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Kierowany trosk , aby wewn trzne i zewn trzne ycie ko cio a rzymskokato-
lickiego uwolni o si  od starych przes dów i barier oraz zosta o ukierunkowane 
na zacie nienie wi zi z dob  wspó czesn , jej potrzebami i wyzwaniami, papie  
Jan XXIII (1958�1963) wypowiedzia  odwa ne has o aggiornamento. W osta-
tecznym zamy le mia o to oznacza  ca kowit  zmian  sposobu my lenia: odwró-
cenie si  od dotychczasowej percepcji przesz o ci i zmierzenie si  z wyzwaniami 
wspó czesnego, odmienionego wiata. W praktyce i dora nie oznacza o to stop-
niowe przystosowywanie si  do wymaga  wspó czesnego ycia we wszystkich 
jego g ównych przejawach. 

Nie wiemy, czy ojcowie drugiego soboru watyka skiego (1962�1965) zdawali 
sobie spraw , e z czym  podobnym, cho  oczywi cie w zupe nie odmiennych hi-
storycznie i spo ecznie warunkach, ko ció  rzymskokatolicki zetkn  si  ju  w XVI-
�XVIII w. Wtedy to chrze cija stwo, które dot d uto samia o si  g ównie ze ród-
ziemnomorskim, a pó niej europejskim kr giem kulturowym, zacz o w lad za 
odkryciami geogracznymi poprzednich stuleci wychodzi  poza ten obszar � do 
Afryki, Azji i Ameryki Po udniowej.

Je li ograniczymy swoje spojrzenie na dany temat wy cznie do obszaru azja-
tyckiego, a w nim wy cznie do jego najodleglejszej cz ci � Chin, unaocznimy 
sobie wyrazi cie, na jakie problemy napotka o szerzenie chrze cija stwa. W od-
krytych przez Portugalczyków i Hiszpanów cz ciach wiata, gdzie misjonarze 
chrze cija scy mieli zazwyczaj do czynienia ze s abo zorganizowanymi wspól-
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notami szczepowymi i rodzimymi prymitywnymi religiami, chrze cija stwu nie 
stawiano niemal adnego oporu. Tak dzia o si  g ównie w Afryce oraz Ameryce 

rodkowej i Po udniowej (oczywi cie tak e z tego powodu, e portugalscy i hisz-
pa scy zdobywcy potrali w por  swoje kolonialne panowanie zabezpieczy  in-
stytucjonalnie przy u yciu si y). 

Inn  sytuacj  i jako ciowo inne problemy rodzi o zetkni cie si  zachodnie-
go chrze cija stwa ze starymi, skonsolidowanymi kulturami obszarów Wscho-
du � Indii, Chin i Japonii. Na terenach, gdzie tradycje kulturowe wyra nie ró ni y 
si  od europejskich, gdzie wytworzy y si   odmienne systemy religijne (z regu y 
starsze od chrze cija stwa) i panowa  ca kowicie inny od europejskiego styl y-
cia, szerzenie zachodniego chrze cija stwa mog o spotka  si  z nik ym zaledwie 
powodzeniem.

Bardziej dalekowzroczni szerzyciele chrze cija stwa rych o u wiadomili sobie, 
e propagowanie zachodniej wiary bez odpowiedniego przystosowania (akomo-

dacji) do miejscowych warunków i tradycji, nie da po danego rezultatu. Oczy-
wi cie nie przypuszczali w swojej apostolskiej arliwo ci, e g oszona przez nich 
w dobrej wierze akomodacja � czy to w wyniku rywalizacji dzia aj cych w tere-
nie zakonów i zgromadze  misyjnych, czy to w wyniku niezrozumienia w kurii 
rzymskiej � zrodzi skomplikowany problem natury dogmatycznej, który w ko cu 
dzie o misyjne pogrzebie, a przynajmniej sparali uje na d ugie stulecia.

