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Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab., profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
kierownik Zakładu Religioznawstwa i Filozofii Wschodu w Instytucie 
Filozofii UMCS; kierunki badań: soteriologie Wschodu – indyjskie 
i chińskie; ważniejsze publikacje: Droga środkowa w nikajach (Lublin 
1999), Budda (Kraków 2007).

Jest uznanym obyczajem fetować nauczyciela. Obyczajem 
dobrym, gdy nauczyciel zasłużył na miano mistrza. Jubilat ks. prof. 
Roman Malek SVD na to miano, sądząc choćby z wyrażających 
wdzięczność osobistych dedykacji w pomieszczonych w recenzowanej 
księdze tekstach, w pełni zasłużył. Jako sinolog, nauczyciel akademicki, 
długoletni dyrektor Instytutu Monumenta Serica (1992-2012) w Sankt 
Augustin i redaktor naczelny czasopisma sinologicznego „Monumenta 
Serica. Journal of Oriental Studies” oraz dwóch serii książkowych – 
Monumenta Serica Monograph Series i Collectanea Serica, w których 
podejmuje się głównie problematykę chińską, dzielił się wiedzą, 
formułował odkrywcze hipotezy, skrupulatnie je dokumentując, przez 
co odkrywał nowe pola badawcze, a tym samym inspirował innych 
do podejmowania i rozwijania wskazanej problematyki. Uczynił wiele, 
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dlatego przedsięwzięta przez kolegów i uczniów inicjatywa uczczenia 
go księgą pamiątkową jawi się jako słuszna i wręcz oczywista.

Księga składa się z 40 artykułów, napisanych w językach: 
angielskim, niemieckim i chińskim, rozmieszczonych w sześciu 
rozdziałach. Ich znaczna część zawiera wspomnienie zasług ks. prof. 
Malka i podziękowania autorów. Poprzedzają je: Przedmowa autorstwa 
Barbary Hoster, redaktora w Instytucie Monumenta Serica, Tabula 
gratulatoria, obejmujący 66 nazwisk wykaz osób fetujących Jubila-
ta, wiersz gratulacyjny napisany przez Anthony’ego Hu SVD (Hu 
Baozhu), pracownika w Instytucie Monumenta Serica, Wykaz skrótów, 
Bibliografia (bardzo bogata) prac Jubilata. Poniżej przedstawia się infor-
mację o treści każdego z artykułów wraz ze wzmianką o jego autorze.

W tomie 1., w rozdziale pt. Chińska historia intelektualna, znajdu-
je się osiem artykułów.

Tekst Nicolasa Standaerta, profesora sinologii Uniwersytetu 
w Leuven, jest wnikliwą analizą sino-europejskiej wymiany intelek-
tualnej w XVII wieku, która doprowadziła do zmiany postrzegania 
zjawiska religii przez ludzi Zachodu i sformułowania jej koncepcji, 
wykraczającej poza dotychczasowy standard. Brzemienną w tym 
względzie okazała się obserwacja konfucjanizmu, prowadzona przez 
jezuickich misjonarzy z Matteo Riccim na czele, której wyniki śledził 
G.W. Leibniz oraz inni myśliciele oświeceniowi.

Według Paula A. Rule’a, wcześniej religioznawcy i badacza 
historii Chin na Uniwersytecie La Trobe w Melbourne, a obecnie pracu-
jącego nad przekładem „Acta Pekinensia” w Ricci Institute w Makao 
i San Francisco, religia dostarcza środków zapobiegania ekokryzysowi 
i jest kluczem do przetrwania ludzkości. Swoją tezę Rule dokumentuje, 
analizując dzieło Zhuangzi, a myśl chińskiego mędrca Zhuangziego 
zestawia z koncepcją Gai J. Lovelocka oraz eksponuje jej znaczenie 
praktyczne.

