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AZJATYCKIE PRÓBY 
WYJA!NIENIA PRAWDY O TRÓJCY !WI"TEJ

Prezentacj! tematu rozpoczniemy od dwóch przyk"adów podanych przez 
abp. W"adys"awa Micha"a Zaleskiego, który w latach 1890–1916 pe"ni" w In-
diach funkcj! delegata apostolskiego. Pewnego razu, jak podaje w swoich 
wspomnieniach, zapyta" miejscow# dziewczynk! ile jest osób w Trójcy Prze-
naj$wi!tszej i us"ysza" tak# odpowied%: „Trzy, Ojcze, staruszek, m"odzieniec 
i ma"y ptak”. Przytoczy" te& odpowied%, któr# us"ysza" od pewnego starego 
misjonarza. Na podobne pytanie o liczb! Osób Trójcy podczas katechezy 
inna dziewczynka odpowiedzia"a: „Dwie”. „Jak to dwie? – zapyta". – Przecie& 
uczy"a$ si! w katechizmie, &e Bóg jest w trzech osobach”. A ma"a, nie chc#c 
proboszcza skompromitowa' przed innymi dzie'mi, szepn!"a mu na ucho: 
„Tak Ojcze, ale katechizm by" drukowany w 1882 r. Wówczas by"y trzy, ale 
ten stary z wielk# siw# brod# musia" ju& dawno umrze'”1.

Sobór Watyka(ski II w dekrecie o dzia"alno$ci misyjnej Ad gentes opraco-
wa" wyra%nie trynitarne podstawy misji. Wielokrotnie by"y one prezentowane 
w ró&nych publikacjach, równie& w j!zyku polskim, wi!c tylko skrótowo 
przypomnijmy, &e wpisuj#c si! w nurt ju& wcze$niej obecny w protestanckiej 
misjologii podkre$laj#cy wymiar missio Dei, czyli Bo&ej inicjatywy w dzia"alno-
$ci misyjnej, refleksj! nad misjami powinni$my rozpoczyna' od pochylenia si! 
nad tajemnic# Boga w Trójcy )wi!tej Jedynego objawionego nam przez Jezusa 

WOJCIECH KLUJ OMI – dr hab., prof. nadzwyczajny UKSW; Dyrektor Instytutu 
Dialogu Kultury i Religii UKSW, Przewodnicz#cy International Association of Catholic 
Missiologists, cz"onek International Association for Mission Studies oraz Stowarzyszenia 
Misjologów Polskich. 
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Chrystusa (DM, n. 2)2. W tym tek$cie zatrzymamy si! jednak nie tyle nad 
trynitarnymi podstawami misji, co bardziej na próbie wyja$nienia misterium 
Trójcy )wi!tej w kontek$cie misji prowadzonych na kontynencie azjatyckim. 
Oczywi$cie w ramach artyku"u mog# to by' tylko wybrane przyk"ady. 

Na pocz#tku tego tekstu warto przypomnie' fakt, &e g"ówne zr!by 
formu"owania prawd trynitarnych zosta"y doprecyzowane w Azji, cho' 
w kr!gu kultury greckiej. To przecie& na pierwszych soborach powszech-
nych, zw"aszcza nicejskim (325) i pierwszym konstantynopolskim (381) na 
terenie dzisiejszej Turcji formu"owano prawdy o dwóch naturach w Jezusie 
Chrystusie oraz o trzech Osobach Boskich. To w Azji przecina"y si! drogi 
dyskusji, jak poj!cia prosopon, usia czy hypostasis mog# by' stosowane 
w odniesieniu do tych podstawowych prawd wiary. Zreszt# same s"owa nie 
by"y jednoznacznie okre$lone na pocz#tku dyskusji i dopiero w jej trakcie 
zyskiwa"y swoje pó%niejsze znaczenie. 

Wspó"cze$nie na gruncie j!zyka polskiego coraz cz!$ciej pojawia si! 
termin „teolingwistyka”3. Nie wchodz#c w niniejszym opracowaniu w teo-
retyczne podstawy zagadnienia, chcemy ukaza' kilka przyk"adów proble-
mów poj!ciowych, które pojawi"y si! przy niektórych azjatyckich próbach 
wyja$nienia tak podstawowego poj!cia chrze$cija(skiej wiary, jakim jest 
Trójca )wi!ta. Prawda ta pierwotnie zosta"a wyra&ona w j!zyku i kulturze 
greckiej4 i nie zawsze "atwo "#czy si! z horyzontem do$wiadczenia azjatyc-

2 W polskiej literaturze misjologicznej cz!$ciej powtarzane to jest za pierwszym t"umacze-
niem z 1967 r.: „Ko$ció" pielgrzymuj#cy jest misyjny ze swej natury, poniewa& swój pocz#tek 
bierze wedle planu Ojca z pos"ania Syna i z pos"ania Ducha )wi!tego”. W odnowionej wersji 
z roku 2002 zdanie to brzmi: „Pielgrzymuj#cy Ko$ció" z natury swojej jest misyjny, poniewa& 
bierze pocz#tek z misji Syna i misji Ducha )wi!tego, zgodnie z zamys"em Boga Ojca”. Szkoda, 
&e w tym nowym t"umaczeniu nie uwzgl!dniono bogactwa polskich terminów: misje – po-
s"annictwo – pos"anie, które zosta"o ju& wcze$niej rozpracowane (por. np. W. Ko w a l a k, 
Misja – pos"annictwo – misje, „Nurt SVD”, 1997, nr 3, s. 35–43) i wszystko przet"umaczono 
jako „misje”. W oryginale jest to: Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est, cum ipsa 
ex missione Filii misioneque Spiritus Sancti originem ducat secundum Propositum Dei Patri.

3 Por. np. E. Ku c h a r s k a - D re i s s, Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, 
w: J!zyk religijny dawniej i dzi$. Materia"y z konferencji, Gniezno 15–17 kwietnia 2002, 
red. S. Miko"ajczak, T. W!c"awski, Pozna( 2004, s. 23–30; N.M. Wi l d i e r s, Obraz #wiata 
a teologia. Od #redniowiecza do dzisiaj, Warszawa 1985; a bardziej w odniesieniu do zagad-
nie( poruszanych w tym tek$cie por. np. A. Wi e r z b i c k a, Jak mo$na mówi% o Trójcy &wi!tej 
w s"owach prostych i uniwersalnych, Lublin 2004. 

4 Analogicznie prawda o transsubstancjacji (przemienieniu chleba i wina w Cia"o i Krew 
Pana Jezusa) równie& klasycznie t"umaczona jest w oparciu o greck# filozofi! hylemorfizmu 
(z"o&enie bytu z materii i formy).
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kiego, zw"aszcza w kontek$cie wielu ró&nych religii. Wielu chrze$cija(skich 
teologów azjatyckich próbowa"o si! zmierzy' z problemem azjatyckiej 
konceptualizacji (i wizualizacji) Trójcy. 

1. Próby wyja#nienia prawdy o Bogu 
w Trójcy !wi$tej Jedynym w dawnych katechizmach

1.1. Próby stworzenia pierwszych poj$% teologicznych w j$zyku 
 chi&skim na podstawie steli z Xi’an (tzw. nestoria&skiej)5

Historia steli jest ogólnie znana, wi!c bez wchodzenia w szczegó"y 
warto tylko ogólnie przypomnie', &e jest to kamienna tablica z inskrypcj# 
z czasów dynastii Tang (618–907), maj#ca 197 cm wysoko$ci, ustawiona na 
rze%bionych &ó"wiach. W ca"o$ci monument ma 279 cm wysoko$ci, 92,5 cm 
szeroko$ci u góry i 102 cm szeroko$ci na dole. Na wierzcho"ku wygrawero-
wany jest tekst tytularny: Pomnik Krzewienia w Chinach Religii )wiat"o$ci. 
Stela ta zosta"a odkryta przez chi(skich robotników w 1623 r. w okolicy 
dzisiejszego Xi’an w Chinach, st#d jej potoczna nazwa. Na tej czarnej, wa-
piennej p"ycie w 781 r. wyryty zosta" chi(ski tekst edyktu tolerancyjnego 
cesarza Taizong z 638 r. W czasie prze$ladowa( stela zosta"a zakopana6. 

Nie b!dziemy tutaj omawia' ca"ej teologii zawartej na tej steli ani ca"e-
go opisu historycznego na niej si! znajduj#cego. Jedynie za ks. Dariuszem Klej-
nowskim-Ró&yckim przyjrzymy si! okre$leniu Trójcy )wi!tej7 na tym najstar-
szym zachowanym $wiadectwie wiary chrze$cija(skiej w Chinach. 

Na steli odczyta' mo&na: „Czy& taki nie jest nasz Bóg Aloha: Troista 
Jedno$', tajemnicza osoba niezrodzona i prawdziwy Pan?” Pierwsze chi(-

5 Na podstawie D. K l e j n o w s k i - Ró & y c k i, Pierwsze poj!cia teologiczne w j!zyku chi'skim 
na nestoria'skiej steli z Xi’an, „Chiny Dzisiaj”, 9(2014), nr 3–4, s. 51–59. Dla pog"!bionego 
badania nieodzown# lektur# w j!zyku polskim jest ksi#&ka autorstwa wy&ej wspomnianego 
D. K l e j n o w s k i e g o - Ró & y c k i e g o, Teologia chi'ska. Uwarunkowania kulturowe poj!% 
trynitarnych, Opole 2012.