Misjonarzem, który najbardziej zas yn  z uciele niania teorii i praktyki ako-
modacji w Indiach, by  w oski jezuita Roberto de Nobili (1577�1656). Dla nadania 
wi kszej skuteczno ci swojemu dzie u zacz  on wszechstronnie przystosowywa  
si  do stylu ycia i sposobu my lenia mieszka ców Indii: wiód  pe ne wyrzecze  
ycie hinduskiego pokutnika, przyswoi  sobie wi ty j zyk braminów � sanskryt, 

w swych kazaniach cytowa  wi te hinduskie ksi gi, a Ewangeli  Chrystusa wy-
dawa  jako jedn  z uczonych ksi g starohinduskich. W nauczaniu religii chrze ci-
ja skiej dopuszcza , aby nawróceni zachowywali swoje hinduistyczne zwycza-
je, je li tylko nie mia y wyra nie �poga skiego� charakteru. Dla tak pojmowanej 
praktyki religijnej, zapocz tkowanej w po udniowych Indiach, przyj to z czasem 
nazw  �malabarskie rytua y� (od miejscowo ci, gdzie dzia a  de Nobili). Stosowa-
nie ich oznacza o drog  i cie ciernist , a w 1744 r. � w wyniku misjonarskiej zawi-
ci i niezrozumienia ze strony papie a Benedykta XIV (1740�1758) � zako czy y 

swój byt przez ich ostateczne pot pienie i zakaz szerzenia. Wielki hinduski my li-
ciel Mahatma Gandhi musia  jeszcze w XX w. dopomina  si  o chrze cija sk  to-
lerancyjno , z wielk  intuicj  g oszon  i realizowan  przez Nobilego ju  przed 
czterema wiekami: �My w Indiach stali my si  niewiarygodni, poniewa  nie jes-
te my zewn trznie podobni do wyobra e  kreowanych przez instytucje misyjne, 
które przysz y do nas z Zachodu. Nie mylcie tego, czego naucza  Jezus, z tym, co 
uchodzi za nowoczesn  cywilizacj ! Pytam was, którzy jeste cie Jego misjonarzami, 
czy przypadkiem nie zadajecie gwa tu ludziom, w ród których yjecie? Zapewniam 



was, e nie jest waszym powo aniem wyrywanie ludzi Wschodu z ich korzeniami. 
Tolerujcie to, co jest w nich dobrego. Pozwólcie ka demu z nas y  yciem w as-
nym� ( ber die Bergpredigt, [w:] M. Gandhi, Freiheit ohne Gewalt, K ln 1968).

Podobny los, je li nie jeszcze bardziej tragiczny, spotka  misje chrze cija skie 
w Chinach. Trzeba jednak przyzna , jak ju  zaznaczyli my, e chrze cija stwu � 
szczególnie katolickiemu � nigdy w Chinach nie wiod o si , przeciwnie, obca wia-
ra by a nieraz przedmiotem ostrych ataków ze strony przedstawicieli ocjalnej ide-
ologii pa stwowej, jak  by  konfucjanizm. Nierzadkie by y nawet przypadki, kiedy 
niepo dani g osiciele obcej religii musieli by  wydalani z kraju.

Metod  akomodacji wprowadzi  do Chin za o yciel tamtejszej misji jezuic-
kiej, W och Matteo Ricci (1552�1610). Po czteroletnim do wiadczeniu z praktyk  
malabarskich rytua ów w Indiach (1576�1582) przeniós  on swoj  dzia alno  do 
Chin, zrazu do Makau i Kantonu, a od roku 1601 do Pekinu, ju  na sta e. Tam, obok 
pracy misyjnej, po wi ci  si  g ównie rozleg ej dzia alno ci naukowej w dziedzi-
nie matematyki, mechaniki, chemii, medycyny, astronomii, geograi i kartograi. 
Wi kszo  prac z tych dziedzin opublikowa  po chi sku. Jego sposób przystoso-
wania si  do chi skiego rodowiska, podobnie jak przystosowanie si  jego przyja-
ció  i nast pców, polega  � oprócz czysto zewn trznego na ladownictwa chi skiej 
mody w ubiorze, fryzurze itp. � na znakomitym opanowaniu j zyka chi skiego, 
przyswojeniu sobie znajomo ci historii narodu chi skiego, jego wieckich i ducho-
wych tradycji itd., a tak e na nawi zaniu dialogu z miejscowymi uczonymi man-
darynami. Ju  samo to by o sposobem wyra enia ust pstwa ze strony pojmowa-
nego nadrz dnie chrze cija stwa i uznania dla chi skiej wiedzy.

