojawił się termin tian 天, ozna-
czający ‘bóstwo nieba’, który stał się następnie abstrakcyjnym pojęciem konfucjań-
skim na określenie istoty najwyższej jako źródła wszechświata. Niebo nie było stwo-
rzycielem, tylko zasadą ładu kosmicznego, najwyższą normą etyczną, podstawą 
nakazu nieba tianming 天命. Dla konfucjanistów niebo jest „nieosobową hierofanią 
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stać człowiekiem, pozostając jednocześnie Bogiem, czyli jedną osobą 
z naturą boską i ludzką zarazem, oraz jak Bóg może być obecny 
w trzech osobach 64. Niezrozumiała dla obywateli Państwa Środka była 
także śmierć krzyżowa Jezusa, Zbawiciela świata, z punktu widzenia 
ich tradycji i religii właściwie nie do przyjęcia 65. Przetransferowanie 
na grunt chiński koncepcji judeo-chrześcijańskich z pojęciami osoby 66, 
materii i ducha, ciała i duszy 67 wymagało osobnej terminologii oraz 
interpretacji z uwagi na dokonywany skok teologiczny. Rodziło 
to oczywiście konflikt między kulturą chrześcijańską i chińską 68, 
wynikający z zasadniczych różnic w kategoriach myślenia Europy 
i Chin 69, a polegający na specyficznym napięciu pomiędzy religią 
i kulturą, monoteizmem i politeizmem, transcendencją i immanencją 70. 
 Przedstawione powyższe trudności w zakresie terminologii oraz 
interpretacji teologicznej kładły się cieniem na gotowości Chińczyków 
do przyjęcia nowego dla nich sposobu myślenia. Z chrześcijańskiego 
punktu widzenia Bóg jest Bogiem zawsze wolnym w działaniu, źród-
łem i dawcą życia, dającym światło i otwierającym nowe ścieżki. Dla 
Ignacego z Loyoli Jezus jest modelem w misji i dialogu, dlatego Ignacy 

boskości (ale nie sacrum)” – zob. R. Malek, Niebo. W: F. König, H. Waldenfels, Leksy-
kon religii, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1997, s. 283. Zob. także: R. Malek, Elementy 
chińskiego kontekstu chrystologii. W: Chrystologia chińska…, s. 12.

64 P.L. Kwok, Das chinesische nichtchristliche Christusverständnis, „Concilium” R. 29 
(1993), nr 2, s. 114-122.

65 Zob. L. Buglio, Jesus in Budeyi Bian. W: The Chinese face of Jesus Christ…, t. II, 
s. 773 i 774-790.

66 W Chinach przedbudyjskich (do I w. n.e.) brakowało pojęcia osoby (persona). 
Chińczycy zawdzięczają je dopiero wpływowi buddyjskiemu i zachodniej myśli 
chrześcijańskiej (od XVI w.), kiedy to ukonstytuowały się pojęcia weige i renge ozna-
czające ‘osobę’. Koncepcja człowieka powstała bez specjalnego wpływu myśli reli-
gijnej. Człowiek jest mikrokosmosem łączącym w sobie naturę xing 性 nieba i ziemi, 
gdzie od ziemi otrzymuje swoją „krew” (ciało), a od nieba – „oddech” (ducha qi 氣). 
Termin xing 性 jest przez filozofów chińskich z czasów od dynastii Zhou do dynastii 
Tang (XI w. – 221 r. p.n.e.) używany na określenie życia – por. R. Malek, Elementy 
chińskiego kontekstu chrystologii…, s. 16 i 30.

67 W przekonaniu Chińczyków człowiek nie był istotą składającą się z duszy i cia-
ła. Rozumiany był jako „kontinuum pneumatyczne”, „kontinuum między niebem 
i ziemią” – por. R. Malek, Elementy chińskiego kontekstu chrystologii…, s. 16.

68 Zob. P. Welte, Schwerpunkt des theologischen Denkens im Kontext der chinesischen 
Kultur, „Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft” R. 65 (1981), nr 3, 
s. 161-172.

69 Zob. m.in.: H. Waldenfels, Faszination des Buddhismus. Zum christich-buddhistis-
chen Dialog, Mainz 1982.

70 V. Shen, Generosity towards the Other…, s. 61.
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prosi jezuitów o bliską relację z Nim 71. Jezuici darzyli szacunkiem kul-
turę chińską. Wierzyli, że Chińczycy przyjmą chrześcijaństwo, jeżeli 
udowodni się im, że antyczny konfucjanizm i chrześcijaństwo osadzają 
się na takich samych pryncypiach. W rzeczywistości chrześcijaństwo 
jest dopełnieniem konfucjanizmu, przynoszącym prawdziwy klucz do 
kanonicznych chińskich ksiąg, takich jak Yijing, Shujing, Shiji 72 i innych. 
 Jezuici byli również uważnymi słuchaczami i pokornymi obserwa-
torami, rozeznającymi znaki obecności działającego Boga w różnorod-
nych sposobach i formułach – zgodnie ze słowami listu do Hebrajczy-
ków: „Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał dawniej do 
przodków przez proroków” (Hbr 1, 1). Ponieważ język religijny ma 
wartość przybliżoną (Benedykt XVI), dlatego nie sposób wyrazić ta-
jemnicy Boga – pozostaje nam zatem milczenie (non ut explicetur, sed ne 
taceretur). 
 Jezuici, bazując m.in. na Ćwiczeniach duchownych Ignacego z Loyoli, 
rozeznawali słowa mówione i pisane, koncepcje, style życia, homilie, 
pastoralne metody. Nie kierowali się tylko teologicznymi poglądami. 
Ważne dla nich było uchwycenie tradycji chińskiej z systemami wie-
rzeń oraz ich wpływu na sposób myślenia i system wartości Chiń-
czyków. Czynili to bez uprzedzeń i lęków, bez ducha współzawodni-
ctwa i zazdrości – według zasady ewangelicznej: „Rozpoznacie ich po 
owocach” (Mt 16, 7). Faktem jest, że jezuici Valignano, Ricci i inni byli 
oskarżani o synkretyzm 73, a nawet stawiano im poważniejsze zarzu-
ty. Prowadzony przez nich dialog kulturowo-religijny zakładał takie 
ryzyko – jest ono zawsze związane z otwartością. Mimo tych niebez-
pieczeństw, idąc za radą św. Pawła „Wszystko badajcie! Trzymajcie się 
tego, co dobre” (1 Tes 5, 21), nie można zostawić pola eksperymentu 
i rozeznawania strategii ewangelizacyjnej, które pozostają kluczowe 
dla nowej misji, aż do czasu, kiedy wspólnota wiary w swojej decyzyj-
ności zaakceptuje lub odrzuci wysiłki na rzecz spotkań i dialogu. Nie 
można bowiem ustawać w budowaniu wspólnoty. Od strony chrześ-
cijańskiej istotne powinno być przedstawienie prawd wiary – zgod-
nie z nauczaniem Kościoła. Rozeznanie zakłada również fleksybilność 
i zdolność samokrytycyzmu, umiejętność dokonywania przeglądu 

71 A. Nicolás, Interreligius Dialogue…, s. 28.
72 D.E. Mungello, A Study of the Prefaces to Philippe Couplet’s, Tabula Chronologica 

Monarchiae Sinicae (1686). W: Philippe Couplet S. J. (1623-1693). The Man who brought 
China to Europe, red. J. Heyndrickx, Monumenta Serica XXII, Sankt Augustin, Net-
tetal 1990, s. 183-199.

73 A. Nicolás, Interreligius Dialogue…, s. 29.
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myślowego przez pryzmat nowych odkryć. W prowadzonym przez je-
zuitów dialogu udało się uniknąć przedstawienia chrześcijaństwa jako 
religii atakującej tradycję i religie chińskie, co byłoby negatywnym śla-
dem obecności i odbierane byłoby przez Chińczyków jako niezagojona 
rana. 
 Należy zaznaczyć, że misjonarze jezuiccy przyczynili się do powsta-
nia teologii misyjnej, zostawiając nowy paradygmat ewangelizacyjny. 
W nim poprzez dialog kulturowo-religijny, w problematyce dialogicz-
nego dyskursu Kościoła z religiami chińskimi 74, zrodziły się dwa waż-
ne wymiary ewangelizacji, istotne również z perspektywy współczes-
nego Kościoła. Pierwszy – to doświadczenie komunikowania się z obcą 
kulturą poprzez twórczy kontakt naukowy, także teologia religii i du-
chowości: metody modlitwy, medytacji, ascetyzmu, osobiste kontakty, 
wymiana duchowych wartości, współczucia i harmonii. Drugi – to bo-
lesne i przygniatające doświadczenie problemów chińskich i potrzeb, 
na które nie można przymykać oczu: ubóstwo 75, aborcja, analfabetyzm 
(również dzisiaj), wyzysk. Dialog otwartych serc i umysłów zakłada 
wzajemną pomoc, bycie bardziej ludzkim w solidarnym pokojowym 
duchu i sprawiedliwości, co – jak na razie – pozostaje w sferze marzeń, 
gdyż ciągle wiele jest do zrobienia w tej materii. 
 Chrześcijański Zachód nie może obawiać się dialogu. Jak przypo-
mina Romano Cornuto, wspaniałość budowniczego tkwi w tym, że do 
budowy katedry używa nie tylko ociosanych skalnych bloków o kolo-
rze morza, ale także szarych kamieni; większych lub mniejszych. Mogą 
to być owe kamienie ze Wschodu. Mircea Eliade w swoim Dzienniku 
przekonuje, iż prawdziwe chrześcijaństwo ma zbyt głębokie korze-
nie, aby mogło się obawiać wstrząsów, aczkolwiek nie można też nie 
przyznać racji Claude’owi Levi-Straussowi, który ostrzega, iż nadmiar 
komunikacji między kulturami jest równie niebezpieczny, jak jej brak. 
Wydaje się, że podobnie jest z religiami. Zwłaszcza, jeśli chodzi o re-
ligie Wschodu, które są religiami topologicznymi, związanymi z to-
posem, czyli konkretnym miejscem. Wyrwane z niego, pozbawione 
korzeni, mogą zostać pozbawione autentyzmu, stać się powierzchow-
ne, a uproszczone, ulegną deformacji. Nie wystarczy znaleźć sobie 
guru, zapalić kadzidełka i w wygodnym mieszkanku poudawać, że 

74 Religie chińskie do dziś kształtują religijne oblicze nie tylko Chin, ale i ościen-
nych krajów Azji.

75 J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, tłum. J. Wąsiński i J. Wołk-
-Łaniewski, Kraków 2009, s. 43.
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zrozumiało się buddyzm i hinduizm 76. To jednak nie odbiera nam na-
dziei na dialog. 
 Dialog jezuitów w XVII wieku w Chinach był swoistym „znakiem 
czasu” dla Kościoła, ale także dla niechrześcijańskiej kultury Państwa 
Środka. Poprzez połączenie poszanowania kultur, apostolskiej odwa-
gi i wierności Słowu członkowie Towarzystwa Jezusowego poszerza-
li możliwości poszukiwania nowych terminów związanych z wiarą 
i kultem cywilizacji chińskiej 77. Obecnie, w XXI wieku, należy uznać, 
że „tylko postawa dialogu jest w stanie zapewnić pokojowe współist-
nienie, bez obawy utraty własnej religijno-kulturowej tożsamości” 78. 

5.5. Wobec Innego. Działania XVII-wiecznych jezuitów 
polskich w Chinach w świetle filozofii dialogu

Jeszcze za życia założyciela Towarzystwa Jezusowego, św. Ignacego 
z Loyoli (zm. 1556), jezuici mieli zwyczaj spotykać się wieczorami, aby 
omówić wydarzenia mijającego dnia i przygotować się do kolejnych 
czekających ich zajęć. W jezuickiej nomenklaturze tę formę aktywności 
nazywa się „rozeznawaniem wspólnotowym”. Wówczas posługiwano 
się hiszpańskimi słowami conversar i conversación (konwersować, kon-
wersacja), współcześnie można byłoby użyć w tym kontekście określe-
nia „dialog”. I faktycznie, nawet już wtedy, był to swoisty wewnętrzny 
jezuicki dialog, który z czasem zaczął wychodzić poza jezuickie kręgi – 
najpierw po prostu przez klasztorne mury na zewnątrz, potem na całą 
Europę, a w końcu i poza jej granice. Chciałoby się powiedzieć: dialog 
z „innym”, rozumiejąc pod tym terminem wyznawców innych trady-
cji religijnych, nienależących do „rodziny abrahamicznej” – oczywiście 
głównie tych ze Wschodu 79.
 Polscy jezuici, uformowani w takim otwartym i twórczym stylu, 
przenosili go również na swoją pracę w Chinach, stosowane tam me-
tody ewangelizacyjne i na całą przestrzeń swojej misyjnej aktywności. 
Spróbujmy spojrzeć na ich działania przez pryzmat filozofii dialogu, 

76 J. Konior, Recenzja książki: L. Fic, Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialo-
gu, „Nurt SVD” R. 44 (2010), z. 127 (1), s. 345.

