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Dnia 25 stycznia 1924 r. na wie  o mierci W odzimierza Iljicza Lenina dele-
gaci na pierwszy ogólnokrajowy kongres chi skiej Partii Narodowej (Guomindang, 
GMD) postanowili zawiesi  obrady na trzy dni, by uczci  pami  wodza rewolucji 
rosyjskiej. Korzystaj c z dodatkowych wolnych dni, Sun Yat-sen (1866�1925) roz-
pocz  seri  wyk adów po wi conych swojej teorii Trzech zasad ludu � Sanminzhuyi. 
Od pocz tku prelekcji Sun ze smutkiem mówi  o miejscu narodu chi skiego (guozu) 
w systemie wiatowym. Przestrzega  s uchaczy, e Chiny wci  pozostaj  najs ab-
szym i najbiedniejszym pa stwem wiata, zajmuj cym najni sz  pozycj  w porz d-
ku mi dzynarodowym, zatem bez szczerych prób obudzenia uczu  patriotycznych 
i zjednoczenia czterystu milionów ludzi w jednolity naród, Chiny czeka utrata nie-
podleg o ci, a ich naród zag ada1. Wed ug Suna naród chi ski znajdowa  si  pod 
potrójnym uciemi eniem � ze strony si  natury, si  politycznych oraz ekonomicz-
nych, prowadz cych do ogromnego zagro enia dla [jego] egzystencji2. Wspomnia-
ne �si y natury� odnosi y si  do faktu uciemi enia przez wzrost liczby ludno ci 
mocarstw3, �ucisk polityczny� � do imperializmu i doktryny wykorzystywania si y 
politycznej do agresji na inne kraje, w przypadku Chin tzw. dalekosi nej strate-

1 Minzuzhuyi di yijiang [Pierwszy wyk ad o �nacjonalizmie�], 27 stycznia 1924 [w:] Guofu 
quanji [Pisma Wszystkie Ojca Narodu], Zhongguo Guomindang Zhongyang Weiyuanhui Dang Shi 
Weiyuanhui, Taibei 1973, Vol. 1, s. 5.

2 Minzuzhuyi di er jiang [Drugi wyk ad o �nacjonalizmie�], 3 lutego 1924, Guofu quanji, Vol. 1, 
s. 14.

3 Minzuzhuyi di wu jiang [Pi ty wyk ad o �nacjonalizmie�], 24 lutego 1924, Guofu quanji, 
Vol. 1, s. 45.



gii4, a �ucisk ekonomiczny� � do szeroko zakrojonych dzia a , prowadz cych do 
tego, e rokrocznie Chiny ponosz  straty nie mniejsze ni  1,2 miliarda dolarów5, co 
ostatecznie doprowadzi Chiny do pozycji kraju �o statusie gorszym ni  kolonie� 
(cizhimindi)6. W zwi zku z tym Sun ze szczególnym naciskiem apelowa , by Chi-
ny ze swymi czterystoma milionami mieszka ców zda y sobie spraw  ze swojego 
po o enia i z konieczno ci �odrodzenia narodowego�. Wezwa  do propagowania 
wsz dzie, gdzie tylko mo liwe, wiedzy o zbli aj cej si  wielkiej katastro e [�] 
zagra aj cej istnieniu pa stwa, spowodowanej politycznym, ekonomicznym i de-
mogra cznym uciskiem ze strony obcych pa stw7. Sun by  przekonany, e przed-
stawiona przez niego diagnoza statusu narodu chi skiego w porz dku wiatowym 
jako �gorszego ni  kolonie� jest poprawna, w przeciwie stwie do lansowanej przez 
tzw. post powych intelektualistów tezy o �pó kolonialnym� statusie kraju. Wed ug 
niego Chiny nie mog  obecnie osi gn  nawet statusu pe noprawnej kolonii, a za-
tem zajmuj  pozycj  jeszcze o jeden szczebel ni sz  ni  kolonie. Aby w pe ni pra-
wid owo opisa  po o enie Chin, Sun uku  zatem nowe okre lenie � �kraj o statusie 
gorszym ni  kolonie�8.

W ówczesnym kontek cie historycznym tezy Sun Yat-sena o po o eniu Chin 
jako �gorszym ni  kolonie� nie by y pozbawion  podstaw pust  retoryk , lecz od-
dawa y w pe ni jego pogl dy na pozycj  mi dzynarodow  kraju. Sun Yat-sen po-
przez swoje koncepcje mi dzynarodowego po o enia Chin rozwin  teori  nacjo-
nalizmu (minzuzhuyi)9 i rewolucji.

W niniejszym artykule autor odwo uje si  do koncepcji �idei w kontek cie�, za-
proponowanej przez Quentina Skinnera, jednego z twórców wspó czesnej zachod-
niej szko y bada  nad histori  my li politycznej, tzw. szko y Cambridge lub �nowej 
szko y historii my li politycznej�10. Wykorzystuj c t  koncepcj , autor systematy-

4 Minzuzhuyi di si jiang [Czwarty wyk ad o �nacjonalizmie�], 17 lutego 1924, Guofu quanji, 
Vol. 1, s. 35.

5 Minzuzhuyi di er jiang [Drugi wyk ad o �nacjonalizmie�], 3 lutego 1924, Guofu quanji, Vol. 1, 
s. 23.

6 Minzuzhuyi di er jiang [Drugi wyk ad o �nacjonalizmie�], Guofu quanji, Vol. 1, s. 16�17.
7 Jednym ze sposobów na �odnowienie nacjonalizmu� mia o by  stworzenie �wielkiej narodo-

wej organizacji Republiki Chi skiej�, zob.: Minzuzhuyi di wu jiang [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 44, 
49, 51. Sun, podsumowuj c swoj  wypowied , stwierdzi , e wiedza i umiej tno  dobrego wspó -
ycia z innymi jest drog  do odrodzenia narodowego, zob.: Minzuzhuyi di liu jiang [Szósty wyk ad 

o �nacjonalizmie�], 2 marca 1924, [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 54.
8 Minzuzhuyi di liu jiang [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 53.
9 Zachodnie poj cie nacjonalizmu t umaczone bywa na chi ski jako guozuzhuyi, co jest to same 

z u ywanym przez Suna t umaczeniem minzuzhuyi. W niniejszym artykule autor u ywa okre lenia 
minzuzhuyi.

10 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge University Press, 
Cambridge 1985.



zuje pogl dy Sun Yat-sena na po o enie mi dzynarodowe Chin (charakteryzuj ce 
si  wed ug niego �zniewoleniem� i �po owiczn  niepodleg o ci �), uwzgl dnia-
j c ówczesny kontekst intelektualny. Bior c pod uwag  wzajemne zwi zki mi -
dzy pogl dami Suna i panuj cymi w epoce trendami umys owymi, mo na wysnu  
wnioski o jego intelektualnej kondycji przed ukuciem terminu cizhimindi, któr  
to kondycj  traktuj  jako podstaw  do swoich dalszych bada 11. Poprzez opis po-
szczególnych pogl dów w ich oryginalnym kontek cie historycznym, autor podej-
muje prób  re eksji � jak w badaniach nad my l  Sun Yat-sena analizowa  jego 
koncepcje na tle ówcze nie dominuj cych trendów intelektualnych, by przesuwa  
granice analizy na nowe obszary, oraz jak rozszerzy  dzia ania w poszukiwaniu 
wiedzy historycznej.

W tradycyjnym chi skim przekonaniu Pa stwo rodka zajmowa o centralne 
miejsce w �porz dku wiata�. Taki pogl d by  jednak e konstruktem mitologicz-
nym12. Dopiero w XIX w., gdy Chiny zmuszone zosta y do nawi zania bliskich 
kontaktów z pa stwami Zachodu, wiatopogl d ten, wraz z przekonaniem o �bar-
barzy skim� charakterze obcych pa stw, zosta  zwery kowany i przeszed  do hi-
storii. Jednocze nie ze stopniowym poznawaniem wiata przez chi skich uczonych 
wzrasta a wiadomo , e Chiny nie tylko s  zaledwie jednym z wielu pa stw, ale 
te  nie zajmuj  w ród nich pozycji dominuj cej. Cho  s  krajem rozleg ym i bo-
gatym, to i �kraje barbarzy skie� nie s  pozbawione atutów (s  wr cz rozleglej-
sze i zamo niejsze). Znajomo  wielkiego wiata le cego poza granicami kraju 
pozwoli a Chi czykom reagowa  na globalne zmiany i przyda a im �intelektual-
nego kapita u�, przynosz c wielorakie efekty13. Wiedza o �porz dku wiatowym� 

11 W niniejszym artykule koncepcja cizhimindi nie jest szerzej omawiana, temat ten podejm  
przy innej okazji. 

12 Yang Liansheng, Cong lishi kan Zhongguo de shijie zhixu [Chi ski porz dek wiata w per-
spektywie historycznej], [w:] Guoshi tanwei [Minibadania historii narodowej], Lian Jing Chuban 
Shiye Gongsi, Taibei 1983, s. 1�19.

13 Hao Yanping, Wang Ermin, Zhongguo zhongxiguannian zhiyanbian, 1840�1895 [Zmiany 
w chi skim my leniu o Zachodzie, 1840�1895], [w:] John K. Fairbank, Liu Guangjing (ed.), Jianqiao 
Zhongguo shi. Wanqing pian xia ce [Historia Chin Cambridge, Pó ny okres Qing, t. 2], Nantian Shu-
ju, Taibei 1987, s. 153�216; Wang Ermin, Shijiu shiji Zhongguo Shidaifu dui Zhong-Xiguannian zhi-
lijie ji yansheng zhixin guannian [Znajomo  zachodnich idei przez dziewi tnastowiecznych uczo-
nych-konfucjanistów, a tworzenie nowych idei], [w:] Wang Ermin, Zhongguo jindai sixiang shilun 
[Historia nowo ytnej my li chi skiej], Huashi Chubanshe, Taibei 1977, s. 1�94; Zhong Shuhe, Zou-



wzmocni a procesy dynamicznych przemian, zmusi a Chiny do porzucenia do-
tychczasowych praktyk i poszukiwania w asnego miejsca w ramach tego systemu 
oraz wykre lenia zupe nie nowej �mapy kognitywnej� (cognitive map)14. W takim 
klimacie intelektualnym pogl dy Sun Yat-sena na �nacjonalizm�, cho  wielokrot-
nie mody kowane15, pozosta y konsekwentnie spójne. Za ich pomoc  Sun wyja -
nia  miejsce narodu chi skiego w zupe nie nowym, postdziewi tnastowiecznym 
�porz dku wiatowym� oraz legitymizowa  cele i znaczenie swojej rewolucyjnej 
dzia alno ci. Organizuj c w 1894 r. w Honolulu Stowarzyszenie Odrodzenia Chin 
(Xingzhonghui), Sun Yat-sen og osi , e Chiny znajduj  si  w sytuacji �krojonego 
melona� i dlatego w a nie nale y stworzy  organizacj , która o ywi Chiny i uchro-
ni presti  kraju, aby realizuj c wol  ludu, wspomóc naród16. W swoim �Testamen-
cie� Sun podkre la , e przez czterdzie ci lat po wi ca  si  sprawie rewolucji naro-
dowej, której celem by o poszukiwanie wolno ci i sprawiedliwo ci dla Chin. Aby 
to osi gn  koniecznie nale a o pobudzi  masy oraz zjednoczy  si  razem z tymi 
narodami, które traktuj  nas jak równych we wspólnej walce � tylko tak mo na 
osi gn  cel17. Sun konsekwentnie dba  o to, by tworzona przez niego doktryna 
�nacjonalizmu� i wszelkie zawarte w niej sformu owania pozostawa y w zgodzie 
z intelektualnymi trendami epoki. Zatem w dyskusji o jego �nacjonalizmie� nale-
y uwzgl dni  ówczesne nurty ideologiczne, odnajdywa  ró nice i podobie stwa, 

a tak e ujawnia  ci g o ci i odst pstwa.
�Stopniowe rozprzestrzenianie si  zachodnich idei na wschód� (Xichao 

dongjian) i wywo ane przez nie wielkie zmiany w sytuacji wiatowej doprowa-
dzi y do niezliczonych prób wypracowania w asnej odpowiedzi ze strony chi -
skich kr gów intelektualnych. W wyniku powtarzaj cych si  wojen z obcymi mo-

xiang shijie: Jindai Zhongguo zhishi fenzi kaocha xifang de lishi [Wyj  ku wiatu: nowo ytni chi -
scy intelektuali ci badaj  histori  Zachodu], Zhonghua Shuju, Beijing 1985.