Tak wiat emu narodowi z wielowiekow  kultur  i tradycj  religijn  nie móg  
Ricci przedstawia  nauki o istnieniu Boga, o chrze cija skich prawdach i zasa-
dach moralnych, jako czego  zupe nie nowego, nieznanego Chi czykom. Przeciw-
nie, on sam i pozostali jezuiccy misjonarze, odmiennie ni  inne zakony dzia aj ce 
wówczas w Chinach, twierdzili, e naturalna stara chi ska pobo no , wyobra e-
nia Chi czyków o Bogu itd., w a nie w chrze cija stwie osi gaj  swoje wy yny, 
a chrze cija skie nauczanie, czy to objawione czy u wi cone tradycj , wiedzie do 
lepszego zrozumienia w asnego dziedzictwa kulturowego. Wszelkie rodzime war-
to ci chi skiej kultury mia y by  zachowane w przyj tym chrze cija stwie. W ród 
tych warto ci mia  oczywi cie swoje miejsce zarówno kult przodków, jak i posza-
nowanie lozofa Konfucjusza, traktowane przez Ricciego jako pochodne narodo-
wej tradycji. Chi scy cesarze zarówno z dynastii Ming (1368�1644), jak i nast pnej 
mand urskiej dynastii Qing (1644�1912), pozytywnie oceniali tak  postaw  jezu-
itów, czego wyrazem by y edykty tolerancyjne (np. z lat 1657 i 1692) oraz przyja-
zny stosunek do cudzoziemskiego nauczania i cudzoziemskich nauczycieli.

Spo ród wszystkich sporów, jakie wywo a o dotarcie katolicyzmu do Chin, swo-
j  przewlek o ci  i subtelno ci  wyró nia  si  spór o tzw. �chi skie rytua y� czy 
�obrz dy� (ritus, ewentualnie ceremoniae Sinenses), w którym swój udzia  mieli 



zarówno misjonarze dzia aj cy w Chinach, jak i kuria rzymska. O co sz o w tym 
sporze, jak przebiega  i jak si  zako czy ?

Ju  od niepami tnych czasów cechowa  Chi czyków kult przodków i czczenie 
Konfucjusza. Nie chodzi o przy tym o adne buddyjskie czy taoistyczne praktyki, 
lecz o narodowy i ludowy zwyczaj oddawania czci zmar ym przodkom, a tak e 
o ho d, jaki sk adali chi scy literaci po zdanych egzaminach urz dniczych wielkie-
mu lozofowi chi skiej staro ytno ci. Obie te powinno ci, polegaj ce na oddawa-
niu pok onu przed tabliczk  z wypisanym na niej imieniem zmar ego, na paleniu 
kadzid a i zanoszeniu na groby symbolicznych potraw i pieni dzy (co do pewne-
go stopnia przypomina modlitwy za dusze zmar ych i czczenie wi tych w ko-
ciele katolickim), spotyka y si  u wczesnych szerzycieli chrze cija stwa z Ric-

cim na czele z wielkoduszn  tolerancj , a w ród nawróconych na chrze cija stwo 
Chi czyków ze zrozumieniem. Ricci s dzi , e zwyczaje te nie przetrwaj  w ród 
chi skich chrze cijan zbyt d ugo i automatycznie zanikn  w miar , jak ich wiara 
b dzie si  pog bia  i umacnia  (w przypadku kultu przodków nabierze on cha-
rakteru chrze cija skich �zaduszek�). 

