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U progu 1911 r. szanse na rych  przemian  najstarszej w wiecie monarchii 
chi skiej w republik  wydawa y si  znacznie bardziej utopijne ni  dzi  rachuby 
na rych  transformacj  Chi skiej Republiki Ludowej w liberalno-demokratyczne 
pa stwo typu zachodniego. Podejmowane przez republikanów próby powsta cze 
(tradycyjnie wylicza si  ich dziesi  przed sam  Rewolucj  Xinhai) t umione by y 
przez re im mand urski z atwo ci  kompromituj c  buntowników, nieposiadaj -
cych, jak powszechnie przyjmowa y mocarstwa, wi kszego poparcia w spo ecze -
stwie. Og oszony przez dynasti  w 1906 r. plan przyj cia rz dów konstytucyjnych, 
w nast pnych latach powoli wprowadzany w ycie, w opinii wielu katalizowa  
mia  istniej ce nastroje niezadowolenia.

Podkre li  nale y, e ani jedno z obecnych w Pa stwie rodka mocarstw nie 
by o zainteresowane obaleniem w adaj cej od trzech wieków mand urskiej dyna-
stii Qing2. Osobliwo  po o enia Chin b d cych wedle trafnego okre lenia �o ar  

1 Autor serdecznie dzi kuje Panu Profesorowi Andrzejowi Chojnowskiemu, którego hojny a wiel-
koduszny dar ksi kowy w znacznej mierze przyczyni  si  do powstania tego artyku u.

2 W niniejszym artykule mi dzynarodowa transkrypcja pinyin stosowana jest odno nie do nazw 
chi skich nawet w (t umaczonych na polski) cytatach z dokumentów, cho  w oryginale  gurowa-
a ówczesna transkrypcja angielska Gilesa-Wade�a. W wypadku nazwisk japo skich (i, naturalnie, 

chi skich) stosowany jest obowi zuj cy w tych krajach szyk, tzn. najpierw nazwisko, potem imi . 
Natomiast nazwiska przywo ywanych w przypisach autorów (oraz tytu y ich prac) przytaczane s  
w formie, jak  stosowali oni sami.



imperializmu bez aneksji�3 sprawia a, e obcym pot gom, a ju  zw aszcza najsil-
niejszej z nich Wielkiej Brytanii, zale a o na funkcjonowaniu w Pekinie re imu 
zapewniaj cego olbrzymiemu pa stwu rudymentarn  stabilno . Londyn chcia , 
aby re im mand urski utrzymywa  otwarte drzwi dla mi dzynarodowego handlu 
� co w praktyce oznacza o trwanie brytyjskiej ekonomicznej dominacji. Ze stro-
ny brytyjskiej nie by o adnego pragnienia ponoszenia kosztów lub ryzykowania 
niebezpiecze stwa zwi zanego z tworzeniem �imperium indyjskiego� w Dolinie 
Jangcy. W rezultacie Chiny przedstawia y klasyczny przyk ad tego typu �niefor-
malnego imperializmu�, jaki charakteryzowa  dziewi tnastowieczn  brytyjsk  
ekspansj  gospodarcz  od Ameryki Po udniowej do Azji4. Samo has o polityki 
�otwartych drzwi�, wi cej nienaruszalno  granic Chin z równymi szansami 
w ich eksploatacji, aczkolwiek wyartyku owane na prze omie stuleci przez Ame-
rykanów, zosta o im podrzucone przez Londyn. Brytyjczycy, znienawidzeni do 
dzi  przez chi skich historyków z uwagi na wiod c  rol  w drapie nej �polityce 
kanonierek�, byli wszak e w XIX w. swoistym gwarantem integralno ci teryto-
rium Cesarstwa. Ich akcja dyplomatyczna parali owa a zamiary wi kszych anek-
sji, mog cych umniejszy  obszar penetracji brytyjskiej. Ostatnia z nich, próba za-
w adni cia Mand uri  przez Rosjan, zako czy a si  wyparciem stamt d carskich 
garnizonów w 1905 r. przez Japo czyków, zwi zanych od trzech lat cis ym przy-
mierzem wojskowym w a nie z Londynem.

Z drugiej strony, antymand urski, rewolucyjny ruch spiskowy � którego bez-
apelacyjnym liderem sta  si  na pocz tku stulecia, po usuni ciu w cie  licznych 
pocz tkowo rywali, Sun Yat-sen � by  w sposób wr cz bij cy w oczy powi zany 
z obcymi mocarstwami. Jeden z biografów Suna pyta  prowokuj co: czy byli to 
nacjonali ci, czy �psy a cuchowe imperializmu�? I konstatowa , i  adna grupa 
w nowoczesnej historii Chin nie by a ci lej identy kowana z zachodnimi, a zw asz-
cza brytyjskimi interesami5. Sam przysz y �ojciec Republiki Chi skiej� by  na-
wróconym na prezbiterianizm absolwentem brytyjskiej szko y z tytu em dokto-
ra zachodniej medycyny, strojem, manierami, a nawet preferowan  kuchni  (lubi  
mleko, rzecz wyj tkowa u Chi czyka), przypominaj c angielskiego d entelmena. 
Cele swej organizacji (od 1905 r. znanej jako Zhongguo Tongmenghui, Chi ska 

3 Michael Edwardes, The West in Asia, 1850�1914, Faber & Faber, London 1967, s. 113. Mocar-
stwa poczyni y wprawdzie w Chinach pewne aneksje (Wielka Brytania zaj a w 1842 Hongkong, Ro-
sja w 1859 Kraj Ussuryjski), dotyczy y one jednak niemal bezludnego pogranicza i � wzi wszy pod 
uwag  tak rozmiary Chin, jak i skal  europejskich podbojów w Azji � by y niemal bez znaczenia. Przy-
pomnie  trzeba, e zajmowane w samych Chinach porty i dzielnice by y dzier awami, nie aneksjami.

4 Edmund S. Wehrle, Britain, China and the Antimissionary Riots 1891�1900, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1966, s. 6.

5 Harold Z. Schiffrin, Sun Yat-Sen and the Origins of the Chinese Revolution, University of Ca-
lifornia Press, Berkeley 1970, s. 77 i 79.



Liga Zwi zkowa) zaprzysi g , k ad c d o  na otwartej Biblii. Wi kszo  doros ego 
ycia sp dzi  za granic  lub na terenie kontrolowanych przez cudzoziemców set-

tlementów i �portów traktatowych�. Jego podw adni byli grosso modo absolwen-
tami zachodnich szkó  misyjnych (i cz sto chrze cijanami), którym obce enklawy 
w Chinach zapewnia y azyl oraz swobod  dzia ania, przemawiania i wydawania 
prasy. W 1898 r. rz d brytyjski (co po latach Margaret Thatcher przypomnia a Deng 
Xiaopingowi) zwyczajnie uratowa  ycie Sunowi, porwanemu w Londynie przez 
poselstwo qingowskie z zamiarem wywiezienia do Pekinu i zg adzenia6. Najwa -
niejsze za  by o to, i  pragn cy modernizacji Chin rewolucjoni ci zapatrzeni byli 
we wzory zachodnie i zamierzali je wprowadza  w przysz ych republika skich 
Chinach, kupuj c sobie poparcie mocarstw nawet najdalszymi koncesjami. aden 
ze wspó czesnych dysydentów, oskar anych cz sto przez w adze o antynarodow  
postaw , nawet nie zbli y  si  w swej admiracji Zachodu do cz owieka czczonego 
dzi  po obu stronach Cie niny Tajwa skiej.

Dramatem rewolucjonistów by o wszak e to, e cho  spo ecze stwa Zachodu 
i Japonii darzy y ich poparciem i sympati , dla rz dów stanowili grup  utopistów 
pozbawionych szans na przej cie w adzy. Pomoc deklarowa y im rozmaite instytu-
cje prywatne, od socjalistycznego Towarzystwa Fabia skiego w Londynie po tajne 
japo skie Stowarzyszenie Czarnego Smoka (Kokury kai), czasem te  urz dnicy 
kolonialni, widz cy w takich kontaktach ród o dora nego nacisku na qingowskie 
w adze. Gabinety i poselstwa, strzeg ce interesów swych krajów w ca ych Chinach, 
realizm uto samia y z popieraniem dynastii. Sun, pertraktuj cy ze wszystkimi chyba 
mocarstwami, stopniowo stawa  si  dla nich persona non grata. W 1907 r. wydalo-
no go z Japonii (gdzie mieszka  najd u ej i rozwin  dzia alno  w ród najliczniej-
szego za granic  grona chi skich studentów i emigrantów); w 1908 r. z Indochin 
Francuskich; w 1909 r. z brytyjskiego Singapuru. W ci gu nast pnych dwóch lat, 
które sp dzi , kr c mi dzy stolicami Europy, Stanami Zjednoczonymi i Hawa-
jami, o cjalni �starzy spece od Chin� (old China hands) przychylali si  do opinii, 
któr  najs awniejszy z nich, Brytyjczyk John Newell Jordan, nieco pó niej sfor-
mu owa  nast puj co: Sun jest cz owiekiem o sympatycznej osobowo ci i prawdo-
podobnie aden Chi czyk nie wywiera na cudzoziemcach korzystniejszego wra e-
nia, lecz jest raczej marzycielem ni  trze wym politykiem7.