77 T. Menamparampil, Biblia w Azji…, s. 30.
78 L. Fic, Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu, Włocławek 2009, s. 443.
79 J. Depuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, 

Kraków 2003, s. 330.
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przywołując na początek tych rozważań najważniejsze ustalenia wy-
bitnych „dialogistów” XIX i XX wieku. 
 Filozofia dialogu, ogólnie rzecz biorąc, opiera się na spotkaniu 
dwóch osób (A i B) i ich wzajemnym wyjściu ku Innemu, Obcemu. 
Całe to wychodzenie, a więc dialogika, rozpoczyna się od Boga, do 
którego należy inicjatywa spotkania z człowiekiem, zarówno w prze-
strzeni On i ja, jak i ja i On. Stwórca poszukuje człowieka, oczekując 
spotkania z nim w dialogu, w porządku serca, w bezpośrednim kon-
takcie. Ludwik Feuerbach uważa, że taki dialog może nastąpić pomię-
dzy istotami rozumowymi i otwartymi, ponieważ „drugi” człowiek 
jest źródłem rozumu. Natomiast Franz Rosenzweig odrzuca monolo-
giczny rozum, w kwestii inicjacji dialogu przyznając prymat uczuciu 
miłości. Aby ukazać, że filozofia nie musi się zamykać za murami ro-
zumu, cytuje słowa Pieśni nad pieśniami: „Miłość jest silna jak śmierć” 80. 
Proponuje nowy sposób myślenia o miłości, łącząc ją z mową i poka-
zując ważką funkcję imienia. Bóg przyzywa każdego z nas własnym 
imieniem, nadaje nam imię, gdyż w Biblii imię to cały, konkretny czło-
wiek. Stworzenie człowieka jest jednocześnie pierwszym spotkaniem, 
podczas którego Bóg przemówił do Adama, a on Mu odpowiedział. 
Adam otrzymał imię, by z kolei nazywać po imieniu rzeczy w świe-
cie. Imię pełni zatem funkcję poznawczą i takie myślenie spotyka się 
również u współczesnych filozofów: „Tylko ten może posiadać, kto 
może poznać siebie w swoim imieniu” 81. W filozofii dialogu ‘mowa’ 
jest czymś więcej niż zwykłą rozmową, jest „bardziej konkretna, niż 
wszelki konkret” 82. Dla Rosenzweiga to właśnie myślenie jest drogą 
czynu, znajdującego uzasadnienie w konkretnym ludzkim doświad-
czeniu, w bliskiej i dalekiej obecności samego Boga. Wtedy to już nie 
jest monolog, ale dialog, w którego nowym, konkretnym doświadcze-
niu spotykamy Innego. Taka jest treść filozofii dialogicznej. „Myślenie 
mówiące” rodzi potrzebę nowego doświadczenia, mowy, która nie jest 
ze mnie. Tym źródłem mowy nie jest moje Ja, ale sam Bóg, Jego wiecz-
ne Ty. 
 Podobną drogą w filozofii poszedł kolejny przedstawiciel nurtu 
dialogu – Martin Buber. Budując swoją koncepcję, rozszerzył ideę spot-
kania, włączając w jej obszar nie tylko człowieka, ale również świat 

80 F. Rosenzweig, Nowe myślenie. Kilka uwag ex post do Gwiazdy Zbawienia, przeł. 
T. Gadacz. W: Filozofia dialogu, wyb. i oprac. B. Baran, Kraków 1991, s. 57-97.

81 J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, s. 231.
82 B. Baran, Przedmowa. W: Filozofia dialogu…, s. 13.
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przyrody i istot duchowych. W jego rozważaniach filozoficznych, 
w poszukiwaniu „słów-zasad” oraz opisywaniu istoty spotkania z In-
nym odbija się dialogika mgnienia, współczasowości, relacji o dwóch 
równoległych Ja – Ty. Według niego spotkanie z Bogiem jest spotka-
niem z wiecznym Ty, które przemienia człowieka, po którym nie jest się 
już takim samym. Takie tautologiczne spotkanie objawia w człowieku 
spojrzenie Nieskończonego, czyli zaszczepia energię, której wcześniej 
nie miał. Jest to spotkanie z wiecznym Ty Boga, w międzyludzkiej rze-
czywistości. Tylko ten ją odkryje, kto doświadczył takiego spotkania 
w relacji z Bogiem 83. 
 Spotkanie z Innym niejako wpisane jest w naturę człowieczeństwa. 
Karl Barth, protestancki uczony, wyrazi to bardziej dobitnie, stwier-
dzając, „że jest to wręcz człowieczeństwo. Relacja Ja – Ty stanowi dla 
niego podstawową wartość, a nie tylko ontologiczny fakt”. 
 Dla innego przedstawiciela filozofii dialogu, Emmanuela Levinasa, 
doświadczenie Innego jest transcendencją tout court. Spotkanie Innego 
posiada wymiar doświadczenia Boga, ponieważ twarz Innego wyraża 
to, co nieskończone, w ten sposób odnajdując Jego „ślad” 84. Nie jest 
to „ślad” na piasku czy śniegu, ślad, który szybko znika, ale taki, któ-
ry przypieczętował Bóg. Oznacza to, że „ślad” jest pieczęcią samego 
Boga, ponieważ Bóg, który przechodzi, zostawia „ślad”. W spotkaniu 
z Innym jestem i pozostaję sobą. 
 Powyższe refleksje stanowią wstęp do zasadniczego pytania, doty-
czącego związków jezuitów polskich z Innym, we wspólnej przestrze-
ni spotkania dialogu z homo sinicus. Warto bowiem zastanowić się nad 
tym, jakie wyznaczono im miejsce na tym polu budowania dialogu. Je-
zuici pochodzący z innego obszaru kulturowego, nauczeni swoistych 
obyczajów, bazujący na wierze chrześcijańskiej, umieszczeni zostali 
w diametralnie różnej od znanej im rzeczywistości, wśród ludzi o cał-
kowicie odmiennym skrypcie zachowań. Jaką przyjmowali strategię 
funkcjonowania? Nie mogli przecież przyjąć wszystkiego, ale starali się 
poznawać tę inność. Poznanie nie oznacza jeszcze przyjęcia, np. bud-
dyzmu, taoizmu czy konfucjanizmu, chociaż ten ostatni był najbardziej 
zbliżony, od strony norm etycznych, do zasad ewangelicznych. Polscy 
jezuici przyjmowali zatem to, co nie było sprzeczne z wymogami dok-
tryny katolickiej. Punktem wyjścia było otwarcie na konkretnego Chiń-
czyka, które określić można współczesnym cytatem, jako „relację bytu 

83 Por. M. Buber, O Ja i Ty. W: Filozofia dialogu…, s. 37-56.
84 E. Levinas, Ślad Innego. W: Filozofia dialogu…, s. 213-229.
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wiadomego do bytu świadomego” 85. Poznanie Innego zakłada przeby-
wanie w jego bliskości. Obecność jezuitów w Chinach była misją takie-
go właśnie osobistego dzielenia się darem wiary chrześcijańskiej, która 
nie jest irracjonalna, lecz w której obecna jest wpisana w ludzką natu-
rę tęsknota za Bogiem. Pojawienie się polskich misjonarzy w Chinach 
wynikało z potrzeby realizowania Bożego planu, z pragnienia otwie-
rania serc i umysłów Chińczyków na Dobrą Nowinę. Zarówno jezuici, 
jak i Chińczycy stworzyli strukturę wzajemności, uczestnicząc w byciu 
(Mit-sein, Heidegger). Jezuici weszli w pole możliwości Chińczyków 
przez poznanie i akceptację, wymianę wiedzy, na zasadzie wzajem-
ności, wymiany. Ta zasada nie była stosowana przez Chińczyków od 
samego początku, co wynikało z pragmatyzmu kultury chińskiej. Na 
początku jezuici byli bardziej „dawcami” niż „biorcami”, dzięki temu 
zyskali sobie serca Chińczyków. Wytworzyli więź bycia z Chińczyka-
mi, bez struktury władania nad nimi, ponieważ występowali w imie-
niu Boga. Żyjąc w obszarze wzajemności, odczuwali bardziej „inność” 
niż „obcość”, choć doświadczanie tego ostatniego uczucia było czasa-
mi nieuniknione, a wynikało w dużej mierze z nieznajomości „drugie-
go”. Jezuici, dbając o międzyludzkie relacje, odsłaniali przed Chińczy-
kami cel przyjazdu i misję, pokazując, że nie zakładała ona władania 
nimi, ale mieściła się in concreto w działaniu człowieka na człowieka, 
wymiarze duchowym (sfera religijna) i materialnym, ale też w prze-
strzeni międzyludzkiej – imiennej. Przestrzeń religijna jest miejscem 
spotkania i dialogu człowieka z Bogiem (przestrzeń międzyosobo-
wa), ponieważ Bóg jest tym zawsze „obecnym”, Bogiem „mającym 
oblicze”. Natomiast rozumienie Innego dokonuje się w „przestrze-
ni imiennej sensu”, która umożliwia współistnienie, ale nie stanowi 
czynnika decydującego o współistnieniu, ponieważ tymi czynnikami 
są „wartości” 86. Dotykamy tutaj aksjologii, która odnosi się do bycia 
z Innym, w całym spojrzeniu aksjologicznym, w przestrzeni relacji 
Ja – Ty. Chrześcijańskimi wartościami, które wnieśli jezuici w kulturę 
chińską, były: prawda, życie, świętość, łaska, sprawiedliwość, miłość 
i pokój. Wartością fundamentalną dla Chińczyków, której pogłębione 
znaczenie mogli poznawać przybysze z zewnątrz, była rodzina, która 
ponosiła odpowiedzialność za wszystkich jej członków. Jej rola była 
znana już od czasów Konfucjusza, niezwykle istotna była hierarchia 
zależności w samej rodzinie, w społeczeństwie, łącznie z cesarzem. To 

85 J. Tischner, Filozofia dramatu…, s. 238.
86 Tamże, s. 244.
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stanowi najbardziej istotny element kultury Chin 87. Ale nie tylko, rów-
nież krajów ościennych: Japonii, Korei oraz krajów Azji Południowo-
-Wschodniej. W chińskim społeczeństwie nie liczono się z człowiekiem 
bez rodziny, ponieważ był pozbawiony więzi, które nadawały mu zna-
czenie. Dlatego też raczej każdy należał do wspólnoty rodzinnej, co 
jest zrozumiałe w ujęciu konfucjańskim, wedle którego nie może ist-
nieć wyizolowana jednostka. Chińczycy mieli poczucie „sprawczości 
zbiorowej” 88. Na więzach rodzinnych opierał się sposób prowadzenia 
interesów, relacje interpersonalne w biznesie. Szacunek dla hierarchii 
władzy oraz rodzina były i pozostały w Chinach wartościami kultu-
rowymi, których fundamentem była etyka konfucjańska, przestrzega-
jąca doktryny złotego środka, umiarkowania we wszystkim, dążenia 
do harmonii i współpracy, wykonywania swojej roli, pracowania dla 
rodziny, a nie dla siebie w zorganizowanym, hierarchicznym układzie 
społecznym.
 Jezuici, poznając chiński świat, zaszczepiali kulturę chrześcijańską 
w Chinach, jednak nie w takim stopniu, jakiego pragnęli. Z punktu 
widzenia historyków chińskich ich dokonania naukowe wraz z wyna-
lazkami europejskimi nie były wielkie, znaczące zaś były dla Euro-
pejczyków. Prawdą jest, że Chińczycy nie byli zainteresowani wiedzą 
innych narodów 89. Brak ciekawości świata był typowy dla Chin. Jeśli 
Chińczycy nazwali swoje państwo „centrum świata”, to dlaczego mie-
liby interesować się wynalazkami i opowiadaniami przyjeżdżających 
do nich cudzoziemców? Oni czuli się panami świata, zaś cesarz chiński 
w ich mniemaniu był cesarzem całego świata. Wydaje się, że to bar-
dziej cudzoziemcy potrzebowali Chińczyków, aniżeli Chińczycy cu-
dzoziemców. Chińczycy nie pragnęli poznawać wiedzy europejskiej. 
Oczywiście poza wyjątkami, np. cesarz i dwór potrzebował lepszych 
przyrządów pomiarowych, których nie mieli astronomowie chińscy, 
i dlatego tą dziedziną się zainteresowali. Wynikało to z chińskiej kul-
turowej pragmatyczności. Chińczycy z natury byli praktyczni i taki-
mi pozostali do dziś. Uważali, że abstrakcyjne teoretyczne rozważania 
nie znajdą zastosowania w ich kraju. Dokonania jezuitów były bardzo 
nagłaśniane w Europie i rzeczywiście stały się wielkim wydarzeniem 

87 D.H. Perkins, Przepisy prawa, więzi rodzinne oraz wschodnioazjatycki sposób prowa-
dzeia interesów. W: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison i S.P. Huntington, Poznań 
2003, s. 348.

88 R.E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, 
tłum. E. Wojtych, Sopot 2009, s. 22.

89 Tamże, s. 43.
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i wyzwaniem dla młodych polskich członków Towarzystwa, których 
obecność w Państwie Środka wynikała z mandatu misyjnego i była cał-
kowicie bezinteresowna, a zarazem po ludzku ryzykowna. 
 Niepowodzenia misyjne jezuitów wynikały przede wszystkim 
z braku dialogu wewnątrz samego Kościoła, to znaczy prowadzenia 
negatywnej polityki Watykanu i papieży, którzy wówczas nie rozu-
mieli rytów chińskich, nowych metod inkulturacji i dialogu z kulturą 
chińską. Co więcej, potępiali ryty, stosując zakazy i nakazy. Jezuici na 
mocy czwartego ślubu posłuszeństwa w sprawach misji zostali podpo-
rządkowani rozkazom papieży. Do tego dochodziły pomówienia i do-
nosy ze strony współbraci zakonnych, dominikanów i franciszkanów, 
o czym już wcześniej wspomniano. Zdarzał się też brak dialogu wśród 
samych członków Towarzystwa Jezusowego przebywających w Pań-
stwie Środka. Powyższe przyczyny złożyły się na niepowodzenie misji 
jezuickiej w Chinach, pomimo zastosowanych metod pracy misyjnej 
i ogromnego wysiłku. W Chinach jezuici byli naukowcami, odważnie, 
w mądry sposób głoszącymi wiarę w Boga. Przez naukę czynili dobro. 
I dlatego zasługują na głęboki szacunek.
 Należy jednak zauważyć, że jezuici poprzez własną, długą i solidną 
duchowo-intelektualną formację, otwartą na nowe wyzwania misyjne, 
w spotkaniu z Innym, tutaj, konkretnie w świecie chińskim, byli świa-
domi dialogu i współpracy między nauką a wiarą, dialogu podjętego 
w celu budowania szacunku do Chińczyków, do godności i wolności 
ludzkiej.
 Przez swoją działalność na długo przed Vaticanum Secundum połą-
czyli predicare i plantare, czyli głoszenie i zakładanie Kościoła. Poprzez 
inkulturację zintegrowali chrześcijaństwo z tradycją i kulturą chińskie-
go terenu misyjnego. Nie odrzucili kultury i tradycji, głosili Dobrą No-
winę, a Ewangelia wpływała na kulturę, czyniąc ją mniej lub bardziej 
chrześcijańską. Inkulturacja uświadamia nam proces wewnętrznego 
przenikania, zakorzenienia się Ewangelii w kulturę ludzką.
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Jezuici zawsze doceniali chińską tradycję kulturową i odrębność świa-
topoglądową, z odmiennym systemem wartości Chińczyków i ich hie-
rarchiczną tradycją władzy, co też zostało pokazane w niniejszej pracy 
z dbałością o maksymalną obiektywizację przedstawienia. Patrząc na 
działania członków Towarzystwa Jezusowego z perspektywy czasu, 
można w nich widzieć perkursorów dialogu wynikającego ze spotka-
nia, których dialogiczna świadomość znacznie wyprzedzała ówczes-
ną myśl filozoficzną. Ich inteligentne misyjne działania dały szansę na 
porozumienie międzykulturowe, widoczne szczególnie między nimi 
i mandarynami, a także samym cesarzem, szczególnie za panowania 
dynastii Ming. Opierając się na analizie życia polskich misjonarzy oraz 
ich dzieła misyjnego, pokazano, że świadome wykorzystywanie przez 
nich dzieł naukowych oraz wynalazków technicznych w kontaktach 
z Chińczykami przyczyniło się do przybliżenia Europie człowieka 
Wschodu. Wart podkreślenia jest fakt, że odbywało się to na zasadzie 
autentycznego zbliżania, a nie zderzenia kultur. Dzięki siedemnasto-
wiecznym jezuitom, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii, 
Europa poznała kulturę chińską. Bez obawy można ich nazwać pierw-
szymi europejskimi sinologami. To jezuici zlatynizowali imię Konfu-
cjusza i Mencjusza oraz pozostawili ogromny, światowy dorobek sino-
logiczny, nazwany Jesuit Sinology 1, bez którego ta dziedzina wiedzy nie 

