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 [Badania nad Sun Zhongsha-
nem i Rewolucj  Xinhai: retrospekcja i bogata przysz o . 
Zapis dyskusji na forum dyskusyjnym, Towarzystwo Ba-
da  nad Sun Yat-senem], Beijing 2011, ss. 214.

W omawianej publikacji zgromadzono 30 tekstów, zaprezentowanych przez chi -
skich uczonych na konferencji naukowej okre lonej mianem konferencji wysokie-
go szczebla, która odby a si  w Muzeum � Domu Rodzinnym Sun Yat-sena w mie-
cie Zhongshan w listopadzie 2010 r. Konferencja zainaugurowa a obchody 100. 

rocznicy Rewolucji Xinhai. W wyst pieniach dominowa y wezwania do pozytyw-
nego przewarto ciowania dorobku Sun Yat-sena i zmiany ocen Rewolucji Xinhai 
(1911). Postulat rewizji dotychczasowych ocen nie zosta  sformu owany wprost 
w zapisie wyst pie , co mo na przypisa  tradycji chi skiego sposobu dochodzenia 
do konsensu. Jednak kontekst nie pozostawia w tpliwo ci, e okre lenie tej zmia-
ny terminem rewizja jest uzasadnione: w postrzeganiu Rewolucji Xinhai dokona o 
si  przej cie od kl ski do sukcesu, jakim by o przebudzenie spo ecze stwa chi -
skiego i utorowanie drogi dalszym wydarzeniom, takim jak: rewolucja narodowa 
1924�1925, Ruch 4 Maja, powstanie KPCh czy utworzenie ChRL. 

Zdaniem uczestników forum znaczenia Rewolucji Xinhai nie mo na ogranicza  
do obalenia dynastii mand urskiej, czy nawet szerzej � do obalenia cesarstwa. Nie 
mo na zatrzyma  si  na analizowaniu jej jako pojedynczego wydarzenia, które � 
bezpo rednio zako czone pora k  � nie wyrwa o Chin z pó kolonialnej zale no ci, 



nie umo liwi o doprowadzenia do niezale no ci, demokracji i rozkwitu pa stwa 
oraz spo ecze stwa. Niby nie zaprzeczali my znaczeniu Rewolucji Xinhai, lecz nie 
oceniali my jej zbyt wysoko� Sun Yat-sen by  sprowadzony do postaci buntowni-
ka przemoc  zast puj cego przemoc, a nie postrzegany jako prekursor nowo yt-
nej przemiany Chin. Faktycznie Rewolucja Xinhai by a epokowym wydarzeniem, 
przebudzeniem narodu, bez niej nie by oby pó niejszych wydarze , nowych Chin 
i dzisiejszej chwa y; by a znakiem granicznym mi dzy star  a now  epok  � tymi 
s owami okre la nowe podej cie do oceny Xinhai m.in. Lin Jiayou ( ), profe-
sor w zak adzie bada  nad Sun Yat-senem kanto skiego uniwersytetu jego imienia.

Uczeni s  zgodni, e w badaniach nad znaczeniem Rewolucji Xinhai w dziejach 
Chin potrzebne jest umiejscowienie jej w szerokim kontek cie sytuacji spo ecz-
nej w Chinach na prze omie XIX i XX w. i traktowanie jej nie tylko jako wyod-
r bnionego faktu historycznego. Rewolucja 1911 r. by a bowiem ruchem spo ecz-
nym, który ani si  nie zacz  w roku Xinhai, ani tym bardziej nie sko czy  w roku 
Xinhai, a obecnie, 100 lat pó niej, mamy warunki, aby bardziej obiektywnie j  
oceni  (prof. Zhang Kaiyuan , profesor w Instytucie Nowo ytnej Historii 
Chin Uniwersytetu Pedagogicznego Chin rodkowych, cz onek Rady Towarzystwa 
Bada  nad Sun Yat-senem, honorowy przewodnicz cy Rady Towarzystwa Bada  
Rewolucji Xinhai). Trzeba uwzgl dnia  spo eczne zró nicowanie si  uczestnicz -
cych w rewolucji, w ród których prof. Liu Xuezhao ( ) z Wydzia u Historii 
Uniwersytetu Pedagogicznego Chin Wschodnich wymienia now  inteligencj  po 
studiach za granic  jako przedstawicieli wy aniaj cej si  klasy redniej, a now  
armi  i tajne stowarzyszenia (huidang ) jako reprezentantów � jak to okre la 
� �ni szych warstw spo ecznych� (xiazeng shehui ). Z kolei oceniaj cy 
rol  Rewolucji Xinhai w modernizacji Chin prof. Wu Jianjie ( ) podkre la, 
e poza stronnictwem rewolucjonistów w procesie przemian uczestniczyli konsty-

