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Rewolucja Xinhai (Xinhai Geming, ) 1911 r. by a z pewno ci  jednym 
z prze omowych wydarze  w dziejach Chin. Przede wszystkim po o y a ona kres 
politycznemu systemowi cesarstwa, opartemu na koncepcjach wywodz cych si  
jeszcze ze staro ytno ci. Trzeba jednak przyzna , e od 1905 r. przeprowadzano 
fundamentalne reformy polityczne w kierunku modelu monarchii konstytucyjnej 
i struktur zarz dzania opartych na wzorcach zachodnich. Rewolucja mia a bardzo 
przyspieszy  te przemiany. Zamiast rodzimego systemu utrwalonego przez tysi c-
lecia � z rozmaitymi mody kacjami przyjmowanego równie  przez kraje o cienne 
� rewolucjoni ci chi scy proklamowali jedn  z pierwszych w Azji republik i je-
dyn , która przetrwa a1. Próbowali oni wprowadzi  demokratyczny ustrój repub-
lika ski oparty na zasadach, ideach oraz instytucjach zachodnich, które usi owali 
upowszechnia  i tworzy . Jednak pa stwo chi skie nie przetrwa o tego ekspery-
mentu, rozpad o si  i pogr y o w chaosie na wiele dziesi cioleci. 

W istocie dopiero proklamowanie ChRL w 1949 r. przez Mao Zedonga ( , 
1898�1976) oznacza o pocz tek odbudowy pa stwa chi skiego i porz dku spo ecz-
nego. Jednak prawdziwym dziedzicem Rewolucji Xinhai okaza a si  ekipa Deng 
Xiaopinga ( , 1904�1997), gdy  dopiero dzia acze z jego nurtu reform pod-
j li idee tej rewolucji oraz g ówne zadania postawione przez Sun Yat-sena (

1 Pierwsz  trwa  republik  w Azji sta y si  Filipiny (od stycznia 1899), a jeszcze wcze niej ist-
nia a Republika Lanfang na Kalimantanie (1777�1884). Na krótko próbowano te  og osi  repub-
lik  Tajwan, kiedy zajmowa a go Japonia po wygranej wojnie z Chinami (1894�1895). Redakcja.



, 1866�1925)2, pierwszego prezydenta republiki, ponad sze dziesi t lat wcze -
niej. Zgodnie z koncepcjami Suna postawili oni sobie cele narodowe, a nie ideo-
logiczno-rewolucyjne, jak Mao, i mobilizowali dla nich wysi ki spo eczne w du-
chu solidaryzmu narodowego, a nie walk klasowych, jak to wcze niej promowa  
za o yciel ChRL. Na plan pierwszy wysun li rozwój gospodarczy, z po o eniem 
ogromnego nacisku na zbudowanie nowoczesnej infrastruktury, co ju  przed dzie-
si cioleciami planowa  Sun Yat-sen. Przej to równie  podstawowe idee Suna ta-
kie jak: �odm odzenie Chin� (zhenxing Zhonghua )3 z odwo ywaniem 

2 Sun Yat-sen jest form  jego imienia, pod którym jest on znany na Zachodzie. Sun ( ) to na-
zwisko rodowe (w Chinach i innych krajach regionu stawiane tradycyjnie na pierwszym miejscu). 
Yat-sen � to przybli ony zapis wymowy jego �pseudonimu� albo �imienia przybranego� (hao ) 
w transkrypcji pinyin Yixian ( ) � Pustelnik. U ywa  go w m odo ci, ucz c si  w Hongkongu. 
W Chinach, b d c dzia aczem politycznym, u ywa  dwu innych imion. Pierwszym by o Wen ( ) � 
Kulturalny, Wykszta cony, które by o jego �imieniem publicznym� (ming ), tradycyjnie dawanym 
ch opcu przez nauczyciela, kiedy rozpoczyna  on ycie szkolne. W dzia alno ci politycznej pos ugi-
wa  si  natomiast pseudonimem Zhongshan ( ) � Góra rodka czy Góra Centralna. Jest to jed-
no z popularnych nazwisk japo skich czytanych tam jako Nakayama. Podpisa  si  tak kiedy  przy 
meldowaniu w hotelu w Japonii, chc c ukry  swoj  prawdziw  to samo , a skojarzy  si  to mog o 
ze wspomnianym na pocz tku pseudonimem chi skim Yixian, który po kanto sku ma podobn  wy-
mow . A pó niej imienia Zhongshan u ywa  jako rodzaju o cjalnego imienia chi skiego. Natomiast 
jego imieniem u ywanym w stosunkach wewn trzklanowych (zi ) by o Deming ( ) � Ja nie-
j cy Cnotami, ale nie pos ugiwa  si  nim w yciu publicznym. Przyj wszy w Hongkongu chrze ci-
ja stwo (baptyzm), wybra  sobie przy chrzcie imi  Rixin ( ) � Codziennie Doskonal cy si , jed-
nak pó niej go nie u ywa . 

3 Termin zhenxing, t umaczony zazwyczaj na j zyk angielski jako rejuvenation, jest bardzo wie-
loznaczny i mo e by  rozumiany rozmaicie, np. jako �doprowadzi  do rozkwitu�, �nada  dynami-
k �, �szybko rozwija �, �o ywi �, �odm odzi �, �poruszy  (kogo )�, a kojarzy si  z podnoszeniem 
si , wzlatywaniem w gór . Jak zwykle, wszystkie te znaczenia nak adaj  si  na siebie, tworz c jed-
no obszerne pole znaczeniowe. Termin drugi tak e wymaga obja nie , gdy  nasz termin �Chiny� po 
chi sku wyra any jest rozmaicie, z odmiennymi nieco znaczeniami. Zhong znaczy � rodek� i odnosi 
si  oczywi cie do Krainy czy Pa stwa rodka. Hua natomiast znaczy �kwiaty�, �rozkwita �, w sen-
sie bardziej metaforycznym �wielobarwny�, �kwiecisty�, �zdobny� i jest tak e synonimem chi sko ci 
w sensie przede wszystkim kulturowym, ewentualnie kulturowo-etnicznym, nie pa stwowym. Ter-
min wywodzi si  jeszcze z czasów archaicznych, kiedy to przeciwstawiano chi sk  �zdobno � we 
wszystkim �prostactwu� barbarzy ców. Chodzi o o wydobycie starych, licz cych tysi ce lat, Chin ze 
stagnacji, nadanie im nowej dynamiki rozwojowej i doprowadzenie do rozkwitu, przy czym akcent 
po o ony jest na Chiny w sensie kulturowym. To przeciwstawienie jest bardzo wyra ne u Suna. Zob.: 
Sun Zhongshan ( ), San min zhuyi ( ) [Trzy zasady ludu] [w:] Sun Zhongshan xuanji 
( ) [Pisma wybrane Sun Yat-sena],Vol. 2, Renmin Chubanshe, Beijing 1956, s. 591. Zo-
bacz skrócon  wersj  o cjalnego t umaczenia: Sun Yat-sen, The Three Principles of the People, San 
Min Chu I, Government Information Of ce, Taipei, ROC, 1990, s. 3 (The Principle of Nationalism, 
Lecture One). Pierwsza organizacja patriotyczna, któr  za o y  na Hawajach w 1894 r. nazywa a si  
w a nie Zwi zkiem Odm odzenia Chin (Zhenxinghui, ). Zobacz tekst deklaracji programo-
wej tej organizacji: Xinzhonghui xuanyan ( ) [Deklaracja Zwi zku Odm odzenia Chin] 
[w:] Sun Zhongshan xuanji�, op. cit., t. 1, s. 19�20.



do tradycji konfucja skich, ponownym zjednoczeniem wszystkich ziem chi skich 
niegdy  zagarni tych przez wielkie mocarstwa i na nowo zapewnieniem krajowi 
rozkwitu. Sun uwa a , e Chi czycy wyj tkowo mi uj  pokój i harmoni , zatem 
zaleca  dbanie o nie w kraju i poza nim. Przej to równie  w zasadzie jego g ówne 
koncepcje w a ciwego miejsca Chin w wiecie: kraj mia  sta  si  � wed ug Suna 
� jednym z wielkich mocarstw, by przywraca  w stosunkach mi dzynarodowych 
zasady sprawiedliwo ci i wspó pracy, broni  narodów uci nionych i wspomaga  
biedne oraz s abe, przeciwstawiaj c si  polityce mocarstw kolonialnych prowa-
dz cych polityk  agresji i ucisku wobec s abszych narodów. W tym widzia  misj  
moraln  odrodzonych Chin. On tak e wskazywa , e z Zachodu Chiny powinny 
przyswoi  sobie przede wszystkim zdobycze nauki i technik , gdy  tego ojczy nie 
brakuje, natomiast musz  by  bardzo ostro ne w zapo yczaniu  lozo i politycz-
nej, maj c w tej dziedzinie w asne, bogate dziedzictwo, przewy szaj ce Zachód4. 
Nawi zywali do tego dziedzictwa Suna wyra nie prezydenci ChRL Jiang Zemin 
oraz Hu Jintao, i nie by y to odniesienia czysto retoryczne5.