1 M.J. Künstler, Note on Studies in Jesuits Sinology, „Rocznik Orientalistyczny” 
1994, t. XLIX, z. 1, s. 28-31.
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byłaby tak bogata, zbiór ten bowiem obfituje w materiały dotyczące 
często mało znanych szczegółów chińskiej historii i kultury.
 W swojej działalności na dworze cesarskim jezuici wykorzystywali 
metodę wertykalną – przekaz kultury wysokiej ograniczony był raczej 
do elit mandaryńskich, do wyższych warstw społecznych. Miało to 
o tyle istotne znaczenie, że poprzez elity ten wpływ mógł przenosić się 
dalej, na inne grupy społeczne, bowiem „kultura ma największy i za-
razem najbardziej niedostrzegany wychowawczy wpływ na większość 
istnień ludzkich” 2. 
 Warto podkreślić, że jezuici polscy, jako pierwsi uczeni, misjonarze, 
wpłynęli na kształtowanie się wyobrażeń o Oriencie chińskim. Poprzez 
swoje publikacje zmniejszyli dystans między Wschodem i Zachodem, 
dając też podstawy do badań nad „klasycznym, nieprzeniknionym 
Orientem” 3.
 W kwestii dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego wy-
przedzili Sobór Watykański II. Sprawie tego dialogu poświęcone zo-
stały dopiero po 1965 roku takie dokumenty, jak: Apostolicam Actuisita-
tem, Nostra Aetate, Gravissimum Educationis, Optatam Totius czy Christus 
Dominus 4. Tyle lat wcześniej jezuici swoimi misyjnymi poczynaniami 
stworzyli podstawy późniejszych badań, zostawiając bogatą doku-
mentację, niezwykle przydatną przyszłym pokoleniom orientalistów. 
Wkład jezuitów w transfer wartości kulturowych między homo euro-
peus i homo sinicus jest nie do przecenienia. 
 W zakończeniu niniejszych badań powinno być postawione py-
tanie: czemu chrytianizacja Chin się nie powiodła? Z tym pytaniem 
powiązane jest kolejne zagadnienie, dotyczące tego, jaka była sku-
teczność dialogu międzykulturowego podjętego przez misjonarzy pol-
skich w XVII wieku oraz polityki Kościoła wobec Chin. 
 Jak już wcześniej zostało wspomniane, jezuici byli i są w Kościele 
powszechnym, chociaż dyspozycyjni i mobilni, to jednak zobligowa-
ni do ślubu posłuszeństwa papieżowi. Delegaci papiescy dostarczali 
papieżowi informacje, które de facto stanowiły literę prawa, a nie du-
cha, usłyszaną, napisaną z punktu widzenia ówczesnego prawa ka-
nonicznego. W momencie zawiązywania się sporu o ryty chińskie 
 jezuici bronili się i z początku nawet wygrywali, jednak na dłuższą 

2 M. Warren, At this time in this place: the Spirit embobied in the local assembly, Harris-
burg 1999, s. 1.

3 E.W. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Warszawa 1991, s. 323.
4 K. Gawron, Dialogue in the Teaching of Pope Paule VI, London 1990, s. 229.
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metę przegrali w słusznej sprawie ewangelizacji Chin. Przegrana doty-
czyła również wszystkich pozostałych zakonów, które opuściły Chiny 
na rozkaz rozzłoszczonego cesarza. Brak otwarcia i niewłaściwa inter-
pretacja, głównie ze strony dominikanów i franciszkanów, ale też in-
nych zgromadzeń zakonnych, stały się przyczyną negatywnej krytyki 
jezuitów, ciągłych donosów do Watykanu. Szkoda, że w inicjalnej fa-
zie sporu nie doszło do prób dialogu między samymi zakonnikami. 
Dominikanie i franciszkanie popełnili poważny błąd, przeszczepiając 
na grunt chiński instytucje europejskie bez koniecznych dostosowań 
ich do kultury chińskiej, co również nie mogło przynieść pozytywnego 
skutku. Nie zastosowali oni inkulturacji. To, niestety, najsmutniejsza 
karta w historii chrześcijaństwa w Chinach. 
 Oceniając końcowy efekt dialogu kulturowego, trzeba zauważyć, że 
nie był on do końca skuteczny dla jezuitów. Jednak warto zauważyć, 
że było to pierwsze, otwarte międzykulturowe spotkanie w procesie 
dialogu jezuitów w historii kultury misyjnej w Chinach (oprócz Indii, 
gdzie dialog z tamtejszą kulturą prowadził inny jezuita – de Nobili). 
 Obecnie dialog Kościoła katolickiego w Chinach jest utrudniony 
z uwagi na politykę prowadzoną względem niego przez chiński rząd. 
Chociaż nastąpiły pewne zmiany po śmierci Mao-tse-tunga, to jednak 
nadal Kościół jest pod stałą kontrolą elit sprawujących władzę. Oczy-
wiście wspomniane utrudnienia dotyczą Kościoła podziemnego, zwią-
zanego ze Stolicą św. Piotra, a nie Kościoła „oficjalnego”, podległego 
i całkowicie kontrolowanego przez rząd od lat 50. XX wieku. Czynniki 
te bardzo niekorzystnie wpływają na kształt współczesnego dialogu 
pomiędzy Pekinem a Watykanem. Władze chińskie stawiają warunek 
zerwania relacji dyplomatycznych z Tajwanem, a także uniezależnienia 
od Stolicy Apostolskiej chińskiej hierarchii kościelnej, co otworzyłoby 
im możliwość mianowania biskupów chińskich bez zgody papieża. 
Oczywiście to drugie żądanie jest niemożliwe do przyjęcia, ponieważ 
podważałoby autorytet samego papieża, który osobiście mianuje bi-
skupów i ustanawia diecezje. 
 Do ocieplenia stosunków pomiędzy zwierzchnictwem Kościoła ka-
tolickiego a rządem pekińskim i ożywienia prowadzonego dialogu nie 
przyczyniły się nawet odważne i bardzo znamienne wystąpienia Jana 
Pawła II. Pierwszy z wspomnianych gestów miał miejsce w niedzielę 
12 marca 2000 roku, kiedy to Ojciec Święty przeprosił na grzechy po-
pełnione przez ludzi Kościoła w całej 2000-letniej historii tej instytucji. 
Papież, wyznając winy Kościoła, również te dotyczące Chin, zwrócił 
uwagę na: (1) nawracanie siłą na wiarę, (2) krucjaty, (3) inkwizycję, 

Historia...21 
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(4) antysemityzm, (5) nietolerancję, (6) dyskryminację kobiet oraz 
(7) godzenie w prawa człowieka. Drugi – wykonany rok później, 
w środę 24 października 2001 roku – zwrócony był już bezpośrednio 
w stronę Chin. Jan Paweł II przeprosił za błędy i przewinienia chrześci-
jan, popełnione w przeszłości, w przestrzeni działalności misyjnej Koś-
cioła na Dalekim Wschodzie. Wyszedł też z propozycją uregulowania 
stosunków pomiędzy Watykanem a Chinami, która jednak nie została 
przyjęta przez rząd w Pekinie. 

1. XXI wiek – czasem nowych wyzwań i twórczej 
wymiany intelektualno-kulturowej pomiędzy Polską 
a Chinami

Na przestrzeni wieków w Chinach rozwinęły się różnorodne formy 
artystycznej aktywności, takie jak: teatr, architektura, taniec, śpiew, ka-
ligrafia, literatura, poezja, malarstwo pejzażowe, kino, które świadczą 
o żywotności kultury chińskiej, przekazując miłość do ojczyzny, rodzi-
ny i przyrody 5. XX wiek zaznaczył się w historii tego kraju obaleniem 
dynastii mandżurskiej (1911 r.), burzliwymi przemianami, od monar-
chii biurokratycznej i feudalnej, przez powstanie komunizmu o „chiń-
skiej twarzy” (1949 r.) aż do wykształcenia się pewnych elementów 
kapitalizmu, które również wywarły wpływ na przemiany kultury 6. 
Niewątpliwe duży wpływ na kulturę Chin XX wieku miała Japonia, 
gdzie kształcili się inżynierowie i lekarze chińscy, oraz dostępne w niej 
rozwiązania techniczne, a także kraje strefy angloamerykańskiej, Eu-
ropa Zachodnia i Rosja. Wpływ Zachodu widać w Chinach prawie 
w każdej dziedzinie, łącznie z zachodnim komunizmem, który Deng 
Xiaponig próbował powoli sinizować. 
 XX wiek wniósł nowe światło w różnorakich obszarach badawczych 
i polsko-chińskiej wymianie kulturowej. Nastąpił znaczny wzrost licz-
by polskich publikacji o Chinach, drukowanych w różnych oficynach 
i seriach wydawniczych. Łącznie w XX wieku powstało ponad 50 pub-
likacji dotyczących Państwa Środka 7.

5 Z. Wiktor, Kultura w Chinach. W: Chiny w oczach Polaków…, s. 163.
6 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej…, s. 242.
7 I. Kadulska, M. Kwietniewska, Współczesna refleksja nad oświeceniowym zaintere-

sowaniem Chinami w Polsce. W: Chiny w oczach Polaków…, s. 185.
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 Ożywiła się także wymiana kulturalna pomiędzy Polską a China-
mi. W 2000 r. w Państwie Środka polską kulturę promowali artyści pol-
scy podczas różnego rodzaju festiwali i konkursów (np. Meet in Beijing, 
organizator: Chińska Agencja Muzyczna). Na III Pekińskim Między-
narodowym Festiwalu Muzycznym wystąpił chór Teatru Wielkiego 
wraz z polskimi solistami – dyrygowali Antoni Wit i Krzysztof Pende-
recki, który jest najbardziej znanym i poważanym artystą w Chinach 8. 
W 2001 r. zorganizowano 12 koncertów chopinowskich z udziałem 
wybitnych polskich pianistów i dyrygentów – np. Jacka Kasprzyka, 
cieszącego się w chińskim świecie artystycznym dużym szacunkiem. 
Natomiast w dziedzinie literatury zachwyt wzbudziła twórczość Juliu-
sza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, a szczególnie Adama Mickie-
wicza 9, którego chiński krytyk literacki Zheng Zheng Tuo nazwał pol-
skim Szekspirem i Dantem 10. Najwybitniejszą znawczynią literatury 
polskiej w Chinach jest prof. Yi Lijun, „gwiazda” chińskiej polonistyki, 
autorka ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych i tłumaczka. Na 
uwagę zasługują przede wszystkim dwie jej książki: Literatura polska 
i Zarys powojennej literatury polskiej, a także bogaty dorobek translator-
ski – przetłumaczyła m.in. III i IV cz. Dziadów Adama Mickiewicza, 
Ferdydurke Witolda Gombrowicza oraz wybrane utwory poetyckie 
i prozatorskie wielkich polskich twórców dziewiętnasto- i dwudzie-
stowiecznych: Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa, Jarosława Iwasz-
kiewicza, Antoniego Słonimskiego, Jana Lechonia, Juliana Przybosia, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Wisławy 
Szymborskiej, Anny Kamieńskiej, Tadeusza Różewicza, Stanisława 
Grochowiaka, Zofii Nałkowskiej, Haliny Auderskiej, Sławomira Mroż-
ka, Tadeusza Borowskiego i Marka Hłaski 11. 
 W 2002 r. do Szczecina w ramach tygodnia kultury prowincji Guan-
dong (14-20 maja) przyjechały dwie chińskie grupy artystyczne, liczą-
ce w sumie 126 osób: Zespół Ludowy Akademii Baletowej oraz Chór 

8 M. Jacoby, Zarys historii wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Chinami w latach 
1949-2009. W: Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, red. B. Góralczyk, Biblioteka Azji 
i Pacyfiku, Toruń 2009, s. 345.

9 Pierwsze przekłady utworów A. Mickiewicza i J. Słowackiego na język chiński 
były dokonane z języka japońskiego. Dzieła polskich wieszczów drukowane były 
także w języku esperanto przez Liu Xuna w czasopiśmie „Pędząca Fala” – por. I. Sła-
wińska, Chińscy miłośnicy Adama Mickiewicza. W: tejże, Chińszczyzna, Toruń 2004, 
s. 272-273.

10 K. Kreft-Nowacka, Między słowami – o literaturze i języku jako narzędziu poznawa-
nia i promowania kultury. W: Chiny w oczach Polaków…, s. 345.