6 Por. szerzej np. T. S z y s z k a, Meandry zamierze' inkulturacyjnych w Chinach, w: Kon-
flikty perspektyw w historii i praktyce misji, red. P. Zaj#c, Pozna( 2009, s. 263–280; t e n & e, 
Chi'skie Oblicze Jezusa Chrystusa. Wystawa autorstwa ojca Romana Malka SVD. Inskrypcja 
steli „nestoria'skiej” z Xi’an, „Nurt SVD”, 2014, nr 1, s. 87–121; W. K l u j, Wizualizacja wiary 
na przyk"adzie sztuki chrze#cija'skiej w Chinach, w: Wizualizacja a ewangelizacja. Przesz"o#% 
i tera(niejszo#%, red. W. Cis"o, D. Jaszewska, A. Piwko, Warszawa 2015, s. 201–215. 

7 Nie jest to jedyny tekst trynitarny z tego okresu. Por. te& np. A Nestorian Motwa Hymn in 
Adoration of the Holy Trinity (8th c.), w: The Chinese Face of Jesus Christ, vol. 1, red. R. Malek, 
Sankt Augustin 2002, s. 359–362.
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skie zapisane okre$lenie na Trójc! 
)wi!t# sk"ada si! z wyrazów: ja + 
trzy + jeden. Stanowi# one swoisty 
neologizm, gdzie „ja” mog"oby ozna-
cza' tak&e „mój, moja”, albo skró-
towo „nasza”. S"owo to wyst!puje 
równie& w kolejnym miejscu „Tym-
czasem jeden awatar (osoba) naszej 
Trójcy”. Troista Jedno$' jest okre$lana 
jako „Nasza Trójca”. Wydaje si! – za 
ks. Klejnowskim-Ró&yckim – &e to 
„nasza” nie wskazuje na znaczenie 
dzier&awcze, ale na specyfik! tej „Tro-
istej Jedno$ci”, której znaczenia sama 
nazwa nie wyczerpuje. S"owo „ja” 
mo&e wskazywa' na g"!bok# to&sa-
mo$' jedynej troisto$ci, która stano-
wi jako$ jedno „ja”. By' mo&e jest to 
sposób starotestamentalnego zapisu 

„Jestem, który Jestem”, tego Jedynego „Ja” istniej#cego w sposób konieczny.
S"owo „Trójca” pojawia si! tak&e w kontek$cie Ducha )wi!tego: „Prze-

kazuj#c przez Ducha )wi!tego (Czysty Wiatr) inn# osob! Trójcy, sw# now#, 
niewys"owion# nauk!...”. Interesuj#ce te& wydaje si! po"#czenie Trójcy i Drogi 
(Dao). „Prawdziwa doktryna (Droga) jak&e jest rozleg"a! Jej odpowiedzi 
s# znikome. Jak trudno j# nazwa', aby obja$ni' «Troist# Jedno$'»”. Tekst 
zapowiada trudno$', niemo&liwo$' wyja$nienia dogmatu o Trójcy )wi!tej, 
tak jak trudno obja$ni', czym jest Dao. 

W tym kontek$cie warto jeszcze zwróci' uwag! na okre$lenie „osoby” jako 
awatar. Wyra%ne tu s# wp"ywy buddyjskie. S"owo awatar oznacza zst#pienie, 
zej$cie, inkarnacj!. W hinduizmie u&ywane jest na okre$lenie wcielania bóstwa, 
które zst!puje z nieba na ziemi! w postaci $miertelnej – ludzkiej, zwierz!cej 
lub innej w celu przywrócenia "adu na ziemi (dharma). Ze wzgl!du na brak 
poj!cia osoby pierwsi chrze$cijanie chi(scy odwo"ywali si! do istniej#cej 
terminologii buddyjskiej pochodz#cej z hinduizmu. S"owo fenshen mo&na 
przet"umaczy' jako awatar. Wspó"cze$nie t"umaczone bywa jako sobowtór. 
„Tymczasem jeden jest awatar naszej Trójcy, Mesjasz, który jest )wietlistym 
Panem )wiata, ukaza" swój prawdziwy majestat i ukaza" si! na ziemi jako 
cz"owiek”. Jest te& wi!cej zapo&ycze( j!zykowych z terminologii buddyjskiej.
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Trzeba jednak pami!ta', &e s"ownictwo dotycz#ce kwestii osoby nie 
jest do ko(ca okre$lone w niniejszym tek$cie, poniewa& gdy jest mowa 
o Duchu )wi!tym, inny znak sugeruje termin osoby. Na podstawie obu ter-
minów dotycz#cych Drugiej i Trzeciej Hipostazy Trójcy nale&y stwierdzi', &e 
s"owo, które mo&na przet"umaczy' jako „osoba” jest odmiennie wyra&one 
dla ka&dej z osób, bardziej podkre$laj#c ich odmienno$' ni& podobie(stwo 
w aspekcie „bycia osob#”.

1.2. Próby wyja#nienia Trójcy / prze'o(enia poj$% 
 przez Alexandra de Rhodes w XVII w.

Alexander de Rhodes SJ (1591–1660), misjonarz katolicki pochodz#cy 
z Francji, bardzo zas"u&y" si! dla misji na terenie dzisiejszego Wietnamu. 
By" autorem m.in. katechizmu, nad którym tu si! zatrzymamy przez chwil!, 
a tak&e s"ownika j!zyka wietnamskiego. Opracowa" alfabet wietnamski, 
który z pewnymi modyfikacjami jest u&ywany do dzi$. Po wielu latach pracy, 
z powodu prze$ladowa( musia" ucieka' i powróci" do Europy. 

Je$li chodzi o katechizm8, który chcemy krótko przeanalizowa', to 
jedn# z zasad jakie przyj#" by"o za"o&enie, aby nie mówi' o Trójcy, zanim 
wpierw nie wyka&e si! b"!du dotychczasowych wierze(. Ponadto, zgodnie 
z zasadami jezuickimi, najpierw ukaza" prawd! o Jezusie Chrystusie, ale 
sprawy o Trójcy nie zostawi" na koniec. Sam de Rhodes zauwa&y", &e w swym 
katechetycznym do$wiadczeniu nie mia" wi!kszych problemów w obja$nia-
niu tej prawdy – pomimo jej niewyra&alno$ci – w$ród wyznawców innych 
tradycji religijnych. 

Od strony merytorycznej wyja$nienie prawdy o Trójcy Przenaj$wi!tszej 
w katechizmie de Rhodesa jest do$' tradycyjne, zasadniczo augusty(sko-
-tomistyczne. Wyja$nia jedno$' istoty i troisto$' Osób Boskich równych 
w niesko(czono$ci, ogromie, wieczno$ci, m#dro$ci, mocy, dobroci i spra-
wiedliwo$ci. Wyja$nia pochodzenie Syna zrodzonego przez Ojca (dodaje, 
&e bez potrzeby matki) w Ojcowskim akcie samo-poznania. U&ywaj#c 
analogii spogl#dania w lustro, uczy &e Bóg Ojciec kontempluje siebie 
w swej istocie jak w lustrze, w ten sposób tworz#c doskona"y obraz siebie 
samego, któremu komunikuje swoj# istot!. Pochodzenie Ducha de Rhodes 
wyja$nia stosuj#c augusty(ski model wiecznej i wzajemnej mi"o$ci mi!dzy 
Ojcem i Synem. 

8 Opracowano na podstawie: P.C. P h a n, Mission and Catechesis. Alexandre de Rhodes 
& Inculturation in Seventeenth-Century Vietnam, Maryknoll 2005, s. 175–177.
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Po przedstawieniu tego do$' abstrakcyjnego wyk"adu wiary na temat 
Trójcy )wi!tej, który katechumeni maj# przyj#', mo&na si! zastanawia' 
co oni z tego zrozumieli. De Rhodes nie próbuje wyja$ni' tej centralnej 
tajemnicy naszej wiary obrazami czy poj!ciami zaczerpni!tymi z rodzimej 
kultury. Najwi!kszy wk"ad de Rhodesa w teologi! trynitarn# polega nie tyle 
na nowym sposobie wyja$niania tajemnicy, ale w dobranym s"ownictwie, 
które stworzy" dla wyja$niania tajemnicy Trynitarnej. Dwoma kluczowymi 
s"owami s# oczywi$cie „natura” i „osoba”. Na okre$lenie natury de Rhodes 
u&y" chi(sko-wietnamskiego s"owa tinh, które ma swoje korzenie w konfu-
cja(skiej doktrynie tinh jako woli Nieba/bóstwa. Cokolwiek wi!c chrze$ci-
ja(ski Bóg „pragnie”, to jest nasz# „natur#”. 