Sprzeciw wobec tych �poga skich� praktyk i pob a liwego do nich stosunku 
jezuitów zg osili najpierw miejscowi misjonarze franciszkanie, do których pó niej 
przy czyli si  inni. Oni to w a nie, jednoznacznie upatruj c w kulcie przodków 
zabobonu, a w oddawaniu czci Konfucjuszowi � modlitwy, domagali si  stanow-
czo, aby nawróceni Chi czycy wyrzekli si  praktykowania tych obrz dów. Z ich 
namowy papie  Urban VIII (1623�1644) najpierw pot pi  (1635) jezuickie prak-
tyki, by � po uzyskaniu dok adniejszych informacji trzy lata pó niej � ponownie 
je zatwierdzi . Ale ju  jego nast pca Innocenty X (1644�1655) ponownie w roku 
1645 wypowiedzia  si  na niekorzy  �chi skich rytua ów� i poleci , by dominika-
nin Juan Bautista de Morales (1597�1664) wystosowa  w tej sprawie do jezuitów 
odpowiednie pismo. Chi scy jezuici nie zgodzili si  z  pogl dami Moralesa i wy-
s ali do Rzymu swojego przedstawiciela, Martino Martiniego (1614�1661), któ-
remu uda o si  zmieni  wcze niejszy pogl d papie a i nak oni  kuri  rzymsk  do 
wydania dekretu (23 marca 1656), aprobuj cego jezuickie tolerowanie chi skich 
rytua ów, przyj tego przez papie a Aleksandra VII (1655�1667).

Kilka lat pó niej do sporu w czy  si  francuski biskup Charles Maigrot 
(1652�1730), wikary apostolski w Fukienie i przedstawiciel Société des missions 
étrangères de Paris w Chinach. Z polecenia papie a Innocentego XII (1691�1700) 
zbada  on ponownie spraw  �chi skich rytua ów� i w roku 1693 wyst pi  zdecy-
dowanie przeciwko nim, przez co ca y spór jeszcze bardziej przybra  na ostro ci. 
W roku 1698 upowszechni  pogl d, wed ug którego stanowisko papie a z roku 1656 
by o oparte na fa szywych doniesieniach i �nie da si  pogodzi  z sumieniem�. Wy-
s a  on do Rzymu dwóch swoich pos a ców, aby nak onili papie a Innocentego XII 
do ponownego zbadania ca ej sprawy. Tra a ona do specjalnej komisji czterech 



kardyna ów, która przychyli a si  do stanowiska Maigrota, a wspar a to stanowi-
sko tak e paryska Sorbona (18 pa dziernika 1700).

Nie pró nowali te  jezuici w Pekinie. W roku 1700 wymogli na cesarzu Kan-
gxi (1661�1722) proklamacj  o cywilnym i wieckim (a nie religijnym) charakte-
rze kultu przodków i Konfucjusza. Wyrz dzili tym sobie, zreszt , w Rzymie wi -
cej szkody ni  po ytku, byli bowiem przez przeciwników pomówieni o to, e dla 
rozs dzenia sprawy religijnej odwo ali si  do os du �poga skiego� w adcy.

Do tych dwóch sporów, które nosi y zasadniczy charakter, dosz y jeszcze po-
mniejsze kwestie sporne, z których jedna dotyczy a nazywania w j zyku chi skim 
chrze cija skiego Boga. Chi czycy u ywali od najdawniejszych czasów na okre-
lenie �Boga� � w sensie najwy szego bytu, zwierzchniego pana i w adcy wszyst-

kiego � dwóch terminów: Tian (�Niebo�, �Niebiosa�) oraz Shangdi (�Najwy szy 
cesarz�, �Zwierzchni w adca�). Poniewa  pó niejsi lozofowie, szczególnie Zhu 
Xi (1130�1200), wed ug Ricciego nadali pierwszemu z tych okre le  znaczenie 
materialnego, konkretnego, zycznego nieba, rekomendowa  on chi skim neo-
tom, aby dla nazwania chrze cija skiego Boga (Theos, Deus) u ywali obok na-
zwy Shangdi (Supremus Imperator) tak e okre lenia Tianzhu � dos ownie �Pan 
Niebios� (Coeli Dominus).

