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tywnym świetle wyraża cytatami powszechnie znanych autorów zagranicznych.
By przekonać Czytelnika, że sytuacja Żydów w Polsce była
lepsza, niż w innych krajach, cytuje niemieckiego historyka F. Rappa,
znanego w całym świecie N. Davisa oraz Amerykanina J. Goldberga.
By uświadomić Czytelnikom, że w Polsce nie było stosów – cytuje angielskiego historyka H. Kamena oraz Francuza, A. Gandillona. Ich opinie wzmacnia cytatami z dzieł uczonych polskich: J. Tazbira, M. Korolko, M. Masłowskiego. Gdy omawia Unię Brzeską, cytuje angielskiego
teologa prawosławnego K. Ware, rosyjskiego autora V. Sołowiewa, angielskiego historyka MacCullocha, autorów francuskich: F. de Jabruna,
D. Beavoisa, F. Thuala i ukraińskiego historyka L. Tymoszenko; nie zapomina o Haleckim, Kłoczowskim, Łaszkiewiczu, Wójciku, Giertychu.
Dzięki takiej metodzie Czytelnik ma możliwość dowiedzieć się,
jak było naprawdę, przy czym nie musi wierzyć polskiemu autorowi,
gdyż ma przed oczami wypowiedzi autorów z różnych krajów.
Książka ma jeszcze inną cechę, o której warto wspomnieć: autor
sytuuje Polskę, jej historię, religię i kulturę na planie kultury śródziemnomorskiej (greckiej i rzymskiej), co pozwała lepiej zrozumieć miejsce
i rolę naszego kraju pośród innych narodów europejskich.
Jest rzeczą zrozumiałą, że w tego rodzaju pracy zasygnalizowana została rola kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz papieża Jana
Pawła II; jest też rozdział poświęcony Polonii. Cenny jest aneks, gdzie
znajdują się najważniejsze teksty źródłowe dotyczące historii Polski;
wartość pracy zwiększa dość bogata bibliografia prac w języku polskim i w innych.
Prezentowana książka nie jest podręcznikiem historii Kościoła
w Polsce, autor zaznacza we wstępnie, że ma zamiar zasygnalizować
tylko to, co jest typowe dla historii chrześcijaństwa w naszym kraju.
Zapewne elementów typowych dla Polski można by znaleźć więcej
na przestrzeni dziesięciu wieków, ale że nadmierne ich eksponowanie
mogłoby sprawiać wrażenie, że Polska jest krajem bardzo odległym
i różniącym się od Zachodu. Autorowi zależało, by ukazać, że Polska
wraz z innymi krajami chrześcijańskimi wywodzi się ze wspólnej bazy
kulturowej i religijnej, natomiast jest krajem o indywidualnej specyfice.
Grzegorz Jaśkiewicz
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Książka porusza ciekawe zagadnienie dialogu konfucjanizmu
z chrześcijaństwem. Z tego względu godna jest polecenia. Autor dał się
poznać wcześniej jako ekspert w sprawach Chin, wykazując się dobrą znajomością tematyki historycznej, filozoficznej, misyjnej i politycznej tego
kraju. Jest bacznym obserwatorem współczesnych Chin i wyraża swoje
opinie w licznych artykułach, publikowanych tylko w języku francuskim.
Konfucjusz był „świętym w ścisłym tego słowa znaczeniu” –
zapewniał Marcel Granet, wybitny francuski sinolog. Pomimo niewątpliwych zdolności i wiedzy Graneta, wygłaszanie takich pewników jest
nie do przyjęcia. Jeśli nawet pozostaje on autorytetem sinologicznym,
to jednak rodzi się pytanie: w oparciu o co i na jakiej podstawie wyciąga takie wnioski? Ostatecznie o świętości stwierdza Kościół, a u Konfucjusza nie stwierdzono heroiczności cnót, nie mówiąc o cudach. Granet
nie określa definicji świętości „świętego” Konfucjusza. Z pewnością
twórca konfucjanizmu był człowiekiem świadomym ważnej roli moralności w społeczeństwie i do niej się odwoływał. Jego żywa inteligencja przenikała problemy człowieka, przyrodę i naturę rzeczy, a on sam
uważał, że nauczanie było „pierwszą powinnością mędrca”. Rozumiał
swoje zadanie jako „misję niebiańską”.
Zredukowanie konfucjanizmu do doktryny autorytatywnej
rządzenia w Państwie Środka usunęło „świętego” i „misję niebiańską”.