S"owo „osoba” by"o o wiele trudniejsze do oddania. Nie by"o bezpo$red-
niego wietnamskiego odpowiednika. De Rhodes wybra" wi!c s"owo ngoi. 
Dos"ownie oznacza"o ono „tron”, jako wyra&enie ngoi vua (tron królewski) 
albo ngoi chua (tron pana). Zawiera ono poczucie dostojno$ci i honoru dla 
osoby wysoko postawionej w spo"ecze(stwie, a tak&e rozró&nienie osób. Na 
oznaczenie Boga Trójjedynego de Rhodes u&ywa" okre$lenia Duc Chua Troi 
Ba Ngoi, co dos"ownie znaczy"o „Czcigodny Pan nieba na trzech tronach”. Do 
dzi$ Wietnamczycy stale u&ywaj# s"ów zastosowanych przez Rodesa: mot tinh 
(jedna natura) i ba ngoi (trzy osoby). Chocia& ngoi wskazuje rozró&nienie 
osób, nie okre$la jednak równo$ci mi!dzy nimi. W katechizmie De Rhodes 
doda" wi!c, &e trzy ngoi s# równe mi!dzy sob#: „Ojciec jest Bogiem, Syn jest 
Bogiem i Spirito Sancto jest Bogiem. Nie ma jednak trzech Bogów. Trzy osoby 
s# jednym Bogiem, jednym Panem, tak w wieczno$ci, ogromie, m#dro$ci, 
mocy, niesko(czonej dobroci, niesko(czonej sprawiedliwo$ci i wszystkim co 
jest niesko(czone, s# równi Ojciec, Syn i Spirito Sancto”9. Na okre$lenie Ojca 
de Rhodes u&ywa" okre$lenia Duc Cha (Czcigodny Ojciec) oraz Duc Chua 
Deus Cha, na Syna Duc Con (Czcigodny Syn). Na okre$lenie Ducha )wi!tego 
de Rhodes nie stosowa" miejscowych poj!', ale stosowa" okre$lenie "aci(skie. 

Swoje wyja$nienie misterium trynitarnego ko(czy podkre$laj#c jego 
znaczenie zbawcze i niepoj!to$'. Aby podkre$li', &e Trójca stanowi misterium 
zbawcze, ukaza" $cis"# "#czno$' mi!dzy doktryn# trynitarn# i chrztem, pod-
kre$laj#c &e je$li w czasie chrztu nie b!dzie wspomniana Trójca, nie b!dzie 

9 Tam&e, s. 176. Na temat t"umacze( poj!' chrze$cija(skich na Filipinach zob. W. K l u j, 
Problematyka t"umacze' biblijnych, katechetycznych i liturgicznych na g"ówne j!zyki na Filipinach, 
w: W kr!gu j!zyka religii i wiary. J!zyk. Religia. To$samo#% V, red. G. Cyran, E. Skorupska-
-Raczy(ska, Gorzów Wielkopolski – Szczecin 2011, s. 109–119.
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odpuszczenia grzechów ani udzielenia "aski. Aby zilustrowa' niepoj!to$' 
Trójcy, opowiada znan# histori! spotkania $w. Augustyna z dzieckiem, które 
próbuje przela' wod! z morza do ma"ej dziury w ziemi. Wyja$nienie ko(czy 
zach!t#: „My wi!c, którzy kroczymy $ladami tego $wi!tego, wierzmy mocno 
Boskim objawieniom, chocia& s# przed nami zakryte i ponad naszym inte-
lektem, tak aby$my wierz#c w nie na ziemi, mogli je kontemplowa' jasno 
w przysz"ym wieku”10.

Podziwu godna jest próba de Rhodesa, który w swojej katechezie skie-
rowanej do niewykszta"conych Wietnamczyków w XVII w. nie ucieka" od tak 
trudnego poj!cia jak Trójca. Trzeba sobie u$wiadomi', &e samo stworzenie 
/ wybranie wyrazu na Trójc!, istot!, osob!, rodzenie, konsubstancjalno$', 
S"owo, Duch )wi!ty itp. sprawia"o olbrzymie problemy. 

2. Wspó'czesne próby azjatyckiego przybli(enia prawdy 
o Trójcy !wi$tej na gruncie teologii chrze#cija&skiej

W niniejszym opracowaniu11 zaprezentujemy prace trzech teologów: 
Raimona Panikkara, Junga Young Lee oraz Masao Abe. Pierwszy próbuje 
si! zmierzy' z tym zagadnieniem w odniesieniu do m#dro$ci hinduizmu, 
drugi do taoizmu, trzeci do buddyzmu. Poniewa& pierwszy z nich by" teo-
logiem katolickim i by" o wiele bardziej znany od pozosta"ych, po$wi!cimy 
mu wi!cej miejsca.

2.1. Raimondo Panikkar12 i próba wyja#nienia Trójcy !wi$tej 
 poj$ciami zaczerpni$tymi z hinduizmu

W $wietle panikkarowskiej wizji teologii trynitarnej, by' mo&e najbar-
dziej odwa&n# jego prób# jest przymiarka do ukazania hindusko-chrze$ci-

10 P h a n, Mission and Catechesis, s. 177.
11 W tej cz!$ci zasadniczo za artyku"em: P.S. C h u n g, The Asian Pursuit of Trinitarian 

Theology in a Multireligious Context, „Journal of Reformed Theology”, 3(2009), s. 144–156. 
Paul S. Chung jest adiunktem przy Katedrze Misji i )wiatowego Chrze$cija(stwa w semina-
rium lutera(skim w St. Paul w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych.

12 Raimon Panikkar (1918–2010) – hiszpa(ski teolog zaanga&owany w dialog mi!dzy-
religijny z hinduizmem z perspektywy katolickiej. Jako syn Hindusa i hiszpa(skiej katoliczki 
by" ku temu szczególnie predysponowany. Rozg"os zyska" swoj# ksi#&k# Nieznany Chrystus 
hinduizmu (1964). W jego pracach na temat prób wyja$nienia prawdy o Trójcy Przenaj$wi!t-
szej, szczególnie odnie$' si! warto zw"aszcza do: The Trinity and World Religions (Madras 
1970); The Trinity and the Religious Experience of Man (New York 1973). Inne jego ksi#&ki: The 
Trinity in a Pluralistic Age: Theological Essays on Culture and Religion (Grand Rapids 1997).

AZJATYCKIE PRÓBY WYJA!NIENIA PRAWDY O TRÓJCY !WI"TEJ



142

ja(skiej duchowo$ci w ramach chrze$cija(skiego rozumienia Boga. Wida' to 
ju& w jego wczesnych latach, gdy ukaza"a si! jego prze"omowa ksi#&ka The 
Trinity and World Religions (Madras 1970). Narzuca on zarówno struktur! 
trynitarn# na hinduizm, jak i struktur! adwajtyjsk# (nie-dwoisto$ci) na 
chrze$cija(stwo. Zarówno „Trójca”, jak i „adwajta” staj# si! alternatywnymi 
symbolami kosmo-te-andry-cznego13 Misterium Boga. Panikkar twierdzi 
wr!cz, &e „Trójca” mo&e by' uwa&ana za skrzy&owanie, w którym spotykaj# 
si! autentyczne duchowe wymiary wszystkich religii. 

W tej wewn#trz-religijnej strukturze Trójcy Panikkar identyfikuje Ojca 
chrze$cija(skiej Trójcy z Brahmanem hinduizmu (tak&e z Dao taoizmu). Oj-
ciec jest transcendentny i bezimienny, poza wszelkim imieniem. W centrum 
uwagi Panikkara skupia si! uniwersalno$' do$wiadczenia i rzeczywisto$ci 
trójk#ta $wiadomo$ci „ja”, „ty”, „my”. Nie ma mo&liwo$ci „ja” bez „my”, 
które z kolei nie mo&e istnie' bez „ja” i „ty”. „Ja” mo&e si! odnie$' do „ty” 
tylko w duchu „my”.

Syn jest absolutnym „Ty”. Tylko od Syna mo&emy wiedzie' o Ojcu. O Ojcu 
samym w sobie nie mo&emy nic powiedzie'. W Ojcu apofatyzm (kenoza lub 
buddyjskie sunyata) bytu jest rzeczywisty, radykalny i totalny. To, &e Ojciec 
rodzi Syna, oznacza, &e istnieje totalne rodzenie, w którym Ojciec oddaje 
si! ca"kowicie Synowi. Chodzi tu o rzeczywisto$', któr# Panikkar nazywa 
„Krzy&em Trójcy” lub „integralnym samo-ofiarowaniem si! Boga”. Jest to 
Panikkarowa apropriacja chrze$cija(skiej koncepcji homousios w wewn#trz-
-religijnym formu"owaniu prawdy o Trójcy )wi!tej.

Panikkar zwraca si! w kierunku Syna, traktuj#c Go przede wszystkim 
jako osob!, na sposób duchowo$ci personalizmu na drodze pobo&no$ci 
serca (bhakti). W pewnym sensie Panikkar "#czy wewn!trzn# „w"asno$'” 
Ojca, jak# jest milczenie, w polaryzacji z Synem jako S"owem. W tym sensie 
„Bogiem teizmu jest wi!c Syn, Bóg z którym mo&emy rozmawia', wej$' 
w dialog, w relacj!”. 