tucjonali ci i stara biurokracja etnicznie chi ska (hanzu jiu guanliao ). 
Pog bionych bada  wymagaj  m.in. historia Ligi Zwi zkowej (Tongmenghui 

, za o onej przez Sun Yat-sena w 1905 r., przekszta conej w 1912 r. w Ku-
omintang), jej charakter i polityczna wizja: czy by a to tylko rewolucyjna partia 
bur uazji, czy lu ny zwi zek klasowy, czy mo e struktura jej lewego, centrowe-
go lub prawego skrzyd a? W nowym nurcie bada  podkre la si , e w Tongmen-
ghui nale y widzie  nie tyle parti  polityczn  reprezentuj c  kapitalistów, jak kla-
sy kowano j  poprzednio, ile parti  ogólnonarodow , cz c  rewolucyjne si y 
ze wszystkich klas. Postulaty nowego podej cia do Tongmenhui s  przedmiotem 
otwieraj cego ca y tom wyst pienia prof. Ma Mina ( ), rektora Uniwersytetu 
Pedagogicznego Chin rodkowych, wiceprezesa Chi skiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Jego zdaniem nale y przebada  m.in. lokalne uwarunkowania dzia ania 
Ligi w ró nych miejscach Chin (uwzgl dniaj c ich bardzo nierównomierny stopie  



rozwoju), a tak e w ród emigracji chi skiej, wp yw innych organizacji, takich jak 
stowarzyszenia kupieckie, ugrupowania konstytucjonalistów, i nie pomin  rów-
nie  wp ywu partii politycznych z zagranicy. Przyk adem bardziej lokalnego po-
dej cia jest szkic na temat ró nych organizacji i si  rewolucyjnych w okresie po-
przedzaj cym rewolucj  w prowincji Guangdong, w którym autor (Wang Jie 
z zak adu bada  nad Sun Yat-senem Kanto skiego Oddzia u Chi skiej Akademii 
Nauk Spo ecznych) wymienia powi zania emigrantów pochodz cych z tej prowin-
cji z dzia alno ci  organizacji rewolucyjnych. Porusza on m.in. kwestie  nansowa-
nia przez emigracj  stowarzysze  zak adanych przez Sun Yat-sena i powsta  po-
przedzaj cych Rewolucj  Xinhai, zaznaczaj c, e wiele nieporozumie  i b dnych 
informacji w tych sprawach prostuj  dopiero wnikliwe badania ród owej doku-
mentacji. Równie wa ne s  tajne stowarzyszenia, jak dzia aj ce w Guangdongu, 
w Hongkongu i za granic  zwi zki triady czy Hongmen ( ). Autor podkre la 
ich wzajemne przenikanie, podaj c przyk ady osób, które � czasem nawet zacho-
wuj c pe nione urz dy � wst powa y do tajnych stowarzysze , a nast pnie do Partii 
Rewolucyjnej (Gemingdang ). Wspóln  p aszczyzn  by a oczywi cie opo-
zycja wobec dynastii Qing, rozumienie rewolucji przychodzi o pó niej, niemniej 
jednak w prowincji Guangdong rola i dzia ania tajnych stowarzysze  w przeded-
niu Xinhai by y znacz ce, cho  nie wszystko znajduje potwierdzenie w dotychczas 
uporz dkowanych materia ach historycznych. W tym samym szkicu autor ocenia 
tak e niedostateczny stan bada  nad kanto skimi �armi  ludow � i �now  armi �.