11 Tamże, s. 346-347.
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Zrzeszenia Związków Zawodowych Miasta Shenzhen. Ich występy 
połączone były z prezentacją ceramiki i sztuki współczesnej 12. Okazuje 
się ponadto, że dużą popularnością w Chinach cieszą się polskie filmy. 
We współpracy z China Film Archives organizowany jest Przegląd Fil-
mów Polskich, który otwierał rozpoznawalny w Chinach Roman Po-
lański 13. Są to tylko niektóre imprezy kulturalne, cieszące się popular-
nością zarówno w Polsce, jak i w Chinach. 
 W XXI wieku, a szczególnie w roku 2008 14, zaobserwowano w Pol-
sce dynamiczny wzrost liczby publikacji na temat Chin. Dotyczyły one 
cywilizacji chińskiej, gospodarki, polityki, były wśród nich również 
tłumaczone na język polski albumy i przewodniki turystyczne. Zwią-
zane to było niewątpliwie z organizacją Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie. Chociaż świat przyglądał się olimpiadzie z uwagą, to w Polsce nie 
wzbudziła ona większego zainteresowania. Atmosfera przed olimpia-
dą i w jej trakcie nie była najlepsza z uwagi na zamieszki w Tybecie – 
użycie policji oraz wojska do tłumienia protestujących Tybetańczyków. 
Organizowanie imprezy sportowej o takiej randze jest świetną okazją 
do promowania swojego kraju. Chiny też na to liczyły, jednak zarzuty 
związane z łamaniem praw człowieka i wieloletni konflikt z Tybetem 
wywołały falę protestu w Londynie, Paryżu i innych miastach świata, 
podczas których wytykano władzom chińskim nieprzystawalność ich 
polityki do szlachetnych założeń Igrzysk Olimpijskich. Wydaje się za-
tem, że tej szansy promowania swojego dobrego wizerunku w świecie 
Chiny w 2008 roku nie wykorzystały. Polska zaznaczyła swoją obecność 
w Państwie Środka nie tylko podczas zmagań sportowych, ale także 
w obszarze gospodarczym, prezentując budzący duże zainteresowanie 
polski pawilon na wystawie światowej Expo 2012 w Szanghaju. 
 Duże zainteresowanie Chinami, ich kulturą i gospodarką zaowo-
cowało powstaniem Instytutów Konfucjusza w Polsce. Jest to nowe 
narzędzie chińskiej dyplomacji, którego celem jest promocja kultury 
i cywilizacji Chin. Instytuty Konfucjusza wpisują się w międzynaro-
dowe oferty kulturowe Chin, realizując projekt soft power w chińskiej 
polityce zagranicznej. Pierwszy Instytut Konfucjusza powstał w Kra-
kowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim, kolejne (w 2008 r.) w Opolu 
przy Politechnice Opolskiej, w Poznaniu przy Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza i Wrocławiu przy Uniwersytecie Wrocławskim. Instytuty 

12 M. Jacoby, Zarys historii wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Chinami…, s. 346.
13 Tamże, s. 356.
14 I. Kadulska, M. Kwietniewska, Współczesna refleksja…, s. 186.
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oprócz projekcji filmów i kultywowania świąt chińskich (np. Chińskie-
go Nowego Roku) prowadzą regularne zajęcia z języka chińskiego, or-
ganizują zajęcia z kaligrafii, konferencje o kulturze chińskiej, podczas 
których odbywają się wykłady na temat m.in. historii i filozofii Chin, 
ale także na przykład sztuki parzenia herbaty. 1 października 2011 r. 
Instytut Konfucjusza w Opolu 波兰奥波莱孔子学院 otworzył studia 
podyplomowe o specjalności Zarządzanie międzykulturowe, UE a Chi-
ny 15. W planie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty: rola 
kultury w internacjonalizacji przedsiębiorstw, chińska kultura bizne-
su, wprowadzenie do kultury chińskiej 16 czy religie i filozofie Chin. 
Instytut opolski prowadzi również działalność naukową, organizując 
konferencje. W 2010 r. zrealizowano dwa tego typu przedsięwzięcia: 
w styczniu, dotyczące rodziny i społeczeństwa w europejskiej i chiń-
skiej kulturze, oraz w kwietniu, poświęcone wpływom chińskim w eu-
ropejskiej kulturze i sztuce 17. Natomiast Instytut Konfucjusza w Krako-
wie wraz ze Stowarzyszeniem Sztuki Orientu wydaje serię Cywilizacja 
Państwa Środka, prezentując ciekawą ofertę wydawniczą dotyczącą np. 
malarstwa czy ogrodów chińskich 18. Pozostałe Instytuty Konfucjusza 
w Polsce również podejmują ciekawe inicjatywy, mające na celu przy-
bliżenie Polakom niezwykle bogatej kultury chińskiej.
 Jak można zauważyć, pomimo dużej odległości dzielącej Polskę 
i Chiny wzajemne poznanie obu krajów i wymiana kulturalna między 
nimi są pożądane 19. Istotna jest analiza strategii promocji kultury pol-
skiej i chińskiej na szczeblu międzypaństwowym i lokalnym, czemu 
służą przedłużane umowy o współpracy kulturalnej między Rzecz-
pospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową 20. Polska nie zbuduje 

15 Zob. <http://www.ikpodyplomowe.po.opole.pl/> (dostęp: 12 I 2012).
16 W Instytucie Konfucjusza w Opolu autor książki prowadził zajęcia z zakresu 

kultury chińskiej.
17 Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej (Opole, 12-13 

I 2010); Wpływy chińskie w europejskiej kulturze i sztuce (Głuchołazy, 9-11 IV 2010).
18 M. Jacoby, Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim, Wydawnictwo TRIO, 

Warszawa 2009; A. Pawlak, Ogrody chińskie, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.
19 M. Czechońska, Połączenia kulturalne. Pokonując dziesięć tysięcy Li. W: Chiny 

w oczach Polaków…, s. 191.
20 Zob. Umowa o współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludo-

wą, podpisana w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r., ratyfikowana zgodnie z ustawą 
z dnia 30 października 1951 r. (Dz. U. z 1952 r., nr 14, poz. 84); Umowa między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kul-
turalnej i naukowej, podpisana w Pekinie dnia 30 września 1986 r. (Dz. U. z 1988 r., 
nr 31, poz. 222).
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swojego wizerunku bez sektora kultury. To dzięki koncertom, wystę-
pom teatrów i regionalnych zespołów ludowych, projekcjom filmów 
oraz popularyzacji publikacji o Polsce i Chinach, a także poprzez sze-
reg innych działań promujących kulturę następuje zbliżenie tych dwu 
odległych fizycznie i mentalnie krajów. Są jeszcze obszary, które wy-
magają rozwinięcia z korzyścią dla obydwu stron – wśród nich współ-
praca naukowo-techniczna, wymiana turystyczna czy projekty infra-
strukturalne 21. Należy zaznaczyć, że Chiny zdecydowanie lepiej niż 
Polska promują swój kraj. Wynika to m.in. z polskich ograniczeń finan-
sowych, skutkujących się stosunkowo niewielkimi środkami przezna-
czanymi na działalność kulturalną polskich placówek oświatowych 
poza granicami kraju.

2. Ocena kontaktów międzykulturowych

Chiny były krajem hermetycznym i przez wiele wieków pozostawały 
niedostępne dla Europejczyków. Nic zatem dziwnego, że do XIII wie-
ku mieszkańcy Europy niewiele wiedzieli o Chinach, często natomiast 
mieli o tym kraju mylne wyobrażenia, oparte na fałszywych przesłan-
kach i stereotypach. Nie widzieli w Państwie Środka równorzędnego 
partnera. Wynikało to z faktu, że homo europeus uważany był za ważne-
go, jeśli nie najważniejszego twórcę kultury. Europa Christiana niechętnie 
przyjmowała i uznawała inną kulturę niechrześcijańską, choćby nawet 
bogatszą o wiele odkryć, które stawały się udziałem Europejczyków 
często dopiero parę wieków później. I choć rzeczywiście nowoczesna 
nauka powstała w Europie, to nie można nie zauważać, że Chiny były 
cywilizacyjnie bardziej rozwinięte. Świadczyć o tym mogą następujące 
przykłady: kompas w Chinach wynaleziony został w 850 r., a w Euro-
pie w 1190 r.; system dziesiętny w zapisie liczb – Chiny XIV w. p.n.e., 
Europa X w. n.e.; papier – Chiny II w. p.n.e., Europa XII w. n.e.; druk – 
Chiny 868 r. n.e., Europa 1440 r. n.e.; proch – Chiny 868 r. n.e., Euro-
pa XII w.; taczka – Chiny I w. p.n.e., Europa 1220 r.; chomąto – Chiny 
III w. p.n.e., Europa VI w. n.e.; pług skibowy – Chiny III w. p.n.e., Euro-
pa XVII w. n.e. W Chinach w 940 r. n.e. była w użyciu soczewka i oku-
lary, komorę śluzową kanałową zastosowano w 825 r. n.e., a papierowe 
pieniądze wprowadzono do obiegu w 806 r. n.e. Widzimy zatem, że 

21 E. Oziewicz, 60 lat polsko-chińskich stosunków gospodarczych. W: Chiny w oczach 
Polaków…, s. 581.
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wiele ważnych dla postępu technicznego i nauko wego wynalazków 
zostało odkrytych w Chinach, Europa później dopiero przejmowała je 
i udoskonalała. 
 Państwo Środka nigdy nie było kolonią, pozostawało państwem su-
werennym, ale nie zawsze zjednoczonym cesarstwem 22. W pewnych 
momentach swojej historii uległo obcym mocarstwom: najpierw dyna-
stii mongolskiej Yuan 元 (1276-1368), a później – mandżurskiej dynastii 
Qing 清 (1644-1911). 
 Dzięki odkryciom geograficznym następowało eksplorowanie in-
nych kontynentów, w wyniku czego Europejczycy stopniowo mogli 
poznawać także Chiny, m.in. z relacji weneckiego podróżnika Marco 
Polo. Innym źródłem wiedzy o dalekich lądach były gazety rękopi-
śmienne i drukowane z połowy w XVII wieku, o charakterze bardziej 
geograficznym. Na temat ich jakości wypowiedział się badacz Janusz 
A. Drob w zbiorze avvisi w Archiwum Watykańskim:

Relacje z kolonii to ponadto nudna, codzienna eksploatacja, wyrażająca 
się w publikowanych niekiedy listach ładunku statków przybywających 
z Indii Zachodnich, szacunkach ekonomicznych oraz oczekiwaniach zwią-
zanych z przywozem kruszców i surowców, czasami w liczbie wysłanych 
wojsk lub wojsk już biorących udział w walce i wreszcie w liczbie nawró-
ceń. Ale te relacje to bardzo wąski margines wśród doniesień, nie więcej niż 
jeden procent informacji w ogóle 23. 

 W związku z tymi ograniczonymi możliwościami komunikacyjny-
mi nie dziwi fakt, że wiadomości przekazywane przez jezuitów tłu-
maczone na język polski i publikowane w Rzeczypospolitej stały się 
podstawowym źródłem informacji o Chinach. W rozpowszechnianiu 
wiadomości o Azji dużą rolę odegrał również teatr jezuicki. Do tego 
dochodziły rękopisy i druki misjonarzy jezuickich, którzy – szczegól-
nie w Chinach – byli nie tylko kapłanami, ale najczęściej naukowcami 
i ekspertami w różnych dziedzinach. Oczywiście mimo tego ich nauko-
wego zacięcia pierwszym celem ich działalności była Gloria Dei, rozpo-
znawana we wszystkich ich dziełach, zarówno religijnych (ewangeliza-
cja Chin), jak i pozareligijnych (propagowanie wiedzy europejskiej) 24. 

22 Por. J. Kieniewicz, Wprowadzenie do cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 
2003, s. 256.

23 Cyt. za: D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 290. Zob. tak-
że: J.A. Drob, Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku, Lublin 1993, s. 191-192.

24 W East Asian Library, w specjalnej kolekcji Princeton University, znajduje się 
bardzo rzadki egzemplarz książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe, opisującej 
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 Kultura chińska, oparta na rdzennym myśleniu, jest pragmatycz-
na. Ten jej charakter miał wpływ na to, że często misjonarzy kojarzo-
no negatywnie, łącząc ich z kolonializmem zachodnim, zwłaszcza od 
XVIII do początku XX wieku 25. Chińczycy postępowali z misjonarzami 
zgodnie z zasadami wschodniego biznesu – kiedy zakonnicy byli im 
potrzebni, pozwalali im na wiele, jeśli zaś nie, blokowali ich działa-
nia, a nawet karali męczeńską śmiercią. Nie bez wpływu na taką po-
stawę pozostawało negatywne postępowanie przedstawicieli państw 
zachodnich w Chinach – szczególnie Anglii, Francji, Niemiec, a także 
sąsiedniej Japonii – występujących z pozycji dominatorów. Przekazy 
polskich jezuickich misjonarzy nie zawsze odzwierciedlały rzeczywi-
stość Chin, nieraz były idealizowane, przejaskrawione zbytnią egzo-
tyką, ale być może takie były oczekiwania w Europie. Jezuici polscy, 
pomimo świetnego przygotowania naukowego, też byli ograniczeni 
w swoich badaniach i odbijało się to na jakości dokonywanych przez 
nich opisów świata chińskiego. Zauważyć też można pewne ślady 
konkurowania jezuitów polskich z zachodnimi, swoiste zawody, kto 
będzie pierwszy, skuteczniejszy, kto osiągnie większą sławę. Chociaż 
to cechy dalekie od ideału doskonałego życia zakonnego, niegodne 
zakonnika, to jednak jezuita pozostaje tylko grzesznikiem w nieustan-
nym procesie metanoi serca.
 Z dzisiejszego punktu widzenia obecność i dokonania jezuitów 
w XVII wieku Chinach miały o wiele większe znaczenie dla Europej-
czyków, bo posiedli wiedzę na temat Państwa Środka, niż dla Chiń-
czyków, którzy owszem niekiedy otwierali się na Dobrą Nowinę, ale 
jednak licznych konwersji na katolicyzm w tym czasie nie odnotowa-
no 26. Być może przyczyn takiego stanu należy szukać w tym, że popeł-
niono wiele błędów 27, zarówno ze strony innych zakonów, jak i samego 
Watykanu, o czym wspomniano we fragmencie rozprawy dotyczącym 
rytów chińskich. 

sytuację jezuitów, relacje z cesarzem oraz obraz chrześcijaństwa w Chinach: Antonio 
de Gouvea, Innocentia victrix sive sententia comitiorum imperii Sinici por innocentia Chri-
tianae riligionis lata juridice per annum 1669 & iussu R. P. Antonii de Gouveas soc. Jesu, 
ibidem v. provincialis Sinico-Latine exposita in Quam cheu metropoli provinciae Quam tum 
in regno Sinarum, Jesuit Press, Canton 1671.