14 Zob.: Zhang Hao, Zhongguo jindai sixiang shi de zhuanxing shidai [Okres zmian w historii 
nowo ytnej my li chi skiej], [w:] Zhang Hao, Shidai de tansuo [Badania epoki], Lian Jing Chuban 
Shiye Gongsi, Taibei 2004, s. 51�52.

15 Na temat ewolucji koncepcji �nacjonalizmu� Sun Yat-sena istnieje bogata literatura, zob. m.in. 
pozycje chi skoj zyczne: Wang Dezhao, Sun Zhongshan minzuzhuyi sixiang de zuihou fazhan [Ostat-
ni etap rozwoju my li o �nacjonalizmie� Sun Yat-sena], [w:] Wang Dezhao, Cong gaige dao geming 
[Od reform do rewolucji], Zhonghua shuju, Beijing 1987, s. 280�295; Zhu Hongyuan, Zailun Sun 
Zhongshan de minzuzhuyi [Ponowne rozwa ania nad nacjonalizmem Sun Yat-sena], �Zhongyang 
Yanjiuyuan Jindai Shi Yanjiusuo Jikan� [Bulletin of Academia Sinica Institute of Modern History], 
No. 22, czerwiec 1993, s. 327�358; Geng Yunzhi, Sun Zhongshan minzuzhuyi sixiang de lishi yanbian 
[Historyczne zmiany w my li o nacjonalizmie Sun Yat-sena], [w:] Zheng Dahua, Zou Xiaozhan (ed.), 
Zhongguo jindai shishang de minzuzhuyi [Nacjonalizm w nowo ytnej historii Chin], Shehui Kexue 
Wenxian Chubanshe, Beijing 2007, s. 100�112.

16 Tanxiangshan Xingzhonghui chengli xuanyan [Deklaracja za o ycielska Stowarzyszenia Od-
rodzenia Chin w Honolulu, 24 listopada 1894], [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 755.

17 Yizhu [Testament], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 1042.



carstwami Chiny dozna y szeregu pora ek i zosta y zmuszone do wielu ust pstw, 
na czym ucierpia a ich suwerenno , a prawa gospodarcze zosta y uszczuplone. 
Urz dnicy i gentry, które to klasy g boko odczu y skutki owych kl sk, podj y 
próby przeciwdzia ania. Wysuwano dania rewizji nierównoprawnych traktatów, 
odebrania w adz s downiczych konsulom, odzyskania autonomii celnej18. W obli-
czu trudnego po o enia, w jakim znalaz  si  naród chi ski, podnoszono rozmaite 
has a, a w szczególno ci przestrzegano przed niebezpiecze stwem �rozbiorów�, 
które liczni uczeni uwa ali za niemal pewne.

Okre lenie �rozbiory� (guafen � dos . �krojenie melona�), które wyst powa o 
w tradycyjnych chi skich ród ach od wieków19, by o w tym okresie s owem ch tnie 
wykorzystywanym przez opisuj cych aktualne po o enie Chin. I tak np. w listopa-
dzie 1865 r. odpowiedzialny za chi skie c a Brytyjczyk Robert Hart (1835�1911) 
u y  tego okre lenia w wezwaniu do reform skierowanym do dworu qingowskiego 
i z o onym w Zongli Yamen20. Znalaz o si  ono równie  w nocie dyplomatycznej 
napisanej przez sir Thomasa F. Wade�a (1818�1895) i skierowanej do Zongli Ya-
men przez brytyjskiego ambasadora sir Rutherforda Alcocka (1809�1897). W do-
kumentach tych autorzy w jasny sposób wzywali Chiny do podj cia reform21. Kie-
dy o dzia aniach Harta i innych cudzoziemców dowiedzia  si  literat Jiang Dunfu, 
potraktowa  je z du  podejrzliwo ci . W swoim polemicznym tek cie Odpowied  
na list angielskiego pos a Jiang napisa , e s owa Harta brzmi  jak pogró ki pod 
adresem Chin: je li w przysz o ci pa stwa Zachodu zjednocz  si  w ataku na Chi-
ny, terytorium kraju zostanie podzielone jak melon i roztrzaskane jak dachówka. 
W takim wypadku Chiny nie pozostan  d u ej krajem niezale nym22. 

W drugiej po owie lat 90. XIX w., po zako czeniu wojny chi sko-japo skiej, 
sytuacja sta a si  jeszcze bardziej niebezpieczna. Niemal wszyscy autorzy z ogrom-
n  trosk  pisali o zagro eniu dla istnienia Chin i post puj cym zmierzaniu do losu 
�krojonego melona�, obmy laj c równocze nie sposoby ratunku. W swoim prze-

18 Zob.: Wang Ermin, Wanqing waijiao sixiang de xingcheng [Kszta towanie si  my li dyplo-
matycznej w pó nym okresie dynastii Qing], [w:] Wang Ermin, Wanqing zhengzhi sixiang shilun 
[Historia nowoczesnej chi skiej my li politycznej], Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taibei 1995, 
s. 191�202.

19 Dzi ki wykorzystaniu elektronicznej bazy tekstów ród owych w Instytucie Historii i Filo-
logii Centralnej Akademii Nauk (Academia Sinica) autorowi uda o si  ustali , e okre lenie guafen 
u ywane by o ju  w dokumentach okresu dynastii Tang.

20 Urz d w cesarskich Chinach pe ni cy funkcj  Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Redakcja.
21 Szerzej na ten temat zob.: Wang Shuhuai, Wairen yu wuxu bianfa [Cudzoziemcy a reformy 

1898 r.], Zhongyang Yanjiuyuan Jindai Shi Yanjiusuo, Taibei 1965, s. 1�4.
22 Jiang Dunfu, Ni yu Yingguo shichen Weituoma shu [Odpowied  na list angielskiego pos a 

Wade�a], [w:] Jindai Zhongguo dui xifang ji Lieqiang renshi ziliao huibian [Wybór materia ów 
o pa stwach Zachodu i mocarstwach z nowo ytnej historii Chin], Zhongyang Yanjiuyuan Jindai Shi 
Yanjiusuo, Taibei 1984, s. 1176.



mówieniu na kongresie za o ycielskim Xingzhonghui Sun Yat-sen mówi  o Chi-
nach obl onych przez pot nych s siadów, o ich �po eranym� przemy le i zbli-
aj cym si  losie �pokrojonego melona�23. W 1895 r. równie  Kang Youwei mówi  

o chwiejnej pozycji rz du qingowskiego po kl sce w wojnie z Japoni  i zagro e-
niu �rozkrojeniem�24. Kang w poruszaj cy sposób opisa  niebezpieczne po o enie 
Chin, otoczonych i zach annie obserwowanych przez �silnych s siadów� � Rosj , 
Wielk  Brytani , Francj  i Japoni : Z wysoko ci pó nocy wypatruje Rosja, z za-
chodu spogl da Brytania, z po udnia wpatruje si  Francja, ze wschodu za  spo-
ziera Japonia; po ród tych pot nych s siadów � zagro one Chiny! Wokó  ostre 
z by i ociekaj ce lin  j zyki, chc  rozszarpa , co jeszcze pozosta o, a jest to po-
nad dziesi  krajów. Liaodong, Tajwan � na powrót w nie adzie. Lud w niepoko-
ju, sytuacja chwiejna, po o enie rozpaczliwe [�]25. 

W popularnej prasie zamieszczano d ugie opisy �krojenia� Chin przez impe-
rialistyczne mocarstwa. Na przyk ad w najwa niejszym periodyku ko ca lat 90. 
XIX w. �Shiwu bao� [Dziennik Spraw Bie cych] bezustannie publikowano pe ne 
troski i obaw eseje, m.in. autorstwa jednego z za o ycieli i redaktora �Shiwu bao� 
Wang Kangniana (1860�1911)26. W jednym z nich Wang napisa , e Chiny znajduj  
si  w miertelnym niebezpiecze stwie [�] poni ane przez Japoni , uciskane przez 
Rosj , ha bione przez Brytani , oblegane przez misjonarzy, n kane przez muzu -
ma skich bandytów, wojskowe i spo eczne bunty � wszystko to powielekro . Je li 
za  idzie o �krojenie Chin�, to zachodnie gazety tak cz sto o tym pisz , a ludzie 
z Zachodu tak cz sto o tym mówi , e nawet ignoranci wiedz  o tym zagro eniu27. 

Mand ur Shou Fu (1865�1900), równie  w �Shiwu bao�, g osi : cudzoziemcy 
codziennie spiskuj  przeciw nam, a nasze Chiny padn  o ar  �krojenia melona�28. 
Podobne pogl dy propagowano równie  na amach stworzonego przez zwi zanych 
z Kang Youweiem dzia aczy dziennika �Zhixin bao�. Jeden z uczniów Kanga, Xu 

23 Tanxiangshan Xingzhonghui chengli xuanyan [Deklaracja za o ycielska Stowarzyszenia Od-
rodzenia Chin w Honolulu, 24 listopada 1894], [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 755.

24 Zob.: Kang Youwei, Shang Qingdi di san shu [Trzeci list do cesarza, 29 maja 1895], [w:] Jiang 
Yihua, Wu Genliang (ed.), Kang Youwei quanji [Dzie a wszystkie Kang Youweia], Shanghai Guji 
Chubanshe, Shanghai 1990, Vol. 1, s. 132�159.

25 Kang Youwei, Jingshiqiang xuehui xu [Wst p do Sto ecznego Towarzystwa Studiów nad Po-
t g , wrzesie  1895], [w:] Kang Youwei quanji, Vol. 2, s. 185.

26 Szerzej o yciu Wang Kangniana zob.: Liao Mei, Wang Kangnian: Cong minquan lun dao wen-
hua baoshou zhuyi [Wang Kangnian: od teorii praw ludu do konserwatyzmu kulturowego], Shang-
hai Guji Chubanshe, Shanghai 2001.

27 Wang Kangnian, Zhongguo ziqiang ce [Polityka samowzmocnienia Chin], �Shiwu bao� z 7 
wrze nia 1896.

28 Shou Fu, Yu baqi zhujun zi chenshuo shiju dashi qi [Dyskusja o sytuacji politycznej z kilko-
ma panami z o miu chor gwi], �Shiwu bao� z 22 maja 1897.



