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Trzy zasady ludu Sun Yat-sena, w t umaczeniu Agnieszki obacz, ze wst pem 
i opracowaniem Ma gorzaty awacz i Krzysztofa Gawlikowskiego, to pozycja po-
trzebna i aktualna. Nie tylko przybli a ona polskiemu czytelnikowi jedn  z najwa -
niejszych postaci w historii Chin oraz niezwykle istotny okres kszta towania si  
pa stwowo ci nowoczesnych Chin na prze omie XIX i XX w., lecz przede wszyst-
kim stanowi wprowadzenie w problematyk  oraz klucz do zrozumienia procesów 
zachodz cych w Chinach wspó czesnych.

Sun Yat-sen to posta  na wskro  paradoksalna. Z jednej strony, podobnie jak 
Gandhi, by  cz owiekiem niespe nionym, który nigdy nie osi gn  w pe ni zamie-
rzonego zwyci stwa. Z drugiej jednak strony to w a nie on stworzy  podwaliny 
nowego pa stwa chi skiego, doprowadzaj c do ostatecznego obalenia cesarstwa 
i powstania kulej cej i rozdartej, ale nowoczesnej i demokratycznej republiki. Do 
swoich celów dochodzi  Sun w sposób gwa towny i radykalny. W przeciwie stwie 
do Gandhiego by  bezkompromisowym rewolucjonist , który nie tylko nie wyrzek  
si  przemocy, ale wr cz do niej nawo ywa  i propagowa  j  jako jedyn  skuteczn  
drog  do zwyci stwa. Uchodzi  za niebezpiecznego awanturnika, a nawet bandy-
t . Jako �podk adacz bomb� i organizator zamachów w dzisiejszych czasach zo-
sta by zapewne uznany za terroryst . Chocia  nie dzia a  jak Gandhi, równie  nie 
przypomina  Arafata ani tym bardziej Bin Ladena, lecz raczej romantycznego Ko-
ciuszk , który domaga  si  praw i wolno ci dla swojego narodu.



No w a nie � �narodu� � poj cie, które Sun jako jeden z pierwszych wprowadzi  
i zde niowa  w kontek cie chi skim. Bardziej ni  do wyzwolenia si  spod jarzma 
kolonializmu d y  do uwolnienia si  Chi czyków od nich samych: do porzucenia 
skostnia ej tradycji, za to do ukszta towania wiadomo ci patriotycznej i zjedno-
czenia wokó  idei narodowej. To Sun powo a  do ycia chi ski nacjonalizm jako 
nowoczesny nurt polityczny i pa stwowotwórczy. Zanim pojawi  si  Sun, Chi czy-
cy nie my leli, e s  narodem yj cym w pa stwie o nazwie Chiny. S usznie zatem 
Sun zosta  uznany za ojca narodu. I tu kolejny paradoks: poza Chinami pozostaje 
on postaci  praktycznie nieznan , a je li ju , to cz stokro  postrzegany jest myl-
nie jako twórca tych �lepszych�, demokratycznych Chin na Tajwanie. Jako wspó -
za o yciel Partii Nacjonalistycznej Kuomintang Sun kojarzony jest wspó cze nie 
g ównie z t  wysp . Niewiele osób na Zachodzie zdaje sobie spraw , e obie par-
tie chi skie � komunistyczna i nacjonalistyczna � powsta y w tym samym okre-
sie i przy pomocy tych samych instruktorów Kominternu przys anych z komuni-
stycznej Rosji, a sam Sun pozostawa  pod silnym wp ywem idei marksistowskich.