To, e jezuici w Chinach i w Rzymie zaliczali si  do g ównych zwolenników 
polubownego rozwi zywania uprzednio zarysowanych kwestii spornych, mia o 
swoje oczywiste powody. Towarzystwo Jezusowe posiada o w Chinach od samego 
pocz tku siln  pozycj  ekonomiczn  i mocne wp ywy polityczne. Jego cz onkom, 
którzy imponowali zarówno mingowskim, jak i mand urskim w adcom swoj  wie-
dz  i umiej tno ciami praktycznymi (co w ko cu by o warunkiem zakwalikowa-
nia si  na wyjazd do Chin w ogóle!), powierzano ju  tradycyjnie wa ne i odpowie-
dzialne zadania na cesarskim dworze. Cesarze i inni wysocy dostojnicy dworscy 
oddawali im na wychowanie swoich synów, jezuici prowadzili w Pekinie obser-
watorium astronomiczne, kierowali dworsk  orkiestr , byli t umaczami podczas 
audiencji udzielanych europejskim poselstwom itd. By  mo e, wi c, to g ównie 
ch  utrzymania prominentnych stanowisk i rozmaitych przywilejów dyktowa a 
im ów pow ci gliwy stosunek do rozstrzygni  w prowadzonym z Rzymem spo-
rze o dogmaty.

Zwolennicy radykalnych, a w gruncie rzeczy negatywnych rozstrzygni , prze-
ciwstawiaj cy si  wszelkim wysi kom przystosowawczym, byli z kolei motywo-
wani zrozumia  niech ci  wobec jezuitów, którym zazdro cili wysokich urz dów, 
tytu ów, wielkich maj tków i wp ywów na dworze. Odnosz c si  z pogard  do spu-
cizny kulturowej wielowiekowych Chin, wspierali wyra nie papieskie zakazy to-

lerowania �chi skich rytua ów�, chocia  m drzejsi z nich zapewne ju  wówczas 
przypuszczali, e sztywn  postaw  szykuj  w asn  zgub .

Kuria rzymska og osi a ponownie sprzeciw wobec �chi skich rytua ów� (a tym 
samym wobec jezuickiego do nich stosunku) w roku 1704. Sprzeciw ten potwierdzi-



a znów w roku 1710, po tym jak osobi ci wys annicy cesarza Kangxi z lat 1706 
i 1708 nie zdo ali nak oni  ówczesnego papie a Klemensa XI (1700�1721) do 
zmiany dotychczasowego negatywnego stanowiska.

Jeszcze jednak przed wyruszeniem dwóch cesarskich misji do Rzymu mia o 
miejsce takie oto zdarzenie. W dniu 4 grudnia 1705 r. dotar  do Pekinu legat pa-
pieski, biskup Maillard de Tournon (1668�1710), pozornie w celu wyra enia ce-
sarzowi podzi kowania papie a za dotychczasow  opiek  nad misjami katolickimi 
w Chinach, w rzeczywisto ci za  z zadaniem upowszechnienia papieskiego zakazu 
tolerowania w ród nawróconych na chrze cija stwo �chi skich rytua ów�. Pocz t-
kowo legat spotka  si  na dworze z okaza ym przyj ciem, a cesarz a  trzykrotnie 
udzieli  mu audiencji. Z rozmów wszak rych o wysz o na jaw, jakie s  prawdzi-
we zamiary legata, co wyzwoli o wyra n  niech  cesarza. Podczas pos uchania 
30 czerwca 1706, powracaj c do kwestii rytua ów, cesarz m.in. oznajmi : 

�Prosz  przekaza  swemu Wielebnemu Kap anowi, e Chi czycy od dwóch ty-
si cy lat kieruj  si  nauk  Konfucjusza, a tak e, e od czasów Ricciego, zw asz-
cza za  od czterdziestu lat mojego panowania, zachodnim misjonarzom nie spad  
w os z g owy. Je li jednak teraz powa  si  atakowa  konfucjanizm, nie b d  mo-
gli nadal pozostawa  u nas�.