Porewolucyjny d ugotrwa y kryzys pa stwa powodowa , rzecz jasna, rozmai-
te kontrowersje wokó  Rewolucji Xinhai . Rozpocz y si  one niemal natychmiast 
po jej wyga ni ciu � w ród samych dzia aczy rewolucyjnych, jak równie  mi -
dzy ró nymi si ami politycznymi Chin. W istocie gor ce dysputy zacz y si  na-
wet jeszcze przed rewolucj , zw aszcza w ród emigracji chi skiej w Japonii, gdzie 
mie ci y si  jej g ówne centra i gdzie przebywali (lub przyje d ali) najwybitniejsi 
dzia acze. Idee rewolucyjnego ustanowienia republiki, g oszone przez Lig  Zwi z-
kow  � Tongmenghui ( ) � za o on  przez Sun Yat-sena w 1905 r. oraz jej 
organ �Gazet  Ludow � (�Minbao�, ), przeciwstawiano popularnym kon-
cepcjom przewiduj cym zachowanie monarchii. Stowarzyszenie Obrony Cesarza 
(Baohuanghui, ) Kang Youweia ( , 1858�1927) propagowa o has a 

4 Zob. np.: Sun Zhongshan, San min zhuyi, op. cit., s. 629�637. O cjalne, skrócone t umaczenie: 
Sun Yat-sen, The Three Principles�, op. cit., s. 23�27 (Nationalism, Lecture Four). Zobacz tak e 
omówienie jego koncepcji: Wang Sheng, The Thought of Dr. Sun Yat-sen, Li Ming Culture Enter-
prise Co., Taipei 1983, s. 156�163.

5 Zob. np. referat Jiang Zemina na XV zje dzie KPCh: Hold High the Great Banner of Deng 
Xiaoping Theory for an All-round Advancement of the Cause of Building Socialism with Chinese Cha-
racteristics� into the 21st Century, Report Delivered at the 15th National Congress of the Communist 
Party of China, September 12, 1997 (cz. I, VI, IX). Tekst dost pny na portalu Beijingreview.com.cn 
<http://www.bjreview.com.cn/document/txt/2011-03/25/con tent_363499.htm> [wej cie 12 grudnia 
2010]. Zobacz tak e przemówienie Hu Jintao: Hu Praises Dr. Sun Yat-sen at 140th Birth Anniversa-
ry, Xinhua, 12 listopada 2006. Omówienie koncepcji Hu Jintao: Roman Malek, Hexie shehui: Nowa 
utopia? Budowa harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa chi skiego oraz rola religii, �Azja-Pacy-
 k� 2008, t. 11, s. 201�208. Zobacz tak e omówienie zasad obecnej chi skiej polityki zagranicznej 
z chi skiego punktu widzenia: Yan Xuetong, The Rise of China in Chinese Eyes, �Journal of Con-
temporary China� 2001, Vol. 10, s. 33�39.



odnowienia monarchii, na wzór Japonii, z nadaniem jej charakteru konstytucyjne-
go. Ten wybitny my liciel i dzia acz lansowa  te  ide  przyj cia w Chinach zre-
interpretowanego konfucjanizmu jako religii pa stwowej, podobnie jak pa stwa 
zachodnie przyjmuj  chrze cija stwo. Podobn  reformatorsk , a nie rewolucyjn , 
opcj  przyj  ju  wcze niej Liang Qichao ( , 1873�1929) � chyba najwy-
bitniejszy my liciel polityczny Chin prze omu wieków � i zak adane przez niego 
organizacje, jak Towarzystwo Wiedzy Politycznej (Zhengwenshe, ) oraz 
wydawane przeze  pismo �Magazyn Odnowionego Ludu� (Xinmin Congshu, 

). G osi  on potrzeb  fundamentalnych przeobra e  spo ecznych, politycz-
nych i kulturowych, ale drog  reform. Przede wszystkim postulowa  konieczno  
duchowego odnowienia spo ecze stwa chi skiego i ukszta towania nowej men-
talno ci. To on wylansowa  koncepcj  wielonarodowych Chin � podstawow  dla 
republiki6 � a tak e has o Nowych Chin przyj te po proklamowaniu ChRL. By  
nawet poniek d ideowym inspiratorem �rewolucji kulturalnej� Mao, gdy  g osi , 
e dla zbudowania nowych Chin trzeba zburzy , usun , stare dziedzictwo, bo to 

jest zasada przyj ta na post powym Zachodzie, podczas gdy konserwatywni Chi -
czycy maj  sk onno  do zachowywania starych elementów mimo wprowadzania 
nowych, a to uniemo liwia prawdziw  odnow  kraju7. Na pismach tego my licie-
la wychowa o si  ca e pokolenie rówie ników Mao Zedonga.

Po rewolucji walki polityczne i ideowe mi dzy dzia aczami chi skimi by y nie 
mniej zaci te. Guomindang (GMD, , Partia Narodowa), partia Sun Yat-se-
na, która przej a dziedzictwo rewolucjonistów i na ich heroizmie budowa a sw  
legitymizacj  do rz dzenia krajem, naturalnie glory kowa a Rewolucj  Xinhai. 
Rocznic  tej rewolucji � 10 pa dziernika � uznano za wi to narodowe ( wi to 
Dwóch Dziesi tek). A Sun Yat-senowi jako przywódcy rewolucyjnemu i za o y-
cielowi odnowionego pa stwa nadano pompatyczny tytu  Ojca Narodu (dos ownie 
Ojca Pa stwa, guofu ). Tradycj  t  zachowano na Tajwanie, gdzie w 1949 r. 
schroni  si  rz d Guomindangu po przegranej wojnie domowej na kontynencie.

W latach 20. i 30. XX stulecia jedni chcieli przyspiesza  przemiany, dalej prowa-
dzi  rewolucj  i wyzwala  kraj od ucisku cudzoziemskiego, natomiast du a cz  
wp ywowych elit o nastawieniu konserwatywnym, a jeszcze bardziej lud, patrzy-
li na nast pstwa rewolucji z przera eniem. Pierwsze nieprzyjemne odczucia poja-
wi y si  zaraz po rewolucji, której wcale nie witano z entuzjazmem, poza stosun-
kowo w skimi kr gami patriotycznych elit zapatrzonych w Zachód i na jego wzór 

6 Szerzej zob. tekst J. Bayera w bie cym numerze. Redakcja.
7 Li Huaxing (ed.), Liang Qichao xuanji ( ) [Pisma wybrane Liang Qichao], Shang-

hai Renmin Chubanshe, Shanghai 1984, s. 241. Jego pogl dy i ich zmiany przedstawia wnikliwie: 
Joseph R. Levenson, Liang Ch�i-ch�ao and the Mind of Modern China, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 1953.



chc cych przeobrazi  Chiny. Nowe rewolucyjne w adze zarz dzi y na przyk ad, e 
wolni obywatele republiki powinni obci  warkocze narzucone w XVII w. przez 
Mand urów jako symbol podda stwa. A poniewa  obywatele si  do tego nie kwa-
pili, zw aszcza ch opi przez dwie cie pi dziesi t lat przyzwyczajani do noszenia 
warkoczy, ustawiono przy bramach miejskich fryzjerów, by obcinali je przymuso-
wo wszystkim wchodz cym do miasta8. W adze republiki, dzia aj c w duchu euro-
pejskiego O wiecenia, w imi  walki z zabobonami zniszczy y równie  du  cz  
tradycyjnych wi ty  chi skich albo przekszta ca y je w szko y, spichrze i inne 
obiekty u yteczno ci publicznej9. Ludno  jednak si  ba a, e obra one bóstwa 
mog  si  m ci , zsy aj c kl ski, które istotnie zacz y spada  na ró ne rejony kraju.