6 Sun Yat-sen, Kidnapped in London, Bristol 1897, 2nd ed., London 1969. Owa s awna broszura, 
wydana po angielsku i w celach propagandowych, skutecznie spopularyzowa a w wiecie zachod-
nim (a przynajmniej anglosaskim) osob  i idee Suna.

7 Jordan do ministra spraw zagranicznych Edwarda Greya, 21 I 1913, NA, FO 405/229/11100 
(Annual Report za 1912 r.). Wszystkie archiwalia cytowane w niniejszym artykule pochodz  z lon-
dy skiego National Archives.



Dlatego nie tyle sam wybuch, co b yskawiczne sukcesy Rewolucji Xinhai, roz-
pocz tej w Wuchangu (dzisiejszym Wuhanie) 10 pa dziernika 1911 r. okaza y si  
dla mocarstw absolutnym zaskoczeniem. Sta o si  tak, pomimo tego, e ich przed-
stawiciele od maja informowali swe stolice o fermencie w Chinach rodkowych 
wywo anym nacjonalizacj  linii kolejowej Huguang, dokonan  przez pierwszy 
w dziejach dynastii konstytucyjny gabinet. Zdominowanie rz du przez mand ur-
skich notabli by o policzkiem dla wszystkich Chi czyków wierz cych w mo li-
wo  ewolucyjnych zmian8. Tymczasem na spokoju w Chinach zale a o wszystkim 
mocarstwom. Od roku Wielka Brytania, USA, Niemcy oraz Francja zaanga owa-
ne by y w eksploatacj  Pa stwa rodka przy pomocy nowego  nansowego kon-
sorcjum, do którego to grona Brytyjczycy wci gn li swych japo skich, a Francuzi 
rosyjskich aliantów (Londynowi nie przeszkadza  fakt, e Japo czycy nie dyspo-
nowali jeszcze wystarczaj cymi kapita ami, co zmusi o ich do liczenia na brytyj-
skie wsparcie). Konsorcjum z pozycji monopolisty zamierza o inwestowa  w a -
nie w linie kolejowe i to na terenach, gdzie wybuch y walki. Operacja ta ujawni a 
fakt udzielenia Chinom 28 pa dziernika 1911 r. po yczki w wysoko ci 150 mln 
franków (na 90 lat i 5%) przez brytyjsko-francusko-belgijski syndykat � dwa tygo-
dnie po wybuchu rewolucji, w chwili gdy nikt nie wiedzia , kto ostatecznie przej-
mie w adz  w Kraju Smoka9.

Cho  pr dka pacy kacja le a a w interesie wszystkich pot g, nie wszystkie wy-
kaza y si  jednakowym zaanga owaniem. Wyj tkow  (acz nie hegemonistyczn ) 
pozycj  zapewni a sobie Wielka Brytania, bez której zgody � przynajmniej bier-
nej � adna wielka operacja w Chinach odby  si  nie mog a. W porównaniu z bry-
tyjskim kolosem, z inwestycjami stanowi cymi prawie 38% obcych nak adów 
w Pa stwie rodka, USA ze swoim 3-procentowym udzia em wygl da y blado. 
Ameryka skim atutem by  wszak e olbrzymi ju  wówczas ogólny potencja  go-
spodarczy, a tak e zdominowanie wi kszo ci kszta c cego chi skie elity nowo-
czesnego szkolnictwa (wielu rewolucjonistów uko czy o dobre szko y). Japonia, 
trzeci gracz o wp ywy w Chinach, by a  nansowo s aba (13,6% ogó u inwesty-
cji), wykazywa a jednak niezwyk  dynamik , przewag  za  dawa o jej po o e-
nie geogra czne, a nade wszystko cis y sojusz z brytyjskim supermocarstwem, 
na którego poparcie Tokio zwykle mog o liczy . Pozosta e pot gi, w ród których 
wyró nia y si  Rosja i Niemcy, ogranicza y swe polityczne zainteresowanie do 

8 Vidya Prakash Dutt, The First Week of Revolution: The Wuhan Uprising [w:] Mary C. Wright, 
China in Revolution. The First Phase, 1901�1913 [dalej ChiR], Yale University Press, New Haven 
1968, s. 394 i nn.; Li Chien-nung, The Political History of China 1840�1928, Stanford University 
Press, Stanford 1956, s. 231�235.

9 Zob.: Wojciech Rojek, Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wp yw na rozwój stosunków mi -
dzynarodowych w latach 1895�1914, Wyd. UJ, Kraków 1990, s. 110�119.



pewnych regionów (Petersburg do Mand urii i Mongolii, Berlin prowincji Szan-
tung). Ich ogólnochi skie apetyty spotyka y si  zawsze z reakcj  pozosta ej (ste-
rowanej zwykle przez Londyn) trójki10.

Sun Yat-sen dowiedzia  si  o rewolucji z ameryka skiej prasy, przebywaj c 
w Denver (stan Colorado); wcze niej otrzyma  wprawdzie telegram od uczestni-
ka spisku Huang Xinga, ale nie móg  go odszyfrowa  z braku odpowiedniego klu-
cza. Podj ta przeze  decyzja dowodzi, e mimo zarzucanej mu naiwno ci posiada  
trafny instynkt polityczny. W ci gu dwudziestu dni móg bym l dowa  w Szanghaju 
i wzi  udzia  w walce rewolucyjnej � wspomina  pó niej � ale w owym momen-
cie front dyplomatyczny by  dla nas wa niejszy ni  linia ognia11. Uda  si  prosto do 
Londynu, po drodze prosi  wprawdzie o spotkanie z ameryka skim sekretarzem 
stanu Philanderem Knoxem, ale ten odmówi . Brytyjczycy, znaj cy przywódc  
Tongmenghui od lat, nie pope nili takiego b du, cho  wszystkie spotkania mia y 
charakter nieo cjalny. Do szefa Foreign Of ce, lorda Edwarda Greya, chi skie-
go rewolucjonist  wprowadzi  sir Trevor Dawson, steruj cy zbrojeniowym kon-
cernem Vickers Sons and Maxim. Za poparcie Sun obiecywa  preferowanie kapi-
ta u brytyjskiego, mianowanie admira a JKM dowódc  chi skiej  oty, przyj cie 
o cjalnego brytyjskiego doradcy i wspó prac  milionów (rzeczywi cie powi za-
nych z rewolucjonistami) cz onków chi skich tajnych stowarzysze . W odpowie-
dzi us ysza  jedynie obietnic  nieinterwencji i swobodnego przejazdu przez Sin-
gapur i Hongkong (rozszerzon  w Pary u, po spotkaniu z premierem Clemenceau, 
o Indochiny), co, cho  nie spe nia o wszystkich oczekiwa , okaza o si  absolut-
nie kluczowe12. Bez zgody brytyjskiej adna interwencja mocarstw w Chinach nie 
by a bowiem mo liwa. 

Waga decyzji Londynu, wynik ej oczywi cie z w asnych rachub imperialnych 
(o czym ni ej), okaza a si  rozstrzygaj ca na tle faktu, e w tym czasie � w pa -
dzierniku � interwencja na korzy  Mand urów by a rozwa ana w Japonii. Wie-
ci o wybuchu w Chinach powstania wywo a y tam, jak wsz dzie, �wielki szok 

w narodzie� i niepewno , tym wi ksz , e mianowany ministrem spraw zagra-

10 Dane o inwestycjach za: Charles F. Remer, Foreign Investments in China, Macmillan, New 
York 1933, s. 76. O wyj tkowej pozycji �wielkiej trójki� pisa em w: Jakub Polit, Dyplomacja bry-
tyjska, japo ska i ameryka ska w Chinach, 1895�1949, �Dzieje najnowsze� 2010, R. 42, s. 19�21.

11 Cyt. za: Jean Chesneaux, Sun Yat-sen 1866�1925, Club français du livre, Paris 1959, s. 128.
12 Harold Z. Schiffrin, Sun Yat-sen: Reluctant Revolutionary, Little, Brown, Boston 1980, s. 155�

�156; idem, The Enigma of Sun Yat-sen, ChiR, s. 471.



nicznych Uchida Yasuya przebywa  wówczas w USA13. Wkrótce jednak rz d man-
d urski zmusi  Tokio do zaj cia stanowiska, prosz c 13 pa dziernika o dostawy 
broni i amunicji. Z inicjatywy ksi cia Yamagaty Aritomo, jednego z genr , wp y-
wowych doradców cesarza Meiji, zdecydowano si  na tak  transakcj  po dziesi ciu 
dniach, ale za po rednictwem prywatnej  rmy i za wiele mówi c  obietnic  zmia-
ny stosunku do Japonii i poszanowania pozycji japo skiej w Mand urii14. Niejas-
ne przecieki na ten temat zaalarmowa y niemal natychmiast Amerykanów, przeko-
nanych, e Japonia podejmie akcj  zbrojn  i to niezale n  od innych mocarstw15. 
W rzeczywisto ci posiedzenie rz du ksi cia Saionji Kimmochi w dniu 24 pa dzier-
nika ujawni o ró nic  zda . Cz  ministrów i Yamagata (cho  poza gabinetem, 
ale autorytetem przy miewaj cy jego cz onków) popiera a zbrojne wsparcie Qin-
gów, inni jednak (g ównie szef resortu spraw wewn trznych Hara Kei, pó niejszy 
premier) zalecali, by lekkomy lnie nie zra a  sobie rebeliantów, a sztab general-
ny dopuszcza  nawet zgod  na sprzeda  im broni. Ostatecznie opowiedziano si  
za polityk  wyczekiwania (keisei kamb ), wspart  nadziej  na umocnienie w as-
nej pozycji w Mand urii i niedopuszczenie do restytucji tam wp ywów Rosji. Zo-
bowi zano si  te  stale podejmowa  wysi ki, by w pe ni utrzyma  ducha sojuszu 
anglo-japo skiego i szuka  wspó dzia ania ze Stanami Zjednoczonymi oraz Fran-
cj 16. Wobec bierno ci Pary a i Waszyngtonu, ogl daj cych si  na Londyn, odda-
wa o to decyzj  w r ce Brytyjczyków.