Wkrótce potem ukaza o si  cesarskie obwieszczenie, które zobowi zywa o 
misjonarzy � pod gro b  wygnania � do ubiegania si  o cesarskie pozwolenie na 
swoj  misyjn  dzia alno  (swego rodzaju placet, po chi sku piao). To piao mia-
o by  udzielone tylko tym, którzy zobowi  si  do poszanowania �chi skich 

rytua ów�. Co wi cej, w celu uzyskania obiektywnej informacji na temat rzeczy-
wistego celu misji Tournona cesarz wys a  w roku 1706 do Rzymu dwóch swo-
ich wys anników; byli nimi peki scy jezuici, Portugalczyk A. de Berros (1644-
�1708) i Francuz A. de Beauvollier (1657�1708). Do czasu ich powrotu z Rzymu, 
Maillard de Tournon mia  wstrzyma  si  z og oszeniem zakazu �chi skich rytu-
a ów�. Legat jednak wezwania cesarza nie pos ucha  i 15 stycznia 1707 r. og osi  
w Pekinie papieski dekret. Cesarz zareagowa  niezw ocznie wydaleniem de Tour-
nona do Makau. Portugalczycy, którzy w obawie o w asne pozycje zaj li wobec 
misji Tournona stanowisko negatywne, wtr cili go do wi zienia, gdzie 8 czerw-
ca 1710 r. zmar .

Og oszenie papieskiego zakazu podzieli o chi skich misjonarzy na dwa obo-
zy. Jedni, z oponentem jezuitów Maigrotem (w ówczesnej korespondencji jezuic-
kiej o mieszanym po acinie jako �M. Aegrotus�, czyli �Pan Chory�) na czele � 
w ród nich wi kszo  dominikanów i cz  franciszkanów � odrzucili wezwanie 
do ubiegania si  o cesarskie piao i zostali wydaleni z Chin. Pozostali, z biskupem 
Pekinu w oskim franciszkaninem Bernardino Della Chiesa (1644�1721) na czele, 
w ród nich oczywi cie wszyscy jezuici, odci li si  formalnie od papieskiego le-
gata i wyst pili o wydanie im cesarskiego piao. 



Poniewa  cesarz nie doczeka  si  powrotu swych dwóch wys anników do papie-
a (zaton li na morzu 20 stycznia 1708 u wybrze y Portugalii), wyprawi  do Rzymu 

w roku 1708 dwóch dalszych z poleceniem, aby spowodowali odwo anie zapowie-
dzianego w roku 1704 papieskiego dekretu. Byli to znów jezuici � Francuz A. Pro-
vana (1662�1720) i Hiszpan J. R. de Arxo (1659 (60)�1711). Ci wszak e niczego 
w Rzymie w sprawach �chi skich rytua ów� nie wskórali, dlatego te  ju  do Chin nie 
wrócili. Tymczasem papie  25 wrze nia 1710 wyrazi  uznanie dla postawy Tournona 
i ponownie potwierdzi  swój negatywny stosunek do �chi skich rytua ów�.

Na tym, niejako, ca y spór zako czy  si . W rzeczywisto ci wygas  tylko po-
zornie, poniewa  w tym czasie przygotowywano ju  w Rzymie tekst nowej papie-
skiej konstytucji, która mia a zawiera  denitywny zakaz �chi skich rytua ów�, 
wi cy wszystkich misjonarzy dzia aj cych w Chinach. Konstytucj  t  by a s yn-
na bulla papie a Klemensa XI  Ex illa die z 19 marca 1715. Oczywi cie ów tekst 
nie móg  by  jeszcze przez jaki  czas znany w Pekinie. Zarówno cesarz, jak i pe-
ki scy jezuici nadal nie wiedzieli, jakie jest najnowsze stanowisko kurii rzymskiej. 
St d cesarz, wiedziony ch ci  wyja nienia, dlaczego równie  jego drugie posel-
stwo nie powróci o ze swej misji, zdecydowa  si  wys a  do Europy 31 pa dzier-
nika 1716 r. list otwarty2 � wed ug wiadectwa dzia aj cego w Chinach czeskie-
go misjonarza Karola Slavi ka SJ (1678�1735) w nak adzie trzystu egzemplarzy 
� z zapytaniem, jaki jest wynik jego uprzednich interwencji i sonda y z lat 1706 
i 1708 w sprawie chi skich rytua ów. Dla nadania korespondencji powagi i roz-
wiania z góry ewentualnych w tpliwo ci w sprawie autentyczno ci dokumentu, 
cesarz zarz dzi , aby pod aci sk  wersj  listu otwartego z o yli swoje podpisy 
dobrze znani w Rzymie przedstawiciele misji katolickiej w Pekinie. Egzemplarze 
listu mia y przewie  na swych pok adach statki z Europy, które wówczas cumo-
wa y w Makau. Pewna ilo  listów, zdaje si , w drowa a do Europy tak e drog  
l dow  przez Syberi  i moskiewsk  Ru .