Jiang Ryh-Shin, adiunkt w Hsin Wu University w New Taipei 
City, przeanalizowawszy treść traktatu Zhuangzi, wykazuje jej tema-
tyczny związek i pojęciową zgodność z treścią klasyku Laozi. Uznając 
ten pierwszy za rozwinięcie tego drugiego, traktuje go jako założyciel-
ski dla myśli filozoficznego taoizmu.

Artykuł Christiana Schwermanna, byłego wykładowcy sinolo-
gii na Uniwersytecie w Bonn, a obecnie profesora i dziekana fakultetu 
studiów wschodnioazjatyckich na Uniwersytecie w Bochum, dotyczy 
zagadnienia sprawiedliwości ekonomicznej w antycznych Chinach. 
Autor przedstawia w nim szczególny sposób podchodzenia do polityki 
dystrybucji.
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Tiziana Lipiello, profesor na Wydziale Studiów Azjatyckich 
i Północnoafrykańskich na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji, pisze 
o przedstawionej w klasyku Zhongyong trudnej w interpretacji i reali-
zacji praktyce zachowywania środka w życiu codziennym. Przedsta-
wiony w dziele ideał zakłada bowiem postrzeganie rzeczywistości 
bez oceniania i stronniczości, preferowania jakiejkolwiek pozycji czy 
postawy.

Wolfgang Kubin, emerytowany profesor uniwersytetu w Bonn, 
zatrudniony w Beijing Foreign Studies University, podejmuje kwestię 
rozumienia rozpaczy i statusu intelektualistów przez Mencjusza. 
Przywołując jego wypowiedź o tym, że człowiek szlachetny znosi lęki 
przez całe życie (a nie doświadcza klęski jednego poranka), wskazuje, 
iż w odróżnieniu od rozchwianych, kwestionujących swe dokona-
nia, zachodnich intelektualistów, konfucjańscy mędrcy czerpią siłę 
i pewność siebie z tradycji, którą kontynuują.

Zbigniew Wesołowski SVD, obecny redaktor naczelny w Insty-
tucie Monumenta Serica i profesor w Philosphisch-Theologische 
Hochschule SVD w Sankt Augustin, po przeanalizowaniu przykładów 
doświadczeń transcendencji z imperialnej przeszłości i współczesności, 
odnotowuje podobieństwo cech im towarzyszących – pragmatyczny 
światopogląd, synkretyzm, zwrot ku wnętrzu. Wesołowski podzie-
la wniosek sformułowany wcześniej przez R. Malka, że te drugie 
w uderzający sposób kontynuują te pierwsze.

Paul U. Unschuld, dyrektor Horst-Görtz-Endowment Institu-
te for History, Theory and Ethics of Chinese Life Sciences na Charité 
Universitätsmedizin w Berlinie, pisze o początkach świeckiej medycyny 
chińskiej, na której powstanie wpłynęło odrzucenie poglądu o nadna-
turalnych źródłach choroby. Przeanalizowawszy krótkie teksty z epoki 
wczesnych Hanów (Su wen, Ling shu, Nan jing), uznaje je za świadectwo 
powstania świeckiego światopoglądu, który tylko w pewnym stopniu 
akceptuje zachodni model nauki.

W rozdziale pt. Historia chrześcijaństwa w Chinach opublikowa-
no 11 artykułów.

Matteo Nicolini-Zani, mnich z klasztoru Bose we Włoszech 
i niezależny badacz chrześcijaństwa w Chinach, przypomina postać 
chińskiego naukowca Xu Guagqi (1562-1633), który po konwersji 
w 1603 roku (przyjął imię Paulus) nazywa siebie uczniem świetlistej 
nauki (jingjiao; ówczesne określenie chrześcijaństwa). Nicolini-Zani 
zamieszcza też przekład napisanej przez konwertytę Kamiennej inskryp-
cji dla Kościoła świetlistej nauki (Jingjiaotang beiji) w Jiangzhou.
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Monika Miazek-Męczyńska, badacz i lektor języka łacińskiego 

w UAM w Poznaniu, opisuje zmagania wybitnego misjonarza Micha-
ła Boyma SJ (1612-1659) z anonimowymi oskarżeniami o niewłaściwe 
prowadzenie poselskiej misji na dworze cesarza Yongli z dynastii Ming. 
Autorka opiera się na informacjach zawartych w dziełach Tomasza Szpo-
ta Dunina Historiae Sinarum Imperii oraz Collectanea Historiae Sinensis.

