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Sun Yat-sen1 – życie i działalność

Sun Yat-sen urodził się 12 listopada 1866 roku, w rodzinie biednych 
rolników z chińskiej grupy etnicznej Hakka, w nadmorskiej wiosce 
Cuiheng, w powiecie Xiangshan (w 1925 roku przemianowanym na 
Zhongshan na cześć Suna), w prowincji Guangdong. W 1879 roku wy-
jechał na Hawaje do starszego brata Sun Meia, który wyemigrowaw-
szy do Ameryki w poszukiwaniu pracy osiem lat wcześniej, dorobił 
się sporego majątku. Sun Yat-sen ukończył tam szkołę podstawową 

1 Sun Yat-sen jest zapisem w transkrypcji łacińskiej jego imienia, pod którym 
jest on znany na Zachodzie, w Chinach praktycznie nieużywanym. Sun (孫) 
to nazwisko rodowe, Yat-sen to przybliżony zapis wymowy w jego ojczy-
stym języku kantońskim jego „pseudonimu” albo „imienia przybranego” 
逸 仙 – czyli Pustelnik (Yixian w transkrypcji pinyin). Używał go w młodo-
ści, ucząc się w Hongkongu. W Chinach, będąc działaczem politycznym, Sun 
używał dwóch innych imion. Pierwsze, Wen (文) – Kulturalny, Wykształcony, 
było jego „imieniem publicznym”, tradycyjnie dawanym przez nauczyciela 
chłopcu podejmującemu naukę. W działalności politycznej posługiwał się 
pseudonimem Zhongshan (中山) – Góra Środka czy Góra Centralna. Jest to 
jedno z popularnych nazwisk japońskich czytanych tam jako Nakayama. 
Sun podpisał się tak kiedyś przy meldowaniu w hotelu w Japonii, chcąc 
ukryć prawdziwą tożsamość, a skojarzyć się to mogło ze wspomnianym 
pseudonimem chińskim Yixian, który po kantońsku ma podobną wymowę. 
Później imienia Zhongshan używał jako rodzaju oficjalnego imienia chiń-
skiego. Imieniem używanym w stosunkach wewnątrzklanowych (zi 字) by-
ło Deming (德明) – Jaśniejący Cnotami, ale nie posługiwał się nim w życiu 
publicznym. Przyjąwszy w Hongkongu chrześcijaństwo (baptyzm), wybrał 
sobie przy chrzcie imię Rixin (日新) – Codziennie Doskonalący się, jednak 
później go nie używał. Według Krzysztof Gawlikowski, Cechy szczególne Re-
wolucji Xinhai i jej paradoksy, „Azja–Pacyfik” 2011, t. 14, s. 32.
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Iolani, prowadzoną przez brytyjskich metodystów, a następnie po-
bierał nauki w innej szkole religijnej w Oahu. Zdolnego ucznia doce-
nił król Hawajów Kalākaua, który przyznał mu nagrodę za wybitne 
osiągnięcia w nauce. W Honolulu Sun zainteresował się chrześcijań-
stwem, na wieść o czym ojciec zażądał powrotu syna do domu i brat 
odesłał go w 1883 roku do Chin.

Po kilku miesiącach Sun znalazł się Hongkongu, gdzie pobierał 
naukę w kolejnych dwóch szkołach misyjnych. W 1884 roku przyjął 
chrzest w obrządku protestanckim (baptyzm). Podjął studia medycz-
ne w Kantonie, które kontynuował w Hongkongu w Kolegium Me-
dycyny Chińskiej. W 1886 roku poślubił Lu Muzhen, wybraną przez 
jego rodziców. Ze związku tego miał troje dzieci: syna i dwie córki. 
W 1892 roku Sun uzyskał dyplom z medycyny chińskiej, który jednak 
nie uprawniał go do praktyki lekarskiej w pojęciu zachodnim. Mimo 
to tytułowany był odtąd doktorem. Przez dwa lata prowadził w Kan-
tonie praktykę z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej – później 
porzucił ją i w wieku 28 lat oddał się wyłącznie działalności politycz-
nej. Skłoniła go do tego sytuacja wewnętrzna ojczyzny, pogrążającej 
się w chaosie i bezsilności wobec obcych mocarstw poddających Chi-
ny coraz bezwzględniejszej presji. 