Postulat badania Rewolucji Xinhai w szerszym kontek cie historycznym i spo-
ecznym odnosi si  nie tylko do Chin, lecz i do wiata poza nimi. Jako ogromne 

zas ugi Sun Yat-sena i jednocze nie dowody jego intelektualnej przenikliwo ci, 
stawiaj cej go znacznie ponad poprzednikami, wymieniane s  jego trafna ocena 
kierunków rozwoju ówczesnego etapu historii wiata, zwrócenie uwagi na wyj tko-
we znaczenie XIX stulecia jako czasu ogromnego przyspieszenia przemian i umiej-
scowienie w nim pozycji oraz losu Chin. Zauwa ono, e by o to mo liwe dzi ki 
wysi kowi, jaki Sun w o y  w poznanie historii powszechnej i  lozo i oraz osi -
gni  nauki wiatowej. W konsekwencji tych stwierdze  sformu owano postulat 
bada  porównawczych stanu spo ecze stwa chi skiego u schy ku panowania dy-
nastii mand urskiej na tle spo ecze stw innych krajów. W innym referacie rozwa-
ano wp yw zachodniej nauki w owym czasie, relacje mi dzy star , czyli chi sk  

tradycyjn  nauk , a now  � zachodni , podkre laj c, e dzi ki rozpowszechnie-
niu zachodniej my li stworzono w j zyku chi skim now  terminologi  z zakre-
su teorii ewolucji, szczególnie ewolucji spo ecze stw, wprowadzono poj cia de-
mokracji, niezale no ci narodu i inne. Autor (Xiong Yuezhi , wiceprezes 
Akademii Nauk Spo ecznych Szanghaju, wiceprezes Chi skiego Towarzystwa Hi-
storycznego) wymienia prace z tej tematyki innych obecnych na konferencji uczo-



nych. Stwierdza jednak, e poza niektórymi szczegó owymi tematami, którym po-
wi cono w badaniach sporo uwagi � jak zwi zki inteligencji czy kilku czo owych 

przywódców z nauk  zachodni  lub na ile rewolucja i idea monarchii konstytucyj-
nej by y bezpo rednio zwi zane z jej wp ywem � to ma o jest bada  nad wp ywem 
tej nauki na ogó  spo ecze stwa, na wi kszo  osób zaanga owanych w dzia al-
no  polityczn  czy na te dziedziny, w których wp yw ten by  mniej oczywisty. Te 
czynniki pomog  � zdaniem autora � wyja ni , jak dalece przyj to wówczas kon-
cepcje demokracji oraz jak je rozumiano, i tym samym przybli y  historyków do 
pe niejszej interpretacji Rewolucji Xinhai. 

Kontekst mi dzynarodowy rewolucji jest tre ci  referatu Wang Xiaoqiu ( , 
profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Peki skiego), który przedstawia jej 
wp yw i wiatowe znaczenie � tak sformu owa  to w tytule � na podstawie reak-
cji narodów i polityków Azji. To ostatnie dotyczy Japonii, dla której perspektywa 
przebudzenia Chin, utworzenia republiki i w konsekwencji ich umocnienia stano-
wi a zagro enie planów ekspansji na ten kraj. Japonia obawia a si  tak e wzmo e-
nia nastrojów rewolucyjnych na w asnym terenie i wp ywu chi skiej rewolucji na 
Kore . Dla narodów innych pa stw Azji, które by y koloniami, Rewolucja Xinhai 
to aktywizacja ruchów narodowowyzwole czych. Autor podaje przyk ad Wietna-
mu, w którym Rewolucja Xinhai i deklarowane przez jej przywódców (wymienia 
Sun Yat-sena i Huang Xinga ) poparcie dla wyzwolenia narodowego o ywi y 
gasn ce powstanie antyfrancuskie, dodaj c, e na terenie Chin szkolono równie  
wietnamskich bojowników. Wspomina te  o Indonezji, czyli ówczesnych Indiach 
Wschodnich, gdzie inspirowany Rewolucj  Xinhai Bung Hatta (1902�1980) zorga-
nizowa  partie �Lig  islamsk � i Parti  Indii Wschodnich jako p aszczyzny ruchu 
wyzwolenia narodowego. Podobnie w innych krajach � w Birmie, Indiach, Male-
zji, na Filipinach � rewolucja chi ska wp yn a na aktywizacj  tendencji narodo-
wowyzwole czych. Znaczenie Rewolucji Xinhai w skali wiatowej autor opiera 
na ocenach Lenina.