Qin (1873�1945)29 opublikowa  w tej gazecie artyku , w którym apelowa  o zmia-
ny adekwatne do sytuacji wiatowej i podkre la , e o zagro eniu Chin, ich po o-
eniu jako kraju �rozkrawanego�� o tym wszystkim wiedz  nawet ma e dzieci, nie 

ma nikogo, kto nie dojrza by do takiego os du sytuacji30. 
Uczestnicz cy w pracach �Zhixin bao� Kang Guangren (1867�1898)31 wska-

zywa  po zaj ciu przez Niemcy obszaru wokó  zatoki Jiaozhou w 1898 r. na nie-
uchronne naciski ze strony kolejnych pa stw: brytyjskie i japo skie okr ty cumu-
j  u brzegów Zhoushan, okr ty rosyjskie u brzegów Lüshun, a i okr ty francuskie 
wkrótce nadp yn , nawet W ochy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Da-
nia i Syjam id  w ich lady, przybywaj c po swój k sek � Chiny faktycznie stoj  
w obliczu rych ych rozbiorów i mierci z powodu ignorancji32. W roku nast pnym 
problemem �zagro enia rozbiorami � rozkrawaniem melona� zaj  si  Liang Qi-
chao (1873�1929), który opublikowa  w kierowanym przez siebie pi mie �Qingyi 
bao� [Czysta krytyka]33 artyku  pt. Niebezpiecze stwo rozbiorów. Liang z ca  sta-
nowczo ci  stwierdza , e Chiny stoj  u progu �rozbiorów�, a pa stwa zachodnie 
stosuj  w agresji na Chiny dwoiste podej cie, u ywaj c na przemian strategii nie-
jawnych i jawnych rozbiorów. �Jawne rozbiory�, takie jak rozbiory Polski przez 
Rosj , Austri  i Prusy, nie zosta y jeszcze zastosowane wobec Chin. Jednak e inne 
metody mocarstw � przejmowanie praw kolejowych, kontroli  skalnej, praw do 
szkolenia armii, prawa nominacji urz dników, wymuszanie na Chinach �traktatów 
o wy cznej dzier awie wybranych terytoriów� � wprowadzaj  de facto stan �nie-
jawnych rozbiorów�. Zatem istota i duch Chin, zosta y ju  podzielone34.

Sformu owana przez Lianga koncepcja �niejawnych rozbiorów� zosta a podj ta 
przez kolejnych autorów, takich jak Feng Ziyou (1882�1958) i jego wspó pracow-
nicy, w czasopi mie �Guomin bao� [Obywatel], za o onym w 1901 r. w Tokio35, 
publikuj cym artyku y zach caj ce do rewolucji. W pierwszym numerze pisma 

29 Ma a biogra a Xu Qina zob.: Chen Hancai, Kangmen dizi shulüe [Pogl dy uczniów Kang 
Youweia], Guangdong Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, Guangzhou 1991.

30 Xu Qin, Zhongguo shengshuai guanyu diqiu quanju (diqiu dashi gonglun yizhiyi) [Losy Chin 
w kontek cie sytuacji wiatowej ( wiatowe trendy wed ug opinii publicznej)], �Zhixin bao� z 8 
marca 1897.

31 Szerzej o yciu Kang Guangrena, zob.: Wang Mingde, Lun Kang Guangren [O Kang Guang-
renie], �Shayang Shifan Gaodeng Zhuanke Xuexiao Xuebao� 2003, No. 3.

32 Kang Guangren, Lianying ce [Polityka sojuszu z Brytani ], �Zhixin bao� z 3 marca 1898.
33 Przy pisaniu niniejszego artyku u wykorzystywano wydanie �Qingyi bao�, Zhonghua Shu-

ju, Beijing 1991.
34 Ai Shike, Guafen weiyan [Niebezpiecze stwo rozbiorów], �Qingyi bao� z 2 maja�8 czerw-

ca 1899.
35 O �Guomin bao�, zob.: Guo Yongcai, Guomin bao [w:] Ding Shouhe (ed.), Xinhai geming 

shiqi qikan jieshao ji 1 [Wprowadzenie do prasy okresu Rewolucji Xinhai, Vol. 1], Renmin Chuban-
she, Beijing 1982.



ukaza  si  artyku  Chiny w dwudziestym wieku g osz cy, e mocarstwa d awi ce 
Chiny rz dz  ju  w Australii i dziel  mi dzy siebie Afryk . Lecz to nie jest to samo 
co opieranie si  na brutalnej sile. Stosowanie metody �niejawnych rozbiorów� jest 
zarówno bardziej zr czne, jak i bardziej zawoalowane36. 

Przywi zuj cy wag  do walki �mas� ideowi rewolucjoni ci blisko wspó praco-
wali z walcz cym o zaktywizowanie ni szych klas spo ecznych Ruchem O wiece-
nia, aktywnym w pierwszych latach XX w.37 Przyj li oni od niego metod  �siania 
ziaren rewolucji� w umys ach ludzi. I tak Chen Duxiu (1879�1942), w swoich ar-
tyku ach pisanych potocznym j zykiem (baihua) zwraca  uwag  zwyk ych ludzi 
na sytuacj , w jakiej znalaz y si  Chiny: to tak jak z krojeniem melona: ja odkra-
wam kawa ek, ty odkrawasz kawa ek, wspólnie dzielimy ca o 38. Chen Tianhua 
(1875�1905) w swojej pracy Jingshizhong [Ostrze enie dla epoki], opublikowanej 
w 1903 r.), imituj c styl opowiadaczy historyjek, rozsypywa  �rewolucyjne iskry�, 
nawo uj c: Zaprawd ! Zaprawd ! Zaprawd ! Chiny zostan  podzielone jak melon39. 

Okre lenia �dzielenie melona� u ywano bezustannie � w drugiej po owie 1924 
r. Guomindang40 opublikowa  Odezw  Pierwszego Kongresu Delegatów GMD, 
w której zawarto ocen  ruchu nacjonalistycznego w okresie przed Rewolucj  Xin-
hai jako d cego do uwolnienia [kraju] od rz dów mand urskich i polityki �dzie-
lenia melona� prowadzonej przez mocarstwa41.

W ogólnym przekonaniu, w zwi zku ze miertelnym zagro eniem �rozbiorami�, 
naród chi ski stan  w obliczu pot nego kryzysu. Jednak, cho  powszechnie uz-
nawano, e Chiny zostan  �rozkrojone�, to pogl dy na odpowiedni  strategi  prze-
ciwdzia ania temu niebezpiecze stwu by y skrajnie rozbie ne. Sun Yat-sen i jemu 
podobni rewolucjoni ci podkre lali konieczno  �wyp dzenia Mand urów� (pai 

36 Ershi shiji zhi Zhongguo [Dwudziestowieczne Chiny], �Guomin bao� z 10 maja 1901 [w:] 
Luo Jialun (ed.), Guomin bao huibian [Kolekcja Guomin bao], Zhongguo Guomindang Zhongyang 
Weiyuanhui Dang Shi Shiliao Bianzuan Weiyuanhui, Taibei 1968.

37 Zob.: Li Xiaoti, Qingmo de xiaceng shehui qimeng yundong [Ruch O wiecenia Ni szych Klas 
Spo ecznych w pó nym okresie Qing], Zhongyang Yanjiuyuan Jindai Shi Yanjiusuo, Taibei 1992.

38 Chen Duxiu, Guafen Zhongguo [Rozkrawanie Chin], pierwotnie opublikowane w �Anhui 
Suhua bao� z 31 marca 1904 [w:] Ren Jianshu, Zhang Tongmo, Wu Xinzhong, Chen Duxiu zhuzuo 
xuan [Wybór pism Chen Duxiu], Vol. 1, Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 1993, s. 27�29.

39 Chen Tianhua, Jingshizhong [w:] Liu Qingbo, Peng Guoxing, Rao Huaimin (ed.), Chen Tian-
hua ji [Chen Tianhua. Pisma], Hunan Renmin Chubanshe, Changsha 2008, s. 55.

40 W 1919 r. Guomindang zmieni  nazw  na Chi ski Guomindang (Zhongguo Guomindang), 
jednak w niniejszym artykule, z wyj tkiem tytu ów dokumentów, u ywam nazwy Guomindang dla 
wszystkich okresów istnienia partii.

41 Zhongguo Guomindang di yici quanguo daibiao dahui xuanyan [Odezwa Pierwszego Kon-
gresu Delegatów Chi skiego Guomindangu, 31 stycznia 1924], [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 881.



Man) w drodze rewolucji42. Sprzeciwiali im si  tacy zwolennicy reform, jak Kang 
Youwei, Liang Qichao i inni, nieuznaj cy rewolucji i �wyp dzenia Mand urów� 
za potrzebne. Jeszcze inni deklarowali: dzi  pot ni wrogowie wypatruj  okazji, 
by zaatakowa  i podzieli  Chiny mi dzy siebie � ka dy kto czyta pras  zachodni  
i chi sk  wie, e pisze ona o tym bez ogródek i postulowali, otwieranie e skich 
szkó  i rozwijanie edukacji kobiet jako sposobu na ocalenie kraju43.

Na wszystkich tych przyk adach wida , e teorie rych ego �podzia u� Chin, 
zagro enia istnienia pa stwa i zniszczenia jego narodu wykorzystywano do uza-
sadnienia w asnych dzia a  i pogl dów, które równocze nie wpisywa y si  w in-
telektualne trendy epoki.

Zatem na wczesnym etapie rozwoju swojej doktryny �nacjonalizmu� (minz-
uzhuyi) jedynie poprzez przywo ywanie podzielanego przez kr gi intelektualne 
przekonania o zagro eniu �rozbiorami� i odwo ywanie si  do idei antymand ur-
skiej rewolucji móg  Sun Yat-sen przybli a  wyj tkowe aspekty w asnej teorii.

Cho  koncepcja �nacjonalizmu� Sun Yat-sena pozostawa a w zgodzie z ogólny-
mi tendencjami epoki, to odznacza a si  oryginalnymi cechami. W pocz tkowym 
okresie swojej rewolucyjnej dzia alno ci Sun pos ugiwa  si  has ami takimi jak: 
wygna  Tatarów44, odnowi  Chiny, utworzy  rz d zjednoczenia narodowego45, dia-

42 Szerzej o Ruchu Wyp dzenia Mand urów zob.: Zhang Kaiyuan, �Pai Man� yu minzhu yun-
dong [Antymand uryzm a ruch nacjonalistyczny], [w:] Zhang Kaiyuan, Xinhai qianhou shi shi lun-
cong [Zbiór esejów o wydarzeniach historycznych okresu Rewolucji Xinhai], Huazhong Shifan Daxue 
Chubanshe, Wuchang 1990, s. 155�165; Zhang Kaiyuan, Xinhai geming shiqi de shehui dongyuan yi 
�pai Man� xuanchuan wei shili [Ruchy spo eczne w okresie rewolucji Xinhai na przyk adzie propa-
gandy antymand urskiej], [w:] Sun Zhongshan yu xiandai wenming [Sun Yat-sen i nowoczesna cywi-
lizacja], Suzhou Daxue Chubanshe, Suzhou 1997, s. 23�35; Wang Chunxia, Pai Man yu minzu zhuyi 
[Antymand uryzm i nacjonalizm], Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, Beijing 2005.

43 Ni quan jinling dou renshi chuang kai nü xuetang qi [Apel do obywateli Nankinu o otwiera-
nie szkó  e skich], [w:] Jindai Zhongguo shiliao congkan xu bian [Wybór materia ów ród owych 
z nowo ytnej historii Chin], Wenhai Chubanshe, Taibei 1980, s. 397�398.