25 Chodzi między innymi o trzy wojny opiumowe, także wojny chińsko-francu-
ską i chińsko-japońską oraz o powstanie tajpingów.

26 D.H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie…, s. 292.
27 Zob. Missions d’évangélisation et circulation des savoirs xvie-xviiie siècle, eds. Char-

lotte de Castelnau-L’Estoile, Marie-Lucie Copete, Aliocha Maldavsky, Inez G. Župa-
nov, Collection de la Casa de Velázquez, no. 120, Madrid 2011.
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3. Czego Polacy mogą nauczyć się od Chińczyków?

Jedno z chińskich przysłów mówi, że „dwóch ludzi zawsze może się 
czegoś od siebie nauczyć”, rzymski poeta Owidiusz głosił natomiast, 
że „godzi się uczyć i od wroga”. Kierując się tymi skrzydlatymi słowa-
mi, dobrze jest zastanowić się, czego Polacy mogliby nauczyć się od 
Chinczyków. Końcówka XX i początek XXI wieku przyniosły olbrzy-
mie zmiany na arenie międzynarodowej. Chiny do niedawna uważa-
ne za zacofane, zamknięte, powoli zaczęły odgrywać coraz większą 
rolę, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Analizu-
jąc pozycję Chin w globalnej przestrzeni, można dojść do wniosku, że 
jeszcze większe znaczenie ma chińska filozofia i kultura. Przywódcy 
Chin wraz ze swoimi doradcami wiedzą, że oprócz coraz wyraźniej-
szych wpływów politycznych i ekonomicznych dwutorowo powinna 
przebiegać ekspansja pod postacią tzw. soft power, bardzo wielostron-
na, obejmująca kinematografię, muzykę, architekturę, sztuki piękne, 
literaturę, poezję i filozofię życia. Europa z Unią Europejską i USA do-
strzegają ogromny potencjał Chin i zastanawiają się nad własną odpo-
wiedzią na to nowe polityczno-ekonomiczno-kulturowe zjawisko. Nie-
zwykle ważne jest, aby w tym szybkim procesie przemian była obecna 
Polska, nie tylko w kontekście negocjacji z chińskimi partnerami 28, ale 
również w szerokiej współpracy kulturalnej. Różnice kulturowe mię-
dzy naszymi krajami wynikają z innych doświadczeń historycznych, 
położenia geograficznego, klimatu oraz odmiennej kultury społecznej. 
 Co składa się na ten doceniany przez inne nacje chiński fenomen? 
Można wymienić wiele jego elementów, do najważniejszych jednak 
zdają się należeć:
 W z a j e m n e  z a u f a n i e  oraz ściśle związane z tym chińskie kul-
turowe „zachowanie twarzy”, ważne szczególnie w czasie bezpośred-
nich spotkań i podczas prowadzenia biznesu. Dzięki tej cesze Chiń-
czycy unikają produkowania dużej ilości umów i poprawiania ich. 
U nich liczy się dane słowo, zaufanie. By zachować „twarz” 臉 i pozo-
stać z kimś w dobrych relacjach, często nie ujawniają wprost swojego 
zdania czy opinii. Zewnętrzna oprawa (podobnie jak opakowanie pre-
zentu) jest na ogół ważniejsze niż sedno sprawy. W taki sposób rów-
nież rozumowali chińscy mistrzowie malarstwa tuszem czy poeci, któ-
rzy wyrażali swoje uczucia i emocje „nie wprost”. Takie postępowanie 
Chińczyków może budzić głębokie niezrozumienie ze strony Polaków, 

28 16 grudnia 2011 r. odwiedził Chiny prezydent Polski Bronisław Komorowski, 
zachęcając chińskich biznesmenów do inwestowania w naszym kraju.
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którzy na przykład w kulturze biznesu są zorientowani protransakcyj-
nie i interesuje ich od razu przedmiot dyskusji, a nie „zbędne” w ich 
mniemaniu rytuały wspólnych posiłków, wymiany prezentów itp. 
 G u a n x i  關係 – relacje międzyludzkie oparte są na zasadzie świad-
czenia sobie wzajemnej pomocy, m.in. odwzajemniania przysług. 
W Chinach nie ma rzeczy niemożliwych do załatwienia pod warun-
kiem, że zachowuje się guanxi. Jest to kapitał społeczny, który stanowi 
klucz do działalności gospodarczej oraz rozwoju małych i dużych firm. 
 B i z n e s  i  s z t u k a  n e g o c j a c j i  – umiejętne podejście do klienta 
w Chinach. Polacy mogą się nauczyć od Chińczyków przedsiębiorczo-
ści, zgodnie z przysłowiem chińskim: „Jeśli nie umiesz się uśmiechać, 
nie otwieraj sklepu” (czyt. każdego biznesu). Polacy pozbawieni są 
cennej umiejętności prowadzenia negocjacji 29. 
 Wy t r w a ł o ś ć, p o k o r a  i  c i e r p l i w o ś ć  – to niezwykłe cechy 
kulturowe Chińczyków, objawiające się w relacjach międzyludzkich, 
handlu i w czasie realizacji zamierzonych kontraktów. 
 P i e l ęg n o w a n i e  d o b r y c h  r e l a c j i  – Chińczyków charaktery-
zuje nie tylko cierpliwość w nawiązywaniu i budowania relacji, ale ich nie-
ustanne pielęgnowanie. Obrazowo można to przedstawić w ten sposób, 
że w Europie i w USA firmy robią interesy, natomiast w Chinach to ludzie 
robią interesy. Ważną cechą kultury i tradycji chińskiej są drobne upomin-
ki i czerwone koperty darowane z okazji Nowego Roku Chińskiego. 
 H a r m o n i a  s p o ł e c z n a  i  r a d o ś ć  ży c i a  (c e r e m o n i a l -
n o ś ć) – jest wynikiem wpływu filozofii chińskiej yin yang 陰陽, zwłasz-
cza taoizmu, z dominacją spuścizny konfucjańskiej. Chińczycy za wszelką 
cenę starają się unikać konfliktu, a w tworzonych przez nich relacjach spo-
łecznych panuje hierarchia zależności. Charakteryzuje ich pozytywne i en-
tuzjastyczne podejście do życia oraz powściągliwość, podczas gdy Polacy 
wiodą prym w Europie w narzekaniu, niszczeniu dobrego imienia innych, 
co zaburza ład i harmonię społeczną. Brakuje nam szacunku dla opinii in-
nych – w odróżnieniu od Chińczyków, którzy z cechy tej uczynili swój atut. 
 K o l e k t y w i z m  – ceniony w Chinach, ale nie w Europie. Polacy są 
w większym stopniu indywidualistami, koegzystencja społeczna przy-
chodzi nam z oporami. Jednoczymy się do walki z wrogiem, jak poka-
zuje polska historia, ale nie budujemy wzajemnych i mocnych więzi. 
 P r a c o w i t o ś ć  – cecha Chińczyków wyjątkowo godna naśladowa-
nia. Gdyby Polacy pracowali tak, jak Chińczycy, prawdopodobnie już 
od dawna byliby konkurencyjni dla innych gospodarek europejskich. 

29 R.R. Gestleland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000, s. 169.
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 P r a g n i e n i e  n a u k i  – praktycznie od powstania konfucjanizmu 
nauka była istotnym elementem kultury chińskiej, traktowanym przez 
państwo i rodziców jako poważna inwestycja przyszłościowa społeczeń-
stwa. Konfucjusz mawiał: „Ucz się tak, jakby ci wciąż brakowało wie-
dzy”. W Chinach umiłowanie nauki zdradzają już najmłodsze dzieci. 
 S z a c u n e k  d l a  a u t o r y t e t ó w  – w Polsce autorytetem dla in-
nych często stają się gwiazdy mass mediów, zaś w Chinach wielkim sza-
cunkiem cieszą się osoby starsze, jak również nauczyciele, lau shi 老師, 
co jest pochodną starożytnego edukacyjnego systemu konfucjańskiego. 
 S z a n o w a n i e  s y s t e m u  w a r t o ś c i  – w Chinach struktura spo-
łeczna jest formalna i hierarchiczna. Szacunek i ścisła hierarchia to do-
mena ludzi Wschodu. Z kolei przejawem hierarchiczności w Polsce jest 
zarządzanie polegające na przekazywaniu decyzji z góry na dół oraz 
stosunkowo mała liczba menedżerów płci żeńskiej 30. Chińczyk zna 
zakres swoich obowiązków i na ogół go nie przekracza, ma też jasno 
określony system wartości – równie chętnie odwołuje się do czterech 
cnót konfucjańskich (人，义，礼，器), jak Polak do dekalogu. Jednak 
przyłożenie tych dwóch systemów do siebie wykazuje wiele różnic, 
zauważalnych w życiu społecznym i artefaktach kulturowych. W Pol-
sce system wartości, pomimo żywotności kultury chrześcijańskiej, jest 
często luźny i nieformalny (na ile religia katolicka ma wpływ na takie 
aspekty, jak moralność czy praca, pozostawiam pytaniem otwartym). 
 M e d y c y n a  c h iń s k a  –  odznacza się podejściem holistycznym 
do wiedzy i do pacjenta. Chińscy lekarze nie leczą wyłącznie organu 
wykazującego właściwości chorobowe, ale uwzględniają cały orga-
nizm, czynniki psychiczne i środowisko. Medycyna konwencjonalna 
w Polsce leczy fragmentarycznie, rzadko holistycznie. 
 W s p ó l n e  p o s i łk i  – chociaż kultura kulinarna Chin różni się 
walorami smakowymi, przyprawami, sposobem przyrządzania i po-
dawania potraw od kuchni polskiej, to jednak gościnność, przywiąza-
nie do tradycji i znaczenia wspólnego posiłku oraz dbałość o  aranżację 
stołu i bogate „wyposażenie” spiżarni, a przede wszystkim radość 
z ucztowania są zbliżone 31. 
 S z t u k a  m ó w i e n i a  „n i e” – w Chinach unika się słowa „nie”, 
zamiast tego można usłyszeć „zastanowimy się”, a nawet „tak, ale 
wymaga to konsultacji”, „poczekajmy jeszcze”, „to wymaga czasu”. 

30 Tamże, s. 211.
31 J. Huijuan, Polsko-chińskie różnice kulturowe. Ciekawe doświadczenia, red. J. Hui-

juan, J. Skupis, Opole 2009, s. 49.
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 Powiedzenie komuś „nie” w sposób bezpośredni jest uznawane za nie-
grzeczne i wręcz obraźliwe. 
 P r o d u k t y  p o l s k i e  – Polacy nie cenią swoich produktów tak, 
jak Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, Amerykanie czy Niemcy. 
Uważają wszystko, co polskie, za niegodny uwagi odpad, dla wielu 
z nich produkty opatrzone etykietą „Made in Poland” nadal znaczą 
niewiele. Poza tym sami za mało się cenią i szanują – w myśl powie-
dzenia, że cudze chwalimy, a nie znamy tego, co posiadamy. 
 Poza wymienionymi powyżej dobrymi i godnymi naśladowania ce-
chami Chińczyków są jeszcze inne warte przywołania. Należy do nich 
planowanie. Ważnym elementem systemu politycznego w Chinach jest 
planowanie, które moglibyśmy przyjąć w Polsce. Polakom brakuje jeszcze 
długoterminowego myślenia. Chociaż kultura chińska obfituje w koegzy-
stencję sprzeczności, to wszystko się uzupełnia i istnieje w symbiozie. Do-
brze byłoby również naśladować Chińczyków w dbałości o własne intere-
sy narodowe. Na świecie istnieje już ponad 300 Instytutów Konfucjusza, 
propagujących kulturę chińską. Chińczycy poszerzają stopniowo swoje 
wpływy w świecie w oparciu o pragmatykę chińską. Przykładem są Spe-
cjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Jak to określił jeden z pisarzy chińskich: 
„socjalizm o chińskiej specyfice” 32, ale raczej z naszego, polskiego punktu 
widzenia, powiedziałbym: „kapitalizm o chińskiej specyfice”. W Polsce 
SSE rozwijają się i czerpią doświadczenie m.in. z Chin. Chińczycy mają 
zdolności przystosowawcze, czyli są tym, czym w świecie roślin są po-
rosty – organizmami pionierskimi. Umieją wpisać się w zastaną przez 
siebie rzeczywistość: „przechodzą na drugi brzeg, czując kamienie pod 
stopami”. Nie tracą czasu na niepotrzebne debaty, po prostu robią biznes 
(zgodnie z powiedzeniem: business is business everywhere), a Polacy – nie-
stety, często show biznes. Chińczycy mają rozwinięty zmysł ekonomiczny, 
jako kulturowy dar ludzi Wschodu, ale uważam, że również wyćwiczony, 
kształtowany przez wieki charakter kulturowy. 
 Inną wartościową cechą Chińczyków jest dbałość o kondycję psy-
chofizyczną, chociażby tai chi 台汽, wymagająca systematycznej i kon-
sekwentnej pracy nad sobą, czego – uważam – również brakuje Pola-
kom. Brakuje nam kolektywnych, niewymuszonych ćwiczeń – Polacy 
na przykład wstydzą się jeszcze aktywności sportowej w miejscach 
publicznych. W końcu „wstyd to emocja społeczna” i – jak słusznie 
pisze Ewa Kosowska – 

32 J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi…, s. 889-895.
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jest efektem oceny ludzkiego zachowania, do której dochodzi w trakcie ko-
munikacji face to face, przy czym ocena ta staje się w istocie rzeczy samooceną, 
dokonywaną przede wszystkim przez osobę, która przekroczyła ustalone 
reguły; rzadziej przez grupę, która nie zdołała obronić własnych wartości 33. 

 Chociaż różnic 34 między obiema nacjami i kulturami jest wiele, jed-
nak warto się zastanowić, czy jest coś, co zbliża do siebie kulturę polską 
i chińską. Wskazałbym w tym kontekście na cztery zasadnicze sfery:
 1) Sfera życia codziennego: z jednej strony gloryfikacja dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego, z drugiej – ogromna łatwość adaptowa-
nia do życia codziennego mody i wynalazków z Zachodu. 
 2) Sfera wartości: przywiązanie do wartości rodzinnych 35. 
 3) Sfera geopolityczna: zarówno Polska, jak i Chiny przeszły burzli-
wą drogę budowania swojego wizerunku na arenie międzynarodowej. 
Fakt wspólnych ciężkich doświadczeń historycznych był niejednokrot-
nie akcentowany podczas wizyt na oficjalnym szczeblu. 
 4) Sfera kultury: Polska i Chiny posiadają ogromną wrażliwość 
muzyczną. 