Rewolucja Xinhai i posta  Sun Yat-sena s  ze sob  ci le splecione, ale sama re-
wolucja nie mo e przes ania  ca o ci jego dorobku � tak mo na odczyta  przes anie 
konferencji. Aby doceni  Sun Yat-sena, trzeba zwróci  uwag  przede wszystkim 
na koncepcje wy o one w Trzech zasadach ludu. W nich zawiera si  jego g ów-
na teoria, w której rewolucja jest tylko rodkiem do nast pnego etapu � do budo-
wania. Proponowany przez Sun Yat-sena system republika ski te  czeka na pe -
niejsze badania: uczeni przypominaj , e koncepcja Suna by a oparta na w adzy 
ludu (minquan ) i nie jest to sama ze znaczeniem s owa demokracja (min-
zhu ). By  to ustrój o pewnych cechach demokratycznych, z nie w pe ni roz-
wini tym systemem prawnym, który cz ciowo wprowadzono w pierwszych la-
tach republiki. Równie  opracowany schemat pi ciopodzia u w adzy, który mia  



uchroni  Chiny przed niedomaganiami zachodniego parlamentaryzmu, nie zosta  
wprowadzony nie tylko za ycia twórcy, lecz i pó niej, kiedy Kuomintang, usta-
nowiwszy stolic  w Nankinie, �zaj  si  wewn trzn  polityk  partyjn �. Wdra a-
nie idei Suna zast piono jego dei kacj . Na Tajwanie zacz to realizowa  pi cio-
podzia  dopiero po zako czeniu rz dów �dynastii Jiang�, czyli Czang Kaj-szeka 
i jego syna (opinie Zhang Kaiyuana).

Ten sam uczony przedstawia analiz  Sunyatsenowskiego poj cia �narodu pa -
stwowego�, równie  wychodz c od lat wcze niejszych, w których badacze sku-
piali si  na ha le �odsuni cia Mand urów�, spychaj c, mniej lub bardziej wiado-
mie, na dalszy plan dok adn  analiz  koncepcji republiki pi ciu narodowo ci. Sun 
Yat-sen i nast pcy zrobili wiele dla sformu owania �integracji pluralistycznego 
narodu chi skiego� i wspó czesne traktowanie narodowo ci chi skiej ca o ciowo 
jako narodu pa stwowego jest z tym zbie ne. Prof. Zhang uwa a, e osi gni cia 
ChRL w kwestii równo ci mniejszo ci narodowych s  ogromne i chwalebne, lecz 
w sprawie to samo ci i solidarno ci narodowej istniej  jeszcze pewne problemy 
i nale y je systematycznie rozwi zywa . Rewolucja Xinhai mia a pewne negatyw-
ne oddzia ywanie: zapalczywe nawo ywania do obalenia dynastii mand urskiej 
pomog y urosn  z dawna istniej cemu wielkohanowskiemu nacjonalizmowi (da-
hanzuzhuyi ) i sinocentryzmowi (hanzu zhongxinzhuyi 

) i w dalszym okresie w sposób mniej lub bardziej zamierzony dawano im wy-
raz w pogl dach na histori  lub tera niejszo . Przyczyni a si  do tego np. propa-
gowana na pocz tku XX w. �cywilizacja Cesarza ó tego (Huangdiego)�1. Prof. 
Zhang powiedzia  dalej: Cywilizacja ta nadal jest eksponowana [�] i nie umiemy 
odseparowa  z niej tych elementów [�]. Od zesz ego roku niezmiennie proponu-
j  nowe spojrzenie na Huangdiego, s dz , e skomentowa em ten symbol kultury 
naszych przodków bardziej w duchu Sun Yat-sena.

Analizuj c Sunyatsenowskie koncepcje struktury w adz pa stwowych, ucze-
ni odnosz  si  równie  do aktualnego funkcjonowania ChRL. Poza wspomnia-
nym ju  w tkiem narodowym autorzy niektórych wyst pie  sugeruj , e dzisiej-
sze Chiny, ju  bogate i silne (okre lenie u ywane przez Suna), s  na takim etapie 
rozwoju, który pozwala na podj cie reformy ich systemu politycznego czy spra-
wy partii politycznych. 