44 W rewolucyjnej retoryce tego okresu w odniesieniu do Mand urów cz sto pos ugiwano si  
pejoratywnym okre leniem Tatarzy (Dalu), przej tym od Europejczyków. W praktyce europejskiej 
mand urskie dzielnice chi skich miast nagminnie nazywano �miastami tatarskimi�, qingowskich 
genera ów �genera ami tatarskimi� itp. Zob.: Pamela Kyle Crossley, The Manchus, Blackwell Pub-
lishing, London 2002, s. 1�4. Pogardliw  nut  w chi skim okre leniu wzmacnia  fakt, e drugi znak 
w tym s owie oznacza �je ca�, �bra ca� � przyp. t um.

45 Zhang Yufa, Qing ji de geming tuanti [Organizacje rewolucyjne w okresie Qing], Zhongyang 
Yanjiuyuan Jjindai Shi Yanjiusuo, Taibei 1982, s. 159�160, 165. Lin Zenping twierdzi jednak, e 



metralnie odmiennymi od postulatów ówczesnych reformatorów (jak Kang You-
wei). Jednak przekonania g oszone przez niego na pocz tku rewolucyjnej drogi 
ró ni y si  od tych pó niejszych. Np. postulowane w kolejnych latach równoczes-
ne realizowanie trzech zasad � �nacjonalizmu� (minzu), �praw ludu� (minquan) 
oraz �dobrobytu ludu� (minsheng) we wczesnym okresie ogranicza o si  do pierw-
szego punktu. Pocz tkowo Sun, opisuj c po o enie narodu chi skiego w nowym 
�porz dku wiatowym�, pos ugiwa  si  okre leniem �podwójne zniewolenie� 
(shuangchong nuli) i wzywa  do tworzenia ideologii �nacjonalizmu�, która wów-
czas oznacza a dla niego wy cznie �pozbycie si  Mand urów�. 

Wysuwana przez Suna teoria �podwójnego zniewolenia� by a w swej istocie 
zgodna z ówczesnymi pogl dami rewolucyjnymi. Tak zwane podwójne zniewole-
nie, o którym mówi  wówczas Sun Yat-sen, oznacza o wed ug niego zniewolenie 
�nas Hanów� przez rz d mand urskich Qingów i cudzoziemców: Chiny obecnie 
znalaz y si  w ogromnym niebezpiecze stwie, w dowolnym momencie mo na oba-
wia  si  tragicznego rozbioru przez cudzoziemców. Lecz Mand urowie potra  je-
dynie z przera eniem przymyka  oczy. Wci  godz  si  na ograniczenia narzucane 
przez cudzoziemców, stali si  niewolnikami Brytyjczyków, Francuzów, Ameryka-
nów, Rosjan i Japo czyków. Nas Hanów za  wci  obra aj  i tyranizuj , w wyra-
 nowany sposób sprowadzili nas do roli swoich niewolników. Czy  w ten sposób 
nie stali my si  niewolnikami niewolników? Panowie: oto upadli my do statusu 
�podwójnego zniewolenia�. Dalej Sun podkre la  zatem konieczno  wyj cia z nie-
wolnictwa, do czego konieczne jest wyp dzenie przyby ych z zagranicy Mand u-
rów, obalenie dwustuletniej tyranii mand urskich Qingów, przywrócenie naszych 
ha skich rz dów i zbudowanie pot nych Chin. Wówczas naturalnie b dzie mo -
na mówi  o równo ci z innymi krajami46. Jak wida  na przyk adzie przytoczonego 
fragmentu, Sun Yat-sen przywi zywa  wówczas wag  jedynie do �obalenia man-
d urskich Qingów�, wyzwolenia si  z �niewoli� narzuconej przez �Mand urów�. 
Nie wspomina s owem o �cudzoziemcach�, daj c tym samym do zrozumienia, e 
wystarczy zrealizowa  postulat obalenia mand urskiej w adzy, aby stworzy  �po-
t ne� Chiny i zerwa  ze statusem �niewolników niewolników�, a �równo  z in-
nymi krajami� przyjdzie samoistnie.

W pierwszej dekadzie XX w. postrzeganie Chin jako �kraju zniewolonego przez 
mand urskich Qingów i cudzoziemców� cieszy o si  stosunkowo du  popular-

w czasie kongresu w Honolulu Sun nie pos ugiwa  si  tymi has ami, zob.: Lin Zengping, Sun Zhongs-
han minzhu geming sixiang de xingcheng [Kszta towanie demokratycznej my li rewolucyjnej Sun 
Yat-sena], [w:] Lin Zengping, Zichan jieji yu Xinhai geming shi gao [Klasa kapitalistyczna a Rewo-
lucja Xinhai], Hunan Chubanshe, Changsha 1991, s. 297�300.

46 Yu jiu Zhongguo bi xian tuidao Manqing [Warunkiem wzmocnienia Chin jest obalenie man-
d urskich Qingów � przemówienie wyg oszone w 1907 r. w Penang], [w:] Guofu quanji bu bian 
[Suplement], s. 117�119.



no ci . Na przyk ad Cai E (1882�1916), pisz cy pod pseudonimem Fenhesheng, 
apelowa  o powo anie Towarzystwa Krzewienia Wiedzy (Kaizhihui) i twierdzi , 
e po powstaniu bokserów Chiny stan y przed trudn  przysz o ci , a �obywate-

le� Chin stali si  �niewolnikami na dwóch poziomach� (liang ceng nuli): Dzia a-
nia mocarstw [wobec Chin] polegaj  na ich dzieleniu, obecnie osi gni to ju  stan 
podzia u; z drugiej strony wspólnie przywróci y one rz dy mand urskie i prowa-
dz  polityk  utrzymania ich u w adzy. Za  nasz lud z jednej strony cierpi ucisk mo-
carstw, z drugiej znajduje si  w kleszczach Mand urów, i w ten sposób znalaz  si  
w sytuacji dwupoziomowego zniewolenia. Autor sugerowa  tym samym, e przy-
wrócenie rz dów mand urskich i polityka utrzymania ich u w adzy by a nie do 
zaakceptowania, wzywa  wi c do potrzebnego w obecnym po o eniu po wi cenia 
w asnego ycia, porzucenia rodziny, nieobawiania si  mierci, s u enia wspólnej 
sprawie, z o enia ycia w o erze dla kraju (Tianxia) w intencji niezawis o ci naro-
dowej, dodaj c, e takie post powanie jest �obowi zkiem ka dego Chi czyka�47.

We wspomnianym artykule z czasopisma �Guomin bao� Chiny w dwudziestym 
wieku równie  martwiono si  o losy kraju po powstaniu bokserów, gdy  móg  on 
dozna  �wielokrotnego zniewolenia�. Mia o si  tak sta , poniewa  mocarstwa po-
przez taktyk  niejawnych rozbiorów zniszcz  Chiny. Mocarstwa b d  narzuca  
swoje prawa urz dnikom tego rz du, na przemian aresztuj c ich i zwalniaj c, za-
straszaj c ich, post puj c ca kowicie wed ug w asnego uznania, tak by móc prze-
j  nasz naród nawet bez u ycia si y militarnej. Chiny stan  si  zatem w XX w. 
krajem �wielokrotnie zniewolonym�. Skoro wi c Chiny cierpi  z powodu tego wie-
lokrotnego ucisku autor apelowa  o to, by zda  sobie spraw  z tragedii zniewole-
nia kraju, co powinno doprowadzi  do po czenia wszystkich si  i serc, radykalnej 
zmiany my lenia i wspó pracy gwarantuj cej przetrwanie. Wzywa  równie  do na-
ladowania �ludu Francji� i rozpocz cia rewolucji d cej do zrealizowania �idei 

wolno ci i równo ci� i czyni cej �prawa obywatela rdzeniem dwudziestowiecz-
nych Chin�48. Oczywi cie g ównym celem rewolucji pozostawa  wci  utrzymu-
j cy si  u w adzy qingowski rz d Mand urów. 

Cho  Sun Yat-sen, podobnie jak wspó cze ni autorzy, opisywa  po o enie Chin 
jako �niewol �, to nie precyzowa  wówczas, w jaki sposób nale y podej  do prob-
lemów �zniewolenia�, �cudzoziemców�, �obcych pa stw� i �mocarstw� (czy, u y-
waj c bardziej wspó czesnego okre lenia, �pa stw imperialistycznych�). Celem 
rewolucji mia o by  jedynie �obalenie mand urskich Qingów�. Mo na by rzec, e 
cho  Sun Yat-sen (i inni rewolucjoni ci) zauwa ali, e naród chi ski (a dok adnie 
rzecz ujmuj c, Hanowie) jest �niewolnikiem� cudzoziemców, to nie formu owano 

47 Kaizhihui xu [Wst p do Towarzystwa Krzewienia Wiedzy], Kaizhi lu [Zapiski Towarzystwa 
Krzewienia Wiedzy], Yokohama, 22 grudnia 1901 .

48 Ershi shiji zhi Zhongguo, op. cit., s. 32, 38�39.



wówczas jasno pyta : jak zerwa  a cuchy niewolnictwa, czy jak nale y odnosi  
si  do tych, którzy to niewolnictwo narzucili, i czy oni (tzn. pa stwa �imperiali-
styczne�) maj  by  w ogóle celem rewolucji.

Od wybuchu Rewolucji Xinhai do okresu po powstaniu Republiki Chi skiej 
Sun Yat-sen i inni cz onkowie ugrupowa  rewolucyjnych uwa ali, e przez oba-
lenie w adzy dynastii Qing zasadniczo zosta  zrealizowany postulat �nacjonali-
zmu�. I tak, np. 1 kwietnia 1912 r., Sun � po odej ciu ze stanowiska tymczaso-
wego prezydenta Republiki � stwierdzi : dzi , po abdykacji mand urskiej dynastii 
Qing i ustanowieniu Republiki Chi skiej postulaty nacjonalizmu i praw obywatel-
skich zosta y wype nione. Pozostaje nam jedynie realizacja postulatu dobrobytu 
ludu, a zatem odt d ze wszystkich si  powinno si  d y  do realizacji tego celu49. 
W statucie Ligii Rewolucyjnej (Tongmenghui) z 1911 r. stwierdzano, e jej g ów-
nymi celami jest utrwalenie Republiki Chi skiej (Zhonghua Minguo) i realizacja 
idei dobrobytu ludu. 

W tym samym roku Lig  przeorganizowano w Parti  Narodow  (Guomindang), 
a w pierwszym punkcie jej programu zaznaczono, e g ównym celem jest utrwala-
nie republiki (gonghe) i realizacja polityki dla zwyk ych ludzi (pingmin zhengzhi). 
Jeszcze po kl sce �drugiej rewolucji�, kiedy Sun Yat-sen zreorganizowa  w Japo-
nii Guomindang w now  Chi sk  Parti  Rewolucyjn  (Zhonghua Gemingdang), 
statut nowej partii za cel jej dzia alno ci uznawa  realizacj  idea ów praw obywa-
telskich i dobrobytu ludu50.