Japo ska opinia publiczna by a wyra nie przychylna insurgentom. Wynika-
o to zarówno z sympatii dla Sun Yat-sena, jak i niech ci do rz du oraz nadziei, 
e chaos w Chinach pozwoli na aneksje w rejonie Mand urii i le cego naprze-

ciw Tajwanu Fujianu (pojmowano wszak e, e bez zgody Londynu nie b dzie to 
mo liwe). Z drugiej strony otoczony powszechn  czci  cesarz Meiji, wychowany 
w kulcie staro ytnej chi skiej monarchii (jego reskrypty by y pe ne fraz zapo y-
czonych z tekstów konfucja skich), nie yczy  sobie republiki, cho  swego zdania 
nie wyrazi  wprost17. Po o enie komplikowa y bez w tpienia ogromnie k opotliwe 

13 Morinosuke Kajima, The Emergence of Japan as a World Power, 1895�1925, Charles E. Tut-
tle Co., Tokyo 1968, s. 215.

14 Masaru Ikei, Japan�s Response to the Chinese Revolution of 1911, �Journal of Asian Studies� 
1966, Vol. 25, No. 2, s. 214.

15 Chargé d�affaires USA w Tokio do sekretarza stanu, 15 X 1911, Foreign Relations of the Unit-
ed States [dalej cyt. FRUS] 1912, Washington 1919, s. 50. 

16 M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., s. 214�215; Murashima Shigeru, The Opening of the 
Twentieth Century and the Anglo-Japanese Alliance, 1895�1923 [w:] Ian Nish, Yoichi Kibata (eds.), 
The History of Anglo-Japanese Relations, Vol. 1, The Political-Diplomatic Dimension, Palgrave Mac-
millan, Basingstoke 2000, s. 180.

17 M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., s. 216; Donald Keene, Emperor of Japan. Meiji and His 
World, 1852�1912, Columbia University Press, New York 2002, s. 698.



dla rz du Saionjiego pog oski, kursuj ce po Pekinie ju  w pa dzierniku, o planach 
czasowego przeniesienia do Japonii sze cioletniego cesarza Puyi18.

Tymczasem najpot niejsze mocarstwo w Chinach zdawa o si  milcze , cho  
walki rozszerza y si  na ca , szczególnie je interesuj c , dolin  Jangcy. W Han-
kou koncesja brytyjska przez blisko miesi c znajdowa a si  w samym centrum 
walk. W Syczuanie zosta  zabity nadci gaj cy gubernator qingowski, jego g ow , 
przywiezion  w kanistrze z naft , obnoszono triumfalnie po ulicach Chongqingu. 
W mie cie tym oraz w stolicy prowincji, Chengdu, pojawi y si  konkurencyjne 
wobec siebie w adze, wywo uj c chaos oraz przera enie miejscowej spo eczno-
ci brytyjskiej19. W Yichangu (prowincja Hubei) republikanie zdobyli w adz  bez 

strat w asnych, cho  zmasakrowano mieszkaj cych w mie cie Mand urów, krwi  
kobiet znacz c � podobno na dobry omen � bramy lokalnego yamenu (�siedziby 
w adz�)20. W nadmorskim Fuzhou (wa ny port traktatowy) zabito mand urskie-
go genera a i o nierzy, a wicegubernator odebra  sobie ycie, same walki trwa-
y jednak krótko. W Hangzhou, Wuhu i Ningbo (prowincja Zhejiang) rewolucja 

zatriumfowa a w ogóle bez strza u21. Natomiast staro ytny Nankin sta  si  aren  
krwawego oporu stawianego przez wiernego dynastii genera a Zhang Xuna. Bry-
tyjski konsul Frederick Wilkinson widzia  co najmniej pi dziesi t odci tych g ów 
zatkni tych wokó  gubernatorskiego yamenu i ewakuowa  miejscowych Brytyj-
czyków; sam zosta , cho  jego koledzy, konsulowie ameryka ski i niemiecki zbie-
gli na kanonierkach22. Jeszcze gorzej by o w Pakhoi (Beihai, prowincja Guangxi), 
gdzie qingowskie w adze uciek y, a o nierze rzucili si  na ludno  �niczym wil-
ki� (okre lenie konsula G. S. Mossa), dopuszczaj c si  podpale , zabójstw, a na-
wet aktów rytualnego kanibalizmu23. W Kantonie mand urski gubernator zbieg  do 
Hongkongu, z którego konsul J. Jamieson wezwa  wojska maj ce os ania  konce-
sj  w Shameen (Shaji)24. Mimo chaosu nigdzie jednak nie dosz o do aktów agresji 
przeciw cudzoziemcom, w jaskrawym kontra cie do niedawnego (cho  ograniczo-
nego do pó nocy Chin) powstania Yihetuanów (bokserów). W Changsha w adze 
rewolucyjne po niemal bezkrwawym przej ciu miasta o cjalnie zagrozi y egze-

18 Lo Hui-min (ed.), The Correspondence of G.E. Morrison, Vol. 1, 1895�1912, Cambridge Uni-
versity Press, London 1976, s. 637.

19 Depesze konsulatu z Chongqingu: No. 46 i 48, 1911, NA, FO 228/1785; z Chengdu: No. 92, 
93, 94, 1911, NA, FO 228/1827.

20 Depesza konsulatu z Yichangu: No. 16, 1911, NA, FO 228/1803.
21 Depesze konsulatów: w Hangzhou: No. 16, 1911, NA, FO 228/1801; Wuhu: No. 14, 1911, FO 

228/1809; Ningbo: No. 4, 1911, FO 228/1804; Fuzhou: No. 35, 1911, FO 228/1800.
22 Depesze konsulatu w Nankinie: No. 36�41 i 44, 1911, NA, FO 228/1804.
23 Depesze konsulatu w Pakhoi: No. 10 i 11, NA, FO 228/1804.
24 Depesze konsula Jamiesona z Kantonu: No. 57, 1911, NA, FO 228/1797 i No. 1 oraz 6�7, 

1912, FO 228/1836.



kucj  ca ych formacji, które dopu ci yby si  takich ekscesów25. W Hankou konsul 
Herbert Goffe, cho  w jego siedzib  tra y zab kane kule, raportowa  o odwadze 
i zapale insurgentów oraz dyscyplinie walcz cych, widz c w tym zapowied  po-
wstania nowych Chin26.

Dla Brytyjczyków najistotniejszy by  wszak e Szanghaj, metropolia skupiaj ca 
po ow  cudzoziemców mieszkaj cych w Chinach i jedn  czwart  obcych inwesty-
cji. Miasto, b d ce gniazdem rewolucyjnej konspiracji niemal od jej zarania, zo-
sta o przej te przez powsta ców prawie bez walki i � w ocenie konsula generalne-
go Everarda Frasera � w ród powszechnego entuzjazmu wi kszo ci mieszka ców. 
Centrum rewolucyjnym sta  si  dom Wu Dingfanga, wykszta conego w Londy-
nie by ego (1907�1909) pos a qingowskiego w USA. Przebywaj cy tam William 
Henry Donald, australijski dziennikarz zwi zany z Sunem, lecz aktualnie niema-
j cy z nim adnej styczno ci, z w asnej inicjatywy nawi za  kontakt z brytyjskim 
konsulem generalnym. Przedstawiwszy mu miejscowych przywódców rebelian-
tów (w ród nich dwóch przysz ych szefów dyplomacji Republiki), zasugerowa  
po rednictwo w kon ikcie pos a brytyjskiego w Pekinie, sir Johna Jordana. Nad-
mieni  te , i  je li Japo czycy spróbuj  wskoczy  na scen , oczekujemy, e Bry-
tyjczycy ich wypchn 27.