W okresie rozpadu pa stwa kraj grabi y armie rodzimych warlordów, a nawet 
zwykli bandyci. Katastrof  pog bia a trwaj ca nadal dominacja mocarstw zachod-
nich oraz Japonii, pospo u ze wspó pracuj cymi z nimi rodzimymi elitami bezli-
to nie rozkradaj cych Chiny. Kraj pogr a  si  w straszliwym kryzysie gospodar-
czo-spo ecznym. W dodatku nawiedza y go cz sto kl ski naturalne, a tysi ce ludzi 
umiera o z g odu. Przyrost ludno ci by  znikomy albo wr cz zmniejsza  si . W la-
tach porewolucyjnych miertelno  niemowl t mog a dochodzi  nawet do 400�500 
na 1000 ywych urodze 10, podczas gdy wspó cze nie nawet w najbiedniejszych 
i najbardziej zacofanych krajach jest ona kilkakrotnie mniejsza. Do tego do czy  
si  jeszcze bezprecedensowy kryzys kulturowy. Nast pi y rozpad i dyskredytacja 
dawnych tradycji, moralno ci i idea ów, które jedynie w pewnym stopniu by y za-
st powane przez nowe wzorce, idea y i obyczaje zapo yczane z Zachodu, upo-
wszechniaj ce si  g ównie w ród elit wielkomiejskich. Szok kulturowy, rozpad tra-
dycyjnych wi zi i demoralizacja dramatycznie pogarsza y warunki yciowe. Nic 
wi c dziwnego, e wielu ludzi wspomina o epok  cesarstwa jako �raj utracony�, 
a sami rewolucjoni ci spierali si , czy wygrali, czy przegrali.

Nawet przywódca rewolucji, Sun Yat-sen musia  przyzna : Kiedy przeanali-
zujemy nasze pierwsze wysi ki przeprowadzenia rewolucji w Chinach, zobaczymy, 

8 Ch opi, wierz c, e te nowe rozkazy s  �tymczasowe�, delegowali cz sto jednego czy kilku 
mieszka ców wsi, by dokonali sprzeda y i zakupów w mie cie dla wszystkich, w ten sposób tyl-
ko oni musieli si  podda  tej przykrej operacji, a inni przez lata po prostu nie chodzili do miasta.

9 Polityk  w adz republiki w tej sferze i nurty ideologiczne b d ce jej zapleczem przedstawia 
bardziej szczegó owo praca C. K. Yang, Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary So-
cial Functions of Religion and Some of Their Historical Factors, University of California Press, 
Berkeley 1961, s. 363�377.

10 Zob.: Zhang Kaimin, The Evolution of Modern Chinese Society from the Perspective of Po-
pulation Changes [w]: Frederic Wakeman, Wang Xi (eds.) China�s Quest for Modernization. A Hi-
storical Perspective, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley 1997, s. 55. 
Jak wskazuje badacz, pod koniec lat 20. i na pocz tku 30. miertelno  ta zmniejszy a si  jednak do 
poziomu 130�300 na 1000. 



e chcieli my uratowa  naród i kraj, podczas gdy rezultaty by y wr cz odwrotne: 
Chi czycy byli coraz bardziej ciemi eni, a kraj coraz bardziej nieszcz liwy11.

Jako jedyny istotny sukces wymienia  on zmian  nazwy pa stwa na Republik  
Chi sk , co jednak mia o niewielkie znaczenie dla wi kszo ci jego rodaków. Nic 
tedy dziwnego, e w Chinach wybucha y wci  nowe walki i kon ikty. Rewolu-
cjoni ci chcieli uwolni  kraj od �cudzoziemskich czortów�, a pot gi obce broni y 
swoich wp ywów i przywilejów. Ró ne opcje chi skie i lokalne grupy interesów 
walczy y tak e ze sob , nawet zbrojnie. Kluczowymi z perspektywy historycznej 
okaza y si  zmagania mi dzy Parti  Narodow , uformowan  przez rodowiska 
by ych rewolucjonistów odwo uj cych si  do heroicznego mitu swej rewolucji, 
a Komunistyczn  Parti  Chin lansuj c  now  rewolucj  spo eczno-gospodarcz .

Oprócz emocjonalnego pot piania rz dz cych i skarg na �nowe nieporz dki�, 
toczy y si  te  rozmaite spory w ród elit. Dotyczy y one g ównie sposobu przepro-
wadzania rewolucji i b dów przy niej pope nionych, a tak e nowych zada  i wy-
si ków potrzebnych, by wyprowadzi  kraj z kryzysu. Mimo tragicznej sytuacji, 
nie kwestionowano jednak zazwyczaj zasadno ci samego obalenia mand urskiej 
dynastii Qing (1644�1912). To, podobnie jak ustanowienie republiki, nie budzi o 
w tpliwo ci. Dlatego pó niej rewolucja by a aprobowana, cho  z ró nym entuzja-
zmem, niemal przez wszystkich, zw aszcza wtedy, gdy zacz to przywraca  w kraju 
pewien porz dek. Portrety Sun Yat-sena, jako jej przywódcy i budowniczego no-
woczesnych Chin, eksponowano przy o cjalnych okazjach przez dziesi ciolecia � 
w okresie republiki i w ChRL. Szanowali go równie  emigranci chi scy rozsiani po 
Azji, wieszaj c jego portreciki nawet w swoich sklepikach. Jest on zatem jednym 
z nielicznych przywódców nowo ytnych Chin szanowanych przez wszystkie stro-
ny na rozdartej przez d ugi czas ostrymi kon iktami chi skiej scenie politycznej.

R. Bin Wong, jeden z najbardziej oryginalnych wspó czesnych historyków chi -
skich, pracuj cy w Stanach Zjednoczonych, dla porównania rewolucyjnych prze-
mian na Zachodzie i w Chinach zestawi  Rewolucj  Xinhai z rewolucj  francusk  
1789 r. Próbowa  analizowa  najpierw rewolucj  chi sk  z perspektywy europej-
skiej, a nast pnie francusk  z perspektywy chi skiej, tak by uwolni  opis historycz-
nych przemian od europocentrycznych schematów. Pomys  okaza  si  ciekawszy 
ni  jego realizacja, ale z pewno ci  zwraca uwag  na kilka istotnych ró nic. Klu-
czowa pozostaje ocena bezpo rednich skutków odniesionych przez pa stwo. We 

11 Cyt. za: Lyon Sharman, Sun Yat-sen: His Life and Its Meaning, Stanford University Press, 
Stanford 1968 [wyd. 1 1934], s. 228.



Francji po kilku latach rewolucyjnego zam tu w adz  w pa stwie przej y nowe 
elity, za  spo ecze stwo zyska o nowe kana y instytucjonalne obrony rozmaitych 
interesów grupowych oraz wyra ania swoich pogl dów. Natomiast w Chinach po 
kilku latach s abn cych rz dów gen. Yuan Shikaia ( , 1859�1916) i po krót-
kim okresie utrzymywania si  w adz centralnych, cho by do pewnego stopnia tyl-
ko kieruj cych pa stwem (1912�1916), rozpad o si  ono na mniej czy bardziej au-
tonomiczne podmioty konkuruj ce, a nawet walcz ce ze sob . W ten sposób przez 
dziesi ciolecia mieli my w Chinach do czynienia � zdaniem Bing Wonga � ze zja-
wiskiem �suwerenno ci podzielonej� (multiple sovereignty) i segmentacji pa stwa, 
troch  przypominaj cej europejski system pluralizmu pa stw. Jedynie w okresie 
dziesi ciolecia 1927�1937 (tzw. dekady nanki skiej, gdy  tam przeniesiono stolic  
z Pekinu) Guomindang zdo a  przywróci  pewien system w adzy centralnej, cho  
by a to centralizacja bardziej nominalna ni  realna, a rzeczywisty wp yw w adz na 
liczne prowincje faktycznie zarz dzane przez dawnych militarystów by  bardzo 
ograniczony. Tak e wp yw w adz pa stwowych na ycie terenów wiejskich by  
niewielki, gdy  w adze te kontrolowa y g ównie miasta i wy sze szczeble apara-
tu. Dopiero proklamowanie ChRL przywróci o jedno  krajowi i kontrol  wszyst-
kich szczebli administracji12.