W pewnym sensie w takiej wizji Panikkar gubi gdzie$ historycznego 
Jezusa z Nazaretu, a podkre$la Chrystusa jako uniwersalnego Logosa, 
"#cz#cego niesko(czono$' i sko(czono$'. Chrystus jako misteryjny po-
$rednik jest obecny wsz!dzie, szczególnie w innych tradycjach religijnych. 
Chrystus nazywany jest hinduskim I$wara, buddyjskim Tathagat#, a nawet 
hebrajskim Jahwe czy muzu"ma(skim Allahem. Tutaj, niestety, Panikkar 
gwa"ci inne religijne do$wiadczenia Ostatecznego *ród"a w judaizmie, 

13 Czyli rzeczywisto$ci kosmiczno-bosko-ludzkiej.
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islamie i buddyzmie przekszta"caj#c je w metafizyczn# zasad! uniwersal-
nego Logosu lub Trójcy.

W ko(cu Panikkar mierzy si! z tajemnic# Ducha poprzez koncepcj! 
immanencji. Przypisuje hinduizmowi szczególn# rol! w wyja$nieniu 
tajemnicy Ducha. Tak jak Ojciec oddaje si! ca"kowicie Synowi, tak i Syn 
nie zatrzymuje niczego z tego, co otrzyma" od Ojca. To w"a$nie Duch 
sprawia, &e ta kenotyczna relacja jest kompletna i skonsumowana. „Je$li 
Ojciec i Syn nie s# dwoje, nie s# równie& jedno$ci#: Duch ich "#czy i jed-
nocze$nie rozró&nia”. 

W tym $wietle Panikkar opisuje trzy aspekty bosko$ci i trzy odpowia-
daj#ce im formy religijnej duchowo$ci. Poniewa& Ojciec wyra&a siebie tylko 
poprzez Syna i sam w sobie nie ma s"owa ani wyra&enia, dlatego zarówno 
judaizm, jak i chrze$cija(stwo, a tak&e islam s# religiami objawienia Syna. 
Kultura zachodnia jest kultur# S"owa lub Logosu, kieruj#c# si! intelektual-
nym logosem Greków i Rzymian. 

Jednak Orient ma inne sposoby percepcji, takie jak cisza i poczucie 
zanurzenia w jedno$ci. Buddyzm mo&e wi!c by' okre$lony religi# milczenia 
Ojca. Kwesti# trudn# do wyja$nienia dla Panikkara jest fakt, &e hinduizm 
nale&y do niezró&nicowania ducha. W tym przypadku Panikkar zaciemnia 
to&samo$' Trój-jedynego Boga w samoobronie i interpretacji poprzez obja-
wienie Jezusa Chrystusa w obecno$ci Ducha )wi!tego. W chrze$cija(skim 
widzeniu Bóg Izraela objawia si! w Jezusie Chrystusie przez Ducha )wi!tego, 
w którym boska perychoreza znajduje si! w centrum &ycia trynitarnego, 
a nie w perychorezie religii $wiata. 

Co wi!cej, typologiczne uproszczenie Panikkara w $wiatowych re-
ligiach (buddyzm jako religia Ojca, judaizm i islam jako religia Logosu) 
pozostaje otwartym polem pod teologicznym ostrza"em. Próbuje podwa&y' 
i zsumowa' ró&ne duchowo$ci religii $wiata w pojedyncz# meta-narracj! 
swojej zasady uniwersalnego Logosu lub Trójcy. Jego typologia buddy-
zmu jako religii milczenia Ojca powoduje wykorzenienie i pogwa"cenie 
buddyjskiej zasady wspó"zale&nego wspó"brzmienia i etycznego wspó"-
czucia. Judaizm i islam s# w ten sposób zredukowane do religii Logosu, 
aby s"u&y' drogocennemu schematyzmowi Panikkara. W ka&dym razie, 
"#cz#c i penetruj#c tajemnic! chrze$cija(skiej Trójcy poprzez buddyjskie 
i hinduistyczne sposoby do$wiadczania ciszy i braku ró&nicy, Panikkar 
osi#gn#" adwajtystyczn# struktur! trynitarn#, któr# nazywa radykaln# 
Trójc#. Ten model radykalnej Trójcy ma struktur! promuj#c# prze"om 
w dialogu mi!dzy religiami lub wewn#trz religii.
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2.2. Jung Young Lee14, Trójca i taoizm
Podzielaj#c zainteresowanie Panikkara, ale zmierzaj#c w innym kierunku, 

Lee proponuje wschodnioazjatyckie rozumienie Boga w swojej interpretacji 
Ksi!gi przemian (Yi jing) – tekstu szeroko czczonego we wschodnioazjatyckiej 
kulturze religijnej, szczególnie w Chinach, Japonii i Korei. 

Lee twierdzi, &e zachodni chrze$cijanie cz!sto szukaj# wyja$nienia stwier-
dzenia, &e Bóg jest zarówno „jeden”, jak i „troisty”. Problem ten jednak – we-
d"ug niego – nie tkwi w doktrynie samej Trójcy, ale w tendencji postrzegania 
rzeczywisto$ci w kategoriach wy"#cznych, albo-albo. Trójca jest w swej istocie 
inkluzywnym jednym Bogiem, który jest jednak trzema odr!bnymi osobami. 
Aby uchwyci' ten fakt, potrzebujemy ró&nych kategorii poj!ciowych, nie tylko 
do widzenia Boga, ale ca"ej rzeczywisto$ci. Azjatyckie filozoficzne koncepcje 
yin i yang mog# pomóc znale%' wyj$cie z tego problemu. Opieraj#c si! na 
wschodnioazjatyckich tradycjach religijnych, Lee oferuje twórcz# reinterpre-
tacj! tej centralnej chrze$cija(skiej doktryny. Pokazuje, w jaki sposób globalna 
perspektywa mo&e o$wietli' zachodnie konstrukcje teologiczne, gdy ustanawia 
konieczno$' kontekstualnego podej$cia do doktryny o Trójcy.

Lee rozwija typologi! teologiczn# jako kontekst dla swojego projektu. 
Wed"ug niego trzy g"ówne opcje dzisiejszej teologii chrze$cija(skiej to teologia 
absolutu, teologia procesu i teologia przemian. Teologia absolutu jest – wed"ug 
Lee – dominuj#c# form# teologii zachodniej (europejskiej). W tych ramach 
teologicznych Bóg jest rozumiany za pomoc# statycznej koncepcji bytu (na 
przyk"ad „niewzruszonego sprawcy”, odziedziczonego po greckiej filozofii). 

Teologia procesu dla Lee jest przej$ciowym typem teologii od Boskiej 
substancji do Bo&ej zmiany. Lokalizuje si! ona w po"owie drogi mi!dzy teo-
logi# absolutu a w"asnym projektem Lee, nazwanym przez niego teologi# 
przemian. Teologia procesu zerwa"a z dominuj#cym zachodnim pogl#dem 
Boga jako statycznego, niezmiennego, wiecznego i nieprzekraczalnego. 
)wiatopogl#d Lee jest zgodny zarówno z my$l# zachodni#, jak i wschodni#. 
Jednak teologia procesu zak"ada liniowe rozumienie czasu, podczas gdy 

14 Jung Young Lee (pisane te& jako Yi Jeong Yong, 1935–1996) – teolog ewangelicki 
urodzony w tradycyjnej rodzinie chrze$cija(skiej w Korei Pó"nocnej, w wieku 20 lat uda" si! 
do Stanów Zjednoczonych. W 1968 r. uzyska" doktorat z teologii na Boston University. Uczy" 
na wielu uniwersytetach ameryka(skich, a pó%niej równie& korea(skich. Od 1989 r. profesor 
teologii systematycznej na Drew University, gdzie stworzy" Korea(ski Instytut Teologiczny. 
Napisa" 15 ksi#&ek i wiele artyku"ów koncentruj#c si! na peryferiach jako perspektywie 
teologicznej. Na potrzeby tego artyku"u ograniczamy si! do ksi#&ki The Trinity in Asian 
Perspective (Nashville 1996).
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azjatycki czas widzenia (wg Lee) jest cykliczny. Lee oferuje wi!c teologi! 
przemian jako wa&n# alternatyw! dla teologii absolutu i teologii procesu.

Wi!kszo$' wschodnioazjatyckich filozofii religii mo&na by nazwa' ko-
mentarzami do Ksi!gi Przemian (Yi jing), podobnie jak filozofie Zachodu 
mo&na nazwa' przypisami do Platona. Ksi!ga Przemian jest klasycznym 
dzie"em literackim dotycz#cym odkrywania zmian w sensie kosmo-antro-
pologicznym i stwierdza, &e przemiana jest podstawow# cech# rzeczywi-
sto$ci &ycia. Ta przemiana jest interpretowana przez dwie uzupe"niaj#ce si! 
zasady: yin i yang. Yin i yang to dwie pierwotne si"y, które przenikaj# ca"# 
rzeczywisto$'. Wszystko na $wiecie mo&na podzieli' na yin i yang. S# one 
przejawami jednej zmiany istoty.