Na tej dwubiegunowej do tej pory scenie pojawi a si  tymczasem trzecia si a. 
By  ni  Yuan Shikai, dawny gubernator sto ecznej prowincji Zhili i dowódca najno-
wocze niejszej w Chinach tzw. Armii Beiyang, od 1908 r. przebywaj cy na hono-
rowym zes aniu w swej wiejskiej posiad o ci w pó nocnej cz ci prowincji Henan. 
14 pa dziernika nienawidz cy go sk din d regent powierzy  genera owi guberna-
torstwo zbuntowanych prowincji Hunan i Hubei (naturalnie, z zadaniem st umie-
nia tam rewolucji), licz c tyle  na jego mir w armii, jak i autorytet w ród obcych 
mocarstw z Wielk  Brytani  na czele. Lecz Yuan, uwa any nie bez racji za mistrza 
intrygi, odwleka  sw  zgod , uzale niaj c j  od amnestii i zwo ania konstytuan-
ty, ale tak e oddania mu pe nej w adzy wojskowej. 13 listopada uzyska  wszyst-

25 Depesze z Changsha: No. 45, 1911, FO 228/1798 i No. 9, 1912, NA, FO 228/1837.
26 Depesze Goffe�a z Hankou: No. 92 (z notatkami Jordana) i 101, 1911, FO 228/1801 oraz No. 

10, 20, 29, 1911.
27 Earl Albert Selle, Donald of China, Harper and Brothers, New York 1948, s. 77.



ko co chcia , przybywaj c wraz z pi ciuset ochroniarzami do Pekinu ju  jako pre-
mier i wódz naczelny28.

W czerpi cej soki z rewolucyjnej legendy wspó czesnej historiogra i chi skiej 
� i w ChRL, i na Tajwanie � Yuan jest jedn  z najbardziej znies awianych posta-
ci, uciele nieniem per dii i zdrady. Dla niniejszych rozwa a  istotny jest wszak-
e stosunek do  mocarstw. A te odnosi y si  do niego (z jednym istotnym wyj t-

kiem) nader pozytywnie. Genera  uwa any by  za jednego z nielicznych w ekipie 
qingowskiej szczerych or downików modernizacji, czego zreszt  dowiód  w latach 
1901�1908 jako kompetentny i popieraj cy szkolnictwo administrator. Pami tano 
mu tak e � równie  wyj tkowy � brak ksenofobii. Podczas s awnego powstania 
bokserów (Yihetuan) ignorowa  p yn ce z Pekinu rozkazy dotycz ce masakrowania 
cudzoziemców, a swoich synów pos a  do brytyjskich szkó , co by o ewenementem 
w ród ówczesnej mandary skiej elity29. Mimo niepozornej postury i niezgrabnego 
chodu by  szanowany przez wi kszo  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. 
Dziekan tego cia a i najpot niejszy przedstawiciel, John Newell Jordan, darzy  
Yuana nie tylko szacunkiem, ale i szczer  sympati . Ów choleryczny Ulsterczyk, 
znakomicie mówi cy po chi sku (rzecz typowa w ród dyplomatów brytyjskich, 
ale absolutnie niespotykana w ród ich cudzoziemskich kolegów, mo e z wyj t-
kiem Japo czyków), nawi za  z ma omównym Chi czykiem co  w rodzaju oso-
bistej przyja ni. Yuan � wspomina  po latach � by  w ród Chi czyków t  osob , 
wobec której ywi em najwi kszy podziw, by  jedynym wysokim dygnitarzem chi -
skim, o którym mog  rzec, e prywatnie czy y mnie z nim za y e stosunki30. Pod-
kre la  te  w pó urz dowej korespondencji � Czu em do tego cz owieka wielk  oso-
bist  sympati . [�] Zawsze b d  go wspomina  po prostu jako przyjaciela31. Po 
zgonie s awnej cesarzowej-wdowy Cixi, gdy nowy regent zamierza  skaza  Yua-
na na mier , oskar aj c o zdradzenie dekad  wstecz swego zmar ego brata, cesa-
rza Guangxu, interwencja Jordana mia a uratowa  genera owi ycie. Bezpieczny 

28 Jerome Ch�en, Yuan Shih-k�ai, 1859�1916, George Allen & Unwin, London 1961, s. 109�114; 
Ernest P. Young, Yuan Shih�kai�s Rise to Presidency [w:] ChiR, s. 420�421.

29 Stephen R. MacKinnon, Power and Politics in Late Imperial China. Yuan Shi-kai in Beijing 
and Tianjin, 1901�1908, University of California Press, Berkeley 1980, s. 66�72 i 182�186. Autor 
podkre la, e Yuan cieszy  si  szacunkiem mocarstw, cho  umia  si  im przeciwstawia , a jego refor-
my w prowincji Zhili by y kolejnym przejawem jego politycznego geniuszu, polegaj cego na szuka-
niu i pozyskiwaniu poparcia miejscowych elit bez pozwolenia im na rzeczywiste wtr canie si  w po-
st py kontroli administracyjnej na szczeblu xian [�powiat� � J. P.] (s. 179).

30 John N. Jordan, Some Chinese I Have Known, �Nineteenth Century and After� 1920, Vol. 
88, s. 953.

31 List Jordana do sir Waltera Langleya (podsekretarza stanu w Foreign Of ce), 13 VI 1916, 
NA, FO 350/15.



w eksterytorialnej, brytyjskiej koncesji w Tianjinie, Yuan otrzyma  wreszcie zgo-
d  na honorowe wycofanie si  do swojej posiad o ci w Danshangu32.

Entuzjastycznej opinii pa stw Zachodu o Yuan Shikaiu nie podzielali wszak-
e Japo czycy. O cjalnie stanowisko ich pokrywa o si  z opini  wspomnianego 

ju  regenta, ksi cia Chun. Yuan Shikai zdradzi  swego cesarza w 1898 r., zdradzi  
tak e reformatorów, a jego poczynania skaza y na wygnanie Kang Youweia, Liang 
Qichao i innych [reformatorów] � grzmia  po latach trzykrotny premier, w roku 
Rewolucji Xinhai ambasador w Londynie, Kat  Takaaki. � aden polityk dzia aj -
cy tak jak Yuan Shikai, nie by by tolerowany w Europie ani w Ameryce; w Japonii 
postrada by ycie33 � przekonywa . Nie rozgrzeszaj c Yuana, warto jednak stwier-
dzi , e gorycz Japo czyków wynika a nie z samej jego roli w rozprawie z pro-
cesarsk  frakcj  reformatorsk  w 1898 r., a z faktu, e owa frakcja mia a oparcie 
w Tokio (które udzieli o azylu jej ocala ym cz onkom). Co wi cej, rachunki Ja-
po czyków z genera em si ga y lat osiemdziesi tych, kiedy to Yuan jako rezydent 
w Korei skutecznie (do czasu) kontrowa  ich wysi ki zmierzaj ce do opanowania 
tego kraju. Z Seulu usun a go dopiero wojna chi sko-japo ska, o której sprowo-
kowanie dyplomaci cesarza Meiji oskar ali w a nie chi skiego namiestnika34. Tej 
konsekwentnej niech ci � je li nie wrogo ci � Tokio nie agodzi o ani wiadome 
budowanie przez Yuana Armii (soldateski) Beiyang35 na wzór nowoczesnej armii 
wyspiarzy, ani zatrudnianie w charakterze osobistych doradców licznych Japo -
czyków, z których najbardziej znanym by  pu kownik Banzai Rihachiro.

Japo skie Gaimush  (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) nie by o co praw-
da monolitem. Pose  w Pekinie Ij in Hikokichi (przepowiadaj cy zreszt  rozpad 
Chin na trzy pa stwa � dwie republiki i utrzyman  przez Qingów Pó noc) chcia  

32 S. MacKinnon, Power and Politics�, op. cit., s. 207�208 i 218. Sam Jordan napomkn  o tej 
sprawie do  dyskretnie w swym artykule (J. Jordan, Some Chinese I Have Known, op. cit., s. 956). 
Wi cej mówi  jego wspó czesne dymisji Yuana depesze zawarte w: NA, FO 405/109 (koresponden-
cja ze stycznia�czerwca 1909) i 228/2637.

33 Notatka z rozmowy z ambasadorem Kat , 15 VIII 1916 w: Jordan do Greya, 20 IX 1916, NA, 
FO 405/220/208565. Podczas dymisji Yuana w 1908 r. poselstwo japo skie stara o si  zakulisowo 
przyczyni  do jego upadku (Ernest P. Young, The Presidency of Yuan Shih�kai. Liberalism and Dic-
tatorship in Early Republican China, University of Michigan Press, Ann Arbor 1977, s. 271).

34 M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., s. 217; Howard L. Boorman, Richard C. Howard (eds.), 
Biographical Dictionary of Republican China, Columbia University Press, Vol. 4, New York�Lon-
don 1971, s. 79�81. 4 XII 1885 r., gdy Japo czycy aresztowali w adc  korea skiego, dzia aj c � jak 
twierdzili � na wezwanie miejscowych radyka ów, Yuan na czele dwóch tysi cy ludzi uwolni  mo-
narch  i zmusi  oddzia  japo ski (w tym pos a) do ucieczki z Seulu.