Dodajmy, e w 1931 r. komuni ci chi scy proklamowali w prowincji Jiangxi 
Chi sk  Republik  Sowieck  [Zhonghua Suwei�ai Gongheguo, 

]13, której nie uzna a nawet Moskwa, i ca y czas toczyli wojn  domow  
z GMD. Wielu lokalnych genera ów zarz dza o �swoimi prowincjami�, nie licz c 
si  z wol  rz du centralnego GMD. Tybet próbowa  si  oderwa , cho  jego przy-
wódcom zabrak o konsekwencji. W 1931 r. Japo czycy zaj li Mand uri  i prokla-
mowali tam swoje satelickie pa stwo. Tak wi c, nawet �guomindangowska dekada� 
wcale nie oznacza a realnego zjednoczenia kraju. Tak e po 1949 r. suwerenno  
by a do pewnego stopnia nadal podzielona, gdy  przecie  na Tajwanie funkcjo-
nowa y w adze Republiki Chi skiej. Do 1971 r. uznawane one by y przez ONZ 
za jedynego reprezentanta ca ych Chin i cieszy y si  uznaniem dyplomatycznym 
wi kszo ci pa stw, poza blokiem sowieckim i wyzwalaj cymi si  krajami Trzecie-
go wiata, uznaj cymi w adze w Pekinie. Pami ta  te  warto, e ChRL odzyska-
a Hongkong od W. Brytanii dopiero w 1997 r., a Makau od Portugalii � w 1999 r. 

Przywrócenie kontroli nad ca ym obszarem pa stwa okaza o si  zadaniem niezwy-

12 R. Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experien-
ce, Cornell University Press, Ithaca�London 1997, s. 253�271.

13 Tak jest ona nazywana w jej o cjalnych dokumentach i na piecz ciach rz dowych. Zobacz 
np. zbiór dokumentów tej republiki: Zhi you Suwei�ai nenggou qiu Zhongguo (

) [Tylko Sowiety mog  uratowa  Chiny], Zhonghua Suweiai Gongheguo Zhongyang Shixing 
Weiyuanhui, 1934.



kle trudnym, cho  proklamowanie ChRL zasadniczo zmieni o sytuacj . Powsta o 
pa stwo sprawuj ce efektywn  kontrol  na ca ym swoim terytorium a  do pozio-
mu wsi, co by o zjawiskiem zupe nie nowym, i by o to pa stwo w pe ni suwerenne.

Jeszcze wi ksze ró nice zdaniem Bin Wonga wyst puj  w sferze zamierze  
i oczekiwa . Zwraca on uwag , i  w Chinach po rewolucji mieszka cy rozrasta-
j cych si  miast dali, by pa stwo sprawowa o bardziej efektywn  kontrol  nad 
swoim terytorium i lepiej broni o narodowych interesów, przeciwstawiaj c si  
obcym mocarstwom. Wo anie o �mocniejsze pa stwo� dotyczy o te  obszarów 
wiejskich potrzebuj cych rozwi zania licznych nabrzmia ych problemów. Fak-
tycznie pewien porz dek utrzymywa y tam ró ne si y lokalne: starszyzna klano-
wa, obszarnicy posiadaj cy swoje oddzia y zbrojne, tzw. stowarzyszenia tajemne 
przypominaj ce nieco w oskie ma e, grupy wr cz bandyckie albo te  rewolucyj-
ne zwi zki ch opskie. Jak s usznie stwierdza Wong, w ród Chi czyków nie zdo-
by o popularno ci has o �wolno ci, równo ci i braterstwa� i nie by o spo eczne-
go nacisku na wi ksz  sprawiedliwo  spo eczn , czyli na ograniczenie wyzysku. 
Postulaty uczestnictwa elit w yciu politycznym mia y jedynie ograniczone powo-
dzenie, a parlament ogólnochi ski, prze arty korupcj  i za atwianiem niemal wy-

cznie prywatnych interesów przez pos ów, szybko si  skompromitowa  i straci  
wszelkie znaczenie. Pewien dorobek stworzy y natomiast zgromadzenia prowin-
cjonalne. One jednak tak e do  szybko straci y wp ywy, gdy  wszyscy admini-
stratorzy, tak cywilni, jak wojskowi, zdecydowanie sprzeciwiali si  ograniczaniu 
ich w adzy przez jakiekolwiek cia a przedstawicielskie.

Wprawdzie rozwój parlamentaryzmu w porewolucyjnej Francji tak e bywa  � jak 
zauwa a Wong � ograniczany na rozmaite sposoby, to jednak zasz y tam fundamen-
talne przeobra enia polityczne i spo eczne, z now  koncepcj  narodu i obywateli, 
którzy stali si  wa nymi aktorami w yciu narodowym i w dyskusjach o demokra-
cji. W Chinach natomiast rewolucja nie przynios a podobnych przemian. Zwraca 
on uwag , e nacisk na awans �obywatela� wi za  si  we Francji z ogromn  rol  
przywilejów stanowych i dominacj  kleru w czasach wcze niejszych, podczas gdy 
w Chinach nie by o takiego uprzywilejowania (gdy  wi kszo  ludno ci w cesar-
stwie od staro ytno ci mia a swoisty status wolnych obywateli). 

W Chinach w okresie porewolucyjnym centraln  kwesti  by a kontrola terenów 
wiejskich, gdzie mieszka o ponad 80% ludno ci, i zaprowadzenie tam nowych po-
rz dków. Piln  potrzeb  by o tak e wdra anie polityki pa stwa maj cej na celu 
rozwój gospodarki rolnej oraz przemys owej, co zapewni oby popraw  bytu lud-
no ci i post p gospodarczy kraju. Warunkowa a to sytuacja i tradycyjnie du a rola 
pa stwa w Chinach w tym zakresie, podczas gdy we Francji tego typu aspiracje 
nie ujawnia y si . Najefektywniej w tej sferze dzia ali komuni ci chi scy, co osta-
tecznie przyczyni o si  do ich zwyci stwa. Kategorie, w jakich opisujemy rewo-



lucj  francusk , maj  wi c � zdaniem Wonga � niewielkie zastosowanie do rewo-
lucyjnych przemian w Chinach, które posz y innymi drogami14.

Do listy ró nic wskazanych przez Wonga (tu zreferowanej w skrócie) nale a-
oby doda  jeszcze trzy o zupe nie podstawowym znaczeniu. Po pierwsze, w Chi-

nach linie podzia ów politycznych nie by y zdominowane przez podzia y na pra-
wic  i lewic , obron  interesów klas posiadaj cych i klas pracuj cych czy stosunek 
do religii, lecz przez zupe nie inn  kwesti : dotyczy y b d  zachowania rodzimych 
tradycji, b d  przejmowania zupe nie obcej i fundamentalnie odmiennej cywilizacji 
zachodniej uto samianej z nowoczesno ci . Zazwyczaj konieczno  modernizacji 
kraju akceptowano, natomiast spierano si , co nale y zapo ycza  z Zachodu, jak 
i w jakim tempie, a co z dorobku rodzimego zachowywa , mody kowa , a nawet 
rozwija . Stosunek do tych spraw i rysowane wizje przysz o ci wyznacza y w du-
ym stopniu linie podzia ów politycznych. Generalnie rzecz ujmuj c, �post pow-

cy� � reprezentuj cy pogl dy pokrewne zachodniej lewicy � postulowali radykalne 
odci cie si  od tradycji rodzimych i radykalne zmiany, natomiast �konserwaty-
ci� � bli si ideowo zachodniej prawicy � bronili tradycji rodzimych i preferowa-

li ostro ne reformy. Jak bardzo daleko posuwali si  chi scy �post powcy�, trudno 
sobie nawet dzisiaj wyobrazi . Tytu em przyk adu mo na wymieni  jedno z klu-
czowych ich hase : �rozbi  sklepik Konfucjuszów� (powtórzone pó niej podczas 
�rewolucji kulturalnej�) � prób  likwidacji wi kszo ci wi ty  i religii traktowa-
nych jako �opium dla ludu�, a tak e pomys  zast pienia j zyka chi skiego angiel-
skim albo esperanto i ca kowitego wyrzeczenia si  dawnej kultury chi skiej. ni-
li oni o likwidacji pa stwa, akceptowali rewolucyjne obalanie starych porz dków, 
w tym nawet woln  mi o  zamiast tradycyjnego ma e stwa, odkrywali w Euro-
pie wolno  jednostki itd.15

Sytuacj  komplikowa o ponadto zró nicowanie modeli zachodnich: obejmowa-
y one przecie  ca  palet  opcji od liberalizmu i republikanizmu przez socjalizm, 

anarchizm (bardzo popularny w Chinach), koncepcje narodowe a  po faszyzm 
i komunizm. Na to nak ada y si  �opcje pa stwowe� � które z pa stw uzna  za 
mentora i patrona: Stany Zjednoczone, Francj , Niemcy, ju  zokcydentalizowan  
Japoni , zdominowan  przez wojskowych, czy Rosj  Sowieck ? W ówczesnym 

14 Ibidem, s. 256�264.
15 Te debaty ideowe szczegó owo analizuje: Chow Tse-tsung, The May 4th Movement: Intellec-

tual Revolution in Modern China, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1960 [praca wzna-
wiana wiele razy].



wiecie Chiny nie mog yby si  rozwija , nie maj c poparcia cho by niektórych 
mocarstw. Podzia y wewn trz obozu prozachodniego i promodernizacyjnego by y 
zatem bardzo dramatyczne, dochodz ce a  do poziomu walk zbrojnych.