Na marksistowskich zasadach opiera swój wywód na temat wewn trznej sprzecz-
no ci zasady dobrobytu ludu Zhang Haipeng ( , profesor w Instytucie Hi-
storii Nowo ytnej Chin Akademii Nauk Spo ecznych, wiceprezes Towarzystwa 
Bada  nad Sun Yat-senem i prezes Chi skiego Towarzystwa Historycznego). Po-
wo uje si  on na opinie innych uczonych, wskazuj c na sprzeczne stanowisko Sun 

1 Por. cytat z broszury Zou Ronga: Krzysztof Gawlikowski, Rewolucja xinhajska i rola Sun Yat-
-sena, [w:] Trzy zasady ludu, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014, s. 53.



Yat-sena wobec marksizmu: z jednej strony uwa a  go za donios  teori  spo ecz-
n  i dawa  temu otwarcie wyraz, a z drugiej nie akceptowa  roli klasy robotniczej 
jako przywódcy pa stwa. Wed ug tego autora, g osz c socjalizm, Sun robi  wszyst-
ko, aby nie dopu ci  do wybuchu rewolucji socjalistycznej. Pogl dy Sun Yat-sena 
na temat po ytecznej roli ma ych i rednich kapitalistów i mo liwo ci niedopusz-
czenia w Chinach do wytworzenia si  wielkiego kapita u, a tak e przewidywane 
wprowadzenie kapitalizmu pa stwowego autor okre la jako liberalny kapitalizm, 
s u cy interesom wolno rosn cej chi skiej klasy redniej. Przyznaje, e w ów-
czesnych warunkach klasa rednia odgrywa a w pierwszych latach republiki po-
zytywn  rol  i w pewnym stopniu jej interesy by y zbie ne w interesami robotni-
ków. Odmienn  ocen  przedstawia prof. Yang Tianshi (  z Instytutu Historii 
Nowo ytnej Chi skiej Akademii Nauk Spo ecznych), dowodz c, e Suna �tak dla 
idei Marksa, nie dla metod� nie by o zaprzeczeniem teorii Marksa sformu owa-
nej w pierwszej po owie XIX w., lecz jej uwspó cze nieniem i dostosowaniem do 
chi skiej rzeczywisto ci lat 20. XX stulecia.

Kilku uczonych dokonuje przegl du i podsumowania ca o ci dotychczasowych 
bada . Prezes Towarzystwa Bada  nad Sun Yat-senem prof. Jin Chongji (  
z Pracowni Bada  nad Wydawnictwami przy KC KPCh) przypomina konferencje 
naukowe z okazji poprzednich rocznic w ostatnich 30 latach (lata 70., 80. i 90.) 
XX w. i podaje rosn ce liczby prac, które ukaza y si  w dziel cych rocznice de-
kadach � 2400 w pierwszej i ponad 4000 w nast pnej. Stwierdza, e w tym czasie 
dokona  si  nie tylko ilo ciowy, ale i jako ciowy post p w badaniach. Podobnie jak 
inni uczestnicy widzi potrzeb  oparcia dalszych prac na szerokim tle historycznym 
i spo ecznym � nazywa je �makrot em�. Przypomina równie , e Rewolucja Xin-
hai zosta a przez najwy sze w adze chi skie (czyli zjazd partii) uznana za jedno 
z trzech najwa niejszych wydarze  w dziejach Chin XX w.; pozosta e to powsta-
nie ChRL i reformy 1978 r. Prof. Duan Yunzhang ( ) z Uniwersytetu im. 
Sun Yat-sena w Kantonie przypomina konferencj  w Wuchangu � czyli w mie cie, 
w którym powstanie wybuch o � w 50. rocznic  rewolucji (1961) i wyst pienia na 
niej znanych chi skich historyków starszego pokolenia. Cytuje najs awniejszego 
z nich � Fan Wenlana ( ) � domagaj cego si  natychmiastowego odrzuce-
nia politycznej kampanii �poprawy� (pod sztandarami której atakowano wówczas 
intelektualistów) i wypominaj cego naukowym referatom nadu ywanie wielkich, 
a pustych s ów i pompatycznych hase . W zako czeniu wyst pienia prof. Duan 
bardzo dos ownie formu uje postulat pe nej swobody w naukowych dyskusjach 
i uwolnienia nauki od politycznych interferencji.