35 Dobierany przez Yuana (cho  nie wy cznie przez niego) korpus o cerski Armii Beiyang oka-
za  si  mia  ostatecznie wyl garni  warlordów, trz s cych Chinami po 1916 r., przez co termin �rz -
dy [kliki] Beiyang� nabra  ponurego posmaku. Za czasów monarchii armia ta by a jednak ci gle na-
rz dziem, nie panem, rz du.



wysondowa  stanowisko znanego mu osobi cie Yuana. Pow ci ga  go wszak e 
szef dyplomacji Uchida, który z racji d ugiego sta u w Chinach (1901�1906 po-
se , poprzednio, od 1896 r., chargé d�affaires) uwa a  si  za eksperta w sprawach 
Pa stwa rodka. W pierwszej rozmowie z Yuanem, przeprowadzonej 18 listopa-
da, Ij in wyja nia , e Japonia nie mo e sobie pozwoli  na samodzieln  interwen-
cj  i pyta  cesarskiego premiera o plany. Yuan deklarowa  si  jako zwolennik mo-
narchii konstytucyjnej (co zbli y o go do pogl dów rozmówcy), ostrzega  jednak, 
e republikanie s  silni, wi c zastraszy  ich nale y demonstracj  (cho  nie u y-

ciem) si y i pyta  o plany Tokio36. A te by y ci gle niejasne. Cz onkowie genro, nie 
ufaj c Yuanowi, w pe ni popierali jednak opcj  przebudowy s siedniego pa stwa 
w monarchi  konstytucyjn  typu japo skiego; zw aszcza Yamagata argumentowa , 
e kluczem do pokoju na Dalekim Wschodzie musi by  sojusz polityczny mi dzy 

naszym narodem i odbudowanymi politycznie Chinami37. Jednak e w reskrypcie 
wydanym na otwarcie parlamentu 27 listopada cesarz Meiji ograniczy  si  jedynie 
do ostro nego stwierdzenia: G boko jestem zatroskany niepokojami w Chinach. 
Mam nadziej  na szybkie przywrócenie porz dku i zwyci stwo pokoju38. Rz d ci -
gle czeka  na inicjatyw  swego brytyjskiego alianta. 28 listopada zniecierpliwio-
ny Uchida ponagla  Londyn, wskazuj c, e Japo czycy i Brytyjczycy powinni 
wypracowa  plan dla pozosta ych mocarstw, a jego ide  powinno by  d enie do 
monarchii konstytucyjnej. Ale nazajutrz, nim otrzyma  odpowied , zaskoczy a go 
nieprzyjemnie wiadomo , e Brytyjczycy ju  po rednicz  w negocjacjach mi -
dzy stronami chi skiego kon iktu39.

W istocie takiego po rednictwa szukali od pocz tku rewolucjoni ci, zarówno 
wspomniana ju  grupa Wu Dingfanga w Szanghaju, jak i sami przywódcy powsta-
nia, Huang Xing i poniek d przymuszony przez insurgentów do obj cia dowódz-
twa genera  Li Yuanhong. Na po rednictwie zale a o tak e Mand urom. O kontakt 
by o atwo, skoro w stre e walk � w tym w miejscu wybuchu powstania, Wuchan-
gu � znajdowa o si  wiele obcych koncesji i konsulatów. Ju  14 pa dziernika Jor-
dan rozes a  do korpusu dyplomatycznego wyja nienie, i  konsulowie nie powin-
ni unika  kontaktu z genera em Li w sprawach dotycz cych zabezpieczenia ycia 
i mienia cudzoziemców, przy czym powinno si  decydowa  na miejscu, jakie kwe-
stie podpadaj  pod ow  kategori 40. Dokument ten mia  by  usprawiedliwieniem 
dla poczyna  przede wszystkim Herberta Goffe�a w Hankou i wspomnianego ju  

36 M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., s. 218�219.
37 Roger F. Hackett, Yamagata Aritomo in the Rise of Modern Japan, Harvard University Press, 

Cambridge Mass. 1971, s. 104.
38 Cyt. za: D. Keene, Emperor of Japan�, op. cit., s. 697.
39 M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., s. 219�220.
40 Tekst streszczony w: chargé d�affaires poselstwa USA w Pekinie do sekretarza stanu, 26 X 

1911, FRUS 1912, s. 52.



Frasera w Szanghaju, od pocz tku pertraktuj cych z rebeliantami. Chaos w doli-
nie Jangcy zagra a  brytyjskiej stre e wp ywów, a gro ba rozpadu pa stwa funda-
mentom brytyjskiej polityki wobec Chin. 15 listopada szef dyplomacji Imperium, 
lord Grey, zakomunikowa  Jordanowi, i  celem polityki powinno by  popieranie 
wszelkich si  mog cych przywróci  stabilizacj  i porz dek41. Nie musia o to wca-
le oznacza  popierania dynastii. Przeciwnie, 10 listopada na paryskim spotkaniu 
 nansowego konsorcjum mocarstw (gdzie Brytania odgrywa a rol  Agamemnona) 
uchwalono, e �do czasu wyja nienia sytuacji� adne w adze chi skie nie otrzy-
maj  zagranicznych po yczek42. Godzi o to zabójczo w rz d qingowski, kontrolu-
j cy ju  wówczas, prócz sto ecznej prowincji Zhili, tylko Mand uri  oraz Szan-
tung i Henan43.

W rozmowie z pozostaj cym w kontakcie z Sun Yat-senem przemys owcem 
Trevorem Dawsonem szef dyplomacji brytyjskiej pozwoli  sobie na wi ksz  szcze-
ro . Napomkn  mianowicie, i  w Chinach jest pewien porz dny cz owiek po stro-
nie przeciwników rewolucjonistów, Yuan Shikai, którego wszyscy szanuj  i pod 
którego kierownictwem, jak s dzili my, Chiny sz y naprzód, nim nie zosta  on zdy-
misjonowany przez Mand urów44.

Pose  Jordan dzia a  w my l instrukcji Greya jeszcze przed ich otrzymaniem. 
Jest niemal pewne, e to w a nie za porad  Ulsterczyka Yuan wyprawi  na pocz t-
ku listopada � co charakterystyczne, przed wyra eniem swej zgody na obj cie sta-
nowisk oferowanych mu przez dwór! � swojego zaufanego, admira a Cai Tingga-
na, celem tajnych pertraktacji z rebeliantami. Organizowa  je konsulat w Hankou, 
czemu na pewno sprzyja  fakt, e Cai, edukowany w USA, p ynnie mówi  po an-
gielsku. Relacjonuj c spotkanie George�owi Ernestowi Morrisonowi, redaktoro-
wi �Timesa� w Chinach, cz owiekowi o ogromnych wp ywach i znajomo ciach 
(wkrótce zosta  on o cjalnym doradc  rz du Yuana), Cai by  zaskoczony m odym 
wiekiem przywódców rewolucji (najstarszy, Li Yuanhong, mia  48 lat). Wszyscy � 
podsumowywa  � zupe nie ignorowali jego argumenty za zreformowan , konsty-
tucyjn  monarchi , za to mówili z szacunkiem o Yuan Shikaiu i wyra ali zdumie-
nie, e [ten], nie zwa aj c na traktowanie, jakiego dozna  ze strony Mand urów, 
obecnie przyby  im na ratunek45. Wszystko to wró y o jak najlepiej scenariuszo-
wi, którego i Jordan, i Yuan byli gor cymi or downikami.

41 Grey do Jordana, 15 XI 1911, Correspondence Respecting the Affairs of China, Parliamen-
tary Papers, London 1912, col. 6148; Peter Lowe, Great Britain and Japan, 1911�1915, Macmil-
lan, London 1969, s. 69.

42 Marie-Claire Bergère, Sun Yat-sen, Fayard, Paris 1994, s. 235.
43 Li Chien-nung, The Political History�, op. cit., s. 255.
44 Grey do Jordana, 14 XI 1911, NA, FO 371/1095/45661.
45 Memorandum of a Visit from Captain Tsai T�ing-kan, Nov. 16th, 1911, [w:] Lo Hui-min (ed.), 

The Correspondence�, op. cit., Vol. 1, s. 664; tak e: C. Pearl, Morrison of Peking. Explorer, Fore-



Zakulisowe dzia ania brytyjskie zirytowa y Japo czyków. Minister Uchida wy-
razi  z tego powodu al wobec Greya i Jordana. W odpowiedzi us ysza , e jest to 
skutek pro by chi skiej. W Pekinie pose  Ij in, kontaktuj cy si  z Yuanem przez 
japo skiego attaché wojskowego, nie mia  zbyt wiele do zao arowania, przyzna-
j c, e pieni dze na ewentualn  po yczk  Tokio musia oby zdoby  w Londynie 
lub w Waszyngtonie, i e Japonia by aby zobowi zana poinformowa  Wielk  Bry-
tani  o wszelkich podj tych negocjacjach46. Z powodu nieobecno ci Sun Yat-sena, 
ongi  mocno zakotwiczonego w Tokio, rz dowi Saionjiego brakowa o te  doj cia 
do rewolucjonistów. W grudniu wys ano do nich doradc  Gaimush , Henry�ego 
Willarda Dennisona, sonduj cego szanse na japo skie przywileje kolejowe w ewen-
tualnej separatystycznej Republice Chin Po udniowych. Ta do  niezgrabna ofer-
ta zosta a z miejsca odrzucona przez republikanów, wierz cych w zdobycie w a-
dzy w ca ym pa stwie47.