We wspomnianej bulli papieskiej Ex illa die, maj cej dla �chi skich rytua ów�  
kluczowe znaczenie, stwierdza si , co nast puje:

W sprawie kultu przodków � �Chrze cijanom nie zezwala si  na sk adanie oa-
ry bogom w wi tyniach albo budowlach po wi conych przodkom. Nie zezwala 
im si  tak e na wykonywanie ceremonii, pos ugi lub na samo uczestnictwo w od-
dawaniu oary bogom lub w innych rytua ach i obrz dach tego rodzaju przed ta-
bliczkami przodków, w domach prywatnych lub u grobów zmar ych, czy to zbio-
rowo z poganami, czy to indywidualnie�3. 

2 Na temat tego cesarskiego listu, zwanego �czerwonym manifestem� (po chi sku hong piao) 
z powodu cynobrowej barwy druku trójj zycznego tekstu mand ursko-chi sko- aci skiego, pisz  
obszerniej w opublikowanej pod moj  redakcj  korespondencji Slavi ka Listy z iny do vlasti a jiné 
korespondence s evropskymi hv zda i, 1716�1735, Praha 1995 [Listy z Chin do ojczyzny i inna ko-
respondencja z europejskimi astronomami]

3 Clementis XI Bullarium, Rzym 1729, s. 429.



W sprawie ho du dla Konfucjusza jako wi tego � �Wierz cym nie zezwala 
si , aby ku czci Konfucjusza i zmar ych przodków organizowali uroczyste obrz -
dy i sk adali oary, albo us ugiwali b d  uczestniczyli w nich, poniewa  praktyki 
te s  nacechowane zabobonem. Podobnie nie zezwala si , aby w konfucja skich 
wi tyniach, które nazywaj  si  po chi sku miao, wierz cy wykonywali i organi-

zowali obrz dy, rytua y i sk adali oary ku jego czci�4.
W sprawie, jakiego chi skiego terminu nale y u ywa  na okre lenie chrze ci-

ja skiego Boga, papie  opowiedzia  si  za terminem Tianzhu, �Pan Niebios�, po-
zosta e odrzuci 5.

Ka dy misjonarz, zanim rozpocz  sw  pos ug  w Chinach, mia  odt d zobowi -
za  si , e b dzie przestrzega  wy ej wymienionych zasad. By  zmuszony stwier-
dzi  to poprzez ustn  przysi g , któr  potem potwierdza  swoim podpisem i odsy-
a  do Rzymu.

Jak dowiadujemy si  z listu misjonarza Slavi ka, datowanego 19 marca 1717 r. 
w Pekinie, bulla papieska dotar a do Kantonu na pok adzie angielskiego statku do-
piero po up ywie pó tora roku od jej wydania, tj. w sierpniu 1716 r. i przez pewien 
czas by a trzymana w tajemnicy przed cesarzem. W Pekinie zosta a ona podana 
do publicznej wiadomo ci z polecenia biskupa Della Chiesy w listopadzie 1716 
przez jego gorliwego generalnego wikarego Horacjusza z Castorany, za co zosta  
wtr cony przez rozgniewanego cesarza do wi zienia.

Wydarzenia te wprawi y misjonarzy w Chinach w pos pny nastrój i wyzwoli y 
w ród nich obawy o wydalenie z tego kraju. Cesarz, który powróci  w a nie z Man-
d urii do stolicy, nakaza  natychmiast zebra  wszystkie egzemplarze papieskiego 
dekretu i wyda  polecenie, aby zosta y odes ane do Rzymu. Natomiast ocjaln  re-
akcj  cesarskiego dworu by o rozporz dzenie Kangxi z 16 kwietnia 1717 r., w któ-
rym zabroni  on dalszego szerzenia wiary chrze cija skiej w jego cesarstwie, za  
misjonarzom � z wyj tkiem uczonych w naukach cis ych i tych, którzy poprosili 
o zgod  na swoj  dzia alno  � zagrozi  wydaleniem z kraju.