4. Dialog międzykulturowy i międzyreligijny

Zapoczątkowany w Chinach przez jezuitów dialog międzykulturowy 
i międzyreligijny doczekał się oficjalnego zatwierdzenia formalnego 
i konkretnych dyrektyw w decyzjach Soboru Watykańskiego II. Jego 
charakter i sposób prowadzenia zgodnie z wytycznymi soborowy-
mi określa dokument Nostra aetate. Po zakończeniu obrad soborowych 
kolejni papieże nawiązywali do kwestii tegoż dialogu. Widać to m.in. 
w encyklikach, adhortacjach, orędziach, przemówieniach, homiliach czy 
katechezach Pawła VI 36, w nauczaniu Jana Pawła II 37, który był typowym 

33 Por. E. Kosowska, Wstęp. W: Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie, cz. 2, 
red. E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomuła, Katowice 2008, s. 7.

34 B. Góralczyk, Polska – Chiny: co dalej? W: Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, red. 
B. Góralczyk, Toruń 2009, s. 393.

35 Polsko-chińskie rożnice kulturowe…, s. 48.
36 Ecclesiam suam (O drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obec-

nej przy pełnieniu swojej misji), Editions du dialogue, Paris 1967; Evangelii nuntian-
di. W: Misje po Soborze Watykańskim II, red. W. Góralski i J. Mariański, Płock 1981, 
s. 257-291; Będziecie moimi świadkami. Paweł VI przemawia do ludzi świeckich, red. E. We-
ron, Poznań, Warszawa 1975, s. 80-83.

37 Warto wymienić encyklikę Jana Pawła II, Rredemptoris missio, Rzym 1990; Dia-
log na rzecz pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów. W: Orędzie papieskie na światowy 
dzień pokoju, red. K. Cywińska, T. Konopka i T. Radwan, Rzym 1987, s. 148-159; Dialog 
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papieżem dialogu otwartego na kultury i religie świata (przykładem są 
pokojowe religijne spotkania w Asyżu), a także w papieskiej posłudze Be-
nedykta XVI 38. Te działania pokazują, że dialog to nie tylko „znak czasu”, 
ale konkretne świadectwo Głowy Widzialnej Kościoła, które ma pomóc 
otworzyć umysły i serca wszystkim katolikom. Nauczanie papieży po-
twierdza dialogiczną naturę Kościoła i zapewnia o pokojowym współist-
nieniu wyznań oraz zachowaniu własnej tożsamości religijno-kulturowej. 
Dialog nie dotyka tylko płaszczyzny intelektualnej, co niejednokrotnie 
podkreślał Jan Paweł II, ale posiada głębsze warstwy duchowego wy-
miaru (aspekt najważniejszy). Wymaga szacunku z naszej, chrześcijań-
skiej strony wobec religii chińskich, które kształtowały religijne oblicze 
ościennych krajów azjatyckich. Ten wzajemny szacunek jest najlepszym 
dowodem na to, że można nawiązać porozumienie pomiędzy państwami 
i narodami fizycznie bardzo od siebie odległymi, ale zarazem też w pew-
nym sensie bliskimi w związku z wyznawaniem przez ich obywateli tych 
samych w gruncie rzeczy, uniwersalnych wartości etycznych (pomimo 
polskiego indywidualizmu czy chińskiego kolektywizmu, z plusami i mi-
nusami każdej strony). 
 Wielkie kultury świata wyróżniają się m.in. ogromnym szacun-
kiem dla słowa, pisanego czy wypowiadanego, co dostrzegalne jest też 
w obrazie świata Wschodu. Zachód utracił pokorę i przyjął postawę 
nastawioną bardziej na „mieć” (aspekt zewnętrzny, konsumpcja) niż 
„być” (głębia ducha). Człowiek współczesny potrzebuje wyzwolenia, 
aby osiągnąć rozwój i pełne człowieczeństwo. Zarówno człowiek Za-
chodu, jak i Wschodu potrzebują zbudowania pomiędzy sobą nowego 
pomostu, do czego, co oczywiste, bardziej trzeba koncentrować się na 
elementach łączących, wspólnych, a nie tych, które dzielą. 
 Na koniec wyrażam nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej roz-
prawie badania kulturoznawcze, przedstawiając trafną ocenę omawia-
nych zjawisk, staną się zachętą do dalszych, twórczych poszukiwań 
i przyczynią się do nowych odkryć.

z wielkimi religiami świata (Przemówienie papieża podczas audiencji generalnej – Rzym, 19 
maja 1999), „L’Osservatore Romano” R. XX (1999), nr 9-10 (216), s. 46-47.

38 Dialog międzyreligjny i międzykulturowy jest niezbędny (Przemówienie papieża pod-
czas spotkania z ambasadorami krajów o większości muzułmańskiej – Rzym, 25 września 
2006), „L’Osservatore Romano” R. XXVII (2006), nr 11 (287), s. 39-40.
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1. Wybrane wydarzenia z historii Towarzystwa Jezusowego, związane z ewange-
lizacją Chin w XVII w. 1

1591 Wstąpienie w szeregi Towarzystwa Jezusowego pierwszych zakonni-
ków chińskiego pochodzenia. 

1601 Matteo Ricci zaproszony do pałacu cesarza. 
1603 Pierwsze wydanie Tianzhu shiyi 天主實意 – katechizmu Ricciego. 
1611 Jezuici reformują kalendarz chiński. 
1612 Nicholas Trigault przybywa do Rzymu, poszukując pomocy dla misji 

w Chinach. 
1618 Johann Schreck (Johannes Terrentius) wyrusza do Azji. 
1625 Odkrycie steli nestoriańskiej w mieście Xi an 西安. 
1630 Adam Schall dokonuje pomyślnie obliczeń chińskiego kalendarza. 
1630 Adam Schall publikuje swoje dzieło dotyczące teleskopu. 
1635 Zaostrza się spór o ryty chińskie i papież proszony jest o jego 

rozstrzygnięcie. 
1644 Upadek dynastii Ming. Władzę przejmuje dynastia mandżurska 

Qing 清. 
1648 Chrzest cesarzowej Heleny wraz z innymi członkami dworu 

cesarskiego. 
1650 Misja Martino Martiniego w Rzymie w związku ze sporem o ryty 

chińskie. 
1651 Michał Boym wyjeżdża do Europy jako ambasador Mingów 明. 
1655 Martino Martini wydaje Novus Atlas Sinensis w Amsterdamie. 
1656 Martino Martini uzyskuje aprobatę papieża w sporze o ryty chińskie. 
1656 Michał Boym publikuje Flora Sinensis 中國植物志 w Wiedniu. 

1 Opracowano m.in. na podstawie: D.H. Ngueyn, Polscy misjonarze na Dalekim 
Wschodzie…, s. 325.
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2. Portret Andrzeja Rudominy
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3. Mapa Chin z zaznaczonymi miejscami pobytu Andrzeja Rudominy 2

2 Miejsca pobytu Rudominy w Chinach – Macao, Hangzhou i Fuzhou – oznaczają 
niebieskie punkty.

Historia...22 
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4. Odręczna notatka zawierająca informację o pochodzeniu Andrzeja Rudominy 
i dacie jego śmierci w Chinach, odnaleziona w zbiorach ATJKr 3

3 ATJKr, nr 1474, IV. Varia. Materiały biograficzne. 
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5. Rękopis Krótkiego żywotu Rudominy, odnaleziony w zbiorach ATJKr 4

4 Krótki żywot Rudominy. W: ATJKr, nr 1474, IV. Varia. Materiały biograficzne. Zob. 
także: tamże, nr 119, XI. Rudomina Andreas T. J.,  żywot jego w skróceniu, s. 145. 
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6. List Andrzeja Rudominy do Mutiusa Vitelleschiego (bez daty) 5

Admodum Reverende noster in Christo Pater, Pax Christi!

 Quid istorum sit ad maiorem Dei gloriam, ire me in Indias, an po-
tius redire in patriam, tanquam dubium solvi sibi a me Paternitas Ve-
stra voluit. Et quamvis ego mihi illud iam pridem resolverim: nam iam 
adhuc, quando apud me decrevi pro ea missione Paternitatem Vestram 
supplicare, quiddam ad maiorem Dei gloriam spectans velle me postu-
lare censui, quia tamen Paternitas Vestra ita praecepit, pareo libenter, 
atque prout mihi mandavit rationes pro utraque parte quae mihi oc-
currerunt affero, adiecta in fine earum quo pro mansione mea facere 
videntur solutione, eo quod licet illae sint potissimae, evincere tamen, 
mihi non videantur. 
 Igitur imprimis, mansio mea in patria, ex his capitibus ad maiorem 
Dei gloriam spectare videretur:
 1° Quod illae nostrae partes, potissimum Lituania, Livonia, Russia, 
vix minus quam Indiae indigeant operariis, qui illas excolant in illisque 
laborent, in haeresibus extirpandis, schismaticis ad unionem reducen-
dis, et rudibus in rebus Fidei, qualium praesertim in Lituania, magna 
est copia, instruendis. 
 2° Quod facilius, ideoque maiori cum fructu possim in patria ope-
ram meam collocare: linguam enim polonicam et ruthenicam iam novi, 
lituanicam vero forte facilius addiscere potero. Domesticarum autem 
rerum, id est modi agendi cum eiusdem patriae hominibus magis gna-
rus, multo expeditior ero ad illorum bono serviendum. Et praeter haec 
nihil mihi pro hac parte occurrit, quod ad dicta reduci non possit. 
 Jam vero profectionem meam in Indias, ad maiorem Dei gloriam 
fore, haec plane ostendunt:
 1° Quod integram mei Domino oblationem facere desiderem, per-
fectiorem quem possum, relinquendi omnia modum sequendo, ita ut 
non tantum patriam, amicos, etc. in patria manendo relinquam, sed 
etiam ab illis toto si fieri potest terrarum orbe separer, quo me ab his 
consolationibus, quas ex vicinitate eorum capere possem, amore Dei 
quam maxime abstraham. Et istud tanquam quiddam magis arduum 