Kiedy prezydent Lech Wa sa w 1997 r. odwiedzi  Tajwan, stwierdzi , e to 
�te dobre Chiny�, w zamy le w odró nieniu od tych �z ych,� czyli komunistycz-
nych. Co prawda nasz pokojowy noblista cz sto wyg asza zdania, delikatnie mó-
wi c, szokuj ce, jak o sadzaniu homoseksualistów �za murem� albo o potrzebie 
wyposa enia polskiej armii w bro  j drow . W tym jednak konkretnym przypad-
ku wypowied  Wa sy wyp ywa nie tylko z jego w asnego i nie zawsze przemy-
lanego spojrzenia na wiat, lecz wpisuje si  w ogólnie przyj t  w Polsce retoryk  

i odzwierciedla sposób postrzegania Chin, który wynika ze zwyczajnej niewiedzy 
albo oparty jest na fobiach i stereotypach. Chiny oczywi cie nie dziel  si  na do-
bre i z e. Kwestia ich jedno ci jest niezwykle skomplikowana, je li jednak chodzi 
o Sun Yat-sena, to jest on w tym przypadku postaci , która zdecydowanie czy, 
a nie dzieli Chi czyków, i nie wolno go uto samia  tylko z jedn  opcj  polityczn .

System polityczny Republiki Chi skiej na Tajwanie jest oparty przynajmniej 
w teorii na za o eniach Trzech zasad ludu Sun Yat-sena w a nie, a podobizny Suna 
znajduj  si  na banknotach waluty tajwa skiej. Na banknotach w ChRL widnie-
je nadal Mao Zedong, ale Sun Yat-sen jest o cjalnie uznan  i szanowan  postaci  
(vide mauzoleum w Nankinie, tudzie  uniwersytet w Kantonie). Oprócz zwyczajnej 
symboliki jednak rz d i partia w Chinach Ludowych coraz cz ciej i coraz o cjal-
niej si gaj  do doktryny Suna, o czym zreszt  wspomina Krzysztof Gawlikowski 
we wprowadzeniu do pierwszego polskiego wydania Trzech zasad ludu. Doktryna 
ta, z za o enia nacjonalistyczna, ale jednocze nie przesi kni ta marksizmem, nie 
tylko nie sta a si  anachroniczna, lecz okazuje si  budulcem pa stwowo ci chi -
skiej w XXI w. Po raz kolejny, a mo e wci , idee Suna stanowi  sk adnik jedno-
ci Chin. Nastepny zatem paradoks: posta  identy kowana z nacjonalistyczn  Re-



publik  Chi sk  jest tak naprawd  pomys odawc  doktryny pa stwa przynajmniej 
z nazwy komunistycznego. Przy tym nie jest to oznaka powrotu ChRL do korzeni 
przedkomunistycznych, wr cz przeciwnie � to utrwalenie starych i tworzenie no-
wych fundamentów w kraju z dopiero rodz c  si  wiadomo ci , który teraz za-
czyna budowa  przysz o .

Dlatego Trzy zasady ludu to dzie o niezb dne do zrozumienia procesów zacho-
dz cych w dzisi ejszych Chinach, stanowi doskona e wprowadzenie w ich zakres 
i kontekst. Polskie wydanie tego tekstu to praca, która obiektywnie przedstawia do-
robek Suna, burzy stereotypy oraz doskonale prezentuje jego rol  i znaczenie nie 
tylko w Chinach, lecz w historii powszechnej. Tekst ten to podstawowy materia  
ród owy niezb dny do zrozumienia i poznania wspó czesnych Chin. Praca zawie-

ra pierwsze t umaczenie na polski wyk adów Suna, jak równie  bogate opracowa-
nie � szczegó ow  biogra  pióra Ma gorzaty awacz oraz wyczerpuj c  analiz  
historyczn  autorstwa Krzysztofa Gawlikowskiego. Lektura pozwala zatem zapo-
zna  si  nie tylko z ideami Suna, ale i zrozumie  wydarzenia, które mia y miej-
sce w Chinach prze omu XIX i XX w. Publikacja ta stanowi istotny wk ad w stu-
dia nad Chinami w Polsce. Jest to lektura nie tylko dla historyków i specjalistów, 
lecz równie  dla przeci tnego czytelnika, który pragnie zapozna  si  z problema-
tyk  wspó czesnych Chin.