Po drugie, rewolucja francuska mia a ogromny adunek ideologiczno-rewo-
lucyjny. Wspomniana zasada: �wolno , równo , braterstwo� podwa a a ów-
czesne feudalne porz dki w Europie, systemy polityczne oparte na ró nicach sta-
nowych i dominacj  wzorca monarchii absolutystycznych. W samej Francji by  
ogromny zapa  do burzenia starych porz dków i ich symboli. Rewolucja zacz a 
si  przecie  od zburzenia Bastylii, a nast pnie prowadzi a walk  z religi  i g osi-
a apoteoz  rozumu. Obt ukiwano gotyckie rze by na katedrze Notre Dame (prze-

kszta conej w wi tyni  Rozumu), wyrzucano królów z ich trumien w opactwie 
Saint-Denis, przeprowadzono nawet egzekucj  obalonego króla Ludwika XVI 
(rz dz cego w latach 1774�1791), jego ony oraz wielu arystokratów, a królew-
skiego syna dano na wychowanie szewcowi, który go w istocie zakatowa . Spira-
la terroru i wysy ania pod gilotyn  zacz a pó niej wci ga  nawet wielu �nie do  
wiernych� rewolucjonistów. Armie francuskie nios y jednak wsz dzie nowe idee 
i porz dki, obalaj c feudalizm w innych pa stwach Europy z poczuciem pewnej 
�misji wyzwolicielskiej�. 

Takiego powszechnego ideologicznego zapa u w ówczesnych Chinach nie by o. 
Nie by o te  radykalnych przemian spo ecznych i gospodarczych, obalania i wy-
dziedziczania dotychczasowych klas uprzywilejowanych. Symbolizowa  te ró ni-
ce mo e zupe nie inny los ostatniego ma oletniego cesarza chi skiego, Aisin Gioro 
Puyi (  1906�1967). Inaczej ni  we Francji ostatni cesarz chi ski 
nie tylko zachowa  ycie, ale i rozmaite przywileje. A dok adniej, opiekunowie 
dziecka pe ni cego t  funkcj  zgodzili si  na abdykacj , ale pod warunkiem wy-
p acania przez republik  ustalonych sum na utrzymywanie dworu i pa aców cesar-
skich (z bogactwami tam zgromadzonymi). Zagwarantowano te  okazywanie na-
dal by emu cesarzowi podczas jego przejazdów przez stolic  i po kraju �honorów 
takich jak zagranicznej g owie pa stwa�. Trudno o bardziej wymowny przyk ad 
ró nic mi dzy obydwiema rewolucjami. Dodajmy jeszcze, e wspomniany pre-
zydent Yuan Shikai, który obj  w adz  po abdykacji cesarza, by  ostatnim cesar-
skim premierem i wodzem naczelnym cesarskich armii, i to on odegra  kluczow  
rol  w wynegocjowaniu warunków narodowego porozumienia i abdykacji cesa-
rza. W niczym wi c nie przypomina  francuskiego Maximiliena de Robespierre�a. 
Taki  na  rewolucji jest tak e wietnym przyk adem zupe nie innego stylu dzia-
ania politycznego w Azji Wschodniej, gdzie po dzi  dzie  unika si  konfrontacji, 

rzucania wyzwa  i publicznych oskar e  oraz krytyki, a preferuje dzia anie na za-



sadach konsensu, poufne, gabinetowe uzgodnienia, ostentacyjne okazywanie sza-
cunku partnerowi/przeciwnikowi i szukanie porozumienia z nim16.

Jedyne kwestie ideologiczne, które w Chinach mia y do  istotne znaczenie 
w okresie rewolucji, odnosi y si  przede wszystkim do spraw narodu, suwerenno-
ci pa stwa i obrony godno ci Chi czyków. Jak pokazuj  wspomnienia i materia y 

z epoki, aktywne politycznie elity pasjonowa y si  wtedy g ównie nowymi ideami 
narodowymi i obron  Chin przed uciskiem cudzoziemców. Wszak w 1901 r. doko-
nana zosta a w Chinach militarna interwencja armii o miu mocarstw z powtórn  
okupacj  Pekinu. Ca e dzielnice we wszystkich wi kszych miastach by y zarz dzane 
przez konsulów wielkich mocarstw, a ka dy Chi czyk móg  w ka dej chwili zosta  
zbity lub wyrzucony sk d  przez cudzoziemca. Upo ledzenie i ucisk cudzoziem-
ski wyst powa y wi c nie tylko na poziomie rz dowych gabinetów, ale i na ulicy. 

Znaczenie tych kwestii wida  wyra nie w dokumentach epoki. Jednym z klu-
czowych by a niew tpliwie broszura Armia rewolucyjna (Geming jun, ), 
napisana przez m odziutkiego, dziewi tnastoletniego wtedy Zou Ronga ( , 
1885�1905), prawdopodobnie podczas jego nied ugiego pobytu w Japonii, a upo-
wszechniana jako druk nielegalny w Chinach od 1903 r. Do czasu Rewolucji Xin-
hai by  to najpopularniejszy tekst patriotycznych rewolucjonistów drukowany po-
tajemnie w Chinach lub poza ich granicami i szmuglowany do kraju. Tytu  wi e 
si  z koncepcj , zgodnie z któr  rewolucjoni ci-narodowcy powinni sta  si  bo-
jowcami dzia aj cymi zespo owo jak wojuj ca armia. Dokument ten rysowa  rów-
nie  jasno cele rewolucji w nader patetycznym duchu, na samym czele stawiaj c 
w a nie sprawy narodowe:

[�] Z perspektywy wewn trznej jeste my niewolnikami Mand urów i musimy 
cierpie  tyrani  Mand urów, natomiast z perspektywy mi dzynarodowej cierpimy 
ucisk cudzoziemców z obcych mocarstw, jeste my wi c podwójnie zniewoleni. Powo-
dem naszej rewolucyjnej walki o niepodleg o  jest sprzeciw wobec poddawania si  
i eksterminacji naszej wi tej rasy Hanów wywodz cej si  od ó tego Cesarza. [�]

Dzisiaj nasz wspania y lud Hanów powinien zrzuci  z siebie p ta mand urskie 
oraz odzyska  utracone prawa i zaj  miejsce jednego z mocarstw wiata. Prag-
niemy wi c odzyska  w pe ni pozycj  z naturalnie przys uguj cymi [naszemu pa -
stwu � K. G.] równo ci  i wolno ci . Nie da si  tego zapewni  bez przeprowadze-
nia rewolucji i obronienia naszych praw do niepodleg o ci kraju. [�]

W ród zada  tej rewolucji wymienia  on na czele nast puj ce:
� Chiny s  Chinami Chi czyków. Drodzy rodacy, powinni cie uzna  sw  przy-

nale no  do Chin nale cych do Chi czyków rasy Hanów (Han zhong Zhongguo-
ren ). 

16 Wspó cze nie zasady te znalaz y wyraz w tzw. drodze ASEAN-u (the ASEAN Way) wypraco-
wanej przez to Stowarzyszenie dla owocnej wspó pracy bardzo zró nicowanych pa stw. 



� Nie mo na pozwoli  adnej obcej rasie na odebranie podstawowych praw 
naszym Chinom.

� Wszystkie nasze powinno ci podporz dkowywania si  Mand urom zosta y 
na zawsze anulowane.

� Przede wszystkim trzeba obali  barbarzy ski rz d ustanowiony przez Man-
d urów w Pekinie.

� Trzeba wyp dzi  Mand urów osiad ych w Chinach [na ich ziemie � K. G.] 
albo zabi  ich w rewan u [za nasze cierpienia � K. G.].