5 ARSI, FG 732, doc. 403. Mutius Vitaleschi był wtedy generałem Towarzystwa 
Jezusowego. Na publikację wszystkich zamieszczonych w niniejszym aneksie listów 
Rudominy, Boyma i Smoguleckiego otrzymałem pozwolenie z wydawnictwa Monu-
menta Serica. Za pomoc w eksploracji zbiorów Archiwum dziękuję Robertowi Danie-
lukowi SJ.
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et difficile Domino ad maiorem eius gloriam offerre cupio et, si Divinae 
placet Maiestati, etiam cum sanguinis mei pro eius honore profusione. 
 2° In ea separatione et abstractione videtur mihi me posse melius 
Divinae Maiestati servire. Nam ex parte mea, quanto magis ab omni 
consolatione creata me removebo, tanto aptiorem ad firmius Deo in-
haerendum me fore spero: ex parte vero Dei confido eius bonitatem pro 
ea quali resignatione, peculiaribus auxiliis opem mihi allaturam, ad sui 
Nominis gloriae ardentius serviendum. Praeterquam, quod etiam ipsa 
in illis locis commoratio et exempla aliorum ibidem ferventer laboran-
tium, peculiari modo ad fervorem incitamentum afferre soleant. 
 3° Ad maiorem Dei gloriam omnino videtur esse succurrere illis re-
gionibus eo quod maxima illarum sit necessitas. Revera enim immensa 
sunt terrarum spacia, quae tenebris involuta infidelitatis nullam veri 
Dei vel vix ullam habeant cognitionem, ubi infinita prope mortalium 
interit multitudo, eo quod non sit qui eis opem ferat et qui porrigat 
manum, saepe etiam erigere sese conantibus et volentibus agnoscere 
veritatem, modo non desit a quo eam accipere possint nec careant prae-
dicatore quo tanquam medio, ordinarie Divina bonitas in convertendis 
nationibus uti solet. Recordor me legisse in vita Patris Gasparis Barzeis 
illum dum Ormuziae commoraretur, invitatum fuisse ad certissimam 
messem ad quendam populum in Arabiam, qui ab eo erudiri postula-
bat, cui tamen neque ille tunc potuit succurrere nec ab ullo alio legi-
mus id postea factum, uti in eiusdem vita subiungitur. Ex recenter vero 
allatis novis habemus apertam portam in Aethyopiam ac desiderari 
operarios, apertam portam in Chynas spemque magnam esse messis; 
in Japonia perseverare quidem persecutionem, sed ex sanguine Marti-
rum ampliorem sperari proventum. Et non dubito plures alias inveniri 
regiones plane albas ad messem, quae tamen paucitate operariorum 
intereunt, ex quibus tamen si nulla alius, ille certissimus reportari pos-
set fructus infantium baptisatorum, morientium animae, quae alias ob 
derogatum exiguum aquae in nomine Sanctissimae Trinitatis capitibus 
eorum infusae, aeternum pereant et de hoc fructu multum etiam ipse 
Sanctus Pater noster Franciscus gloriari solitus erat. 
 4° Illarum partium conversionem videtur Dominus dedisse ad re-
sarciendum damnum quod haereses et schismata in Europa intulerunt. 
Ideoque pro maiori Dei gloria est, illuc destinare quam plurimos quo 
Dominus vocat et ubi potissimam messem ipse aperit. Maxime quando 
non desunt etiam qui domi libentius laborent. 
 5° Sanctus Pater Franciscus ad maiorem Dei gloriam esse existima-
vit non tantum in uno loco ad ultimum usque persequi conversionem 
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omnium, sed etiam latius ac latius, in alia proferre Evangelii praedica-
tionem. Ita enim ipse fecit quando relinquendo aliis primos quibus pra-
edicaverat, ipse novos quaesivit Japones, novas deinde Chynas, quibus 
etiam praedicaret. 
 6° Non caret etiam pondere ad idem intentum illud quod Dominus 
noster Luca 4 dixit: „Nemo propheta acceptus est in patria sua”, quod 
etiam a reliquis Evangelistis non est omissum. Clare enim inde deduci 
videtur utiliorem cuiusvis esse operam extra patriam suam. 
 7° In provincia quoque ex ea missione gloriae Divinae incrementum 
sperari merito potest. Excitabitur enim illa ad fervorem aperta illius 
personis ad eam profectionem porta, quae hucusque clausa fuit. Nam 
qui eam profectionem desiderant, ferventi opere ad eam obtinendam 
se disponere conabuntur, qui vero patriam praeeligunt offerendo illius 
necessitates indicis esse similes, ne verba tantum afferre videantur ad 
similem indicorum operariorum laborem accingere se cogentur. Pra-
eterquam quod etiam plures forte spe eius profectionis Societati no-
men daturos confidam. 
 Et haec profectionem meam in Indias ad maiorem Dei gloriam fore 
declarant quorum vis apparebit magis, si ad allatas pro parte priori ra-
tiones respondeor, quod facillime fieri potest:
 Ad primum itaque. Certum est nullo modo tantam nostrarum par-
tium esse necessitatem, ut cum indicarum regionum necessitate com-
parari queat, ut quod partes nostrae a potiori catholicae sint et quod 
habeant tot operarios, ut e Societate Provincia Lithuaniae habeat ad 
quadringentos quinquaginta, ex aliis etiam religionibus et saeculari 
clero non paucos. Ex quibus capitibus, certe non poterit institui compa-
ratio, cum regionibus in quibus nulla, vel vix ulla cognitionis veri Dei 
sunt fundamenta et quod vel nullum, vel vix ullum habent praedicato-
rem, qui eas verbo salutis illuminet. Praeter haec, Rutheni schysmatici 
non plane videntur esse ii, in quibus cum notabili fructu laborari queat. 
Communem enim schysmaticis, egregie et ipsi induerunt pertinaciam, 
ut in hoc Graecis, Cophtis, Moschovitis similes sint, quod experientia 
ipsa in omnibus his satis comprobatum est. Sunt deinde religiosi Sancti 
Basilii, qui tanquam et ipsi rithus ruthenici, hanc sibi provinciam desu-
munt, ita ut aliquomodo existiment sibi praeiudicari, si Rutheni ad lati-
num ritum traducantur. Et intellexi aliquid, vel iam factam, vel facien-
dam a Summo Pontifice prohibitionem ne Ruthenis ad latinum ritum 
transire liceat. Quo posito, difficile nos in eorum ritu illis servire po-
terimus. Livonia iam bellis implicita, impeditur ne operarii exire libere 
in eius messem spiritualem possint. Ante bellum vero satis diligenter 
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et magno cum fructu illic laboratum est a Nostris, nec adeo personas 
defuisse audivi, imo revocati inde propter bella Nostri, angustiorem 
habuerunt in provincia commorationem. In Lituaniae plebe, magna est 
quidem rerum divinarum ignorantia, in qua extirpanda utiliter quis 
operam suam collocare posset, sed instituuntur subinde missiones et 
plures institui possunt, maxime cum Lituania ipsa sibi operarios ferre 
possit, qui uti forte non libenter patria exirent, ita in patria manendo 
libenter ei servient. Et pro uno amisso, praesertim tali occasione, Domi-
nus Provinciae plures et multo meliores rependet. 
 Secundum etiam non urget. Siquidem nihil tale in me reperio, vel 
quoad scientiam illarum linguarum, vel quoad peritiam agendi cum 
meae patriae hominibus, vel alia similia talenta, quod non meliori 
modo in quocunque alio in Provincia reperiatus. Adeo, ut nihil peculia-
re in me Provincia amittere possit. Et data, uti est vere, maiori necess-
itate indicarum regionum, necessarium est omnino aliquos, quamvis 
illi iam alias in patria expediti essent operarii, ad illas quoque iuvandas 
destinare. Alias nullus eo mittetur: siquidem et Itali et Lusitani et caete-
ri in patria sua, linguae et modi agendi sunt peritiores. 
 Et ex his ita, quamvis breviter Paternitati Vestrae expositis, mihi non 
videtur posse esse dubium, indicam meam, quam a Paternitate Vestra 
postulo humiliter, profectionem, ad maiorem Dei gloriam fore. Proinde 
ego meam supplicationem ad pedes Paternitatis Vestrae pro ea iterum 
quam humillime depono, Jesu Christi sanguinem pretiosissimum in-
terponendo, cuius ego honori me, vitam meam sanguinemque meum 
libens dedicare cupio et qui pro illis etiam gentibus effusus in illis ste-
rilescit, fecundus alioqui etiam illic futurus, si sint qui eorum excolen-
darum curam gerant. Paternitas Vestra velit mihi hoc incitamentum ad 
perfectionem diligentius sectandam et ad Domino ferventius servien-
dum concedere velitque permittere, ut hanc mei oblationem quam ex 
animo desidero, licet indignus Divinae Maiestati facere, eius amore ad 
exitum deducere possim et utinam cum vitae et sanguinis impendio. 
 Paternitatis Vestrae Sanctissimis Sacrificiis et precibus me quam hu-
millime commendo. 
 Admodum Reverendae Paternitatis Vestrae in Christo indignus 
servus,

Andreas Rudomina
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7. Kolejny list Andrzeja Rudominy do Mutiusa Vitelleschiego (bez daty) 6

Admodum Reverende Noster in Christo Pater, Pax Christi!

 Quam gratiam a Paternitate Vestra oretenus postulavi, pro eadem 
nunc per Jesu Christi sanguinem humiliter supplico, ut indicae cui-
piam profectioni Paternitas Vestra me destinare dignetur; quo illic, pro 
tenuitate mea, Divinae Maiestati eiusque obsequio vitam meam et san-
guinem impendere possim: in illis videlicet remotissimis regionibus, in 
quibus propter Deum vivere, ab omnibus Patriae consolationibus avul-
sum peculiare ad virtutem solet esse incitamentum et ad Deo firmius 
inhaerendum magnam quandam afferre necessitatem. 
 Huius ego profectionis, a primis fere religioso meae vitae diebus, 
magna frequentissime desideria habui, et instinctus peculiares Dei me 
illuc vocantis, tum in orationibus meis tepidis, tum alias sensi et hu-
cusque sentio, spemque iam pridem habui quandam singularem, fore 
ut aliquando istorum meorum votorum compos fiam. Eam spem auxit 
in me, ipsa denuntiatio mihi facta de missione romana; illam enim id-
circo libentius acceptavi, quod ea commoditas a Domino mihi offerri 
videretur ad opus hoc facilius ad effectum deducendum. Et nunc iam 
ipsa haec mea apud Paternitatem Reverendam instantia, nempe quod 
hucusque iam a Domino deductus sim, ut proxima media aggrediar, 
non plane inanes meas illas spes, meosque sensus fuisse mihi quodam-
modo indicat. Et certe ego pro peculiari pignore salutis meae, benefi-
cio vocationis superaddito eam profectionem accepturus sum, si eam 
obtinuero. 
 Provincia nostra, quantum quidem ego advertere possum, non tam 
personis egere videtur, quam potius commoditate serviendi illis regio-
nibus, inter quas Russiae, non adeo albae ad messem esse videntur. 
Deinde pro uno me amiso, imo donato Domino Deo, plures multo me-
liores, et cum multo maioribus talentis, ab eodem Domino facile sub-
mittentur. Scio vero Reverendum Patrem Provincialem antea Litua-
niae, nunc Romanum, post amisa loca in Livonia, in quibus domicilia 
Societas habebat, nonnisi paucissimos voluisse admittere ad Societa-
tem eo credo, quod Provincia imminuta collegiis abundaret personis. 
Alioquin non desunt ibi quibus augeri facile possit Provincia. 
 Sola indignitas mea et ineptitudo plurimum negotii mihi facessere 
posse tantum videtur. Verum de Divina bonitate ita aequum est me 

6 ARSI, FG 732, doc. 405.
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sperare, ut si ad hoc opus me destinare ei placuerit, necessaria etiam 
mihi ad illud peragendum suppeditaturam non diffidam, quae etiam, 
de lapidibus potens est suscitare filios Abrahae et ex ore infantium et 
lactentium perficere laudem suam novit. 
 A Vestra igitur Paternitate iterum iterumque hanc gratiam peto hu-
millime, et cum omni diligentia ac instantia pro ea Paternitati Vestrae 
(cum debita tamen indifferentia) supplico: quam Divinae voluntati 
conformem fore non diffido et qua ego ad Divinae Maiestatis maio-
rem gloriam quaerendam, animae meae salutem melius procurandam 
et proximorum animabo, Sanguine Jesu Christi redemptis, ferventius 
serviendum, uti desidero. Caeterum Paternitatis Vestrae Sanctissimis 
Sacrificiis et precibus, etiam in hoc ipso negotio, me quam humillime 
commendo. 
 Admodum Reverendae Paternitatis Vestrae in Christo indignus 
servus, 

Andreas R. 
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8. List Andrzeja Rudominy do Michaela Ortiza (Hamcheu, 31 lipca 1627) 7

Pax Christi,

 Post datas alias literas ad Reverentiam Vestram visum est mihi non 
negligendam esse mihi occasionem, quae occurrit, transmittendi ad 
Reverentiam Vestram aliquos libros, quos Socii Reverentiae Vestrae in 
hoc regno commorantes sinica lingua ediderunt. Et quamvis eos Re-
verentias Vestras legere non poterunt, servient tamen fortassis ad ali-
quem ornatum alicuius librariae sive prout Reverentia Vestra visum 
fuerit, quamvis ego desiderabam pro bibliotheca vilnensis collegii, Re-
verentia Vestra tamen pro suo libitu disponat. Si gratum id munuscu-
lum servem fore Reverentiis Vestris alia occasione reliquos etiam mit-
terem. Aurum enim et argentum non est mihi. 
 Sanctis reverentiae Vestrae Sacrificiis plurimum nos commendo. 
En Hamcheu apud Sinas, 31 Julii 1627. 
 Reverentiae Vestrae in Christo indignus servus,

Andreas Rudomina

7 ARSI, Jap. Sin. 161, f. 98.
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9. List Jana Mikołaja Smoguleckiego do Mutiusa Vitelleschiego (Rzym, 6 czerwca 
1641) 8

Admodum Reverende in Christo Pater, Pax Christi!

Jesus + Maria
Admodum Reverende in Christo Pater,

 Ad maiorem Dei gloriam. Ego Joannes Nicolaus Smogulecki, na-
tione Maior Polonus, Societatis Jesu theologus 3-tii anni, annorum 31, 
virium satis bonarum, sicut ante menses duos petii ab Admodum Re-
verenda Paternitate Vestra, ut me curae animarum in remotissimis et 
barbaris regionibus applicare velit, ita nunc oblata occasione adventus 
Reverendi Patris Procuratoris Sinae, peto per Jesum Christum, ut me 
huic itineri destinare dignetur. Idque:
 1° Quia inter alia motiva hoc motivo in Societatem a Domino meo 
Jesu vocatus sum, ut occasionem possim habere curae circa infideles. 
 2° Quia per totum tempus status mei religiosi ad hoc per internas 
illuminationes et voluntatis affectiones violentissime moveor idque in 
omnibus fere Exercitiis Spiritualibus. 
 3° Quia post diuturnam deliberationem circa hoc negotium institu-
tam, profusis plurimis orationibus et mortificationibus tam a me quam 
ab aliis ad hunc finem praestitis, in dies magis in proposito confirmor, 
imo in horas violentius ac validius trahor. 
 4° Quia ob validissimas rationes statui petere ab Admodum Reve-
renda Paternitate Vestra, ne in patriam meam amplius redeam 9. Si ita-
que mihi extra patriam vivendum est, potius ibi ubi aliquid possim pro 
gloria Dei facere. 
 5° Quia nulla impedimenta huius itineris in me reperio. Idque ne-
que ex parte mei, cum sufficientes vires et sanitatem commodam habe-
am, neque ex parte sanguine iunctorum quippe parente utroque orbus, 
caeteri vero consanguinei ob diversas causas mihi minus affecti. Nec 
denique ex parte Societatis cui vix aliqua re in hisce partibus insigniter 
prodesse possem, quippe cui ingenium mediocre et alia dona, doctrina 
vero etiam infra mediocritatem quod ipsi professores fatebuntur. 
 6° Assistentiae et Patri Procuratori circa sumptum in itineris mole-
stus non ero. 

8 ARSI, Pol. 79, f. 22r-23v.
9 W latach 1640-1642 Smogulecki studiował teologię w Rzymie.
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 7° Quia diligenter me examinavi, utrum non caro vel sanguis me 
illuc traheret, nihil possum tale reperire neque ullam rationem quae 
purae naturae innitatur. 
 8° Quia istis omnibus expensis existimavi me prudentissime posse 
iudicare imo certitudine magna semper autem cum spe in Christo Jesu 
affirmare posse iter hoc forte esse principale medium praedestinationis 
meae. 
 Ideo per sanguinem Jesu Christi et Matris eius Immaculatam Con-
ceptionem advolutus pedibus Admodum Reverendae Paternitatis Ve-
strae peto, ut me huic itineri destinare dignetur. 
 Desiderabam ipse ad pedes Admodum Reverendae Paternitatis 
Vestrae me provolvere et humiliter petere ne gratiam mihi datam per 
Christum vacuam in me esse sineret; quia tamen hoc hactenus mihi 
non licet, morae autem impatientem me facit is, qui me amare iubet 
ardenter hoc, quod a me fieri (sicut reposita est mihi spes in Christo) 
desiderat. Ideo petitioni meae apud Admodum Reverendam Paterni-
tatem Vestram ante duos menses institutae addo hanc novam obsecra-
tionem meam, rogans per Christum Dominum meum, ut eam apud se 
ipsum retinere et eidem benigne ac paterne dignetur annuere. Interim 
me Sanctissimis orationibus Admodum Reverendae Paternitatis Ve-
strae ipse indignissimus commendo. 
 Admodum Reverendae Paternitatis Vestrae indignisimus servus,

Joannes Nicolaus Smogulecki
Romae, 6 Junii 1641
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10. Początkowe strony Tianbu zhenyuan 天步貞原 (1653) – dzieła Jana Mikołaja 
Smoguleckiego, poświęconego tematyce astronomiczno-astrologicznej 10

10 Za wyrażenie zgody na publikację zdjęć i wszelką okazaną pomoc dziekuję Shi 
Yunli (Departament of the History of Science and Archaeometry, University of Scien-
ce and Technology of China).