Podczas gdy Japo czykom brakowa o i pieni dzy, i kontaktów, a pozosta e 
mocarstwa (z USA w cznie) nie mia y poj cia, co si  w Chinach dzieje, niestru-
dzony Jordan, próbuj c przynie  pokój, pertraktowa  z Yuanem w a ciwie co-
dziennie. � Robi naprawd  wiele dobrego � zachwyca  si  Morrison. � Pozostaje 
w za y ych stosunkach z Yuan Shikaiem pami taj cym przys ug , jak  mu odda-
no w czasie jego dymisji w 1908 r.48 Podw adni pos a anga owali si  równie moc-
no w kontakty z w adzami rewolucji w Hankou i Szanghaju. Ju  14 listopada sir 
John, dzia aj c przez kieruj cego chi skimi kolejami Arthura Pope�a, otworzy  dla 
armii rewolucyjnej pod pewnymi warunkami lini  Szanghaj�Nankin � co by o za-
bójczym ciosem dla rz du, którego ostatnie si y na po udniu broni y si  w a nie 
w Nankinie49. 2 grudnia garnizon mand urski skapitulowa . Cztery dni potem Ed-
ward S. Little, przedstawiciel Rady Miejskiej szanghajskiej dzielnicy mi dzyna-
rodowej (international settlement), wystosowa  do Yuana i w adz rewolucyjnych 
zaproszenie do ju  nie poufnych, ale jak najbardziej o cjalnych negocjacji. Ponie-
wa  w adze settlementu, aczkolwiek zdominowane przez Brytyjczyków, podlega y 
jedynie swoim wyborcom w dzielnicy, pozwala o to Londynowi na zdystansowa-
nie si  od ca ego przedsi wzi cia. Nieo cjalnie Little przyznawa : dzia am w ca -
kowitym porozumieniu z panem Fraserem, tutejszym konsulem generalnym, a po-
przez niego z pos em Jordanem50.

ign Correspondent, Political Adviser and One of the Makers of the Chinese Republic, Penguin, Har-
mondsworth 1970, s. 231.

46 Cyt. za: M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., s. 220.
47 Andrew M. Pooley, Japan�s Foreign Policies, Allen and Unwin, London 1920, s. 66�67.
48 Morrison do Dudleya D. Brahama (wydawcy �Times�a� za granic ), 5 XII 1911, [w:] Lo Hui-

min (ed.), The Correspondence�, op. cit., s. 674.
49 Fraser do Pope�a, telegram z 14 XI 1911, ibidem, s. 660.
50 Little do Morrisona, 6 XII 1911, ibidem, s. 674.



Jordana, kuj cego elazo póki gor ce, powstrzymywa  jedynie wzgl d na Ja-
po czyków, na których przyja ni jednak mu zale a o. Chc c ratowa  reputacj  
Tokio, znalaz  si  � jak to uj  Morrison � w po o eniu wielce delikatnym, ponie-
wa  musia  stwarza  wra enie e dzia a w porozumieniu z Japo czykami, co nie 
by o prawd . Wybrn  z dylematu, dopuszczaj c Ij ina do ostatniej fazy swych 
poufnych rozmów z Yuanem i wraz z nim zmuszaj c Mand urów do kapitulacji. 
Dalsze wypadki mia y by  kontrolowane, jak pisa , przez Angli  i Japoni , jedyne 
spo ród wszystkich mocarstw, z którymi rewolucja si  liczy (nigdy nasza przewa-
ga w Chinach nie by a bardziej dominuj ca ni  obecnie)51. Rz d w Tokio � cho  
dalej wierz cy w monarchi  konstytucyjn  � zawiadomi  zaraz Amerykanów, e 
dwa rz dy, japo ski i brytyjski, wspólnie udzielaj  stronom walcz cym wsparcia 
w negocjacjach52. W Londynie zapami tano wszak e, i  jedyny sprzymierzeniec 
dostrzega  w wojnie domowej, zagra aj cej wp ywom brytyjskim w Chinach, szan-
s  na zdobycie wp ywów w rozbitym Pa stwie rodka. Sir Conyngham Greene, 
który w 1913 r. zosta  ambasadorem w Tokio, wspomina  w 1920 r., e w dniach 
rewolucji celem Brytyjczyków by o doj cie do ostatecznego porozumienia z Japo-
ni  gwarantuj cego zabezpieczenie naszych interesów w jej zakulisowych wypa-
dach przeciwko powszechnie akceptowanej polityce równych dla wszystkich szans 
i �otwartych drzwi� w Chinach53.

Waszyngton, którego przedstawiciele w Chinach, upo ledzeni przez niezna-
jomo  j zyka mieszka ców, zredukowani byli do roli obserwatorów, próbowa  
tymczasem zdoby  informacje o wypadkach, kieruj c pytania do Londynu i To-
kio. Minister Grey zaprosi  uprzejmie Waszyngton do wspó dzia ania w negocja-
cjach, dodaj c jednak e (co, mimo ca ej kurtuazji, mia o o mieszaj cy charak-
ter), e pose  USA w Pekinie, William J. Calhoun, zd y  ju  podpisa  komunikat 
o poparciu mocarstw dla negocjacji pokojowych, który 20 grudnia Jordan i Ij in 
podsun li swym ameryka skim, francuskim, niemieckim i rosyjskim kolegom54.

51 Morrison do D. D. Brahama, 29 XII 1911, ibidem, s. 682 i 684.
52 Japo ski chargé d�affaires do sekretarza stanu Knoxa, b.d., ale przekazane 21 XII 1911, FRUS 

1912, s. 58.
53 Cyt. za: Ian H. Nish, Alliance in Decline. A Study in Anglo-Japanese Relations 1908�23, The 

Athlone Press, London 1972, s. 103.
54 Knox do japo skiego chargé d�affaires i ambasadora USA w Londynie Reida, 21 XII 1911, 

FRUS 1912, s. 57�58; odpowied  podsekretarza stanu w Foreign Of ce, sir Waltera Langleya i sa-
mego Greya za czona w depeszach Reida do Knoxa z 23 i 27 XII 1911, ibidem, s. 59�60.



W trakcie negocjacji i wymiany korespondencji, 25 grudnia, Sun Yat-sen wyl -
dowa  wreszcie w Szanghaju. 29 grudnia przedstawiciele zrewolucjonizowanych 
prowincji, uznawszy si  za organ ustawodawczy, obrali go tymczasowym prezy-
dentem, z terminem urz dowania od Nowego Roku (Republika przyj a kalendarz 
gregoria ski). Tym jednostronnym aktem szef rewolucjonistów zamierza  wzmoc-
ni  sw  pozycj  podczas negocjacji, stanowisko za  (z góry uznawane za tymcza-
sowe) wymieni  na konkretne ust pstwa ze strony Yuan Shikaia. Oczekiwa  zgody 
na wprowadzenie republiki, przyj cia konstytucji, której zr by w a nie opracowy-
wano i ustanowienia stolicy nie w Pekinie, lecz Nankinie, dawnej siedzibie przed-
mand urskiej dynastii Ming.

Wed ug Brytyjczyków Sun Yat-sen wywar  jak dot d korzystne wra enie, 
zreszt , zdaniem swej biografki nigdy nie by  bardziej godny podziwu, je li cho-
dzi o osobowo  i charakter, ni  w okresie powodzenia rewolucji55. Poddani JKM 
uznawali go wszak e za osob  wyobcowan  z realiów � w rzeczy samej Chin nie 
ogl da  od 15 lat � a ponadto maj c  niepokoj ce powi zania z Japoni . Ich zda-
niem by o rzecz  beznadziejn  oczekiwa , e przywódca taki jak Sun Yat-sen, który 
nic nie wie o Chinach, lub Li Yuanhong [wówczas wiceprezydent � J. P.], bez po-
zycji poza w asn  prowincj , móg by, zostawszy prezydentem Republiki, pozyska  
dla niej szybko uznanie obcych mocarstw. [�] Tylko Yuan Shikai móg by zyska  
zaufanie mocarstw, skoro dowiód  zdolno ci administracyjnych wi kszych ni  ja-
kikolwiek inny wspó czesny m  stanu56. Jednak e strona brytyjska niemal od po-
cz tku dopuszcza a, a bardzo pr dko i zacz a popiera , absurdalne w oczach in-
nych mocarstw, rozwi zanie republika skie. Czyni a to w trafnym przekonaniu, 
e d ugoletnie rz dy cesarzowej-wdowy Cixi, a nast pnie korupcja czasów regen-

cji kompletnie zdyskredytowa y Qingów, inna za  dynastia nie wchodzi w gr . 
Nie pok ada bym nadziei w rezultatach [negocjacji � J. P.] � pisa  12 grudnia sir 
Charles Addis, brytyjski przedstawiciel w konsorcjum mocarstw w Chinach � je li 
warunkiem porozumienia uczyni si  utrzymanie, nawet w ladowej formie, dworu 
mand urskiego. Jakkolwiek by nie ograniczono jego w adzy, zawsze b dzie ogni-

55 Morrison do Brahama, 5 I 1912, [w:] Lo Hui-min (ed.), The Correspondence�, op. cit., s. 689 
(�favourable impression�); Lyon Sharman, Sun Yat-sen. His Life and Meaning. A Critical Biograp-
hy, Stanford University Press, Stanford Calif. 1968 [I wyd. 1934], s. 132.

