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Drodzy Czytelnicy,

„Chiny są jednym z krajów świata o najdłuższej historii, a ludy 
Chin stworzyły wspaniałą kulturę i zaszczytną tradycję rewolucyjną” – 
tak brzmi pierwsze zdanie chińskiej konstytucji z 4 grudnia 1982 roku.

Kto przybywa do Chin, najpierw ulega urokowi Państwa Środ-
ka, a następnie odkrywa skutki Rewolucji Kulturalnej, która go trawi 
od ponad pół wieku. Jednakże pomimo próby zredukowania geniusza 
minionych dynastii do kolektywnego myślenia i postępowania, toż-
samość dzisiejszych Chińczyków ukształtowała licząca ponad cztery 
tysiące lat historia. Takie przesłanie zawiera 135. tom „Nurtu”, który 
dedykujemy księdzu profesorowi Romanowi Malkowi SVD. Religio-
znawca i autor licznych publikacji naukowych, dyrektor Instytutu 
„Monumenta Serica” w latach 1992-2012 – ksiądz profesor Malek zaj-
muje szczególne miejsce pośród europejskich sinologów. Jego dorobek 
naukowy jest imponujący, zaś entuzjazm, z jakim bada kultury Chin,  
fascynuje nowe pokolenie sinologów.

Wśród prezentowanych tekstów zwrócę uwagę na te artyku-
ły, których autorzy mają szczególny wkład w powstanie „chińskiego” 
tomu „Nurtu”. Ksiądz doktor Piotr Adamek SVD (od 2012 roku dy-
rektor Instytutu „Monumenta Serica”) dowodzi i uzasadnia, dlaczego 
Tabuizowanie imienia w Chinach odgrywa istotną rolę w codziennym ży-
ciu mieszkańców Państwa Środka. Niewątpliwą rewelacją tego tomu 
jest przekład na język polski inskrypcji steli nestoriańskiej z Xi’an z 781 
roku, opisującej historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa albo 
„religii światła” w Chinach od roku 635 – którego podjął się ksiądz 
doktor Tomasz Szyszka SVD z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Szczególne wyrazy wdzięczności składam 
na ręce Pana Profesora Eugeniusza Sakowicza z Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autora tekstu Badania sinolo-
giczne oraz studia nad konfucjanizmem i taoizmem w Polsce, za merytorycz-
ne wsparcie naszej redakcji.

Kraj, gdzie mawiano „niebo wysoko, a cesarz daleko”, gdzie 
posiadanie świerszcza oznacza wielką, starodawną, wyrafinowaną ra-
dość, gdzie program „demaoizacji” okazuje się nieprzewidywalny… 
– za sprawą sinologa księdza profesora Romana Malka stał się bardziej 
inteligibilny dla ludzi otwartych na nowe i nieznane.
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