� Trzeba zabi  cesarza osadzonego na tronie przez Mand urów, by by o to 
przestrog  dla dziesi ciu tysi cy pokole  przed restauracj  w adzy despotycznej17.

Wida  z tego tekstu wyra nie, jak wa ne by y dla rewolucjonistów cele naro-
dowe i jak radykalne dzia ania byli gotowi podj . Nale y jednak doda , e ich 
koncepcje narodowe zosta y zapo yczone z Zachodu (i z Japonii próbuj cej wcie-
la  je w ycie), podczas gdy w Chinach by y one nieznane i sprzeczne z tradycyj-
nymi formami to samo ci grupowej oraz zbiorowej18. Dlatego te  ich upowszech-
nianie okaza o si  procesem nader powolnym i trudnym.

Rewolucja w sferze ideologii, tak wa na we Francji, by a zatem znacznie mniej 
odczuwalna w Chinach, przynajmniej pocz tkowo. St d te  mog o doj  w 1916 r. 
do próby ustabilizowania pa stwa przez restauracj  monarchii, podj tej przez pre-
zydenta Yuan Shikaia (zasugerowanej przez jego zachodnich doradców). Cho  by  
on Chi czykiem z urodzenia i zak ada by �dynasti  chi sk �, ca y zamys  nie po-
wiód  si . Idee cesarskie Syna Nieba by y ju  zbyt zdyskredytowane w ród elit. 
A w 1919 r. Ruch 4 Maja rozpocz  wielkie przeobra enia w sferze kultury i ideo-
logii, dope niaj c dzie a Rewolucji Xinhai. Na porz dku dnia stan a kwestia wy-

17 Zou Rong ( ), Geming jun ( ) [Armia rewolucyjna], w broszurze: Zou Rong, Ge-
ming jun; Zhang Binglin, Bo Kang shu he ke ( , ; , ) [Zou Ronga 
Armia rewolucyjna i Zhang Binglina List polemiczny o Kang Youweiu, razem wydane], [b.m.r.w.], 
rozdz. 6, s. 46�47. Zobacz t umaczenie: Tsou Jung, The Revolutionary Army, prze . i oprac. John Lust, 
Mouton & Co, The Hague�Paris 1968, s. 122�123. Napis na ok adce broszury chi skiej, z której tu 
korzystano � Tongzhi yinsong buqu fenwen ( ) [Wydrukowane w podarku dla 
towarzyszy, nie da  nawet jednego miedziaka!] � wyra nie wskazuje, e jest to oryginalne kon-
spiracyjne wydanie sprzed rewolucji. Warte uwagi jest s owo �towarzysz� (tongzhi ) u ywane 
wspó cze nie w ChRL do cz onków KPCh (a za czasów Mao � do wszystkich). Jak wida , nie jest 
to termin �komunistyczny�, ale o wiele starsza forma grzeczno ciowa rewolucjonistów.

18 Wspomniany powy ej J. R. Levenson podstawow  form  to samo ci w dawnych Chinach 
okre la  jako �kulturalizm�, który przeciwstawia  �nacjonalizmowi� (patriotyzmowi) na Zachodzie. 
Ten pierwszy mia  polega  na uto samianiu z kultur  uznawan  jako w asn  i kultywowan  przez 
jednostk  oraz jej rodzin  na w asny u ytek. Nie implikowa  on jednak uto samiania z jak  szersz  
spo eczno ci  � �narodem� ani nie wymaga  dzia ania w jego obronie. Zob.: J. R. Levenson, Liang 
Ch�i-ch�ao�, op. cit., s. 109�122. To samo ci terytorialne ogranicza y si  zwykle do wsi, gminy 
i ewentualnie powiatu.



zwolenia Chin od konfucjanizmu, który dominowa  tam przez ponad dwa tysi ce 
lat, oraz od dawnych tradycji, a propagowania dwu nowych idei zapo yczonych 
z Zachodu: Nauki i Demokracji. 

Trzeba jednak doda , e obydwie te idee rozumiano najcz ciej w sposób szcze-
gólny. Nauk  sprowadzano g ównie do walki ze wszystkim, co uznawano za �daw-
ne zabobony�, z wszelkimi praktykami religijnymi, praktykami feng shui, trady-
cyjnymi wi tami chi skimi itd. Chocia  zak adano tak e nowego typu szko y 
ucz ce  zyki, geogra i czy j zyków obcych wed ug wzorów zachodnich, zamiast 
zakuwania na pami  klasyków konfucja skich i otwierano nowe uczelnie wy -
sze. Demokracj  za , na co s usznie zwraca uwag  Wong, sprowadzano g ównie 
do �linii mas� w terminologii komunistów19, czyli do potrzeby wys uchiwania opi-
nii mas i zarz dzania z trosk  o potrzeby ludu. Nie przebi y si  natomiast do wia-
domo ci spo ecznej zachodnie idee rz dów prawa i wyborów w adz czy organów 
przedstawicielskich.

Wspomnie  mo na, e wed ug bada  socjologicznych na pocz tku lat 90. XX w. 
w brytyjskim jeszcze Hongkongu prawie 70% badanych rozumia o demokracj  
jako rz dy paternalistyczne, ale z wys uchiwaniem opinii i ycze  ludu. Jednak a  
81,6% mieszka ców tej najnowocze niejszej, najbogatszej i najbardziej zokcyden-
talizowanej metropolii chi skiej uznawa o, e dobry rz d �powinien traktowa  lud-
no  jak ojciec swoje dzieci�. 72% s dzi o, e dobre rz dy zapewnia nominowanie 
funkcjonariuszy przez w adze wy sze, a a  45,9% zgadza o si  z opini , i  tylko 
w ska elita o specjalnych kwali kacjach nadaje si  do rz dzenia. Ponad 40% nie 
widzia o potrzeby tworzenia partii politycznych w �systemie demokratycznym�20. 
Opowiadanie si  Hongko czyków w ogromnej wi kszo ci za demokracj  wcale 
nie oznacza o zatem, e rozumieli j  tak, jak Brytyjczycy czy Francuzi.

Warto przypomnie  dawniejsz  koncepcj  Richarda H. Solomona, który twier-
dzi , e generalnie w Chinach g ównym postulatem buntów i rewolucji by o umoc-
nienie pa stwa i poszerzenie jego w adzy, by �przywróci o ono porz dek�, po-
w ci gaj c wyzysk i opresj  mo nych i bogatych, a dbaj c o lud. Kluczowe by o 
przywracanie ludziom poczucia bezpiecze stwa, by mogli oni funkcjonowa  we-
d ug wzorców �osobowo ci zale nej�, ufnej w pomoc i opiek  zwierzchników. 
W zwi zku z tym zachodnie tradycje walk o poszerzenie wolno ci obywateli, prag-
n cych zwi kszenia swej autonomii, a na o enia ogranicze  na pa stwo � by y tam 
w istocie nieznane21.

19 Ibidem, s. 260.
20 Kuan Hsin-chi, Lau Siu-kai, The Partial Vision of Democracy in Hong Kong. A Survey of Po-

pular Opinion, �The China Journal� 1995, No. 34, s. 239�264.
21 Richard H. Solomon, Mao�s Revolution and the Chinese Political Culture, California Univer-

sity Press, Berkeley 1971.



Wed ug porównawczych bada  Davida I. Hitchcocka z pocz tku lat 90. XX w. 
idea  �dobrego porz dku spo ecznego� (orderly society) by  podstawow  warto -
ci  w krajach Azji Wschodniej. Wskazywa o na  a  71% tamtejszych responden-
tów (a tylko 11% Amerykanów), na drugim miejscu by o utrzymanie harmonii 
w grupie, do której si  przynale y (wymieni o to 58% Azjatów, a tylko 7% Ame-
rykanów). Natomiast dla Amerykanów najwa niejsza by a swoboda autoekspresji 
� 85% (istotna tylko dla 47% Azjatów), za ni  za  by y: wolno  jednostki � 82% 
(32% Azjatów) i prawa jednostki � 78% (wa ne tylko dla 29% Azjatów)22. Je li 
w XX w. warto ci zwi zane z indywidualizmem zyska y nawet pewne uznanie 
w Azji Wschodniej, to jeszcze pod jego koniec odgrywa y stosunkowo niewielk  
rol . Trudno zatem oczekiwa , by w pocz tkach XX w., kiedy ledwo inicjowano 
procesy modernizacji Chin, da o si  tam zbudowa  system polityczny oparty na 
zupe nie obcych warto ciach i koncepcjach zachodnich. Przypomnijmy, e w jed-
nym z ostatnich wielkich programów w adz cesarstwa z 1909 r. stawiano sobie za 
ambitny cel planu dziesi cioletniego nauczenie 5% ludno ci sztuki pisania i czy-
tania23. Pokazuje to najlepiej, i  w pierwszych latach Republiki analfabetyzm by  
w istocie powszechny, a warstewka ludzi wykszta conych i wybiegaj cych my-
lami poza op otki swojej wsi i sprawy rodziny oraz klanu � by a bardzo cienka.