W czasie tych kilku miesi cy Sun � reaguj c na zmiany w sytuacji politycznej 
� bezustannie pot pia  Yuan Shikaia i wzywa  do �ochrony konstytucji� (hufa). 
W owym okresie, a szczególnie zaraz po powo aniu Republiki w 1912 r., jedynie 
w kilku konkretnych przypadkach wspomina  o konieczno ci walki o odzyskanie 
przez Chiny praw gospodarczych, �zniesienie w adz s downiczych konsuli�, anu-
lowanie �eksterytorialno ci�51 oraz zaznacza , e nie nale y dopu ci  do posze-
rzenia koncesji mi dzynarodowej w Szanghaju przez cudzoziemców (Yangren)52, 

49 Minshengzhuyi yu shehui geming [Dobrobyt ludu a rewolucja spo eczna � przemówienie wy-
g oszone do cz onków Tongmenghui 1 kwietnia 1912 r. po ust pieniu z funkcji tymczasowego pre-
zydenta Republiki], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 214.

50 Wang Dezhao, Sun Zhongshan minzuzhuyi sixiang de zuihou fazhan, op. cit., s. 280�281.
51 Sun podniós  ten problem w grudniu 1912 r. w czasie rozmowy z zagranicznymi dziennika-

rzami, mówi c, e po ka dej rewolucji rz dy szybko anuluj  przywileje w adzy s downiczej dla kon-
suli, zob.: Feichu lijin ji quxiao lingshi caipan quan [Znie  likin i anulowa  przywileje w adzy s -
downiczej dla konsuli], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 792�793.

52 Nanbei tongyihou zhizhengzhi yu waijiao fangzhen [Polityka i stosunki dyplomatyczne po po-
rozumieniu Po udnie�Pó noc � rozmowa z reporterem �South China Morning Post� Xian Luchenem 
w Hongkongu, w czerwcu 1912], Sun Zhongshan quanji [Pisma wszystkie Sun Yat-sena], Zhonghua 
Shuju, Beijing [od 1981], Vol. 2, s. 389.



natomiast trzeba doprowadzi  do likwidacji takich koncesji w innych portach53. 
W innej wypowiedzi przyznawa , e jedynie po up ywie wielu lat i osi gni ciu 
przez Chiny niezb dnej pot gi, b dzie mo na bez pomocy jakiejkolwiek si y ze-
wn trznej odzyska  �utracon  Mongoli � i pozosta e �ojczyste terytoria� (gutu)54. 
Te pogl dy na okre lone problemy w stosunkach z innymi pa stwami by y jed-
nak bardzo jednostronne i fragmentaryczne, nie rozwija y równie  systematycznie 
koncepcji i tre ci sunyatsenowskiej doktryny �nacjonalizmu�. Po obaleniu dyna-
stii Qing Sun Yat-sen w swojej doktrynie gwa townie zaprzesta  grania na nucie 
�podwójnego zniewolenia�, tak jakby zapomnia  dopisa  zako czenie do w asnej 
�niedoko czonej symfonii�.

26 czerwca 1918 r. po pora ce Ruchu Ochrony Konstytucji Sun Yat-sen zatrzy-
ma  si  w Szanghaju, gdzie zamierza  skoncentrowa  si  na pisaniu55. W tym e 
okresie wyt onej pracy i wycofania z ycia publicznego56 Sun wnikliwie przeana-
lizowa  i przewarto ciowa  swoje pogl dy na strategi  rewolucyjn , pisz c takie 
prace jak Sun Wen Xueshuo [Teoria Sun Wena]. W 1919 r. po rozpocz ciu dzia a  
Ruchu 4 Maja demonstruj cy na ulicach studenci dali si  ponie  nacjonalistycz-
nym uczuciom, nios c transparenty z takimi has ami jak: Chiny mo na podbi , ale 
nie mo na ich zniszczy  (has o to u o y  wówczas Luo Jialun, 1897�1969). Sun Yat-
-sen z uwag  ledzi  rozwój wydarze , udzielaj c ruchowi swojego poparcia57, sa-
memu czerpi c z niego inspiracj  do przemy lenia w asnej teorii �nacjonalizmu�58.

53 Sun Zhongshan, Zhenxing shiye yu cujin jiao yu zhijihua [Plan promocji przemys u i eduka-
cji � rozmowa z dziennikarzami �The Hong Kong Telegraph�, 20 maja 1912], [w:] Guofu quanji, 
Vol. 2, s. 801�802.

54 Sun Zhongshan, Guanyu jiekuan yu man meng daju [O po yczkach i sytuacji w Mand urii 
i Mongolii � rozmowa z dziennikarzami �Dalubao� w Pekinie 28 sierpnia 1912], [w:] Guofu quanji, 
Vol. 2, s. 413�414.

55 Guopu, s. 1003, [w:] Guofu nianpu [Kronika ojca narodu], s. 1127.
56 Wang Dezhao, Sun Zhongshan xiansheng geming sixiang de fenxiyanjiu. Minguo yuan nian 

(yijiu yier nian) zhi minguo ba nian (yijiu yijiu nian) [Analiza my li rewolucyjnej Sun Yat-sena. Od 
pierwszego roku republiki (1912) do 8 roku republiki (1919)], [w:] Wu Xiangxiang (ed.), Zhongguo 
xiandai shi congkan [Seria Historia Wspó czesnych Chin, t. 2], Zhengzhong Shuju, Taibei 1960, s. 257.

57 Zob.: Lü Fangshang, Geming zhizaiqi: Zhongguo Guomindang gaizu qian dui xin sichao de 
huiying [Powrót rewolucji: reakcja Guomindangu na nowe idee przed reorganizacj  partii], Zhong-
yang Yanjiuyuan Jindai Shi Yanjiusuo, Taibei 1989, s. 24�32.

58 Szerzej o zwi zkach Sun Yat-sena z Ruchem 4 Maja zob.: Wang Dezhao, Wusi yundong duiyu 
Sun Zhongshan geming sixiang de yingxiang [Wp yw Ruchu 4 Maja na my l rewolucyjn  Sun Yat-
-sena], [w:] Wang Dezhao, Cong gaige dao geming, op. cit., s. 232�256; Dong Defu, Sun Zhongshan 



W pa dzierniku 1919 r. Sun Yat-sen przemianowa  Guomindang na Chi ski Gu-
omindang. Program polityczny tej partii g osi , e jej celem jest �utrwalenie Re-
publiki i wprowadzenie w ycie Trzech zasad ludu (Sanminzhuyi)�59. Wkrótce po-
tem Sun wyst pi  z nowymi wnioskami o dotychczasowym przebiegu rewolucji 
i jej efektach oraz opublikowa  swoj  teori  dotycz c  miejsca Trzech zasad ludu 
w �niedoko czonej rewolucji�.

W 1919 r. Sun uko czy  pisanie cz ci wielkiego dzie a Sanminzhuyi po wi co-
nej teorii �nacjonalizmu�. Stwierdza  w niej, e odrodzenie Hanów i upadek man-
d urskich Qingów [�] stanowi y jedynie realizacj  zasady �nacjonalizmu� w jej 
negatywnym aspekcie, od tej pory za  nale y ze wszystkich si  walczy  o realizacj  
jej celów pozytywnych. Przez �pozytywne cele� Sun rozumia  teraz konieczno  
po wi cenia przez Hanów swojej czysto ci krwi (xuetong), historii i egotycznego 
imienia oraz szczerego wyj cia naprzeciw Mand urom, Mongo om, Muzu manom 
oraz Tybeta czykom w celu stopienia si  z nimi w jeden nowy chi ski naród (zhong-
hua minzu)60. Innymi s owy, dokonuj c przewarto ciowania pierwotnego znacze-
nia �nacjonalizmu�, Sun skierowa  swoj  analiz  na wewn trzn  struktur  narodu 
chi skiego (Zhongguo guozu). Jednak oprócz wyja nienia, w jaki sposób mo na 
stworzy  t  wewn trzn  struktur , Sun szybko zmody kowa  swoje pogl dy od-
no nie do miejsca narodu chi skiego w �porz dku mi dzynarodowym�, promuj c 
inne sformu owanie oddaj ce jego zmody kowany os d. Od tej pory Sun twier-
dzi , e Chiny s  jedynie �pa stwem po owicznie niepodleg ym� (banduli guo).

Ju  w 1912 r. Sun ocenia , e jedynymi w �pe ni niepodleg ymi� krajami w Azji 
s  Japonia i Syjam. Sun pisa  wówczas: poniewa  Chiny wci  nie odebra y praw 
s downiczych cudzoziemskim konsulom, obecnie s  jedynie �krajem po owicznie 
niepodleg ym�. Jedynie gdy uda si  spe ni  warunek �otwartych drzwi� jako pod-
staw  stosunków dyplomatycznych i anulowa  prawa s downicze dla konsuli [�] 
Chiny stan  si  krajem w pe ni niepodleg ym61. W wydanym w 1919 r. dziele Sun 
Wen Xueshuo Sun z ca  stanowczo ci  przekonywa , e nale y zerwa  z przes -

yu wusi yundong guanxi bianzheng [Krytyczne badanie zwi zków Sun Yat-sena z Ruchem 4 Maja], 
�Xueshu Yanjiu� 2006, No. 2.

59 Zhongguo Guomindang banfa guiyue (fu tonggao) [Status Chi skiego Guomindangu z adno-
tacjami, 10 pa dziernika 1919], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 952.

60 Sanminzhuyi (1919), [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 156.
61 Zhengjian zhibiaoshi [Wyra anie pogl dów politycznych � przemówienie powitalne do cz on-

ków stowarzyszenia prasy w Szanghaju, 12 pa dziernika 1912], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 304. 
Krótko wcze niej Sun stwierdzi , e poniewa  Syjam praktykuje polityk  otwarto ci, jego terytorium 
jest takie samo jak wcze niej i jego suwerenno  jest taka jak wcze niej i dzi ki temu mo e zacho-
wa  swoj  niepodleg o . Zob.: Yu jiejue waijiao wenti xu qu menhu kaifang zhuyi [Aby rozwi za  
problemy w polityce zagranicznej nale y praktykowa  polityk  otwartych drzwi � przemówienie 
z 5 wrze nia 1912 w domu go cinnym w Pekinie], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 263.



dem g osz cym, e �nietrudna jest wiedza, trudne jest dzia anie�62 oraz ca ym ser-
cem i z ca ej si y wprowadza  w ycie rewolucyjne Trzy zasady ludu i postano-
wienia �konstytucji pi ciopodzia u w adzy� (wuquan xianfa), tak by nieuchronnie 
i z atwo ci  [�] stworzy  najbardziej zaawansowan  cywilizacyjnie na wiecie 
Republik  Chi sk . Bior c za przyk ad Syjam, który uczy si  na do wiadczeniach 
japo skich reform i dynamicznie i pracowicie buduje swoj  si , [�] tworzy zu-
pe nie nowe oblicze ca ego kraju, doprowadzaj c do rozkwitu w asnej kultury [�] 
i który jest obecnie w pe ni niepodleg ym krajem w Azji Wschodniej, którego po-
zycja mi dzynarodowa jest niew tpliwie wy sza ni  Chin, Sun emocjonalnie argu-
mentowa , e: obecnie jedynymi w pe ni niezale nymi pa stwami na wschodzie Azji 
s  Japonia i Syjam, Chiny za  nie mog  szczyci  si  tym mianem, a jedynie mog  
okre la  si  jako �kraj po owicznie niepodleg y�. Poniewa  w granicach naszego 
kraju wci  istniej  koncesje obcych pa stw, na jego cz ci wci  obowi zuj  prze-
pisy administracyjne innych w adz, a nasze c a pozostaj  w r kach cudzoziemców, 
to jedynie o Japonii i Syjamie mo na powiedzie , e s  krajami, które zrzuci y te 
p ta63. Przekonuj co kontrastuj c w swoim wywodzie po o enie Japonii i Syjamu 
jako jedynych niepodleg ych pa stw w Azji z �po owicznie niepodleg ymi� Chi-
nami, Sun sprawi , e niska ocena mi dzynarodowego po o enia Chin utrzyma a 
si  w mocy przez d ugi czas.