Próbuj#c wyja$nia' tajemnic! Trójcy azjatyckimi poj!ciami, Lee porz#dkuje 
Trójc! jako Syna – Ducha – Ojca. Zaczynaj#c od Syna, widzi on Wcielenie 
jako „spe"nienie” trynitarnego procesu trwaj#cego tworzenia. Przyrównuj#c 
S"owo / Logos do Dao, wyra&a on niewys"owion# natur! Dao zgodnie z my-
$l# Ksi!gi Dao i de (Tao-te-king) – klasycznej ksi!gi taoistycznej. „Dao, które 
mo&na wrazi', nie jest wiecznym Dao (rozdzia" 1)”. Logos jest tak&e si"# 
twórcz#, podobnie jak Dao. W odniesieniu do kenozy Chrystusa (Flp 2, 5–9), 
Lee twierdzi, &e Dao jest puste, ale niewyczerpalne, w którym pe"nia i pustka 
zawsze wspó"istniej#. S"owo jako Dao, które równie& jest postrzegane jako „ja” 
lub „przemiana”, jest nieustannym aktem ogo"ocenia i wype"nienia procesu. 

Jednak identyfikuj#c Syna jako Dao Lee eliminuje w pewnym sensie 
wymiar Ojca. Tak wi!c $mier' Jezusa na krzy&u jest ca"kowicie identyczna 
ze $mierci# Ojca i Ducha. Nierozdzielno$' i wzajemna integracja dialek-
tyki yin-yang nie s# wystarczaj#ce, aby odró&ni' i scharakteryzowa' Boga 
trynitarnego w kategoriach Boskich Osób. Rozumowanie Lee o w"#czeniu 
wzajemnym yin-yang posuwa si! tak daleko, aby zastosowa' greck# kon-
cepcj! homousios do $mierci Ojca i Ducha na krzy&u i odrzucenia trynitar-
nej koncepcji relacji pochodzenia (Rodz#cy, Zrodzony i Pochodz#cy). Jak 
argumentuje, jak komórka dzieli si! w celu utworzenia nowej komórki, 
konieczne jest ponowne wej$cie w proces tworzenia i przemiany. 

Dlatego te& stosunki pochodzenia w Trójcy lub role (Stwórca, Odkupiciel 
i U$wi!caj#cy) zawsze mog# by' zmienne. Rozumie on Ducha jako matk! 
ziemsk# lub qi, co jest koncepcj# taoistyczn# w zakresie energii &yciowej 
lub zasady materialnej porównywalnej do ruach w j!zyku hebrajskim, lub 
pneuma w j!zyku greckim. Ta perspektywa pozwala Lee skonstruowa' „wie-
log"osow#” teologi! trynitarn#, poniewa& duch jest naprawd! immanentny 
i zawiera wszystkie rzeczy w kosmosie.
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Model Lee teologii trynitarnej yin-yang opiera si! na my$leniu triadycz-
nym. Przemiana jako ostateczna rzeczywisto$' jest podstaw# wszelkiego 
istnienia le&#cego u podstaw procesu yin-yang. Opieraj#c si! na przemianie, 
Lee opowiada si! za paterque (Syn pochodz#cy od Ojca i Ducha), filioque 
(Duch pochodz#cy od Ojca i Syna), lub spiritusque (Ojciec pochodz#cy 
z Syna i Ducha) w wewn!trznym trynitarnym zwi#zku Ojca, Syna i Ducha. 
Demonstruje dla niego skrajn# form! doktryny spo"ecznej perychorezy, cho' 
nadal zak"ada ide! osoby jako indywidualnej, nawet je$li osoba jest dyna-
micznie pojmowana jako jednostka-w-relacji. Niemniej jednak interpretacja 
Lee przez Dao w grze mi!dzy yin i yang narusza wolno$' i tajemnic! Dao 
wobec yin i yang ze wzgl!du na totalizowanie wyj#tkowego miejsca Dao 
w chrze$cija(skiej koncepcji homousious. 

2.3. Masao Abe15: Trójca i buddyzm
Artyku" Abego, zatytu"owany Kenotic God and Dynamic Sunyata, ukaza" 

si! w ksi#&ce The Emptying God: A Buddhist-Jewish-Christian Conversation 
wydanej przez s"ynne katolickie wydawnictwo Orbis Books prowadzone 
przez Misjonarzy z Maryknoll w 199016. Tekst omawia poj!cie „pustki” w ro-
zumieniu chrze$cija(skim i buddyjskim. Abe nawi#zuje do s"ynnego hymnu 
o kenozie Jezusa z Listu $w. Paw"a do Filipian (Flp 2, 5–11), zw"aszcza s"ów 
„On to, istniej#c w postaci Bo&ej, nie skorzysta" ze sposobno$ci, aby na równi 

15 Masao Abe (1915–2006) by" japo(skim buddyst# i profesorem religioznawstwa znanym 
szczególnie z zaanga&owania w dialog buddyjsko-chrze$cija(ski. Po $mierci D.T. Suzukiego 
(w 1966) by" najbardziej znanym przedstawicielem buddyzmu Zen w Europie i Ameryce 
Pó"nocnej. Uczestniczy" w dialogu z teologami chrze$cija(skimi. Profesor na uniwersytetach 
Nara, Otani i Kyoto. Teologi! chrze$cija(sk# studiowa" w Nowym Jorku na Union Theological 
Seminary i w Columbia University. Pó%niej by" profesorem na University of Hawaii. 

16 Redaktorami tej ksi#&ki byli John B. Conn, Jr i Christopher Ives. Pierwszy by" czo"ow# 
postaci# Process Theology. Artyku" Abe jest skonfrontowany z g"osami siedmiu uczonych, jed-
nego &ydowskiego (Eugene Borowitz) i sze$ciu chrze$cijan (Thomas J.J. Altizer, John B. Cobb, 
Jr, Catherine Keller, Jürgen Moltmann, Schubert M. Ogden i David Tracy). Wiele kolejnych 
odpowiedzi by"o drukowanych w Buddhist-Christian Studies. Poniewa& publikacja ta cieszy"a 
si! ogromn# popularno$ci#, pi!' lat pó%niej pod redakcj# Christophera Ivesa ukaza" si! jakby 
drugi jej tom zatytu"owany Divine Emptiness and Historical Fullness. A Buddhist-Jewish-Chri-
stian Conversation with Masao Abe (Valley Forge 1995). Artyku" Abego ukaza" si! jako cz!$' 
pierwsza. Nast!pnie przedstawione zosta"y dwie odpowiedzi &ydowskie (Richard Rubenste-
in i Sandra B. Lubarsky), po czym nast#pi"y cztery chrze$cija(skie (Heinrich Ott, Marjorie 
Hewitt Suchocki, Hans Waldenfels i Christopher Ives). Po nich przedstawiono odpowied% 
Abego i w ko(cu dwie odpowiedzi chrze$cija(skie (Hans Küng i Wolfhart Pannenberg). Te 
nazwiska wystarcz# jako uzasadnienie zainteresowania si! my$l# Abego.
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by' z Bogiem, lecz ogo"oci" samego siebie, przyj#wszy posta' s"ugi, staj#c si! 
podobnym do ludzi”. Abe porównuje samoogo"ocenie si! Boga z buddyjsk# 
koncepcj# sunyata czyli pustki (nie substancjalno$ci) jako rzeczywisto$ci 
ostatecznej. W tym procesie Abe omawia buddyjsk# etyk! i odpowiedzialno$' 
spo"eczn#. Odnosi si! te& do poj!cia shoah, które pojmuje jako rodzaj „zbioro-
wej karmy”. Abe pisa" dla wykszta"conego czytelnika ze $wiadomo$ci# relacji 
mi!dzyreligijnych, pozostaj#c w perspektywie chrze$cija(skiej pod wyp"ywem 
teologii procesu a w perspektywie filozofii buddyjskiej w nurcie szko"y Kyoto. 

Próba ukazania misterium Trójcy Przenaj$wi!tszej pos"uguj#c si! azjatyc-
kimi poj!ciami u Abego wychodzi z konwersacji z Moltmannem, a zw"aszcza 
jego koncepcj# kenozy (uni&enia Boga). Wychodzi on od buddyjskiej zasady 
sunyata. Wed"ug Moltmanna $mier' Jezusa by"a wydarzeniem trynitarnym. 
Abe zaczyna sw# krytyk! Moltmanna wychodz#c od jego stwierdzenia, &e 
„Bóg umar" na krzy&u a jednak nie jest umar"y”. Aby rozwi#za' ten paradoks 
$mierci Boga „ju&” i „jeszcze nie”, Abe wprowadza buddyjsk# koncepcj! 
samoogo"ocenia (sunyata) nazywaj#c je wielkim stanem Zero. 

Abe stawia pytanie, czy jedno$' trzech osób w jednym Bogu lub Bóstwie 
nie zak"ada czwartej istoty. Aby przezwyci!&y' t! tendencj!, Abe twierdzi, 
&e jedyny Bóg Trójcy musi by' wielkim Zero, to znaczy wolnym nawet od 
jedno$ci czy odró&nialnym od troisto$ci. Je$li jedyny Bóg jest pojmowany 
jako niesubstancjalne Zero, boska istota manifestuje si! dynamicznie i staje 
si! dialektycznie relacyjna. Z tego powodu z konieczno$ci mówimy o Ojcu, 
Synu i Duchu. W $wietle buddyjskiej koncepcji wielkiego stanu Zera jedno$' 
i troisto$' Boga realizuj# si! w pe"ni i harmonijnie, bez konfliktu. 