Wzrost liczby prac naukowych na temat rewolucji i Sun Yat-sena robi impo-
nuj ce wra enie, lecz mimo to cytowany wcze niej Ma Min ubolewa, e od lat 
80. w rodowisku historyków na pierwsze miejsce wysun y si  badania nad hi-



stori  kultury i my li, na nast pnym znalaz y si  historia spo eczna i historia go-
spodarcza, a tradycyjna historia polityczna, w ramach której mieszcz  si  badania 
nad okr esem zwi zanym z Rewolucj  Xinhai, cho  nasta a �moda� na te ostatnie, 
zosta a zepchni ta na szary koniec. Lin Jiayou z kolei z niepokojem wskazuje, e 
badania nad Sun Yat-senem i Rewolucj  Xinhai sta y si  domen  starszego po-
kolenia badaczy � nie garn  si  do nich m odsi, przekonani, e te tematy nie za-
pewniaj  szybkiej kariery naukowej. Kilku uczonych zwraca uwag  na spo eczny 
po ytek tych bada  i na potrzeb  popularyzacji wyników prac naukowych w spo-
ecze stwie, w tym w szko ach, �gdzie o Sun Yat-senie w ogóle si  nie mówi�, 

a przecie  m odzie  powinna by  wiadoma wielko ci Suna i ponadpokoleniowej 
warto ci jego koncepcji, zawieraj cej tre ci tak potrzebne przy budowie harmo-
nijnego spo ecze stwa. 

Autorzy zwracaj  uwag  na widoczne równie  w powy szych cytatach ró ni-
ce metod i terminologii: w dawnych pracach nosz  one pi tno �klasowego podej-
cia�, w pó niejszych stosowane jest ju  nowe instrumentarium badawcze polito-

logii i socjologii. W dawnym stylu utrzymane jest wspomniane wy ej wyst pienie 
Zhang Haipenga. Bardziej schematyczn  terminologi  pos uguje si  równie  autor 
szkicu o wp ywie Rewolucji Xinhai na inne narody.

W cz ci wyst pie  widoczny jest ich okoliczno ciowy charakter, niektóre, 
zw aszcza przywracaj ce pami  o zas ugach Sun Yat-sena, s  momentami emo-
cjonalne i autorzy, u ywaj cy superlatywów wykraczaj cych poza j zyk nauki, s  
tego czynnika wiadomi. Nie umniejsza to donios o ci ich g osów wskazuj cych 
na potrzeb  dalszej intensy kacji bada . Przedstawi am szerzej zaledwie kilka-
na cie wyst pie  wybranych z ogólnej liczby 30 zamieszczonych w publikacji. 
Uprawniaj  one do wysnucia nast puj cych wniosków: 

 � nowe spojrzenie na Sun Yat-sena i rewolucj  1911 r. jest rezultatem zmiany 
za o e  politycznych, któr  by y �reformy i otwarcie� wprowadzone przez 
Deng Xiaopinga; w konsekwencji przynios o ono ogromny wzrost zaintere-
sowania badaniami tych podmiotów, wspieranymi przez przywrócenie uro-
czystych obchodów rocznic rewolucji i urodzin Sun Yat-sena2;

 � badania te s  p aszczyzn  sporów zarówno naukowych � jak wokó  roli Re-
wolucji Xinhai w modernizacji Chin � jak i ideowych, np. co do kwali ka-
cji rewolucji jako bur uazyjnej czy ogólnospo ecznej, oraz politycznych � 
trwania przy marksizmie w jego dogmatycznym uj ciu sprzed reform Deng 
Xiaopinga czy odej ciu od jego ogranicze ; 

 � badania i dyskusje s  okazj  do odniesienia si  do aktualnej sytuacji we-
wn trznej Chin, w sprawach dotycz cych rodowiska naukowego s  to kwe-

2 Szerzej pisze o tym Jan Rowi ski, Obchody rocznic Rewolucji Xinhai w ChRL, �Azja-Pacy-
 k� 2011, t. 14, s. 250�266.



stie swobody dyskusji i zapewnienie nieingerencji polityki w nauk , a sze-
rzej � w sprawach ca ego kraju � pluralizmu warto ci, kultur i dalszych re-
form politycznych z wi ksz  rol  partii politycznych (zw aszcza stronnictw 
demokratycznych sprzymierzonych z KPCh, obecnych w parlamencie).

Kolejnego przegl du zg oszonych w stulecie Rewolucji Xinhai postulatów 
i przedstawienia nowych wyzwa  mo na oczekiwa  przy okazji 150. rocznicy uro-
dzin jej twórcy, czyli w 2016 r. 