Dnia 4 listopada 1920 r. w Szanghaju odby  si  zwo any przez Sun Yat-sena 
kongres Guomindangu. Jego celem by o omówienie zmian w statucie partii i kry-
tyka pogl du jakoby �po obaleniu Qingów nie by  ju  potrzebny nacjonalizm� 
oraz wezwanie do �ponownego rozwijania idei Suna�. Propagowana przez niego 
doktryna zak ada a konieczno  scalenia wszystkich narodowo ci (minzu) naszego 
kraju w jeden naród chi ski, lecz równocze nie zaczyna a przywi zywa  wag  do 
ucisku zewn trznego. Znalaz o to odzwierciedlenie w sformu owaniach o przeci -
gaj cym si  istnieniu �koncesji� i �eksterytorialno ci� powoduj cych, e cudzo-
ziemcy mogli nadal �ogranicza  Chi czyków�. Zatem, wed ug Suna, cho  dwór 
qingowski nie mo e ju  nas uciska , wci  mog  robi  to inne pa stwa. Musimy 
zatem pozytywnie si  im przeciwstawia . Co wi cej, w jego przekonaniu �wy sza 
od chi skiej pozycja mi dzynarodowa Syjamu� by a dla Chin ha b  i nale a o j  
zmaza : musimy koniecznie podnie  pozycj  czterystu milionów naszych rodaków 
i przysporzy  im wielkiej chwa y64. 

Wkrótce potem Sun zacz  pos ugiwa  si  has em g osz cym, e nacjonalizm 
nie osi gn  jeszcze wszystkich swoich celów, bo cho  uda o si  obali  rz dy Ta-

62 Zdanie to pochodzi z Ksi gi Dawnych Dokumentów � Shujing � przyp. t um.
63 Sun Wen Xueshuo [w:] Guofu quanji, Vol. 1, s. 462.
64 Xiugai zhangcheng zhishuoming [Obja nienie do poprawionego statutu, 4 listopada 1920], 

[w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 397�398.



tarów i przywróci  chwa  Hanom, to naród chi ski wci  nie mo e osi gn  pe -
nej niezawis o ci, co widoczne jest szczególnie, gdy porówna si  jego po o enie 
z �w pe ni niezawis ymi� Japoni  i Syjamem65. Rozleg e i ludne Chiny [mog  je-
dynie] nazywa  si  �krajem po owicznie niepodleg ym�. Zatem Sun podkre la , 
e nale y na gruncie nacjonalizmu dok ada  stara , by asymilowa  Mand urów, 

Mongo ów, Muzu manów i Tybeta czyków z nami, Hanami, i zbudowa  wielkie 
pa stwo narodowe (minzuzhuyi guojia). W uj ciu Suna �obalenie rz dów man-
d urskich� stanowi o jedynie realizacj  �negatywnego celu nacjonalizmu�. Jedy-
nie pozytywne wysi ki [�] w czenia ludzi niezale nie od ich rasy do naszych Chin 
i ich asymilacji z naszymi Hanami [�] mog  zapewni  realizacj  podstawowych 
pozytywnych aspektów nacjonalizmu66.

Oprócz wyja niania tych kwestii swoim towarzyszom partyjnym Sun rozpocz  
cykl zapoznawczych wyk adów dla przedstawicieli ró nych rodowisk. Wielokrot-
nie wprowadza  równie  poprawki do swoich sformu owa . W czerwcu 1920 r., 
przemawiaj c w Kantonie do przedstawicieli wiata nauki, podkre la , e obale-
nie mand urskiej dynastii Qing by o jedynie negatywnym przejawem nacjonali-
zmu i obecnie nale y przede wszystkim zreformowa  edukacj , tak by podnie  
kwali kacje czterystu milionów naszych rodaków oraz zreformowa  pa stwo, by 
sprawi , by rz d jedno ci pi ciu narodowo ci (wuzu gonghe zhi zhengfu) zapew-
ni  nale ne Chinom miejsce po ród mocarstw. Starania rozpocz  nale y od �po-
zytywnego nacjonalizmu� tj. sprawienia, by kraj stan  w pierwszym szeregu mo-
carstw [�], bo jedynie to zapewni realizacj  celów pozytywnego nacjonalizmu. 
Zatem, je li przyjmiemy t  zasad  pozytywnego nacjonalizmu jako podstaw  dzia-
ania, to ci, którzy upokarzali naszych rodaków, gardzili prawami naszego kraju, 

niezale nie od tego, który i jaki kraj reprezentuj , b d  mogli zosta  potraktowa-
ni tymi samymi metodami, którymi obalili my Qingów67.

Tym samym Sun usprawiedliwia  stosowanie rewolucyjnych metod walki do 
przeciwstawienia si  innym pa stwom. Równocze nie opowiedzia  si  przeciwko 
popularnej wówczas ideologii kosmopolityzmu68, uznaj c, e Chiny musz  przede 
wszystkim zadba  o swoj  zamo no  i pot g , tak by adne pa stwo nie o mieli o 
si  nas lekcewa y . Aby to osi gn  nale y najpierw porzuci  dol  niewolników 

65 Oba kraje Sun Yat-sen zna  doskonale z autopsji. W Japonii przebywa  przez lata, a w Syja-
mie (dzisiejszej Tajlandii) bywa  wielokrotnie, kwestuj c w ród tamtejszej silnej spo eczno ci chi -
skiej na rzecz swojego ruchu rewolucyjnego. Redakcja.

66 Sanmin zhuyi zhijuti banfa [Konkretne metody Trzech zasad ludu � spontaniczny wyk ad 6 mar-
ca 1921 w siedzibie g ównej Guomindangu], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 403�404.

67 Qiuxue zai lizhi jiu guo [Uczy  si , jak ocali  kraj,1921], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 444�445.
68 Zob.: Sang Bing, Shijiezhuyi yu minzuzhuyi � Sun Zhongshan dui xin wenhua pai de huiying 

[Kosmopolityzm i nacjonalizm � Sun Yat-sen wobec frakcji Nowej Kultury], �Jindai Shi Yanjiu� 
2003, No. 2, s. 77�99.



[�] i odzyska  suwerenno  oraz równy status z mocarstwami, a dopiero wtedy 
b dzie mo na mówi  o �kosmopolityzmie�69. 

Dnia 30 czerwca tego samego roku, Sun powtórzy  wcze niejsze tezy, mówi c, 
e jedynymi w pe ni niezawis ymi krajami Azji s  Japonia i Syjam, i cho  Syjam 

jest nieco s abszy ni  Japonia, to wci  jego mi dzynarodowa pozycja jest wy sza 
ni  Chin. Jest tak, poniewa  Syjam sprawuje jurysdykcj  nad cudzoziemcami i ma 
niezale no  celn , w przeciwie stwie do Chin, których prawa celne s  w r kach 
cudzoziemców, i które nie potra  odebra  praw s downiczych obcym konsulom, 
a ka dy teren, na którym przebywaj  cudzoziemcy staje si  ich terytorium � [chi -
scy] urz dnicy nie maj  odwagi na nim urz dowa , policja nie wa y si  wykony-
wa  tam swojej pracy � chi ska suwerenno  zosta a ju  dawno utracona. Zatem 
Chiny nie mog  by  nazywane pa stwem suwerennym, a jedynie po owicznie su-
werennym70. 

Nieco pó niej w tym samym roku, w wyk adzie dla wojskowych z Yunnanu, 
Jiangxi i Guangdongu Sun powtórzy  swoje przekonanie, e cho  Mand urowie 
ju  odeszli, to Republika Chi ska wci  nie wyzby a si  losu pa stwa po owicznie 
niezawis ego. Albowiem, cho  po rewolucji dynastia Qing upad a, to obce pa -
stwa, które wymusi y na niej zrzeczenie si  suwerenno ci i cz ci terytorium, wci  
nie zwróci y nam utraconych praw. A zatem Chiny nie mog  by  nazwane w pe -
ni niepodleg ym pa stwem. Sun g ównymi winnymi za zdegenerowanie Chin do 
poziomu pa stwa po owicznie niepodleg ego uczyni  Mand urów. Zaapelowa  on 
równocze nie o rozwijanie chwalebnego nacjonalizmu i sprawienie, by Tybeta -
czycy, Mongo owie, Muzu manie i Mand urowie stopili si  z Hanami i stworzyli 
najwi ksze pa stwo narodowe; jest to zadaniem nas, Hanów. W konkluzji swo-
jego wyst pienia stwierdzi : Naszym obowi zkiem jest ocalenie kraju, rozwijanie 
nacjonalizmu oraz odzyskanie utraconych terytoriów i suwerenno ci, a zacz  mo-
emy od uzyskania takiego samego statusu niepodleg ego pa stwa w Azji Wschod-

niej, jakim ciesz  si  Japonia i Syjam. Nie mo emy zadowoli  si  stwierdzeniem, 
e skoro upad y ju  rz dy mand urskich Qingów i powiod a si  nasza rasowa re-

wolucja (zhongzu geming) to dla poczucia nacjonalizmu wystarczy, e kontroluje-
my par  obiektów rz dowych71.

Oczywi cie Sun, przekonuj c swoich s uchaczy, e pozycja mi dzynarodowa 
Chin jako �pa stwa po owicznie niepodleg ego� jest gorsza ni  Syjamu, chcia  
zasia  w ród nich wol  walki o uwolnienie narodu chi skiego od tego po o enia. 

69 Qiuxue zai lizhi jiu guo, op. cit. 
70 Jiaoyu jia yi tichang min zhi [Pedagodzy powinni kszta towa  opini  publiczn  � przemówie-

nie na V Kongresie Edukacji w Kantonie, 1921], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 439�440.
71 Junren jingshen jiaoyu [Edukacja moralna dla wojskowych � przemówienie dla wojskowych 

z Yunnanu, Jiangxi i Guangdongu, Guilin, 10 grudnia 1921], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 491�492.



Proponuj c tak  diagnoz  i sposoby wyj cia z owej sytuacji, a szczególnie, pos u-
guj c si  rozró nieniem mi dzy �negatywnym� i �pozytywnym� nacjonalizmem, 
Sun nada  swojej argumentacji stosunkowo silne zabarwienie �wielkoha skiego 
szowinizmu� (dahanzu zhuyi)72. Kierunek ewolucji pogl dów Suna spowodowa , 
e zacz  on przywi zywa  wag  do sposobów rozwi zania kwestii utraty przez 

Chiny suwerenno ci i cz ci terytorium na rzecz atakuj cych kraj �pa stw impe-
rialistycznych�. Proponowane przez Suna rozwi zania obejmowa y w pierwszej 
kolejno ci odzyskanie suwerenno ci i uzyskanie równoprawnego statusu z mocar-
stwami oraz odebranie utraconych terytoriów i praw narodowych. W swoim ostrym 
pot pieniu tych, którzy obra ali naszych rodaków i gardzili naszymi prawami Sun 
posun  si  do wezwa , by skierowa  ostrze rewolucji, która obali a ostatni  dy-
nasti , przeciwko wszystkim wrogim pa stwom.