W podobny sposób jak Panikkkar i Lee, propozycja Abego, czyli Trójcy-
-Zero prowadzi nieuchronnie do ca"kowitego uni&enia (kenozy) Ojca w $mierci 
Syna. Abe proponuje skonceptualizowa' to Zero w taki sposób, jaki znale%' 
mo&na analogicznie do chrze$cija(skiej mistycznej tradycji, np. Mistrza Ec-
kharta. Dialektyka buddyjska ma swój charakter niedualistyczny, czego echo 
znale%' mo&na w chrze$cija(skiej teologii via negativa u Eckharta. Trójca – 
Zero Abego nie stoi daleko od koncepcji Eckharta „Bóstwa ponad Bogiem”.

Interpretacja Abego samo-ogo"ocenia jako absolutnej nico$ci jest jednak 
równie& zaprzeczeniem spo"ecznie zaanga&owanej buddyjskiej interpretacji 
pustki (sunyaty) jako zasady etycznej dostrzeganej np. w tradycjach ma-
hajany w Chinach czy Korei Po"udniowej. Bóg trynitarny, w sensie Abego, 
nie dotyczy jednak Ludu Bo&ego w sferze spo"eczno-historycznej, a Jezus 
Chrystus pozostaje jedn# historyczn# manifestacj# mi!dzy innymi. Prawdzi-
we wyzwanie dla azjatyckiej trynitarnej metafizyki w etycznej wra&liwo$ci 
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przychodzi ze strony teologicznej koncepcji spo"ecznej, uto&samienia si! 
Jezusa z ochlos-minjung, biednym ludem. 

Pogl#dy Abego mog"y zosta' zaprezentowane w trzeciej cz!$ci artyku"u, 
jednak poniewa& posiada" on formalne wykszta"cenie teologiczne, a w cz!$ci 
ostatniej omówione zostan# hinduskie i buddyjskie wyobra&enia artystyczne, 
dlatego ta prezentacja zosta"a umieszczona w cz!$ci drugiej. 

3. Niechrze#cija&skie próby przedstawienia Trójcy 

W tej trzeciej cz!$ci, która nie jest w dos"ownym znaczeniu analiz# 
teologiczn#, wska&emy inne perspektywy azjatyckiego spojrzenia na tajem-
nic! Trójcy )wi!tej. Najpierw spojrzymy na oryginaln# prób! inkulturacji 
wiary chrze$cija(skiej, jak# sta"o si! za"o&enie chrze$cija(skiego (katolic-
kiego) a$ramu dedykowanego w"a$nie Trójcy Przenaj$wi!tszej. Nast!pnie 
hinduistycznym i buddyjskim próbom ukazania misterium Najwy&szej 
Rzeczywisto$ci (bóstwa) w Trójcy. W ko(cu krótko zasygnalizujemy swoist# 
dyskusj! z wiar# chrze$cija(sk# w Trójc! )wi!t# prowadzon# na gruncie 
akademickim przez muzu"ma(skiego uczonego. 

3.1. A#ram Przenaj#wi$tszej Trójcy – Shantivanam
Trudno powiedzie', czym inspirowali si! za"o&yciele najs"awniejszego 

katolickiego a$ramu w Indiach. W ka&dym razie jako swoj# nazw! przyj!li 
s"owo Shantivanam, oznaczaj#ce Trójc! Przenaj$wi!tsz# w rozumieniu 
chrze$cija(skim. A$ram ten po"o&ony jest nad $wi!t# rzek# Kavery, ok. 35 km 
od Tiruchirapalli w Tamilnadu na po"udniu Indii. Jest to ok. 335 km na po-
"udnie od Chennai (Madras) i ok. 250 km od Pondicherry. W pierwotnym 
zamierzeniu a$ram mia" stanowi' pomost pomi!dzy wiar# chrze$cija(sk# 
a hinduizmem, aby ukaza' Chrystusa hinduistom. Z biegiem czasu jednak 
miejsce to sta"o si! znane przede wszystkim jako miejsce dialogu do$wiad-
czenia religijnego. Szerzej o tej zmianie pisze np. Fabrice Blée17. 

Shantivanam zosta" za"o&ony w 1950 r. przez ks. Julesa Monchanina 
(1895–1957) i o. Henry’ego Le Saux (1910–1973), którzy byli prawdziwy-
mi pionierami dialogu hindusko-chrze$cija(skiego. O. Le Saux, benedyktyn 
z opactwa w Kergonan we Francji, do"#czy" do ks. Julesa Monchanina w 1948 r. 
Celem by"o stworzenie centrum &ycia kontemplacyjnego i centrum dialogu 
mi!dzy chrze$cijanami i hinduistami. Obaj postanowili &y' na sposób hinduski 

17 The Third Desert. The story of Monastic Interreligious Dialogue, Collegeville Mn 2011.
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i praktykowa' na taki sposób chrze$cija(skie &ycie duchowe. Obaj przyj!li styl 
ubierania si! indyjskich sannjasinów i przyj!li miejscowe imiona. Ks. Jules 
Monchanin przyj#" imi! Swami Parama Arupi Ananda, a o. Henri Le Saux imi! 
Swami Abishiktananda. Pierwszy z nich umar" w roku 1957. Wtedy o. Henri 
Le Saux zacz#" sp!dza' pó" roku w a$ramie, a drugie pó" na odwiedzaniu 
ró&nych a$ramów hinduskich. Zacz#" p!dzi' styl &ycia eremity i pisa' o swych 
do$wiadczeniach i intuicjach w wielu ró&nych ksi#&kach i artyku"ach18. Od-
wiedzi" m.in. Tiruvannamalai (jeszcze razem z Julesem Monchaninem), prze-
szed" te& g"!bokie do$wiadczenie u %róde" Gangesu. Przeszed" te& hinduskie 
wtajemniczenie pod kierunkiem Ramana Maharshi, wielkiego m!drca Indii 
dwudziestego wieku. W$ród wielu jego pozycji, szczególny rozg"os przyniós" 
mu Sekret Arunachala. Nie wchodz#c w szerokie omawianie jego twórczo$ci, 
mo&emy powiedzie', &e ca"e jego &ycie by"o po$wi!cone zg"!bianiu Prawdy 
i Jedno$ci, równie& w tajemnicy Trójcy Przenaj$wi!tszej. 

W roku 1968 Le Saux osiad" na sta"e w Uttarkashi, a a$ram przeszed" 
pod kierownictwo angielskiego benedyktyna o. Bedy Griffithsa (1906–1993) 
w tym samym duchu zakorzenienia ewangelicznego or!dzia w Indiach, 
zw"aszcza w dialogu z wedant# adwajtystyczn#. Ta tajemnica nie-dwoisto$ci 
(adwajta) sta"a si! wa&n# lini# t"umaczenia tajemnicy Boga. Poniewa& Griffi-
ths by" p"odnym pisarzem i propagatorem a$ramu, sta" si! on szeroko znany. 

Dzi$ wspó"cze$ni indyjscy mnisi i mniszki kontynuuj# t! drog! &ycia 
chrze$cija(skiego w tradycyjnych hinduskich a$ramach, zarówno w samym 
Shantivanam, jak i w kilkudziesi!ciu podobnych rozmieszczonych w ró&nych 
cz!$ciach Indii. Wydaje si!, &e ogólny kierunek tych wysi"ków zmieni" si! 
z typowo misyjnej opcji ukazania mieszka(com Indii wiary chrze$cija(skiej, 
w kierunku ws"uchania si! w do$wiadczenie Indii, które mo&e równie& 
ubogaci' praktyk! wiary chrze$cija(skiej. 

3.2. Trójca hinduska i buddyjska
Poj!cie Trójcy, tak bardzo istotne w wierze chrze$cija(skiej, ma równie& 

swoje odpowiedniki w innych wielkich religiach Wschodniej Azji. Wpisu-
j#c w internetowej wyszukiwarce Google has"o „Trójca hinduistyczna” lub 
„Trójca buddyjska” w j!zyku polskim oraz angielskim, mo&emy doj$' do 
ciekawych konkluzji19.

18 Niektóre z nich zosta"y równie& przet"umaczone na j!zyk polski. 
19 Por. np. J.R. C l a m m e r, Dialogue through the Image. Asian Christian Art and Interreli-

gious Discourses in Historical and Contemporary Asia, „International Journal of Asian Christianity”, 
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W tradycji hinduskiej Bóg (Brahman) jest okre$lany trzema sanskrycki-
mi s"owami: SAT (byt absolutny, moc cnoty i prawdy, do$wiadczenie pustki 
– bez formy – $wiata), CIT ($wiadomo$', prawdziwa $wiadomo$' czego$, 
zrozumienie), ANANDA (prawdziwa b"ogo$', szcz!$cie, rado$', ale równie& 
rozkosz, przyjemno$'). To okre$lenie sk"adaj#ce si! z trzech s"ów mo&na 
potraktowa' jako czyst# $wiadomo$' do$wiadczenia Boga (najwy&szej rze-
czywisto$ci) przynosz#c# niczym nieograniczone szcz!$cie. 