Sun próbował włączyć się do podejmowanych przez wielu in-
telektualistów i działaczy wysiłków na rzecz skłonienia władz do 
wprowadzenia modernizacyjnych reform kraju na wzór Japonii. 
Gdy zamiary te spełzły na niczym, zdecydował się na podjęcie 
w tym celu działań rewolucyjnych. W 1894 roku wrócił na Hawaje, 
gdzie wśród niezamożnej emigracji chińskiej – głównie z Guang-
dongu – zorganizował Związek Odrodzenia Chin (Xingzhonghui 
興中會)2, którego hasłem było: „Wygnać barbarzyńskich Mandżu-
rów, odrodzić Chiny, utworzyć zjednoczony rząd”. Stało się ono 
też życiowym mottem Suna, wyrażającym dążenia do obalenia 

2 Znak związku – białe słońce na niebieskim niebie – stał się oficjalnym emble-
matem Kuomintangu i godłem Republiki Chińskiej (także do chwili obecnej 
na Tajwanie). Organizacja ta była poprzedniczką tajnych grup rewolucyj-
nych, którymi później kierował Sun Yat-sen.
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cesarstwa i utworzenia nowoczesnego narodowego państwa repu-
blikańskiego.

W 1895 roku Sun Yat-sen powrócił do Hongkongu i podjął przy-
gotowania do powstania w Kantonie. Plan się nie powiódł, inicjatorzy 
powstania zostali schwytani, a Sun musiał salwować się ucieczką za 
granicę. Po opuszczeniu Hongkongu udał się do Japonii, a następnie 
do brata na Hawaje. Później ukrywał się między innymi w Londy-
nie, gdzie w październiku 1896 roku został w niejasnych okoliczno-
ściach schwytany przez chińskie służby specjalne i przetrzymywany 
przez 13 dni przez chińskie poselstwo. Sunowi udało się przemycić 
na zewnątrz informacje o tym zdarzeniu. Sprawę upubliczniła lon-
dyńska prasa, a następnie po interwencji brytyjskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Sun odzyskał wolność. Incydent londyński stał 
się głośny, Sun Yat-sen został w Wielkiej Brytanii okrzyknięty boha-
terem, a cała sytuacja znacznie przyśpieszyła jego karierę polityczną.

W lipcu 1897 roku Sun przybył do Japonii i osiedlił się w Jokoha-
mie. Jednocześnie podróżował po świecie – po Stanach Zjednoczo-
nych, Europie, Azji. Jego podróże zagraniczne miały jeden główny cel: 
zdobycie środków finansowych dla chińskich grup rewolucyjnych. 
Starał się też dotrzeć do konfucjańskich intelektualistów – którzy po 
fiasku ruchu reformatorskiego w Chinach także schronili się w Japo-
nii – by pozyskać ich do swoich rewolucyjnych koncepcji. Wszystkie 
te działania odnosiły mizerne skutki, aż wreszcie udało się podjąć 
bardziej efektywną współpracę z rewolucjonistami japońskimi, a na-
wet nawiązać kontakty z wpływowymi politykami i zdobyć pewne 
wsparcie, zarówno polityczne, jak i finansowe. Dzięki temu Sun przez 
kilka lat mógł prowadzić z Jokohamy działalność propagandową.