Po 1919 r. Sun Yat-sen rozpocz  propagowanie nowej wersji swojego �nacjo-
nalizmu�, uznaj c Chiny za pa stwo jedynie �po owicznie niepodleg e�. Od tej 
pory, w swoich teoretycznych rozwa aniach nad niskim statusem Chin w �porz d-
ku mi dzynarodowym� Sun dodawa  do swoich wcze niejszych pogl dów o �po-
dwójnym zniewoleniu� narodu chi skiego nowe �nuty�, � piewaj c star  melo-
di  na nowy sposób�.

Ju  w 1907 r. Sun argumentowa , e naród chi ski znalaz  si  po o eniu �po-
dwójnego zniewolenia� przez rz d qingowsko-mand urski i cudzoziemców. Od 
momentu, kiedy na pocz tku lat 20. rozpocz  swoje rozwa ania nad sposobami 
odzyskania suwerenno ci i od kiedy w 1923 r. ponownie podj  temat �podwój-
nego zniewolenia�, który wcze niej pozostawi  w postaci �niedoko czonej sym-
fonii�, Sun dodawa  nowe brzmienia, � piewaj c star  melodi  na nowy sposób�.

Na pocz tku 1923 r. wysun  tez , e Chiny s  krajem pozornie niepodleg ym, 
jednak w rzeczywisto ci znajduj  si  sytuacji gorszej ni  unicestwiona ju  Korea. 
Swój os d opar  na prze wiadczeniu, e cho  Korea czycy s  ludem upad ego kra-
ju, to jednak w przypadku kl ski ywio owej czy innego ludzkiego nieszcz cia w a-
dze japo skie zawsze b d  stara y si  wybawi  ich z trudnego po o enia, co jest 
ich obowi zkiem jako gospodarza Korei. Chiny za  pad y o ar  nierównopraw-
nych traktatów, które skazuj  je jedynie na brutalne prze ladowania. Podpisuj c 
traktaty z ponad dwudziestoma krajami, Chiny zda y si  na ask  ponad dwudzie-

72 Wang Dezhao, Sun Zhongshan minzuzhuyi�, op. cit., s. 287�288.



stu panów, którzy uznaj  jedynie prawo do upienia, nie widz c adnych obowi z-
ków. Nale y zatem rozwija  umiej tno ci samorz dno ci narodu, i walczy  o jed-
no , tak, by Chiny sta y si  niepodleg ym pa stwem73. Sun wyra nie stawia  za 
cel walki niezale no  Chin, kontynuuj c swoj  wcze niejsz  pie  o �pa stwie 
po owicznie niepodleg ym�. Jednak w porównaniu z wcze niejszymi wyst pienia-
mi, teraz przedstawia  bardziej wyra nowan  argumentacj  na rzecz tezy o �znie-
woleniu� Chin, wskazuj c przyk ady takich krajów-o ar imperializmu, jak Korea.

Sun pos ugiwa  si  odt d w dyskusji o �zniewoleniu�� Chin porównaniami oraz 
jasno sformu owanymi os dami. Pod koniec 1923 r., w czasie wyk adu dla studen-
tów Uniwersytetu Lingnan w Kantonie, wskazywa , e poniewa  Mand urowie z dy-
nastii Qing ho dowali przekonaniu, e �lepiej odda  przyjació  ni  podarowa  nie-
wolników� � oddawali cudzoziemcom suwerenno  terytorialn . I cho  nast pi a 
restauracja [rz dów] Hanów, to tej suwerenno ci wci  nie uda o si  odebra  z r k 
cudzoziemców, w których znalaz a si  ona na mocy podpisanych przez dynasti  Qing 
traktatów, i wci  nie uda o si  zbudowa  niepodleg o ci. Zatem, poniewa  na mocy 
traktatów suwerenno  terytorialna znajduje si  w gestii wielu krajów, które wyko-
rzystuj  j  do p tania nas, jeste my obecnie niewolnikami tych wszystkich pa stw. 
Dla porównania Korea jest niewolnikiem jedynie Japonii, Annam jedynie Francji, 
[wi c] po o enie Chin jest po prostu gorsze ni  Korei i Annamu74. Wkrótce potem 
Sun ponownie wskaza , e �Mand urowie� i �cudzoziemcy� zawarli wiele �nierów-
noprawnych traktatów�. Tak jak w sytuacji, gdy pan z braku pieni dzy nie mo e od-
da  po yczki wierzycielowi, wi c oddaje mu swoich niewolników pod zastaw, tak my 
zostali my oddani w podwójne zniewolenie i cho  mand urska dynastia Qing zosta a 
ju  obalona, to Chiny przesz y jedynie od �podwójnego zniewolenia� do �pojedyn-
czego zniewolenia� i wci  �doznaj  ucisku cudzoziemców�, nadal s  �niewolni-
kami cudzoziemców�. Zatem, aby uwolni  si  z tego po o enia, nale y trwa  przy 
�propagowaniu nacjonalizmu� oraz, jak wyra nie zaznaczy  Sun, anulowa  traktaty 
nierównoprawne, co mo na by porówna  do wykupienia si  z niewolnictwa, i spra-
wi , by Chiny zaj y równoprawne miejsce z innymi krajami75.

Porównywaniem nierównoprawnych traktatów z �aktem sprzeda y w niewol � 
Sun przekonywa  do swoich racji s uchaczy z wszystkich rodowisk. W kwietniu 

73 Zai shanghai ge tuanti daibiao zhujie shi de yanshuo [Przemówienie do delegatów ró nych 
organizacji na przyj ciu z okazji zwyci stwa w Szanghaju, 17 stycznia 1923], [w:] Sun Zhongshan 
quanji, Vol. 7, s. 33�34.

74 Xuesheng yao lizhi zuò dashi buke zuo da guan [Studenci powinni d y  do wielkich osi g-
ni , nie do wysokich urz dów � przemówienie do studentów Uniwersytetu Lingnan w Kantonie, 
21 grudnia 1923], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 590�591.

75 Gemingjun buke xiang shengguan facai [Armia Rewolucyjna nie mo e d y  do wysokich 
urz dów i zysków � przemówienie do o nierzy wschodniego frontu Korpusu Ekspedycyjnego, Kan-
ton, 10 marca 1924], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 643, 646.



1924 r. w wyk adzie dla studentek e skiej Akademii Pedagogicznej Sun mówi : 
pa stwo Mand urów by o bardzo s abe, wci  znajdowa o si  pod kontrol  cudzo-
ziemców i sta o si  niewolnikiem silnych pa stw, a my Hanowie byli my niewolni-
kami Mand urów. Zatem przed obaleniem dynastii Qing Chiny by y �niewolnikiem 
niewolników�, co mo na nazwa  równie  �podwójnym niewolnictwem�. Cho  pó -
niej uwolnili my si  od zniewolenia przez Mand urów i przestali my by  ich nie-
wolnikami, to wci  jeste my niewolnikami cudzoziemców. Spowodowane to jest 
tym, e wci  obowi zuj  nierównoprawne traktaty, sprowadzaj ce nas do roli nie-
wolników innych pa stw. Mo na to porówna  do po o enia zubo a ego gospoda-
rza, który za d ugi oddaje swoich niewolników wierzycielowi. Aby w przysz o ci 
nie by  niewolnikami obcych pa stw nale y anulowa  wszelkie nierównoprawne 
traktaty i entuzjastycznie stara  si  o wprowadzenie w ycie zasad nacjonalizmu76. 

Dnia 1 maja tego samego roku w czasie przemówienia na kongresie delegatów 
robotniczych miasta Kanton i uczestników obchodów mi dzynarodowego wi ta 
Pracy Sun przyzna , e we wspó czesnym wiecie Chiny s  najubo szym, najs ab-
szym pa stwem, s  o ar  okrutnych prze ladowa  ze strony innych pa stw, zajmu-
j  po prostu miejsce niewolnika. Ich po o enie jest jeszcze gorsze ni  kolonii. Na 
przyk ad Korea jest niewolnikiem Japonii, Annam jest niewolnikiem Francji. Ale 
Korea i Annam, cho  s  niewolnikami obcych pa stw, s  niewolnikami tylko jed-
nego mocarstwa. Lecz z powodu nierównoprawnych traktatów Chiny s  obecnie 
niewolnikami mocarstw wiatowych, a ka de pa stwo, które utrzymuje regulowane 
traktatami stosunki handlowe z Chinami jest w rzeczywisto ci w a cicielem Chin. 

Jednak e z racji tego, e jego publiczno  sk ada a si  z robotników, Sun zmo-
dy kowa  nieco swoj  wypowied , odwo uj c si  do retoryki klasowej: chi scy ro-
botnicy, cierpi cy ucisk ze strony pa stw kapitalistycznych, wypowiadaj  im wojn . 
Robotnicy innych krajów równie  cierpi cy z powodu prze ladowa  pa stw kapita-
listycznych, tak e wypowiadaj  im wojn . Obecnie robotnicy Chin i innych krajów 
wspólnie prowadz  wojn , jej celem jest wspólny wróg, zatem powinni po czy  si  
we wspólnej woli walki. Robotnicy Chin powinni nawi za  kontakt z robotnikami 
z zagranicy i wspólnie wypowiedzie  wojn  pa stwom kapitalistycznym. Powinni 
równie  uczy  si  od bohaterów Rewolucji Xinhai, dzia a  wspólnie z nimi, razem 
kroczy  do przodu i mie  odwag  pali  za sob  mosty. Maj c tak  jedno  i tak  
odwag , atwo b dziecie mogli rozbi  ucisk ekonomiczny obcych pa stw i zerwa  
p ta narzucone traktatami. Dopiero wtedy pozycja mi dzynarodowa Chin b dzie 
równoprawna z innymi pa stwami77.

76 Nüzi yao mingbai sanmin zhuyi [Kobiety musz  rozumie  Trzy zasady ludu � przemówienie do 
studentek e skiej Akademii Pedagogicznej, 4 kwietnia 1924], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 666�668.

77 Zhongguo gongren suo shou bu pingdeng tiaoyue zhihai [Szkody ponoszone przez chi skich 
robotników w wyniku nierównoprawnych traktatów � przemówienie do zwi zków zawodowych 



W ten sposób klasowa retoryka Suna wci  nios a tre ci nacjonalistyczne, na-
dal mia a nak ania  s uchaczy do �roztrzaskania ucisku ekonomicznego obcych 
pa stw�, �wypowiedzenia nierównoprawnych traktatów� i dzia ania na rzecz zrów-
nania praw Chin na arenie mi dzynarodowej z prawami innych pa stw.

Dwa miesi ce pó niej w czasie przemówienia do zgromadzenia ch opskiego 
w Kantonie Sun nie odwo a  si  do j zyka klasowego, podkre laj c jedynie, e �par-
tia rewolucyjna� dok ada stara , by wspomóc i zwalczy  wszelkie troski ch opów 
oraz podnie  pozycj  ch opstwa, i aby móc to osi gn , nale y przede wszystkim 
dopilnowa , by ch opi zdali sobie spraw  ze swojego trudnego po o enia. Dopie-
ro gdy uda si  zaszczepi  to przekonanie, b dzie mo na stworzy  wspólny front 
[�], zawi za  prawdziw  jedno . W dalszej kolejno ci dzi ki �dobrej organiza-
cji� mo liwa b dzie �walka o interesy ch opstwa�. Sun ograniczy  si  równocze -
nie do przekazania ch opom informacji, e partia rewolucyjna wprowadzi w y-
cie Trzy zasady ludu i w jaki sposób zrealizuje w pe ni zasad  nacjonalizmu. W tej 
wypowiedzi Sun Yat-sen powtórzy  porównanie nierównoprawnych traktatów do 
�aktu sprzeda y w niewol �, przez co, cho  wyzwolono si  od zniewolenia przez 
mand ursk  dynasti  Qing, to wci  musimy by  niewolnikami cudzoziemców. Do 
dzi  odczuwamy jeszcze ucisk ze strony obcych pa stw, a zatem nale y uniewa -
ni  nasz �akt sprzeda y w niewol �, by nie by  d u ej niewolnikami cudzoziem-
ców. Dopiero wtedy nacjonalizm odniesie pe en sukces78.