W celu bodaj cz ciowego z agodzenia negatywnych skutków, jakie mia y pa-
pieskie zakazy na nowo nawróconych i dzia aj cych tam misjonarzy, wys a  papie  
w roku 1720 do Chin nowego legata, którym by  aleksandryjski patriarcha Mezza-
barba (1685�1741). Ten jednak, nawet ze z agodzon  wersj  papieskiej konstytucji 
(zezwalano np. na kl kanie przed tabliczkami przodków i tabliczk  Konfucjusza), 
niczego u cesarza nie wskóra . Nowy cesarz Yongzheng (1723�1735), który zaj  
miejsce na tronie po swoim ojcu, przyj  wobec chrze cija stwa postaw  negatyw-
n  i w adnej mierze nie sprzyja  jego szerzeniu. Tym samym spór wokó  �chi -
skich rytua ów� zmierza  do swego nieuchronnego ko ca. Maj c na uwadze to, e 
misja Mezzabarby, podobnie jak uprzednia de Tournona, wiod a do roz amu w ród 

4 Ibidem, s. 428�429.
5 Ibidem, s. 428.



chi skich misjonarzy (niektórzy z nich nadal traktowali odst pstwa od obowi -
zuj cej bulli Ex illa die za zasadne), sprawa �chi skich rytua ów� by a ponownie 
rozwa ana przez nowych papie y Klemensa XII (1730�1740) i jego nast pc  Be-
nedykta XIV (1740�1758). Ust pstwa, z którymi biskup Mezzabarba pojecha  do 
Chin, zosta y odwo ane, a papieska konstytucja z roku 1715 zosta a potwierdzona 
w ca ej rozci g o ci. Sta o si  tak za spraw  bulli Benedykta XIV Ex quo singulari 
z 11 lipca 1742, w której sprawa �chi skich rytua ów� zosta a rozstrzygni ta na ich 
niekorzy  raz na zawsze. (Dwa lata pó niej w bulli tego samego papie a Omnium 
sollicitudo podobny los spotka  tak e �malabarskie rytua y� w Indiach). Tak wi c 
Benedykt XIV zada  na d ugie lata miertelny cios wszelkiej dzia alno ci misyjnej 
na Dalekim Wschodzie, a tym samym po o y  kres odwa nemu eksperymentowi 
akomodacyjnemu Nobilego, Ricciego i ich wybitnych nast pców.

Stanowisko Benedykta XIV obowi zywa o a  do czasów papie y Piusa XI 
(1922�1939) i Piusa XII (1939�1958), którzy uznali kult Konfucjusza i przodków, 
�zgodnie z doktryn  urz dow  i odczuciem powszechnym, za zwyczaje o charak-
terze wieckim� (Acta Apostolicae Sedis, 1939), przez co stara praktyka akomoda-
cyjna Ricciego zosta a de facto uznana. Akomodacja, w wyobra eniach i pojmowa-
niu jej przez jak e dalekowzrocznych inicjatorów i realizatorów, nie przedstawia a 
w a ciwie niczego innego, ni  pierwsz , swoist  prób  nowoczesnego aggiorna-
mento. Dla misjonarzy w Chinach nie by a niczym innym, ni  celem, który u wi -
ca rodki. Kiedy zaniechano rodków (akomodacja), musia  za to zap aci  tak e 
cel (g oszenie wiary chrze cija skiej). Trudno w tym kontek cie nie przypomnie  
ironicznego spostrze enia Woltera, który stwierdzi , e spór o chi skie rytua y �jak 
ma o co innego przyczyni  si  do zd awienia chrze cija stwa w Chinach� (Volta-
ire, Le siècle de Louis XIV, 1751).

Przek ad z czeskiego: Leszek Cyrzyk