W Sat-Cit-Ananda trudno si! doszukiwa' analogii do jakiej$ hinduistycz-
nej trójcy. Istnieje jednak trójca najwy&szych bóstw: Brahma, Wisznu i Siwa 
okre$lana s"owem „Trimurti”. S"owo to okre$la trzy aspekty Najwy&szego 
Bytu: stwarzanie, utrzymywanie w istnieniu i unicestwianie. Niekiedy Tri-
murti przedstawiane jest jako posta' ludzka z trzema twarzami20, a niekiedy 
jako trzy osoby z ró&nymi przymiotami okre$laj#cymi ich rol!21. 

W jednej z ksi#&ek o ojcu Marianie +elazku SVD znajdujemy taki opis 
Trimurti. 

[Hinduski Olimp jest] ogromnie zat"oczony, gdy& przebywa tam kilka tysi!-
cy bogów i bogi(, obdarzonych ró&nymi w"a$ciwo$ciami i spe"niaj#cych ró&ne 
obowi#zki. Najwy&szym rang#, bo g"ównym stworzycielem nas wszystkich, jest 
Brahma, bezcielesne uosobienie kosmicznej energii kreatywnej. Brahma wraz 
z Wisznu i )iw# tworz# trójc! najwa&niejszych bogów. Ale znaczenie ka&dego 
z nich zmienia"o si! i zale&a"o zarówno od epoki historycznej, interpretatorów-
-my$licieli, jak te& od miejsca na mapie Indii. Wspó"cze$nie o palm! pierwsze(stwa 
rywalizuj# ze sob# Wisznu i )iwa. Ich wyznawców mo&na rozpozna' po innym 
sposobie malowide" na czo"ach. Ci, którzy uznaj# wy&szo$' Wisznu, wyró&niaj# si! 

2018, nr 1, s. 117–133. Artyku" przedstawia relacj! pomi!dzy przekazem wiary (zw"aszcza 
chrze$cija(skiej) nie tyle w tekstach, co w obrazach. Studium rozwoju buddyzmu w Azji ukazuje, 
&e wymiar artystyczny i materialny sta" si! kluczowy w przekazie tradycji. Bierzemy poprawk! 
na to, &e wyszukiwanie tego samego has"a na dwóch ró&nych komputerach, w oparciu o dane 
o wcze$niejszych poszukiwaniach w sieci nie daje identycznych wyników. Nie b!dziemy si! 
jednak szerzej nad tym rozwodzi', jako &e stanowi to jedynie uboczny temat niniejszych bada(.

20 Por. R. Pe t t a z z o n i, The Pagan Origins of the Three-Headed Representation of the 
Christian Trinity, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 9(1946), s. 135–151. 
W tradycji chrze$cija(skiej te& istnia"y próby ilustrowania prawdy o Trójcy Przenaj$wi!tszej 
jako osoby z trzema twarzami. Zosta"y one jednak zakazane, podobnie jak obrazy trzech 
osób siedz#cych na jednym tronie.

21 Nie chcemy tu szerzej rozwija' tej my$li. Por. np. K.P. A l e a z, Trinity as Sat-Chit-
-Ananda in the Thought of the Indian Theologian Brahmabandav Upadhyaya, „Asia Journal of 
Theology”, 23(2009), s. 82–91; P. C h u n g, Trinity and Asian Theology of Divine Dukkar, „Asia 
Journal of Theology”, 16(2002), s. 131–146; A. M o n g  I h - Re n, Approaches to Inter-faith 
Dialogue. Trinitarian Theology and Multiple Religious Belonging, „Asia Journal of Theology”, 
24(2010), s. 285–311; V-M. K ä r k k ä i n e n, Trinity and Religious Pluralism, Aldershot 2004; 
G. D ’ C o s t a, The Meeting of Religions and the Trinity, Maryknoll NY 2000.
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znakiem podobnym do trójz!ba, w przeciwie(stwie do $iwaitów, demonstruj#cych 
swój kult do )iwy za pomoc# trzech poziomych kresek, namalowanych palcami, 
które przedtem dotkn!"y popio"u – pozosta"o$ci po spalonej ofierze. Wisznu jest 
opiekunem $wiata, za$ jego &ona, Lakszmi, patronuje wszelkim formom ludzkiej 
pomy$lno$ci. Ich kult zapewnia cz"owiekowi powodzenie, dobrobyt i przychylno$' 
w realizacji zamierze(. )iwa przedstawiany jest cz!sto jako m!&czyzna o trzech 
twarzach. Symbolizuj# one trzy mo&liwo$ci cz"owieka: tworzenie, niszczenie oraz 
trosk! o to, co zosta"o stworzone. Ma"&onka )iwy, Parwati, uciele$nia odwieczny 
idea" kobieco$ci. Nie posiada szczególnych atrybutów boskich, ale wyposa&ona 
zosta"a w najzupe"niej wystarczaj#ce warto$ci: nigdy nieprzemijaj#c# urod! 
i m"odo$'. O ile )iwa cz!sto bywa zagniewany, Parwati zawsze si! u$miecha. 

Obaj ci bogowie, zarówno Wisznu, jak i )iwa, odznaczaj# si! niezwyk"# 
witalno$ci#. Jedna osobowo$' im nie wystarcza"a, wi!c co pewien czas wcielali 
si! w przeró&ne postacie, tworz#c tak zwane awatary. Wisznu, na przyk"ad, 
da" &ycie a& o$miu kolejnym bogom. Ostatnim by" ciemnoskóry ksi#&! Kriszna, 
urodzony oko"o tysi#ca lat temu w Mathurze, pasterz-bohater w jednej osobie, 
bardzo sympatyczny dla Hindusów, poniewa& odznacza" si! ogromn# pobudli-
wo$ci# i fantazj# erotyczn#. Pewien wspó"czesny od"am hinduistów wyniós" 
boga Kriszn! na najwy&szy w hierarchii piedesta", a nawet zyska" on pewn# 
popularno$' w kr!gach sfrustrowanej z przesytu m"odzie&y niektórych wysoko 
uprzemys"owionych krajów zachodnich, poniewa& w$ród wszystkich ludzi cy-
wilizowanych panuje ten sam rodzaj horror vacui. Hindusi wierz#, &e wkrótce 
Wisznu znów powróci na ziemi!, tym razem w postaci rycerza na koniu”22. 

W przypadku buddyzmu trudno si! doszuka' wprost koncepcji Trójcy, ale 
wpisuj#c w wyszukiwarce takie has"o te& znajdziemy pewne artefakty, równie& 
z dalekiej przesz"o$ci. Najcz!$ciej chodzi o postaci trzech buddów b#d% bodhi-
sattwów. By' mo&e jednak takie „zainteresowanie trójc#” w buddyzmie stanowi 
echo kontaktów z wiar# chrze$cija(sk#, ale chyba nie zawsze mo&na to spro-
wadzi' do wp"ywów chrze$cija(skich, bo istniej# te& wyobra&enia staro&ytne23. 

3.3. Próba dyskusji z prawd) o Trójcy w wykonaniu 
 azjatyckiego uczonego muzu'ma&skiego

Cho' mo&e nie jest to perspektywa odpowiadaj#ca wielu uczonym azja-
tyckim, w ostatniej cz!$ci tego opracowania zasygnalizujemy inny problem, 
który stopniowo rodzi si! równie& w relacjach chrze$cijan z wyznawcami 
innych religii. Niekiedy oni sami zaczynaj# próbowa' mierzy' si! intelek-

22 J. K r a s i c k i, W #wi!tym mie#cie Puri, Warszawa 1988, s. 11–12.
23 Por. np. L. Wa r n e r, Bronze Korean Trinity, „The Bulletin of the Cleveland Museum 

of Art”, 7(1920), nr 6, s. 79–80; N.H. D o w l i n g, Honolulu Academy of Art Tenth-Century 
Khmer Buddhist Trinity, „Artibus Asiae”, 56(1996), nr 3–4, s. 325–341; D.W. M i t c h e l l, 
The Trinity and Buddhist Cosmology, „Buddhist-Christian Studies”, 18(1998), s. 169–180; 
S.Ch. B o s c h  Re i t z, Trinity of the Buddha of Healing, „The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin”, 19(1924), nr 4, s. 86–91.
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tualnie z chrze$cija(sk# prawd# o Trójcy )wi!tej pos"uguj#c si! poj!ciami 
pochodz#cymi z ich kr!gów poj!ciowych. 

Pomijaj#c tutaj próby z"o$liwe, próbuj#ce o$mieszy' prawd! o Trójcy 
)wi!tej, wynikaj#ce b#d% to ze %le rozumianego „nawracania” na islam24, 
b#d% to z ignorancji, b#d% to w ko(cu dla „ustrze&enia” swoich wspó"wy-
znawców przed przyj!ciem wiary, warto poda' przyk"ad, który w sposób 
pozytywny próbuje podej$' do tej kwestii. 