W owym czasie zachodni krytycy bardzo si  dziwili, dlaczego Chi czycy s  
niezdolni do stworzenia systemu wielopartyjnego i parlamentarnego. Zdumiewa-
o to nawet zokcydentalizowanych Chi czyków, takich jak Sun Yat-sen. Dzisiaj 

mamy o wiele bogatsze do wiadczenia. Widzieli my w latach 60. i 70. XX w. za a-
mywanie si  po dekolonizacji Afryki systemów parlamentarnych zainstalowanych 
przez odchodz cych kolonizatorów, a przejmowanie w adzy przez dyktatury woj-
skowe. W latach 90. XX w. podobne procesy za amywania si  prób wprowadzania 
demokracji typu zachodniego obserwowali my na obszarze postradzieckim. A na 
pocz tku XXI w. mogli my obserwowa , jakim nieszcz ciem dla obydwu krajów 
sko czy y si  próby zainstalowania jej w Iraku i Afganistanie. Z tej perspektywy 
podobne niepowodzenie takiej próby w Chinach wcale ju  tak bardzo nie dziwi.

Trzeci  zasadnicz  ró nic  w stosunku do rewolucji francuskiej oraz innych re-
wolucji europejskich by a specy ka dynamiki i si  motorycznych Rewolucji Xin-
hai. We Francji, której model rewolucji mo na uzna  za pewien standard zachodni, 
g ównymi si ami rewolucji by o Zgromadzenie Narodowe (instytucja funkcjonu-
j ca ju  wcze niej w monarchii, lecz przedtem bez takiego znaczenia) i lud Pary-

22 David I. Hitchcock, Asian Values and the United States: How Much Con ict?, Center of Stra-
tegic and International Studies, Washington D.C., 1994. Badanie przeprowadzono w Japonii, Repub-
lice Korei, ChRL, Indonezji, Tajlandii, Singapurze i Malezji. 

23 L. Sharman, Sun Yat-sen�, op. cit., s. 225.



a. Rewolucyjne przemiany i skala buntu narasta y stopniowo od pocz tku 1789 r. 
do detronizacji w 1792 r. króla Ludwika XVI i do jego ci cia w roku nast pnym.

W Chinach Sun Yat-sen, zainspirowany przyk adami zachodnimi, chcia  wy-
wo a  rewolucj  podobn  do francuskiej. Organizowa  z zagranicy kolejne bunty 
zbrojne przeprowadzane w kraju przez grupy bojowców zdecydowanych na wszyst-
ko. Atakowali oni urz dy w stolicy jakiej  prowincji czy dokonywali zamachu na 
szefa lokalnej administracji, z nadziej , e stanie si  to iskr , która rozpali p o-
mie  rewolucji w ca ych Chinach. Przygotowa  on cznie dziesi  takich zama-
chów, w których wyniku jedynie gin li bojowcy, gdy  adnej burzy rewolucyjnej 
one nie spowodowa y. Jednak grupki rewolucjonistów podejmowa y kolejne próby.

Liga Zwi zkowa w okresie wybuchu rewolucji mog a liczy  nie wi cej ni  
dziesi  tysi cy cz onków, w tym zaledwie kilkuset w pe ni oddanych aktywistów. 
By a to organizacja s aba, b d ca raczej lu n  federacj  grup z poszczególnych 
prowincji, lojalnych tylko wobec w asnych liderów, a nie zdyscyplinowana orga-
nizacja rzeczywi cie ogólnochi ska. Rozdziera y j  antagonizmy mi dzy prowin-
cjami, walki frakcyjne i k ótnie w ród liderów. czy a ich wszystkich nienawi  
do Mand urów i pragnienie obalenia ich w adzy w Chinach24. Organizacja ta mia-
a jednak do  du y wp yw na wiadomo  spo eczn , upowszechnianie nowych 

idei i znacznie wi cej sympatyków.
Zwyci sk  rewolucj  zacz a w a nie grupka takich sympatyków z Wuchan-

gu. Rewolucjoni ci, w tym grupa wojskowych z miejscowego garnizonu, chcieli 
dokona  zamachu, lecz 9 pa dziernika bomba, któr  niezr cznie przygotowywa-
li, przypadkowo wybuch a w ich lokalu. Policja podczas rewizji w miejscu wybu-
chu znalaz a w skrytce list  spiskowców. Nast pnego dnia zacz y si  aresztowa-
nia. W sytuacji gro cej niechybnie egzekucji rewolucjoni ci-wojskowi podnie li 
bunt. Ku w asnemu zaskoczeniu nie natra li w istocie na opór. Dowódca garnizo-
nu uciek , podobnie jak dowódca wojsk ca ej prowincji oraz jej gubernator. Tak 
spiskowcy stali si  panami wa nego centrum nad rzek  Jangcy i ca ej prowincji 
Hubei. Oddzia y lojalne wobec w adz, lecz pozbawione dowództwa, nie podj y 
walk na w asn  r k . Zbuntowani m odsi o cerowie zmusili � lub namówili � do 
przy czenia si  do buntu dwie znane osobisto ci: pu kownika Li Yuanhonga (

, 1864�1928, pó niejszego prezydenta) i przewodnicz cego zgromadzenia pro-
wincjonalnego Tang Hualonga ( , 1874�1918). To oni podpisali deklaracj  
o wypowiedzeniu pos usze stwa rz dowi centralnemu przez pierwsz  prowincj . 

A poniewa  przez dwa tygodnie rz d ten nie podj  próby zduszenia buntu, za-
cz y og asza  sw  niezale no  od w adz centralnych i wypowiada  pos usze -
stwo dynastii kolejne zgromadzenia prowincjonalne wy onione w procesie trwa-

24 Zob.: Shelley Cheng, The T�ung-Meng-Hui: Its Organization, Leadership and Finances, 1905�
�1912, Michigan University Press, Ann Arbor 1972.



j cych reform politycznych. Tak do ko ca 1911 r. spo ród 18 prowincji tylko dwie 
pozosta y wierne dynastii: sto eczna prowincja Zhili i Henan25. 1 stycznia 1912 r. 
16 zbuntowanych prowincji og osi o utworzenie Republiki Chi skiej i wybór Sun 
Yat-sena na jej tymczasowego prezydenta. Podczas wybuchu buntu w Wuchan-
gu Sun przebywa  w USA i zbiera  tam rodki w ród diaspory chi skiej na kolej-
ny bunt. Warto te  pami ta , e secesj  og aszali niekiedy pod naciskiem zgroma-
dze  prowincjonalnych nawet gubernatorzy � Mand urowie, a zdarza o si  te , e 
na zwierzchników nowych rewolucyjnych w adz prowincji powo ywano Mand u-
rów26. Praktyczne dzia ania by y wi c o wiele mniej radykalne ni  programy rewo-
lucjonistów. Jak zwracaj  uwag  badacze, konserwaty ci dominuj cy w ród elit 
lokalnych dlatego tak szybko wypowiadali pos usze stwo dynastii i tworzyli nowe 
�w adze rewolucyjne�, by zapobiec eskalacji procesów rewolucyjnych, podwa e-
niu dotychczasowego ustroju spo eczno-gospodarczego i przej ciu w adzy przez 
radyka ów27. By o to typowo chi skie rozwi zanie: nie mo esz pokona  wrogów 
� przy cz si  do nich i pokieruj dzia aniami w sposób korzystny dla siebie. Osta-
tecznie rewolucjoni ci zwi zani z Tongmenghui tylko incydentalnie uzyskiwali 
w adz  w terenie, a i to z regu y na krótko.