Chiara Piccinini, lektorka języka chińskiego w Katolickim 
Uniwersytecie Świętego Serca w Mediolanie, podejmuje temat wycho-
wania/formacji do konfucjańskiej cnoty synowskiej nabożności (xiao) 
w czasach najdłużej panującego w dziejach Chin cesarza Kangxi (1661-
1722) z dynastii Qing. Porównuje przypisywany mu tekst Yuzhi Xiaojing 
yanyi xu (Cesarska przedmowa do rozszerzonych wyjaśnień Księgi synowskiej 
nabożności) z jego wczesnym francuskim przekładem Système abrégé de 
la piété filiale de Chinois par l’Empereur Camhi autorstwa J. Bouveta SJ 
(1656-1730).

Gianni Criveller, rzymskokatolicki misjonarz, członek Papie-
skiego Instytutu Misji Zagranicznych, badacz w Chinese University 
w Hong Kongu, przedstawia historię kontrowersji, dotyczących rytów 
praktykowanych przez chińskich chrześcijan z przyzwoleniem i apro-
batą jezuickich misjonarzy, a wynikających z niedostatecznej znajomo-
ści języka bądź kontekstu kulturowego przez ich oponentów. Historię 
tę zakończyło soborowe (Vaticanum II) poparcie dla misjonarskiej 
praktyki inkulturacji i posoborowy podziw dla dzieła Matteo Ricciego.

Claudia von Collani, katolicka misjolog z wykształceniem sino-
logicznym i japonistycznym, omawia treść dzieła niemieckiego jezuity 
Kliliana Stumpfa (1655-1720) pt. Succincta Chronologica Relatio, opisują-
cego 160 lat misyjnej aktywności Towarzystwa Jezusowego w Chinach, 
zapoczątkowanej przez św. Franciszka Ksawerego. Zważywszy na 
kontrowersje, jakie ta aktywność wywoływała, autorka uznaje Stump-
fa porównanie jezuickich misjonarzy do biblijnej prawdziwej matki na 
sądzie Salomona za w pełni uzasadnione.

Rita Widmaier, była pracownica Leibniz-Archiv w Hanno-
werze, szczegółowo opisuje prekursorskie ustalenia G.W. Leibniza 
w zakresie filozofii porównawczej, teologii i teorii misji, dokonywa-
ne z zastosowaniem wynalezionego przezeń liczbowego systemu 
dwójkowego.

Eugenio Menegon, profesor w Boston University, specjalizują-
cy się w historii Chin, podejmuje próbę rozwiązania zagadki cesarza 
Yongzhenga (panował 1722-1735), który, przyzwalając na funkcjo-
nowanie misji i religijną praktykę chrześcijan w stołecznym Pekinie, 
jednocześnie zabronił ich aktywności w prowincjach. Autor wyjaśnia, 
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iż podstawową racją takiego działania było przystąpienie do realizacji 
ideologicznego planu unifikacji chińskiego dziedzictwa religijnego, 
który, narzucając wszystkim religiom (w tym chrześcijaństwu) jedność 
celu, miał sprawić, aby wspierały one cesarskie dążenie do cywilizacyj-
nego rozwoju Chin.

Feng-Chuan Pan, profesor narodowego Uniwersytetu Tajwań-
skiego, przeprowadza krytyczną analizę pierwszego anglojęzycznego 
przekładu konfucjańskiego dzieła Xiaojing, dokonanego przez E.C. 
Bridgemana (1801-1861), wydanego (w kilku wersjach) pt. Heaou King 
or Book of Fillial Duty. Autor dochodzi do wniosku, że wbrew krytyce, 
zgłaszanej przez J. Leggego, traktat odegrał znaczącą rolę w przybliża-
niu standardów chińskiej cywilizacji i był użyteczny w chrześcijańskiej 
praktyce misyjnej w Chinach.