350 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

11. Kolejne strony dzieła Tianbu zhenyuan 天步貞原 J.M. Smoguleckiego
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12. Strona tytułowa Tianbu zhenyuan congshu 天步貞原叢書 J.M. Smoguleckiego 
z 1644 r. (edycja uzupełniona i poprawiona, ale obejmująca te same rozdziały) 
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13. Pierwsze strony Lixue huitong 歷學會通 (1668-1680) J.M. Smoguleckiego
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14. Rysunek przedstawiający Michała Boyma podczas pracy naukowej

Historia...23 



354 historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych 

15. Rysunek przedstawiający krzew i owoc ananasa, zamieszczony w Flora Sinensis 
Michała Boyma 11

11 M. Boym, Fructus ananans – po-lo-mie 波羅蜜 (rysunek). W: tegoż, Flora Sinensis, 
wyd. M. Rictius, Wien MDCLVI (1656).
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16. Rysunek przedstawiający drzewo i owoc papai, zamieszczony w Flora Sinensis 
Michała Boyma 12

12 M. Boym, Arbor Papaya 反椰樹 (rysunek), W: tegoż, Flora Sinensis…
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17. Rysunek przedstawiający drzewa papajowe, zamieszczony w China illustrata 
Athanasiusa Kirchera 13

13 Fan Yay Xu 蕃椰樹, Arbor Papaya 圖片摘自 (rysunek). W: Athanasius Kircher, 
China Illustrata, wyd. J. Jansson i E. Weyerstraet, Amsterdam 1667. 
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18. List Michała Boyma do Mutiusa Vitelleschiego (Kraków, 5 lipca 1641) 14

Reverende in Christo Pater, Pax Christi!

Postea quam complacuit Deo segregare me peccatorem ab utero matris 
meae et vocare supra coetaneos per gratiam suam, ut revelaret nomen 
Filii sui in me, in Sanctam Societatem Jesu in qua Reverentiam Vestram 
universo gregi Praepositum Spiritus Sanctus posuit regere Socios eius, 
continuo die nocteque idem Dominus suggerebat mihi praedicare ip-
sum inter gentes. Proinde undecim integris annis religionis spiritum 
hunc continebam, essetne ex Deo probando. Sed vero sub centesimo 
Societatis anno Reverentiae Vestrae epistola ubi legebatur, qua Reve-
rentia Vestra debito zelo paterne ad Patrum nostrorum initio nascen-
tis Societatis imitationem accendebat, illam inquam cum legebam ipse 
et legebatur, exardescere maxime desiderium meum in Indias, potis-
simum vero Chinam cessi plane ut et in novitiatu cum sinicam expe-
ditionem voluerem et olim in saeculo, atque quod in re erat ut aperiam. 
 Jam per Moschos et Tartariam impetrata, ad id post finita studia 
a Reverentia Vestra facultate cogitabam Chinam petere. Sed difficulta-
tibus diligenter perpensis et periculis et aliis, decrevi facilius et celerius 
consueta Nostris via per Indias me eo venire posse. 
 Ecce vero Dominus meus Jesus servulo viam facilem patefecit. 
Inaudivi Procuratorem Sinarum a Reverentia Vestra, ad illas regiones 
centum personas postulare. Itaque ego proxime in Septembri futurus 
sacerdos 15 nam theologiae quartum inchoo annum. Saepius immo quo-
tidie hoc desiderium meum commendam Christo et non ita pridem co-
ram Beatissimo Orientis Apostolo Francisco Xaverio illas in partes voto 
excepto dependenter ab oboedientia Reverentiae Vestrae, vehementius 
ardeo, inflammor in dies et horas. Testis enim est mihi Jesus quia non 
mentior. 
 Quapropter Dilectissime Pater, Reverentiae Vestrae medio pedibus 
advolutus per ipsum qui pro illis gentibus mortuus est obsecro si quod 
solatium dilectionis signa consolatio in Christo, si quod viscera mise-
rationis compleat gaudium meum, spem meam, expectationem meam, 
desiderium meum in Domino Jesu meo, dignetur me annumerare 
centum istis Sociis ad Chinam, ut sic per facultatem hanc Reverentiae 

14 ARSI, Pol. 79, f. 7r. 
15 M. Boym, Fructus ananans – po-lo-mie 波羅蜜 (rysunek). W: tegoż, Flora Sinensis, 

wyd. M. Rictius, Wien MDCLVI (1656). 
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Vestrae magnificetur Christus in corpore meo sive per vitam sive 
per mortem in propagationem et defensionem fidei Evangelii illis in 
partibus. 
 Porro ego meo sumptu seu Romam seu Olisipponas seu Sevillam 
et alium quencunque locum assignatum ut primum annuerit petitioni 
evolo. 
 Aeternum memor beneficii sine intermissione obsecram in oratio-
nibus Deum meum ut omne desiderium Reverentiae Vestrae impleat 
secundum divitias in Christo Jesu Domino meo. 
 Sanctissimis me Sacrificiis Reverentiae Vestrae commendo. Craco-
viae ad Sanctum Petrum, 1641, 5 Julii. 
 Reverentiae Vestrae in Christo servus inutilis et filius,

Michael Petrus Boym SJ
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19. List Michała Boyma do Mutiusa Vitelleschiego (Kraków, wrzesień 1641) 16

Reverende in Christo Pater, Gratia et Pax a Deo Patre nostro et Domino 
Jesu Christo!

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericor-
diarum et Deus totius consolationis, qui consolatur Reverendam Pater-
nitatem Vestram in omnibus negotiis, et etiam nunc in hoc felici adven-
tu Reverendum Patrum Procuratorum Chinae et Japoniae, ut possit et 
Reverenda Paternitas Vestra meam quoque spem et desiderium per-
gendi Chinam et illas in partes consolari. Quoniam sicut abundat ex-
pectatio mea in Christo, ita et spes mea firma est in Domino Jesu meo, 
reposita in sinu Reverentiae Vestrae. 
 Credo Deo qui suscitavit Jesum et nos cum Jesu suscitabit, quia 
haec gratia per illas ipsas gentes quibus me per Crucifixi Christi amo-
rem donabit, in gratiarum actione superabundabit in gloriam Dei mei. 
Propter quod ego non deficio nec deficiam iterato Reverendae Pater-
nitatis Vestrae me pedibus advolvere, votum meum coram Beatissimo 
Xaverio factum laborandi in illis partibus implere, o quam primum 
concedat. Etenim propter Evangelium Christi mei et officium quod 
Dominus meus Jesus aperuit gentibus illis usque adhuc non habebit 
requiem spiritus meus. Qui autem scrutatur corda, scit quid desiderat 
Spiritus, quia secundum Deum postulat. Propterea Deo meo gratias, 
qui semper triumphat in Christo Jesu, et odorem per me peccatorem 
et vilem notitias suas manifestare constituit in illis locis et haec in sin-
ceritate sicut ex Deo coram Deo in Christo loquor, quoniam tristitia est 
mihi magna et continuus dolor cordi meo pro gentibus illis pro quibus 
Christus meus mortuus est, o pro quibus Christus mortuus est! Et quid 
amplius dicam. 
 Commendat charitatem suam Deus in illis et me ad illas excitat et 
instigat. O daret Dominus meus Jesus explicare salutis illarum partium 
ardorem meum. Portare nomen Domini nostri Jesu Christi populis illis 
et fieri vas electionis et audire quanta me oportet pati pro sancto nomi-
ne eius concupiscit et deficit anima mea secundum mensuram donatio-
nis Christi. 
 Gaudeo in Christo meo quod P. Smogulecki Sinas missionem impe-
traverit 17, sed quod meum desiderium Reverendae Paternitati Vestrae 

16 ARSI, Pol. 79, f. 10rv.
17 J.M. Smogulecki wyjechał do Chin w 1644 r.
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ante adventu Patrum Procuratorum (uti commendaveram Cracoviae 
una cum studerem theologiae et postea per literas plurimas) non expli-
cavit, vehementissime doleo, doleo. 
 Igitur, Dilectissime Pater, per Domini nostri Jesu Christi sanguinem 
quem illis gentibus et partibus in salutem dedit, humillime oro illis me, 
illis populis donare dignetur pro quibus in terris tantum Xaverius la-
boravit et in caelis etiam nunc orat, et cui laborem meum ibi devovi. Ita 
fiat, o fiat, o cito fiat. Haec est spes mea et gloriatio Reverentiae Vestrae 
in illo die coram Christo meo et sanctis angelis eius. Quatuordecennale 
est propositum hoc et inspirato et non nuper exorta et a me probatum 
ac in multis ac propriis Sacrificiis meis Deo commandatur. Gratias Deo 
meo super inenarrabili dono eius. 
 Dominus meus Jesus opus hoc meum per Reverentiae Vestrae beni-
gnitatem et donationem adsumet ad laudem et gloriam nominis sui. 
Gratia Domini nostri Jesu Christi cooperetur omnibus desideriis Re-
verentiae Vestrae. Me Sanctis Reverentiae Vestrae Sacrificiis ad eadem 
ipsa petitione diligentissime commendo. 1641, Cracoviae, Septembris. 
 Reverentiae Vestrae in Christo inutilis servus et filius, 

Michael Petrus Boym SJ
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20. Chiny za panowania dynastii Ming (1368-1644)
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The History of Polish-Chinese Cultural 
Contacts in XVII Century
(Jesuit Missions Examples)

Summary

This research work, The History of Polish-Chinese Cultural Contacts in XVII 
Century (Jesuit Missions Examples) 十七世紀波蘭一中華文化接觸的歷史 
((耶穌會使命典範), ex facto now, would not be possible without the source 
base. Taking the current state of research in Poland and abroad into 
consideration this is the first work that not only presents the profiles 
of outstanding Polish Jesuits: Andrzej Rudomina 盧安德, Michał Boym 
卜彌各 and Mikołaj Smogulecki 穆尼閣, but also directs the readers’ 
attention to the issue of intercultural and inter-religion dialogue in 
Polish-Chinese perspective. Presented Polish-Chinese cultural horizon 
with analysis of hand-written and printed sources from different ar-
chival places illustrates the applied research methodology of gathering 
and collecting the subject literature, description of the materials and 
my interpretation since I have been studying the themes of Chinese 
culture in a broad historical, theological, philosophical and religious 
perspective for 23 years. Throughout that time I have been collecting 
research data and many materials are in my private archive, which un-
doubtedly was a valuable support in selection of the research subject. 
 As mentioned above, I searched direct and indirect sources, in case 
of the cultural background of XVII century Polish Jesuits it was Jesuit 
Archieve in Cracow and Vilnius as well as Jesuit Archieve (Archivum 
Romanum) and libraries Università Gregoriana in Rome, Monumenta 
Serica Institute in Sankt Augustin, where apart from the fife-month re-
search stay I had done two preliminary research works, not only in 
the Sinologic Institute, but also in the neighbouirng Monumenta  Serica 
and other Institutes known in Europe and worldwide: Anthropos and 
Missions wissenschaft, established at Philosophisch-Thelogischen Hoschs-
chule, which libraries I used. The Faculty of Theology provided me 
much assistance ordering books I needed from the biggest scientific 
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German libraries. A valuable prospect was also a short time research 
in Sinology library in Lowanium. Other resources were the materials 
from Taiwan libraries and my own ones. 
 The proposal for scientific discourse was a response to my own in-
tellectual desire, as a cultural and inter-religious dialogue researcher, 
and on the other hand the urge to extend knowledge about Jesuit cul-
ture and Jesuits contribution to science and culture of the XVIIth cen-
tury Poland and China. The final reason why I have taken the sub-
ject, very important one,was my conviction that reminding the works 
of great Jesuits and saving them from oblivion is valuable to modern 
Poles. 
 The author is convinced about complementary character of the re-
searched cultures: Polish and Chinese, in the field of knowledge and 
science in the Republic of Two Nations and China in the XVII century 
through the prism of Jesuit culture. Therefore each chapter contents 
a relevant scope of the subject, refers to the next one introducing Ru-
domina, Boym and Smogulecki at the background of two cultures. First 
the detailed presentation of intellectual-spiritual and cultural-mission-
ary background indicates the mission and role of Polish Jesuits played 
in the XVII century, teaching Ratio Studiorum and stressing cultural, 
scientific and educational activities and development. Only on the can-
vas of well established Jesuit formation the Jesuits’ interest in China 
might evoke, youthful passion might arise and desire to conquer China 
for Jesus Christ to evangelize it through culture and not the other way 
round as it was in Europe, to do it through proclamation the Word of 
God. Recognition of the Chinese culture was the key for opening the 
gates of China by Jesuits and the Church. 
 The Chinese context and cultural differences between People of the 
East and the West were taken into account with special attention paid 
to different cultural values, Christian humanitarianism in Europe and 
Confucian humanitarizm in China, authorities and standards to follow. 
I made a short draft of Confucianism, Taoism and Buddhism to illus-
trate China that Polish Jesuits went to, coping with a numerous dif-
ficulties, first with Indipetae, then with teaching them since education 
was the starting point for evangelization of China. Finally, I believed 
that the subject of intercultural dialogue between the East and West 
could not be neglected, neither the crucial role of Jesuits as precursors 
of intercultural and religious dialogue in China. In the whole area of 
hopes for the XXI century I believe that Poland and China have great 
perspectives of cultural exchange, not enough recognized so far on the 
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Polish side, despite opening the Institute of Polish Culture in Beijing, 
however more Chinese through constant activities of four Confucius 
Institutes in Cracow, Wroclaw, Poznan and Opole. 
 Respect for both cultures: Polish and Chinese shaping the values of 
our societies indicate that understanding in regard to values is possi-
ble between countries distant on one side and very close on the culture 
side, since they are universal ethic values, despite Polish individualism 
and Chinese collectivism, with advantages and disadvantages of both. 
 Great cultures of the world are characterized by huge respect for 
a word, written or said, which reflects the world of East. The West has 
lost humility and accepted the attitude to „have” (external aspect, con-
sumption, one of our western culture features) not to „be” (spiritual 
depth). Modern human needs a release to develop and reach full hu-
manity. Both Man of the East and Man of the West need a new platform 
that would connect them more than separate. 
 At the end I would like to express my hopes that the presented cul-
tural research composes the accurate valuation and will become a stim-
ulus for further, creative research and new discoveries. 

Translated by Anna Hlebowicz

Historia...27 
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