W „International Journal of Business and Social Science” znajdujemy 
tekst muzu"ma(skiego uczonego pochodz#cego z Malezji25. Próbuje si! on 
zmierzy' z wyzwaniem wyja$nienia Trójcy )wi!tej pos"uguj#c si! oryginal-
nym odniesieniem do „filipi(skich chrze$cijan”. Cho' stara si! zasadniczo 
opiera' na materia"ach filipi(skich, próbuje wyja$ni' prawd! w mo&liwy 
dla niego sposób26. 

Trzeba oczywi$cie wzi#' po uwag! kontekst historyczno-spo"eczny. Dla 
uczonego muzu"ma(skiego oczywisty jest kontekst cz!stych zarzutów wobec 
chrze$cija(skiego „politeizmu”, albo rozumienia, &e w sk"ad chrze$cija(skiej 
Trójcy ma wchodzi' Ojciec, Syn i Maryja. Nasz autor stara si! podej$' do 
wiary chrze$cija(skiej tak, jak j# wyznaj# chrze$cijanie. Pami!ta' trzeba, &e 
pisz#cy pochodzi z Malezji, czyli jest do$' bliskim geograficznie s#siadem 
wielkiego pa(stwa chrze$cija(skiego w Azji. W regionie do$' powszechna 
jest $wiadomo$', &e przed przybyciem misjonarzy z Europy cz!$' ziem 
obecnych Filipin by"a w zasi!gu wp"ywów islamu. 

Lektura muzu"ma(skiego uczonego cytuj#cego katolickie pozycje Ma-
gisterium powszechnego (np. Sk"ad Apostolski, Credo Nicejskie czy Atana-
zyjskie) i biskupów filipi(skich, a tak&e wielu podr!czników teologicznych 
i popularnych ksi#&ek wyja$niaj#cych prawdy wiary, mo&e troch! szokowa'. 
Z wi!kszo$ci# tych tekstów trudno si! nie zgodzi', cho' teolog katolicki ma 
w zapasie inne, nawet bardziej przekonuj#ce teksty. 

By' mo&e chc#c unikn#' krytyki ze strony w"asnych wspó"wyznawców, 
autor nie odwa&a si! pisa' o wierze chrze$cijan, tylko o wierze chrze$cijan 

24 Por. W. K l u j, Fundamentalizm islamski w Indonezji i na Filipinach, w: Ekstremizm 
muzu"ma'ski – nowe wyzwanie do dialogu?, red. J. Ró&a(ski, Warszawa 2016, s. 21–43.

25 Dok"adniej z Departamentu Leadership and Management Uniwersytetu Sains Islam 
w Nilai w Malezji. 

26 M . N a s h i e f  S . D i s o m i m b a, The Understanding of Filipino Christian on the Doctrine 
of the Trinity and Incarnation, „International Journal of Business and Social Science”, 5(2014), 
no. 3, p. 222–228. Por. te& H.A. Wo l f s o n, The Muslim Attributes and the Christian Trinity, 
„The Harvard Theological Review”, 49(1956), no. 1, s. 1–18.
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filipi(skich. Poniewa& tekst jest publicznie dost!pny na stronach www.
ijbssnet.com, wi!c tutaj nie musimy powtarza' ogólnie znanych $wiadectw 
prawd wiary. Pod koniec swego tekstu autor pisze bardziej o filipi(skich 
chrze$cija(skich teologach i ich pracach. Autor podsumowuje, &e ich wysi"ki 
stanowi# swoist# kombinacj! trudno$ci politycznych i teologicznych 

Nie wchodz#c tu w dyskusj! z jego argumentami (mo&na by poda' inne), 
w sumie autor stara si! by' uczciwy, otwarty intelektualnie na przekaz wiary 
chrze$cija(skiej, w tym przypadku na zasadnicze zr!by nauki na temat Trójcy 
Przenaj$wi!tszej. Cho' sam stwierdza, &e jego tekst jest interpretatywny, 
badaj#cy i kwalitatywny, to jednak sam przyznaje, &e te wysi"ki stanowi# 
wa&n# cz!$' historii intelektualnej ludzko$ci. W ostatnim zdaniu przestawia 
prawd! chrze$cija(sk# pisz#c: „Na podstawie przeprowadzonych bada( 
stwierdzam, &e filipi(ski chrze$cijanin nie &yje w dychotomii lub zró&nico-
waniu z innymi (chrze$cijanami) na temat rozumienia doktryny Trójcy. Oni 
czcz# Ojca, Syna i Ducha )wi!tego, jako prawdziwego Boga” (t"um. WK). 

* * *

W niniejszej prezentacji nie chodzi"o o ca"o$ciowe i dog"!bne przebadanie 
wszystkich azjatyckich prób wyja$nienia prawdy o Trójcy Przenaj$wi!tszej. 
W ramach jednego artyku"u jest to niemo&liwe. Chodzi"o o ukazanie pewnych 
tendencji i nurtów, w jaki sposób chrze$cijanie Azji (a obecnie ju& nie tylko 
chrze$cijanie) próbuj# zg"!bi' i w mo&liwym zakresie wyja$ni' t! podstawow# 
tajemnic! chrze$cija(skiej wiary. Zaprezentowali$my wi!c najstarsze zacho-
wane $wiadectwo, pochodz#ce jeszcze z pierwszego tysi#clecia, utrwalone 
w kamieniu i zachowane po dzi$ dzie(. Próba ukazania tej tajemnicy oparta 
by"a na trzech s"owach „ja + trzy + jeden”. Zatrzymuj#c si! nad pierwszymi 
próbami okresu wielkich odkry' geograficznych i pierwszych misji w XVII 
i XVIII w. przyjrzeli$my si! przyk"adowi o. Aleksandra de Rhodes. Dla niego 
wyzwaniem by"o znalezienie, a raczej stworzenie w miejscowym j!zyku poj!' 
odpowiadaj#cych s"owom „osoba” i „natura”. Przechodz#c do wspó"czesnych 
(dwudziestowiecznych) prób – jako przyk"ad katolickiego teologa omówili$my 
szerzej Rajmondo Panikkara, a wraz z nim ewangelickiego teologa Junga Young 
Lee oraz Masao Abe, który cho' sam pozosta" buddyst#, to jednak uko(czy" 
studia teologiczne na katolickiej uczelni. Panikkar skoncentrowa" swoj# reflek-
sj! nad Trójc# w oparciu o koncepcje hinduistyczne. Lee wychodz#c z tradycji 
taoistycznej, próbowa" tam znale%' odpowiednie koncepcje do wyra&enia tej 
samej prawdy. Abe koncentrowa" si! na porównaniu buddyjskiego poj!cia 
pustki / sunyata z nowotestamentaln# kenoz# Jezusa. Ta cz!$' stanowi"a 
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zasadniczy przedmiot naszych bada(. Trzeba jednak by"o zwróci' uwag! na 
inne mi!dzyreligijne odniesienia prawdy o Trójcy )wi!tej. W trzeciej cz!$ci 
najpierw przyjrzeli$my si! praktycznemu prze"o&eniu mistyki chrze$cija(skiej 
na hinduistyczny j!zyk odniesie( wspominaj#c a$ram Trójcy – Shantivanam. 
Drugim elementem sta"o si! zwrócenie uwagi na ró&ne poj!cia „trójcy” ist-
niej#ce w innych religiach Azji, zw"aszcza hinduizmu i buddyzmu, które cho' 
nie maj# bezpo$redniego odniesienia do prawdy wiary chrze$cija(skiej, to 
jednak kojarzone s# z „trójc#”. Widoczne to jest m.in. w wyobra&eniach arty-
stycznych. Ostatnim elementem, na który zwrócili$my uwag!, by"y pozytywne 
próby (w opracowaniu przyjrzeli$my si! jednej) zrozumienia chrze$cija(skiej 
prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym przez uczonych wyznawców innych religii, 
w tym przypadku islamu. 
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STRESZCZENIE

W tek$cie przeanalizowano kilka tendencji i nurtów, w jaki sposób Azja 
próbuje zg"!bi' tajemnic! Trójcy )wi!tej. Przeanalizowano przyk"ady z dalekiej 
przesz"o$ci (Stella z XI’an), z XVII w. (katechizm de Rhodesa) oraz próby wspó"-
czesne (Panikkar, Young Lee, Abe). W ko(cu ukazano pewne nowe tendencje 
wynikaj#ce ze spotkania z religiami Azji. 

S'owa kluczowe: Trójca, teologie azjatyckie, Xi’an, De Rhodes, Panikkar, 
Young Lee, Abe, Monchanin, Le Saux, Griffiths.

SUMMARY

The text presents few attempts and some trends how Asian reflection tries 
to explain and penetrate the mystery of the Holy Trinity. There are given some 
examples from the distant past (“Nestorian” Monument from Xi’an), from the 
seventeenth century (Vietnamese Catechism of de Rhodes) and some contem-
porary attempts (Panikkar, Young Lee, Abe). Finally, the text presents some new 
trends emerging from the encounter of Christianity with the religions of Asia.

Key words: Trinity, Asian Theologies, Xi’an, De Rhodes, Panikkar, Young 
Lee, Abe, Monchanin, Le Saux, Griffiths.
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