W porównaniu z wcze niejsz  dzia alno ci  w okresie od 1923 r. do lata 1924 r. 
pogl dy Sun Yat-sena na zniewolenie narodu chi skiego i u ywane przez niego 
porównania osi gn y nowy wymiar. U ywa  teraz przyk adów Korei i Annamu 
(Wietnamu) do zobrazowania tragicznego po o enia Chin i ich statusu �niewol-
nika�. Porównywa  nierównoprawne traktaty do �aktu sprzeda y w niewol �, by 
apelowa  o ich anulowanie, co � jak mia  nadziej  � zapewni Chinom równ  po-
zycj  w �porz dku wiatowym�. Sun Yat-sen dopisa  zatem w tym okresie do swo-
jej wcze niej �nieuko czonej symfonii� � koncepcji zniewolenia Chin � zupe nie 
nowe brzmienia. Wyst pi  z nowymi konkretnymi propozycjami uwolnienia Chin 
z �niewoli u cudzoziemców�, zrzucenia kajdan oraz anulowania nierównprawnych 
traktatów. Mo na by rzec, e pogl dy Sun Yat-sena w tym okresie nabra y ostatecz-
nego kszta tu i dotychczas �nieuko czona symfonia� zosta a wreszcie zamkni ta.

Podsumowuj c, w okresie od 1919 do 1924 r. Sun Yat-sen przemy la  swoje 
pogl dy na �nacjonalizm�. W tym czasie Sun wy o y  swoje pogl dy na miejsce 
narodu chi skiego w �porz dku mi dzynarodowym� i systematycznie opisywa  
po o enie Chin jako �pa stwa po owicznie niepodleg ego� oraz �zniewolonego�.

z okazji mi dzynarodowego wi ta Pracy, 1 maja 1924], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, s. 667�668.
78 Nongmin da lianhe [Wielka koalicja ch opska, 28 lipca 1924], [w:] Guofu quanji, Vol. 2, 

s. 714�717.



W pogl dach Sun Yat-sena na �nacjonalizm�, jego �nowe melodie� i �stare 
brzmienia� w rzeczywisto ci wspó brzmi  jak w dobrze zaaran owanym koncer-
cie. Nadziej  ich autora by y konkretne rezultaty, zach cenie narodu chi skiego 
do podj cia rewolucyjnej walki i rozbudzenie woli wyzwolenia si  z dotychcza-
sowego po o enia. Sun skierowa  ostrze rewolucji na �mocarstwa�, uciskaj ce 
i utrzymuj ce Chiny w pozycji �pa stwa po owicznie niepodleg ego�, spychaj ce 
naród chi ski do �niewolnictwa� i narzucaj ce mu �kontrakty sprzeda y w nie-
wol �. Zatem Sun poprzez swoje obja nienia miejsca narodu chi skiego w �po-
rz dku mi dzynarodowym� jako �po owicznej niepodleg o ci� i �niewolnictwa� 
postulowa , e Chiny powinny odzyska  utracon  suwerenno  terytorialn , re-
stytuowa  niezawis o  i równo  z mocarstwami oraz wzywa  do wypowiedze-
nia nierównoprawnych traktatów, tak by Chiny mog y zaj  nale ne im miejsce 
w ród równych sobie mocarstw. Cho  w 1923 r. pogl dy Sun Yat-sena na �nacjo-
nalizm� okrzep y, wci  wykazywa y pewne wariacje w swojej tre ci. Wychodz c 
od dominuj cych wówczas trendów intelektualnych i zapo yczaj c od nich takie 
powszechnie ju  wówczas znane nowe okre lenia, jak �kolonia� czy �imperia-
lizm�, nada  im nowe brzmienia. Wychodz c od poj cia �kolonia� stworzy  ter-
min �podkolonia�, a z �imperializmu� uczyni  cel ataku rewolucyjnego. Jednak te 
teorie pochodz  z ostatniego etapu rozwoju my li Sun Yat-sena o nacjonalizmie 
i s  tematem do odr bnej analizy.

Patrz c na proces kszta towania si  my li o �nacjonalizmie� Sun Yat-sena, mo -
na zaobserwowa , e interpretuj c miejsce narodu chi skiego w �porz dku wia-
towym�, uzasadnia  on w ten sposób cele i ideologiczne podstawy swojej dzia-
alno ci rewolucyjnej. Jednak g ówne aspekty stworzonej przez niego doktryny 

�nacjonalizmu� ulega y przemianom i transformacjom. W pocz tkowym okre-
sie lansowane przez niego tezy o �podwójnym zniewoleniu� s u y y jako racjo-
nalne uzasadnienie dla �wygnania Mand urów�. W kolejnych latach nie rozwija  
tej my li, wyst puj c z zupe nie now  koncepcj  �pa stwa po owicznie niepodle-
g ego�, by w kolejnym etapie ponownie podj  rozwa ania nad po o eniem Chin 
jako �kraju zniewolonego�. W procesie ewolucji pogl dów Sun Yat-sena, poprzez 
dyskusj  nad miejscem narodu chi skiego w �porz dku mi dzynarodowym� jako 
�kraju po owicznie niepodleg ego� b d  �zniewolonego� wskazywa  on na koniecz-
no  odzyskania utraconej suwerenno ci terytorialnej, odtworzenia suwerenno ci 
i równo ci z mocarstwami i innych tego typu dzia a  oraz apelowa  o anulowanie 



nierównoprawnych traktatów i doprowadzenie do stanu �równo ci� narodu chi -
skiego w �porz dku mi dzynarodowym�.

Jak wskazano w niniejszym artykule, proces kszta towania si  i zmiany pogl -
dów Sun Yat-sena na �mi dzynarodow  pozycj � Chin doprowadzi y do uformo-
wania si  unikatowych koncepcji, pozostaj cych równocze nie w bliskim zwi zku 
z dominuj cymi w epoce trendami intelektualnymi. B d c w zgodno ci z g ówny-
mi koncepcjami ideologicznymi swoich czasów, teoria �nacjonalizmu� Sun Yat-
-sena pozostawa a pod ich wp ywem, ale i oddzia ywa a na nie, cechowa a si  bo-
wiem w asnymi szczególnymi cechami. Zmiany i post py Suna w konstruowaniu 
w asnej re eksji o �nacjonalizmie� przedstawia y i odzwierciedla y nurty ideolo-
giczne tej ery.

Panuje powszechna zgoda co do wielkiej roli, jak  Sun Yat-sen odegra  w dwu-
dziestowiecznej historii Chin. Jego wp yw jako prekursora chi skiej rewolucji 
jest widoczny do dzi . Nale y jednak e wyra nie rozgraniczy  podziw i uznanie 
dla postaci Suna, przybieraj ce niekiedy posta  wr cz religijnego kultu, widz ce-
go w nim osob  � wi t �, od wyja niania szczegó ów biogra cznych i krytycznej 
analizy jego pogl dów oraz ich ewolucji. Obecnie zaawansowany stan bada  nad 
my l  i yciem Sun Yat-sena daje nam szerokie pole widzenia i mocn  podstaw  
do dalszych rozwa a . Wielu badaczy korzysta jednak z wielkiego zasobu pism 
Sun Yat-sena w sposób bardzo wybiórczy, dokonuj c projekcji naszych dzisiej-
szych przekona  i zapatrywa  na pogl dy Suna bez uwzgl dnienia ich historycz-
nego kontekstu, nie rozwa aj c ich relacji z ówczesnymi trendami intelektualnymi 
(czy oddzia uj cymi na nie wp ywami zewn trznymi). Wielu uczonych, pos uguj c 
si  wyrwanymi z kontekstu tekstami ród owymi, systematyzuje je wed ug w as-
nego uznania, opisuj c wiatopogl d Suna zgodnie ze swoimi przekonaniami i na 
tej podstawie dokonuje ich oceny i analizy. Powstaj ce w ten sposób opisy �my li 
Sun Yat-sena� s  jednak bardzo odleg e od jego faktycznych przekona  i s  jedy-
nie odzwierciedleniem wyobra e  badacza79.

Brytyjski marksistowski historyk Eric J. Hobsbawm, badaj c proces rozwoju 
zachodniego nacjonalizmu w okresie 1870�1917, stwierdzi , e wci  wiemy bar-
dzo ma o na temat tego, co wiadomo  narodowa znaczy a dla licznych [�] na-
rodowo ci. By znale  odpowied , potrzeba nam nie tylko ca ej masy bada  [�], 
ale zanim b dziemy mogli poczyni  z nich u ytek � równie  ch odnego, demaskator-

79 Jak np. opinia Zhu Zhenghui: prawdziwe post py w studiach nad Sun Yat-senem dokonuj  si  
poprzez pog bion  analiz  konkretnych zagadnie , przez co rozumienie tej wa nej postaci histo-
rycznej posuwa si  znacz co do przodu. Zob.: Zhu Zhenghui, Mianxiang weilai de Sun Zhongshan 
yanjiu � jin er shi nian de qingkuang he qianzhan [Wobec przysz o ci bada  nad my l  Sun Yat-sena 
� sytuacja w ostatnich dwudziestu latach i perspektywy na przysz o ], [w:] Sun Zhongshan yu xian-
dai wenming�, op. cit., s. 649. Pogl dy autora zas uguj  jednak na uwag .



skiego spojrzenia na terminologi  i ideologi  spowijaj c  �kwesti  narodow �80. 
Dla badaj cych sunyatsenowsk  doktryn  �nacjonalizmu� uwaga Hobsbawma jest 
sk aniaj cym do przemy le  punktem odniesienia. Zatem, w niniejszym artykule 
podj to prób  obszernej analizy pogl dów Suna na kwestie �mi dzynarodowego 
po o enia� Chin, w nadziei, e umo liwi to ukazanie wyj tkowych elementów tej 
my li na tle ówczesnych trendów intelektualnych i przywrócenie jego koncepcji 
�nacjonalizmu� jej oryginalnych cech.

Autor jest przekonany, e w a ciwe zredagowanie dziedzictwa �my li Sun Yat-
-sena� mo liwe jest jedynie poprzez uwzgl dnienie w badaniach szerokiego kon-
tekstu intelektualnego i historycznego, w jakim ta my l powstawa a. Jedynie w ten 
sposób mo na korzystnie wp yn  na nasze rozumienie procesów historycznych 
i ustanowi  podstaw  dla nowych kierunków bada  w przysz o ci. Autor niniej-
szego artyku u ywi skromn  nadziej , e jego zapiski umo liwi  innym badaczom 
kontynuacj  swojej wyt onej pracy i stan  si  podstaw  dla re eksji i przemy le .

 T umaczy  z chi skiego W odzimierz Cieciura

80 Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge 
University Press, Cambridge�New York 1990, s. 130 (t umaczenie cytatu za wydaniem polskim: Na-
rody i Nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywisto , prze . J. Maciejczyk, M. Starnawski, 
Di n, Warszawa 2010, s. 138�139).