Karl Josef Rivinius SVD, emerytowany profesor historii Kościo-
ła w Philosophisch-Theologische Hochschule SVD w Sankt Augustin, 
pisze o modernizacji Chin w dziedzinie edukacji. Omawia dokonujące 
się ze zmiennym powodzeniem postępy w reformowaniu szkolnictwa 
w burzliwych, pierwszych trzech dekadach XX wieku.

Rolf Gerhard Tiedemann (1941-2019), specjalizujący się 
w nowożytnej historii Chin, profesor Shandong University, a wcze-
śniej długoletni pracownik londyńskiej School of Oriental and Afri-
can Studies, przedstawia XX-wieczne starania Stolicy Apostolskiej, 
zmierzające do zreformowania i przyspieszenia ewangelizacji Chin, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia działalności misyjnej, 
formacji miejscowego duchowieństwa oraz przygotowania jego przed-
stawicieli do objęcia kierowniczych stanowisk w rodzimym Kościele. 
Autor konkluduje, że aktywna obecność katolickiej wspólnoty, skupio-
nej w tzw. Kościele podziemnym, dowodzi prężności i zaangażowania 
Kościoła Rzymskiego.

Wienfried Glüer, emerytowany pastor, były pracownik Chri-
stian Study Center on Chinese Religion and Culture w Hong Kongu, 
w artykule o wymownym tytule Między niepowodzeniem a nadzieją. T.C. 
Chao – ostatnie lata opisuje (znane mu naocznie) postawę i dokonania 
nieulękłego, niesłusznie zapoznanego, chińskiego teologa Zhao Ziche-
na (1888-1979) w dramatycznym okresie po śmierci Mao.

W tomie 2., w rozdziale pt. Chrześcijaństwo w dzisiejszych 
Chinach, zamieszczono trzy artykuły.

Antonio S. Lazzarotto, członek Papieskiego Instytutu Misji 
Zagranicznych, opisuje swoje doświadczenia związane z odrodzeniem 
życia religijnego we wspólnotach chrześcijańskich w ChRL w przeło-
mowym pięcioleciu 1978-1983.

ReCenZJa
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Artykuł Jerooma Heyndrickxa CICM, długoletniego misjona-

rza na Tajwanie, założyciela Ferdinand Verbiest Institute na Uniwer-
sytecie w Louvain (instytucji zajmującej się badaniem chrześcijaństwa 
w Chinach), dotyczy kwestii związanych z aktualizacją aktywności 
misyjnej Kościoła katolickiego na obszarze Chin, w szczególności 
wskazań zawartych w liście („profetycznym dokumencie” – jak go 
określa autor) Benedykta XVI do Kościoła Chin z 2007 roku.

Eveline Warode, doktorantka w Instytucie Studiów Oriental-
nych i Azjatyckich Uniwersytetu w Bonn, omawia problem kondycji 
duchowieństwa i osób świeckich w odniesieniu do możliwości pełnie-
nia posługi w warunkach funkcjonowania chińskiego rynku religijne-
go. Jej opracowanie dotyczy w szczególności sytuacji, jaka występuje 
w oficjalnych wspólnotach protestanckich.

W rozdziale pt. Inne religie w Chinach opublikowano pięć 
artykułów.

Vincent Gosseart, specjalizujący się w religiach chińskich profe-
sor i dziekan w paryskiej École Pratique des Hautes Études, analizuje 
proces kanonizacji czy też diwinizacji wojskowego dowódcy, bohatera 
wojny domowej toczonej u schyłku panowania dynastii Han, Guan Yu 
(ok. 160-220), którego po roku 1614, kiedy to przydano mu tytuł cesar-
ski, czci się jako Guandi. Autor czyni to, śledząc odnośną literaturę, 
powstającą w okresie panowania dynastii Ming oraz Qing, w której 
zasługi i cnoty przypisywane Guandiemu ulegają proliferacji, czyniąc 
go ostatecznie bóstwem najwyższej rangi i boskim opiekunem Chin.