56 Morrison do Brahama, 29 XII 1911, [w:] Lo Hui-min (ed.), The Correspondence�, op., cit., 
s. 685; powi zania Suna z Japoni : s. 739 (list z 16 II 1912). Obaw Brytyjczyków nie rozproszy  
fakt, e Sunowi nie towarzyszy  ani jeden Japo czyk, a tylko ameryka ski przyjaciel i samozwa -
czy genera , Homer Lea.



skiem intryg i niestabilno ci. Nie mo emy budowa  na tej przegni ej opoce57. By a 
to odpowied  na stanowisko Japonii, nadal utrzymuj cej, i  najlepszym rozwi -
zaniem dla Chin jest ustanowienie rz du konstytucyjnego pod nominaln  kontro-
l  dworu mand urskiego58. Sk ania y si  ku temu mocarstwa, zw aszcza Rosja59, 
a nawet republika skie Stany Zjednoczone60. Osobliwo ci  obecnych k opotów � 
pisa  w styczniu Morrison do by ego pos a USA w Pekinie, Williama Rockhilla � 
jest to, e wi kszo  Anglików w Chinach popiera rewolucjonistów, podczas gdy 
wi kszo  Amerykanów kontynuacj  rz du monarchicznego, naturalnie � zrefor-
mowanego61. Pó niejsi historycy podpisali si  pod t  opini . Szybko sta o si  dla 
wszystkich oczywiste, e rola Wielkiej Brytanii oka e si  decyduj ca. [�] Cho  
Brytyjczycy nie interweniowali w sposób bezpo redni, jest jasne, i  je li komu  po-
magali, nawet przypadkiem, to rewolucjonistom62.

Zimowe negocjacje mi dzy w adzami rewolucyjnymi a Yuan Shikaiem star-
sza historiogra a sprowadza a ch tnie do oszukania bezbronnego w swym idea-
lizmie Sun Yat-sena przez per dnie cynicznego dysponenta si y zbrojnej63. Rze-
czywisto  by a bardziej skomplikowana. Cho  spo ród czternastu zbuntowanych 
prowincji tymczasowy prezydent liczy  móg  bez zastrze e  tylko na trzy (Jiang-
su, Anhui i Guangdong), jego atutem by a pó milionowa armia, g ówna � jak su-

57 Addis do Morrisona, 12 XII 1911, [w:] Lo Hui-min (ed.), The Correspondence�, op. cit., 
s. 680. Warto przypomnie , e jeszcze w dobie powstania Yihetuanów w a nie Brytyjczycy propo-
nowali zast pi  zdyskredytowanych Mand urów jednym z potomków Konfucjusza.

58 Memorandum rz du japo skiego z 5 XII 1911 r., cyt. za: M. Ikei, Japan�s Response�, op. cit., 
s. 221�222; por. te : D. Keene, Emperor of Japan�, op. cit., s. 696�697.

59 Pose  USA w Petersburgu Curtis Guild donosi  13 III 1912 r., e rz d rosyjski jest g boko 
niech tny otwieraj cej si  przed Chinami szansie i wierzy w  asko Rz du Tymczasowego. Zaraz na-
st powa o podanie przyczyny: U yte b d  wszystkie dost pne rodki by zapobiec powstaniu silnej 
pot gi wojskowej na granicy rosyjskiej czy te  budowie linii kolejowych mog cych pos u y  przeciw 
Rosji w czasie wojny (FRUS 1912, s. 75).

60 Pose  w Pekinie Calhoun pisa  wówczas o Sun Yat-senie: jakikolwiek móg by by  jego charak-
ter i zdolno ci, nie jest tu uwa any za odpowiedniego cz owieka. Urodzi  si  na wybrze u. Kszta ci  
si  i wi kszo  ycia sp dzi  za granic . Nie wie nic o wn trzu Chin, o yciu, charakterze, tradycjach 
i obyczajach Chi czyków (Calhoun do sekretarza stanu, 16 I 1912, FRUS 1912, s. 62).

61 Cyt. za: C. Pearl, Morrison of Peking�, op. cit., s. 242 (brak daty dziennej listu). William 
Woodwille Rockhill (1854�1914), pose  w Pekinie w latach 1905�1909, by  bodaj e jedynym ów-
czesnym dyplomat  ameryka skim posiadaj cym kwali kacje potrzebne do misji w Chinach, które 
wszak e opu ci  na dwa lata przed rewolucj . Zob.: J. Polit, Dyplomacja�, op. cit., s. 34.

62 Michael Gasster, The Republican Revolutionary Movement [w:] John K. Fairbank, Kwang-
ching Liu, The Cambridge History of China, Vol. 11, Late Ch�ing, 1800�1911, Part 2, Cambridge 
University Press, Cambridge 1980, s. 531.

63 Arnold C. Brackman, The Last Emperor, Charles Scribner�s Sons, New York 1975, s. 59�
�60; J. Ch�en, Yuan Shih-k�ai�, op. cit., s. 124�137; Witold Rodzi ski, Historia Chin, Ossolineum, 
Wroc aw 1992, s. 556�560.



geruj  ostatnie badania � d wignia radykalnych przemian64. Tymczasem podleg a 
Yuanowi Armia Beiyang, aczkolwiek (jak na Chiny) doborowa, by a niezbyt licz-
na. W dodatku (wbrew obiegowej opinii) wcale nie by a pos usznym narz dziem 
w jego d oni. Yuan móg  liczy  na wi kszo  generalicji, której 47 przedstawicie-
li w odpowiednio zainspirowanej depeszy za da o 27 stycznia abdykacji ma o-
letniego cesarza Puyi. Znaczna cz  kadry o cerskiej � prawie po owa wed ug 
niektórych szacunków � szkolona by a jednak nie w stworzonej przez Yuana Aka-
demii Wojskowej Beiyang, ale w Japonii lub w uczelniach wojskowych na po u-
dniu. Ich lojalno  wobec premiera by a nik a, wi ksza za to podatno  na wro-
g  mu inspiracj  z Tokio. Zwykli szeregowcy, pochodz cy z poboru (ewenement 
w ówczesnych Chinach), nie ywili najmniejszej lojalno ci wobec wodza, porzu-
caj c szeregi znacznie cz ciej ni  rewolucyjni ochotnicy65. Wed ug ocen brytyj-
skich, w spokojnym politycznie roku 1905 zdezerterowa o 15% o nierzy Armii 
Beiyang, cho  pojmanych zbiegów na miejscu cinano66. W tej sytuacji zrewolu-
cjonizowane Po udnie nie jawi o si  wcale jako atwa o ara Yuana, ale partner, 
którego nale a o pozyska . Co wi cej, elekcja Suna, dokonana w czasie rozmów 
nieprzes dzaj cych jeszcze o charakterze przysz ego ustroju (uczyni  to mia o za-
powiadane Zgromadzenie Narodowe), traktowana by  mog a jako jednostronny 
i wyzywaj cy akt nielojalno ci ze strony partnera. Ewentualna dalsza konfronta-
cja zapowiada a si  na d ug  i o niepewnym wyniku. Nic dziwnego, e Brytyjczy-
cy (wspierani, cho  platonicznie, przez wi kszo  mocarstw) d yli do szybkiego 
wypracowania rozwi zania politycznego.

O cjalny akt abdykacji nieletniego cesarza Puyi odczytany zosta  przez ostatni  
regentk  Longyu (wdow  po poprzednim imperatorze Guangxu) 12 lutego. Cztery 
dni pó niej premier Yuan Shikai pozby  si  warkocza, symbolizuj cego podda -
stwo wobec Mand urów; odci  go osobi cie admira  Cai Tinggan. W mi dzycza-
sie Sun Yat-sen, przyk adnie wype niaj c warunki porozumienia, zrzek  si  w a-

64 E.S.K. Fung [Feng Zhaoji], The Military Dimension of the Chinese Revolution. The New Army 
and its Role in the Revolution of 1911, University of British Columbia Press, Vancouver 1980. Fung 
podkre la, e o powodzeniu rewolucji zadecydowa o poparcie armii i prowincjonalnych zgromadze , 
wspó pracuj cych z polityczn  koalicj  kadry o cerskiej i lokalnych elit.

65 Stephen R. MacKinnon, The Peiyang Army: Yuan Shih-k�ai and the Origins of the Chine-
se Warlordism, �Journal of Asian Studies� 1973, Vol. 32, No. 3, s. 414�423; Jerome Ch�en, De -
ning Chinese Warlords and their Factions, �Bulletin of the School of Oriental and African Stud-
ies� 1968, Vol. 31 (London), s. 589�600 (ró nice mi dzy o cerami wykszta conymi w chi skiej 
Akademii Baoding i w Japonii). Znaczna cz  o cerów z japo sk  edukacj  sprzyja a rewolucjo-
nistom, ale chyba aden Yuanowi. 

66 Intelligence Diary for Period Ending 11 August 1906, FO 17/1656; The Lu-chun, raport atta-
ché George�a Pereiry, za cznik w depeszy Jordana z 15 X 1906, NA, FO 371/41 [nazw  Lu-chun 
(w pinyinie Lüjun � Zielone Wojsko) okre lano doborowe si y, których elit  by a sze ciodywizyjna 
Armia Beiyang]; tak e: S. R. MacKinnon, The Peiyang Army�, op. cit., s. 419.



dzy na rzecz Yuana, a skupiony przy nim tymczasowy parlament jednomy lnie 
zatwierdzi  to posuni cie67.