Konfucjanizm „oficjalny” – kojarzony był z Chinami i imieniem mistrza
Konga fu zhi 孔夫子 (551-479 p.n.e.). Kong 孔 – to nazwisko Konfucjusza, fuzi 夫子 to zwrot, jakim zwracali się do niego uczniowie, oznaczający nauczyciela, szlachetnego męża. Chińczycy na Tajwanie posługują
się imieniem Kong-zi 孔子, czyli mistrz Kong. Henri Michaux widział
w Konfucjuszu „nauczyciela moralności”. Mistrz Kong był sprawiedliwy, obiektywny w ocenie, a jego odpowiedzi wyróżniały i łączyły
„sympatię i inteligencję”. Katolik chiński, czytając Konfucjusza, którego normy życia moralnego są tak dobroczynne, znajduje w objawieniu
chrześcijańskim dodatkowe światło rzucone na te problemy, dla których nasi mędrcy wykazywali pokorę, by się nad nimi pochylić. Taki
zamysł w swojej książce prezentuje Xavier Walter stawiając pytanie:
czy autentyczny konfucjański świat może wyprzeć się „cudzoziemca,
który zmartwychwstał”?
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Interesujące odpowiedzi zawarte zostały w poszczególnych
rozdziałach książki i składają się na jej trzy części. Pierwsza: Il y a 2500
ans, Confucius (s. 27-150) – przedstawia Konfucjusza jako człowieka odznaczającego się wyjątkową zdolnością refleksji nad problemami swojej epoki. Walter odwołuje się tu do konfucjańskiego świata religijnego.
W drugiej: Confucéisme et christianisme: dialogue de sourdes (s. 155-208)
– pyta o możliwy dialog konfucjańsko-chrześcijański i niepowodzenia
misjonarzy jezuitów w XVII i XVIII wieku. Trzecia część: L’abbé Lu, le
grain sénevé? (s. 215-252) – koncentruje się na przeobrażeniu konfucjanizmu, aby na końcu zaprosić czytelnika do oceny powrotu konfucjanizmu dzisiaj. Tylko czy będzie on jeszcze możliwy? Jeśli tak, to z pewnością nie będzie już najwyższym mandatem Nieba Tian ming 天明. Ale
czy będzie drzwiami otwartymi na Verbum Dei?
Autor przede wszystkim opiera się na Dialogach Konfucjańskich,
Lun yi 論語, czyli na rozmowach spisanych przez uczniów Konfucjusza. Składają się one z dwudziestu ksiąg podzielonych na rozdziały.
Według Konfucjusza człowiek szlachetny to ren 仁 – dobrze edukowany, kochający ludzi, w każdym człowieku dostrzega bliźniego.
Wyraża humanitarność, dostrzeganie w człowieku tego, co jest w nim
wartościowe, także umiejętność widzenia jego wad i ułomności nie
po to, by z nich szydzić, lecz po to, aby 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. Poszukiwanie woli nieba (Lun yu 論語, XIV, 36) charakteryzuje naukę konfucjańską. Mądrość konfucjańska jest owocem inteligencji
Konfucjusza. Dostrzegł to ojciec Ricci próbując połączyć konfucjanizm
i chrześcijaństwo w aspekcie kodeksu etyczno-moralnego. Konkretnym owocem jego wysiłków był Traktat o przyjaźni - Jiaoyou lun 交友論
(zob. recenzja, „Nurt SVD”, z. 1, 2010, s. 337-339). Jezuici dobrze zaprezentowali konfucjanizm Europie z pierwszą zlatynizowaną nazwą
Konfucjusza i konfucjanizmu (s. 20), a w samych Chinach nie uniknęli błędów w swoich wyborach, jak np. etnocentryzmu czy figuryzmu
(s. 21), szukając nieraz na siłę elementów wspólnych. Jak podkreśla autor – popierając konfucjanizm marzyli o zastąpieniu słów Jezusa i nauczania Starego Testamentu użyciem rdzennej kosmologii chińskiej.
Pierwszym krokiem było tolerowanie rytów chińskich.
Walter zwraca uwagę na harmonię konfucjańską pomocną
człowiekowi, powracając do słabego i biernego pierwiastka Yin 營 i silnego i aktywnego męskiego pierwiastka Yang 養 w naturze człowieka i przyrodzie. Konfucjusz przywiązywał niezwykłą wagę do nauki
Xue 學. Był jednym z pierwszych, który wprowadził naukę jako pro-

fesję z powszechnością nauczania. Sam pochodził z biednej rodziny,
dlatego wszystko osiągnął dzięki nauce. Wszystkich ludzi postrzegał
podobnie: „nie ma żadnej różnicy między ludźmi jak tylko w naukach,
jakie otrzymali” (Lun yu 論語 XV, 38). Nie chodzi mu o nabycie encyklopedycznej wiedzy, lecz bardziej o rozwijanie talentów, zdolności
i możliwości. Najniżej ceni głupców i leni, którzy pomimo możliwości
nic nie zrobili. „Jedynie największy mędrzec i głupiec największy nigdy się nie zmieniają” (Lun yu 論語 XVII, 3). Czyż nie zgadzałoby się
to ze słowami św. Augustyna, który powiedział, że „nic tak nie obraża
bożego stworzenia jak głupi człowiek”? Konfucjusz bardziej skupia się
na człowieku ren 人 i jego samorozwoju, niż na badaniach metodologicznych. Ważnym elementem edukacji konfucjańskiej jako trwałego
modelu funkcjonowania Państwa Środka była Akademia konfucjańska
założona przez Konfucjusza w stolicy ok. 530 roku p.n.e., w której nie
tyle uczono filozofii, przynajmniej na początku, ile raczej wszystkiego,
co służyło ogólnemu wykształceniu, czyli sześciu sztuk: obyczajów, muzyki, strzelania z łuku, powożenia wozem, pisma i rachunków. Szkoła powoli
przechodziła proces reformy, stając się filozoficzną.