Françoise Aubin (1932-2017), specjalistka w zakresie sino-
logii, mongolistyki i studiów nad islamem, emerytowana dyrektor 
Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) 
i Centrum Badań Międzynarodowych (CERI), charakteryzuje rozwi-
jającą się od połowy XVII wieku chińską tradycję islamu, uwzględ-
niającą standardy neokonfucjanizmu, artykułowaną w korpusie 
dzieł, występujących pod zbiorczą nazwą Han kitāb (Chińska księga). 
Autorzy tych dzieł, wzorując się na chrześcijańskich misjonarzach 
w dziele adaptacji swej religii, dowodzili, że islam nie jest sprzeczny 
z kulturą konfucjańską.

Katharina Wenzel-Teuber, pracownik w China-Zentrum e.V. 
w Sankt Augustin i redaktor naczelny kwartalnika „China heute”, 
analizuje wpływ procesu urbanizacji na społeczności muzułmańskie 
w świetle badań naukowców chińskich. Stwierdza, że tendencja seku-
laryzacyjna, gdzie indziej towarzysząca urbanizacji, w Chinach nie 
jest tak jednoznaczna, bowiem mimo rozpadu tradycyjnych dzielnic 
muzułmańskich jest ona powstrzymywana przez rozległe, występujące 

krzysztof kosior



303
w różnorakich formach, kontakty osłabionych duchowo wspólnot 
z mocno osadzonymi w islamie migrantami północno-zachodnich 
Chin.

Roderich Ptak, profesor sinologii w Ludwig-Maximil-
lians Uniwersität w Monachium, pisze o przedstawieniach bóstw 
opiekuńczych, towarzyszących bogini mórz Mazu: widzącego na 
tysiąc mil Qianliyana i wsłuchującego się w odległy wiatr Shunfeng’e-
ra. Artykuł stanowi studium przypadku, adekwatnie oddające ewolu-
cyjny i synkretyczny charakter popularnej religii chińskiej.

Pier Francesco Fumagalli, zastępca prefekta Akademii Ambro-
siana, kierujący zajęciami z Badań Daleko- i Bliskowschodnich w tej 
uczelni, poświęca swój artykuł historii Żydów i studiów żydowskich 
w Chinach. Choć obecność Żydów w Państwie Środka została odno-
towana już w IX wieku, dziś zamieszkuje je niewielu i w oficjalnym 
wykazie 56 narodowych mniejszości są nieobecni. Jednakże ich tamtej-
sza bytność oraz aktywność nie zostały niezauważone i spotkały się 
z zainteresowaniem chińskich badaczy.

W rozdziale pt. Chińskie język i literatura zamieszczono sześć 
artykułów.

Irene Eber (1929-2019), emerytowana profesor Wydziału 
Studiów Azjatyckich na Hebrew University w Jerozolimie, analizuje 
przekłady dwóch biblijnych Ksiąg Samuela na język chiński – pocho-
dzący z 1875 roku (poprawiony w 1899 roku), dokonany przez S.I.J. 
Schereschewsky’ego, a także tłumaczenie zbiorowe, tzw. Union Version, 
z 1919 roku.

Monika Motsch, profesor sinologii z Friedrich-Alexander-
-Universität w Erlangen, nawiązując do tradycji translatorskiej 
czynienia przekładanych treści atrakcyjnymi dla chińskiego odbiorcy, 
obejmującej tzw. przekład oralny, a także dokonywany z użyciem 
artystycznych środków wyrazu, przybliża publikowany na początku 
XX wieku dorobek szantuńskiego gawędziarza Fei Jianbiao. Składają 
się na niego m.in. opera o biblijnym potopie oraz pieśni, zawierające 
motywy starotestamentowe i historie męczenników chrześcijańskich 
z czasów rzymskich.