Przera ony dwór w Pekinie najpierw mianowa  naczelnym dowódc  odsuni -
tego wcze niej gen. Yuan Shikaia, organizatora nowoczesnej Nowej Armii na Pó -
nocy. Ten jednak zwleka , a  zosta  mianowany premierem. W ten sposób po raz 
pierwszy od podbicia Chin przez Mand urów rz dz ca dynastia przekaza a pra-
wie ca  w adz  Chi czykowi (wcze niej wiernie jej s u cemu). Ostatecznie do-
sz o do konfrontacji wojsk Nowej Armii pod dowództwem Yuan Shikaia i wojsk 
zbuntowanych prowincji, g ównie z Po udnia. Do dzia a  wojskowych na szersz  
skal  jednak nie dosz o, gdy  stan li przeciwko sobie Chi czycy, którzy zacz li 
szybko dogadywa  si  kosztem dworu mand urskiego, przymuszonego do nego-
cjacji z rewolucjonistami, a ostatecznie do abdykacji. Prezydentem Republiki zo-
sta  dzi ki tym porozumieniom Yuan Shikai.

Misja wojsk nie ogranicza a si  tylko do przej cia kierownictwa pa stwa. W ca-
ym procesie rewolucyjnym rola armii by a kluczowa. Na 15 zrewoltowanych pro-

wincji a  w 10 gubernatorami nowych rewolucyjnych w adz wybrano miejscowych 
dowódców wojskowych28 (oczywi cie dawnych si  cesarskich). Ruchy patriotycz-

25 James E. Sheridan, China in Disintegration: The Republican Era in Chinese History, 1912�
�1949, The Free Press, New York 1977, s. 41.

26 J. E. Sheridan podaje, e na 15 zrewoltowanych prowincji a  w 9 funkcje gubernatorów zgro-
madzenia prowincjonalne zaproponowa y dostojnikom-Mand urom, ale tylko 5 zaakceptowa o ten 
wybór. Ibidem, s. 46.

27 Ibidem, s. 43�48; John K. Fairbank, Historia Chin: nowe spojrzenie, Marabut, Gda sk 1996, 
s. 234.

28 J. E. Sheridan, op. cit., s. 47. 



ne, jakie si  pojawi y w trakcie przemian, uznawa y zazwyczaj kluczow  rol  ar-
mii. Na fali takiego entuzjazmu patriotycznej m odzie y zaci gn  si  do armii na-
wet m odziutki Mao Zedong.

Tak wi c grabarzem cesarstwa sta a si  w rzeczywisto ci armia cesarska, zmo-
dernizowana w a nie po to, eby umacnia  pa stwo i monarchi . Mo na doda , e 
kiedy o cerowie carscy w ko cu XIX w. odwiedzali jednostki nowej armii, uderza-
o ich, jak du o czasu po wi ca si  tam na nauk . Patrzyli ze zdziwieniem na o ce-

rów siedz cych jak studenci z kajecikami, pilnie pisz cych i czytaj cych, zamiast 
zajmowa  si  musztr . Ju  wtedy zwracali uwag , e nazbyt wyedukowana armia 
jest niebezpieczna dla tronu, gdy  mo e sta  si  podatna na idee rewolucyjne29. 

Taki bieg wypadków umo liwia  przemiany zachodz ce od kilku dziesi ciole-
ci. Zwi ksza o si  znaczenie wojska i wojskowych, bowiem dla przeciwstawienia 
si  naciskowi obcych mocarstw i umocnienia pa stwa rozwijano i modernizowa-
no wojsko. W rezultacie sektor wojskowy sta  si  najbardziej zmodernizowanym 
i to do niego garn a si  patriotyczna m odzie  spragniona nowinek i szukaj ca 
nowych dróg kariery. Powstanie Tajpingów (1851�1864), które obj o ogrom-
ne obszary kraju i ma o nie doprowadzi o do obalenia dynastii, zosta o pokonane 
g ównie dzi ki mobilizacji si  lokalnych w a cicieli ziemskich, a zarazem urz d-
ników-uczonych (w literaturze anglosaskiej okre lanych jako gentry), którzy 
tworzyli swoje wojska w prowincjach ogarni tych powstaniami. W rezultacie po 
pokonaniu Tajpingów pozosta y rozmaite si y zbrojne, które jako  starano si  in-
tegrowa  z wojskami cesarskimi, ale tak e nast pi a wyra na militaryzacja spo-
eczno ci lokalnych, a chi scy obszarnicy i dostojnicy zyskali kosztem rz dz cej 

elity mand urskiej w adz  i wp ywy, jakich nigdy od podboju mand urskiego nie 
mieli. Ostatnim, ale kluczowym elementem by a likwidacja w 1905 r. tradycyj-
nego systemu egzaminów pa stwowych wy aniaj cych elit  rz dz c  przez egze-
kwowanie znajomo ci ideologii konfucja skiej. Zamiast tego zacz to tworzy  sy-
stem szkó  i akademii wojskowych, które odt d mia y sta  si  g ównym kana em 
formowania kadr rz dz cych krajem. 

Paralelnie bieg y procesy umacniania autonomii prowincji. Trzeba pami ta , 
e to twory wielko ci pa stw europejskich, o granicach � z niewielkimi wyj tka-

mi � ustalonych jeszcze w XIV w., czyli o wiele starszych ni  granice wi kszo ci 
pa stw Europy. Ich mieszka cy mówi  innymi dialektami, a nawet innymi j zy-
kami chi skimi, cho  pos uguj  si  tym samym pismem ideogra cznym. Mamy 
tam zatem do czynienia z wieloma odr bnymi etnosami chi skimi, maj cymi swo-
je tradycje, j zyki, kuchni , wierzenia religijne, a nawet wojska itd. Ju  w ostat-
nich dziesi cioleciach cesarstwa poszczególne prowincje wielekro  og asza y swo-

29 Szczegó owe analizy modernizacji chi skich armii zawiera moja praca: Krzysztof Gawlikow-
ski, Chiny wobec Europy: reformy wojskowe XIX wieku, Ossolineum, Wroc aw 1979.



j  �neutralno � w wojnach prowadzonych przez rz d centralny. Do tego jeszcze 
w ramach reform zmierzaj cych ku wprowadzeniu monarchii konstytucyjnej ze-
zwolono w 1909 r. na wy anianie drog  wyborów zgromadze  prowincjonalnych, 
cho  tylko o charakterze doradczym, za  wybory parlamentu ogólnokrajowego od-
o ono na dziewi  lat. W rezultacie owe zgromadzenia w a nie sta y si  wa nymi 

centrami w adzy, korzystaj cymi z wyj tkowej legitymizacji i popieranymi przez 
lokalne elity, podczas gdy w adza rz du centralnego s ab a i za amywa a si  jego 
legitymizacja30. Antymand urska a prochi ska propaganda rewolucjonistów i wie-
lu tradycyjnych stowarzysze  tajemnych te  przyczynia a si  do tego. Tym bar-
dziej i  formowa a si  szybko nowa warstwa inteligencji przejmuj ca dawne tra-
dycje mandary skie, ale coraz wyra niej szukaj ca nowych idei, wzorów i nauk, 
opowiadaj ca si  za unowocze nieniem Chin31. Formowa y si  te  dosy  szybko 
pierwsze elementy i ruchy nowego spo ecze stwa obywatelskiego32.

Stara monarchia le sobie radzi a z zachodz cymi przemianami i nowymi wy-
zwaniami. Dlatego ostatecznie upad a, ale procesy te przes dzi y zarazem o rozpa-
dzie pa stwa chi skiego. Dlatego tak trudno by o doprowadzi  znowu do odbudo-
wy pa stwa, a sytuacja mi dzynarodowa Chin zadania tego przez dziesi ciolecia 
wcale nie u atwia a. Dopiero II wojna wiatowa, najpierw agresja Japonii na Chi-
ny, a potem jej kl ska, stworzy y nowe mo liwo ci i szanse. 

30 Jack Gray, Rebellions and Revolutions: China from the 1800s to 2000, Oxford University 
Press, Oxford�New York 2002, s. 140. 

31 Procesy te przedstawia wnikliwie praca: Michael Gasster, Chinese Intellectuals and the Revolu-
tion of 1911: The Birth of Modern Chinese Radicalism, University of Washington Press, Seattle 1969.

32 Zobacz opis tych procesów w studium: Krzysztof Gawlikowski, Formowanie spo ecze stwa 
obywatelskiego w Chinach w XX w. [w:] Krzysztof Gawlikowski, Karin Tomala (red.), Chiny: Roz-
wój spo ecze stwa i pa stwa na prze omie XX i XXI wieku, ISP PAN � Trio, Warszawa 2002, s. 9�34.