Walter przytacza wiele przykładów konfucjańskich, posiłkuje
się wspomnianym Granetem i innymi pisarzami. Cytuje świadectwo
(s. 100) samego Mistrza Konga:
„Gdy miałem lat piętnaście, skupiłem swe wysiłki na nauce.
Gdy osiągnąłem 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, mogłem iść za pragnieniami mego serca nie przekraczając przy
tym żadnej z reguł” (Dialogi Konfucjańskie – II, 4).
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Xavier Walter zastanawia się, czy percepcja metafizyczna konfucjańskiego świata nie jest przedmiotem kontrowersji dotyczących
koncepcji woli nieba (s. 143). Przecież jest tylko jeden pośrednik między niebem a ziemią, ten sam, wczoraj, dziś i na wieki – Jezus Chrystus.
Walter szuka śladów dialogu konfucjańsko-chrześcijańskiego
i rozważa okres wpływów jezuickich (XVI-XVIII wiek) i dialogu z kulturą chińską, stwierdzając za Benedyktem XVI, że wiara chrześcijańska
jeszcze do Chin nie doszła (Le Sel de la Terre, 2005, s. 208).
Refleksja Waltera koncentruje się wokół poszukiwań Boga
i konfucjańskiej woli nieba, na co wskazuje jej tytuł Czy Konfucjusz oczekiwał Jezusa Chrystusa. Czy przygotował on ścieżki na przyjście Jezusa
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Chrystusa do Chin? Czy konfucjański świat z Kosmosem, społeczeństwem i ciałem ludzkim będzie mógł dostrzec nie tylko harmonię chińską he sheng 和聲, ale przede wszystkim harmonię Bożą świata stworzonego ex nihilo? Czy przykazanie miłości wygłoszone przez samego
Jezusa Chrystusa zostanie przyjęte przez Chińczyków jako również
do nich skierowane? Tego typu pytania stawia autor w prezentowanej
książce, zachęcając czytelnika do namysłu nad podejmowanymi treściami.
Jan Konior SJ
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Oprócz kompetentnego wprowadzenia, książka zawiera oryginalny chiński tekst wydania Tianxue chuhan 天學初, dotyczący astronomii, Geometrii Euklidesa, pryncypiów li 理, aspektów przedmiotowych
qi 器, rozważań filozoficznych, logicznych, teologicznych, medycznych, prawnych, matematycznych i geograficznych. Tekst, pochodzący
z 1626 roku sprawia, że podczas lektury czytelnik ma wgląd w oryginał, klasyczny język chiński po lewej stronie, zaś po prawej umieszczone zostało wierne tłumaczenie włoskie (s. 1-415). Uwagi do tłumaczenia oraz wyjaśnienia znajdują się na stronach 417-504. Część końcowa
(s. 505-548) informuje o źródłach wspomnianych w przypisach, bibliografii, znaczenia i historii ideogramów chińskich użytych w tekście
wraz z indeksem. Całość przygotowana profesjonalnie, z ogromnym
znawstwem materii przedmiotu sinologicznego, historyczno-misjologicznego, kulturowego i translatorskiego.
Książka (pierwsze tłum. na język włoski) stanowi, oprócz katechizmu Ricciego O prawdziwym znaczeniu Pana Nieba (T’ien-zhu Shih-i
天主實意, Pekin 1603) cenny dokument do analizy tematów i zagadnień poruszanych w spotkaniu z europejską cywilizacją chrześcijańską
i tajemniczym światem chińskim. W kilku miejscach Ricci prezentuje
prace „etyki naturalnej” z tytułem Paradoksy, pokazując elicie konfucjańskiej doktrynę filozofii moralnej: czasu, świata, śmierci, milczenia,
wróżby, bogactwa, elementy duchowe ignacjańskiego rozeznawania:
indyferentia, malum et bonum, agerae contra. Wskazuje na filozofię stoicką
(z terminem koinonikon), łacinę klasyczną, a także na uniwersalność filozofii europejskiej z jej logicznymi argumentacjami oddziaływania na
filozofię konfucjańską, która sama w sobie nie zawiera arystotelesowskiego terminu esse.
Ricci jednak nie potrafił do końca, przede wszystkim na sposób chiński, wyjaśnić myślenia i logiki filozoficznej geniuszy świata
zachodniego, np. Seneki, Horacego, Cycerona, Epikleta i Marka Aureliusza w pełnej oryginalności ich dzieł. Dalej, przedstawia on fundamenty doktryny chrześcijańskiej w sposób, który ukazuje ekran dwóch
światopoglądów pokrywających się ze sobą. Taka zbieżność może być
jednak widoczna i jest to prawdopodobne, że, paradoksalnie, oryginal-