Marián Galik, emerytowany profesor Uniwersytetu Komeń-
skiego w Bratysławie, przybliża postać oraz dzieło chińskiego teoretyka 
literatury i dramatopisarza Xiang Peilianga (1901-1961), podejmującego 
w swej twórczości tematykę biblijną. Główną część artykułu stanowi 
analiza literacka dramatu Sheng shi wancheng (Misja życia wypełniona), 
w której pisarz przedstawia własną wersję opowieści o ostatnich 
dniach życia Jezusa.

ReCenZJa
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Barbara Hoster, redaktor w instytucie Monumenta Serica, 

poświęca swój tekst dokonaniom chińskiej pisarki i działaczki katolic-
kiej Su Xuelin (1897-1999). Relacjonuje duchowe zmagania, które stały 
się jej udziałem przed i po konwersji podczas studiów w Lyonie (1924), 
opisane przez nią w powieści Jixin (Cierniowe serce; 1929), a także rozle-
głą aktywność misyjną Xuelin.

W tytule artykułu Thomasa Zimmera, sinologa, nauczyciela 
akademickiego w University of Shanghai for Science and Technology, 
pojawia się cytat z wydanej w 2009 roku powieści Liu Zhenyuna pt. 
Yi ju ding yiwan ju (Zdanie wieńczące 10 000 zdań): „Dopiero teraz zoba-
czył, że wiara w Boga nie jest łatwą rzeczą”. Cytat adekwatnie oddaje 
zawartość artykułu, odnoszącą się do tematu religii we współczesnej 
literaturze chińskiej. Autor odnotowuje, że chińscy pisarze na ogół 
podzielają stanowisko władz, ograniczając się do traktowania religii 
jako elementu czy formy kultury. Zarazem jednak w ich dziełach 
akcentowana jest potrzeba innej prawdy niż oficjalna.

Leopold Leeb, profesor Uniwersytetu Renmin w Pekinie, przy-
wołuje inicjatywę Matteo Ricciego, by język chiński zapisywać pismem 
łacińskim, a także fakt używania czterech systemów pisania w dzisiej-
szych Chinach. Na tym tle czyni uwagi na temat warunków uniwersa-
lizacji chińskiego i uczynienia go konkurencyjnym. Przy okazji konsta-
tuje, że współczesny język chiński jest zlatynizowany w takim stopniu, 
że posługujący się, nawet gdy sprzeciwiają się łacińskiemu zapisowi, 
bezwiednie mówią i myślą z użyciem terminów łacińskich.

Rozdział pt. Spotkanie kultur obejmuje siedem artykułów.
Ursula Toyka, dyrektor-rezydent German Academic Exchange 

Service (DAAD) w oddziale w Tokio, opisuje wyjątkowość i uniwer-
salność artyzmu chińskich malarzy buddyjskich, którzy po wykonaniu 
murali w świątyni Fahai, położonej na przedmieściach Pekinu, udanie 
– zachowując tybetańskie kanony – zaprojektowali i wykonali wyrafi-
nowane mandale na zwojach jedwabiu, zamówione na dwór Mingów 
w drugiej połowie XV wieku.

Noël Golvers, badacz z Katholieke Universiteit Leuven, podej-
muje temat praktyki komunikowania się i wymiany wiedzy między 
Wschodem a Zachodem w wiekach XVII i XVIII, towarzyszącej rozwi-
janiu działalności handlowej. Analiza wymiany międzykulturowej 
bazuje na dokumentach, odnoszących się do aktywności niewielkiej, 
ale prężnej kompanii z Ostendy, szczególnie efektywnej w latach 
1718-1728.

Zhang Xiping i Ren Dayuan, profesorowie z pekińskiego Fore-
ign Studies University, odnoszą się do kwestii kulturowego znaczenia 
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kanonu pism nazwanych Xixue Hanji (Chińskie książki o zachodnim 
nauczaniu), powstających w okresie panowania późnych Mingów 
i wczesnych Qingów. Począwszy od 2008 roku zbiór, obejmujący 44 
wolumeny, pozostające w zasobach Biblioteki Watykańskiej, jest 
przedmiotem systematycznych badań chińskich naukowców, prowa-
dzonych z zamiarem jego krytycznej edycji.