Zadowoleni Brytyjczycy uznali, e obecnie prawdopodobnie jedynym niepomy l-
nym faktem jest japo ska opozycja wobec Yuan Shikaia68. Tokio rzeczywi cie stara o 
si  zapobiec triumfowi znienawidzonego cz owieka. S u y  temu mia y wcze niej-
sze, zakulisowe negocjacje z Sun Yat-senem, którego przybycie umo liwi o wreszcie 
dobry kontakt z obozem rewolucyjnym. Celem rozmów by o uzyskanie rozleg ych 
przywilejów ekonomicznych w zamian za po yczki i dostawy broni. W styczniu i lu-
tym Yokohama Specie Bank na polecenie premiera Saionjiego przekaza  rzeczywi-
cie rz dowi Suna trzy mln jenów. Jednocze nie koncerny Mitsui i Okura podpisa y 

wst pne umowy na wspóln  z Chi czykami eksploatacj  kopal  w gla i rudy w do-
linie Jangcy jako ród a surowców dla japo skich stalowni Yawata69. Wszystkie te 
nadzieje zgasi  zwyci ski Yuan Shikai, przekre laj c te  snute przez armi  cesarsk  
rachuby na oderwanie od Chin Mand urii, która � zachowuj c nominalne zwi zki 
z Pa stwem rodka � mia aby sta  si  japo skim lub japo sko-rosyjskim protek-
toratem. Fiasko tych planów � od o onych na pó niej � wzmog o tylko nienawi  
Tokio do Yuana. Zaalarmowa y one te  Londyn, uwa aj cy dolin  Jangcy za swo-
j  wy czn  domen .

Nowy prezydent Yuan Shikai niezb dne pieni dze mia  uzyska  nie drog  za-
kulisowych machinacji, lecz w pe nym blasku  eszy � za po rednictwem swych 
brytyjskich przyjació . 27 kwietnia 1913 r. konsorcjum pi ciu mocarstw (wycofa-
y si  USA) udzieli o Chinom tzw. po yczki reorganizacyjnej, opiewaj cej na 25 

mln funtów i p atnej przez 47 lat. Zagwarantowana by a na rz dowym monopolu 
solnym, którym zarz dza  Brytyjczyk Richard Dane70. Sta o si  to tu  po otwarciu 
parlamentu wy onionego w wolnych wyborach � do dzi  dnia jedynych (nie licz c 
Tajwanu) w dziejach Chin. W ich rezultacie w sierpniu 1913 r. czo owe mocarstwa, 
zwlekaj ce a  do tej pory, o cjalnie uzna y Republik  Chi sk 71.

67 E. P. Young, Yuan Shih-k�ai Rise to the Presidency, op. cit., s. 436�437; J. Ch�en, Yuan Shih-
-k�ai�, op. cit., s. 134�135; Li Chien-nung, The Political History�, op. cit., s. 260�267.

68 Telegram przedstawicieli Hongkong and Shanghai Bank w Szanghaju, 16 II 1912, cyt. w: Lo 
Hui-min (ed.), The Correspondence�, op. cit., s. 737. ród em informacji bankowców by  konsul 
generalny Fraser.

69 Marius E. Jansen, The Japanese and Sun Yat-sen, Cambridge Mass. 1954, s. 145�148 i 161�
�166; idem: Yawata, Haynehping and the Twenty One Demands, �Paci c Historical Review� 1954, 
Vol. 23, s. 38�42.

70 W. Rojek, Ekspansja mocarstw w Chinach�, op. cit., s. 120�129; J. Ch�en, Yuan Shih-k�ai�, 
op. cit., s. 155�159; Li Chien-nung, The Political History�, op. cit., s. 288�290.

71 Chi skie ministerstwo spraw zagranicznych do chargé d�affaires USA, 7 X 1913 (informacja 
o uznaniu Republiki przez rz dy Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Rosji, Danii, Francji, Portugalii, Japo-
nii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austro-W gier, W och i Niemiec); gratulacje prezydenta Wilsona 
dla Yuan Shikaia, 9 X 1913, FRUS 1913, Washington 1920, s. 132�133.



Obalenie licz cej tysi clecia monarchii w wyniku stosunkowo krótkich i nie-
krwawych walk, zako czonych swoistym kompromisem wynegocjowanym przy 
udziale mocarstw, wspó cze ni uznawali nieledwie za cud. Wra enie pot gowa a 
pami  o ostatniej próbie obalenia dynastii podczas powstania Tajpingów (1851�
�1864), która, acz nieudana, poch on a miliony o ar. Celem wszystkich stron 
� rewolucjonistów, Yuana, Brytyjczyków, a mo e i Mand urów � by o jak naj-
szybsze zako czenie wojny domowej, s usznie postrzeganej jako najwi ksze za-
gro enie. Pó niejsze, z o liwe komentarze uznawa y ch tnie, e po wi cenie to 
przynios o  asko. Wojna domowa � i to jaka! � wybuch a bowiem i tak, za  re-
wolucji uda o si  osi gn  jej dora ny cel, ale zawiod a je li chodzi o polityczne 
reformy, konieczne do dokonania republika skiego dzie a72. Jest to wszak e s d 
niezmiernie powierzchowny. Yuan Shikai naturalnie nie zapewni  Chinom demo-
kratycznego rz du (i nigdy nie mia  takiego zamiaru). Niemniej � abstrahuj c od 
szczególnego przypadku Tajwanu � planów takich nie ywi  aden z jego nast p-
ców na kontynencie, a  po dzie  dzisiejszy. Jest wszak e faktem, i  re im Yuana 
wdra a  modernizacj  kraju, kontynuuj c reformowanie szkolnictwa, administra-
cji oraz armii73. Dopiero niemaj cy adnego zwi zku z Chinami wybuch I wojny 
wiatowej, wi cy r ce brytyjskim protektorom Yuana, umo liwi  Japo czykom 

przeprowadzenie perfekcyjnej operacji obalenia dyktatora r kami zbuntowanych 
genera ów, z nik ym tylko (acz arliwym) udzia em sunyatsenowskiej opozycji. 
Celem Tokio by o nie tylko usuniecie znienawidzonego polityka, lecz i ustano-
wienie japo skiej hegemonii (ky  seiryo-ku) w Chinach drog  zniszczenia ich jed-
no ci i stabilno ci74. Wypadki te sta y si  jedn  z wa niejszych przyczyn atro i 
sojuszu brytyjsko-japo skiego. Nasza polityka w Chinach faktycznie nie jest to -
sama z polityk  japo sk  � komunikowa o ju  po rozpadzie tego aliansu Foreign 
Of ce. � My pragniemy widzie  Chiny zjednoczone i kwitn ce oraz nabywaj ce 
maksymaln  ilo  brytyjskich towarów wysokiej jako ci; Japonia nie pragnie zbyt 
zjednoczonych oraz zbyt kwitn cych Chin75. A dalej: Je li ta diagnoza jest s usz-
na, nigdy nie mo emy oczekiwa  szczerej wspó pracy Japonii w realizacji polity-

72 E.S.K. Fung [Feng Zhao yi], Revolution of 1911 [w:] David Pong (ed.), Encyclopedia of Mo-
dern China, Vol. 3, Detroit 2009, s. 273.

73 Na ten temat por.: E. Young, The Presidency of Yuan Shih-k�ai�, op. cit. Young jako niemal 
jedyny beznami tnie rozpatruje osi gni cia i pora ki Yuana, zamiast (jak inni biografowie) skupia  
si  na wadach jego charakteru.

74 Program rz du japo skiego przyj ty 16 III 1916 r., cyt. za: Kwanha Yim, Yuan Shih-k�ai and 
the Japanese, �Journal of Asian Studies� 1964, Vol. 24, No. 1, s. 70. O upadku Yuana i japo skiej 
w nim roli pisz  szeroko w pracy: Odwrót znad Pacy ku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wscho-
du, 1914�1922, wyd. Arcana, Kraków 1999, rozdz. IV. 

75 Far East. Japan. Papers Prepared for the Use of Chief of Staff In their 3rd Annual Review of 
Imperial Defense (1928), 23 VIII 1938, NA, CAB 3/17/899-B. 



ki, która ma na celu silne i zjednoczone Chiny � podsumowywa a Sekcja Daleko-
wschodnia Foreign Of ce76.

Krótka, lecz poci gaj ca za sob  kaskad  nast pstw chi ska rewolucja repub-
lika ska dowiod a, e dominuj ce w ród ekspertów wnioski o stabilno ci status 
quo w Pa stwie rodka mog  by  fa szywe i budowane na lotnym piasku. Ukaza-
a równie , e przeszczepienie europejskich wzorców na grunt chi ski to rozwi -

zanie co najmniej trudne i nie w ka dym wypadku szcz liwe.

76 Notatka Victora Wellesleya, szefa Sekcji Dalekowschodniej FO, NA, FO 405/255/F1123/7/10.