Hartmut Walravens, bibliotekarz i Privatdozent w Freie Deut-
sche Universität w Berlinie, przedstawia zawartość pochodzącego 
z 1834 roku pierwszego europejskiego katalogu książek mongolskich, 
tybetańskich, mandżurskich i chińskich, sporządzonego przez Józefa 
Szczepana Kowalewskiego (1801-1847), polskiego profesora uniwersy-
tetu w Kazaniu, uznawanego za ojca mongolistyki.

Helwig Schmidt-Glintzer, profesor-senior w Eberhardt-Karls-
-Universität w Tybindze, pisze o renowacyjnym badaniu starej kultury 
Chin, unikającym skrajności modernistycznego zapału i konserwatyw-
nego zapamiętania. Porusza także temat roli, jaką w tym dziele odegrał 
i wciąż ma do odegrania Instytut Monumenta Serica oraz wydawany 
pod jego auspicjami „Monumenta Serica. Journal of Oriental Studies”.

Piotr Adamek SVD, były dyrektor Instytutu Monumenta Serica 
w Sankt Augustin, rozważa w swoim artykule sytuację kultywujących 
swą wiarę afrykańskich chrześcijan i muzułmanów, przybyłych do 
Kantonu (Guangzhou) w poszukiwaniu lepszego życia, spełnienia 
swego „chińskiego marzenia”.

Franz Günther Gessinger SVD, misjonarz i członek Instytutu 
Anthropos, pisze o warunkach oraz perspektywach jednej, zgodnej 
działalności misyjnej, prowadzonej przez wyznawców różnych odła-
mów chrześcijaństwa. Twierdzi, że w dziele pojednania pomocne 
mogą okazać się wzorowanie się na żarliwych chrześcijanach wcze-
snych wieków oraz doświadczenie ich żywej wiary, zachowywanej 
także w sytuacji zagrożenia życia.

W ostatniej części księgi zamieszczono Noty o autorach tekstów 
oraz Dodatek z reprodukcjami dzieł chińskich malarzy buddyjskich, 
stanowiącymi ilustrację do artykułu U. Toyki.

Nawet ten pobieżny przegląd zawartości recenzowanego dzie-
ła świadczy o tym, że mamy do czynienia z publikacją wieloaspekto-
wą, poważną, dobrze orientującą w problematyce sinologicznej. Księga 
stanowi swoiste kompendium wiedzy w zakresie kwestii obecności 
i adaptacji religii chrześcijańskiej w Chinach. Satysfakcję z lektury 
odniosą zarówno znawcy, jak i stawiający pierwsze kroki na wyboistej 
drodze zaznajamiania się z kulturą chińską. Autorzy i redaktorzy 
wykonali pracę adekwatną do zasług Jubilata.

ReCenZJa



306
A sam Jubilat – mimo ciężkiej choroby, na którą zapadł w 2011 

roku – dalej prowadzi działalność twórczą. Szczególnie trzeba tutaj 
podkreślić zakończenie jego życiowego opus magnum – Chinese Face 
of Jesus Christ. Chodzi tu o ostatni tom 4b (2019) – The Chinese Face of 
Jesus Christ. Supplementary Anthology, Index, Addenda, który stanowi 
uzupełnienie poprzednich tomów 1, 2, 3a, 3b i 4a, będących częścią 
interdyscyplinarnego projektu książkowego, poświęconego recepcji 
osoby Jezusa Chrystusa w Chinach, widzianego m.in. z perspektywy 
sinologii, historii misji, teologii i historii sztuki.

Pozostaje życzyć Jubilatowi – Ojcu Profesorowi Romanowi 
Malkowi SVD – plurimos annos w jego twórczości naukowej!

Lublin, wrzesień 2019 r.
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