W warunkach pogłębiającej się zapaści gospodarczej w Chinach 
po interwencji w nich ośmiu mocarstw (Wielkiej Brytanii, Francji, Ro-
sji, Niemiec, Austro-Węgier, Włoch, Stanów Zjednoczonych) w 1901 
roku koncepcje Sun Yat-sena wsparli lepiej wykształceni i zamożniejsi 
Chińczycy z diaspory, a ponadto młodzież chińska studiująca za gra-
nicą. W sierpniu 1905 roku założyli oni w Tokio organizację o charak-
terze rewolucyjnej partii politycznej, którą nazwano Ligą Związkową 
(Tongmenghui 同盟會), a na jej przywódcę wybrano Suna. Głównym 
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hasłem Ligi była zmiana systemu politycznego w Chinach – obalenie 
cesarstwa i przekształcenie kraju w republikę, a celem praktycznym 
– pozyskanie finansowego wsparcia dla antyrządowych powstań 
w kraju. Organem prasowym Ligi była „Gazeta Ludowa” (Minbao 民報) 
i to na jej łamach Sun przedstawiał w następnych latach główne za-
łożenia swojej najważniejszej koncepcji programowej – Trzech zasad 
ludu. Liga Związkowa odegrała później zasadniczą rolę w doprowa-
dzeniu do wybuchu i sukcesu rewolucji 1911 roku i stała się jądrem 
Partii Narodowej – Kuomintangu (Guomindang 國民黨), założonej 
rok później.

Lokalne bunty przeciwko władzy cesarskiej inicjowane były 
głównie przez tajne stowarzyszenia w Guangdongu, z którymi – mię-
dzy innymi ze Związkiem Braci i Starszyzny (Gelaohui 哥老會) – Sun 
utrzymywał kontakty. W pierwszej dekadzie XX wieku miało dojść do 
ponad 10 takich wystąpień, a do ich wywołania przyznawał się wła-
śnie Sun. Nie spotkały się one jednak z szerszym odzewem i szybko 
były tłumione przez wojska rządowe. W Huizhou w okolicach Kan-
tonu próby wszczęcia powstania podejmowano dwukrotnie – w paź-
dzierniku 1900 roku i w czerwcu 1907 roku. W walkach w Zhennan-
guan na pograniczu z Wietnamem Sun Yat-sen miał nawet poprowa-
dzić oddziały na wojsko cesarskie, ale szybko zostały one pokonane, 
a on sam zbiegł do Hanoi. W latach 1907–1908 rewolucyjne powstania 
wszczynane były aż ośmiokrotnie. Sun zakładał, że lokalne powstanie 
wzniecone przez grupkę spiskowców wywoła wybuch niezadowole-
nia mas i ucieczkę lokalnych władz, a następnie fala rewolucyjna roz-
leje się na kraj i doprowadzi do obalenia dynastii panującej. Służyły 
temu także inspirowane przez niego patriotyczne antymandżurskie 
akcje propagandowe, które miały budzić narodowe uczucia Chińczy-
ków – Hanów. Sun liczył także kilkakrotnie – daremnie – na broń i po-
moc finansową obiecywaną przez jego japońskich przyjaciół. 

Niezadowolenie działaczy Ligi z braku sukcesów w walkach 
powstańczych w Chinach, odwrócenie się od Suna państw dotych-
czas mu sprzyjających – jak Japonia czy Francja – w rezultacie zaś 
topniejące środki finansowe przyczyniły się do kolejnego wyjazdu 
Suna z Japonii. Obóz rewolucyjny podzielił się na jego zwolenników 
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i przeciwników. W tych niesprzyjających okolicznościach Sun Yat-
-sen spędził pierwszą dekadę XX wieku na zagranicznych podróżach 
– głównie po Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – próbując 
zbierać środki na swoje działania rewolucyjne w Chinach. Odbywał 
także krótkie wizyty w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie cieszył 
się sporym rozgłosem i popularnością wśród licznej tam diaspory 
chińskiej. W Singapurze utworzył komórkę Ligi Związkowej, na te-
renie całych Malajów otwierał kluby czytelnicze, w których odczyty-
wano materiały prasowe mające rozpowszechniać idee rewolucyjne 
wśród ludzi niepiśmiennych. Na konferencji w Penangu 13 listopada 
1910 roku ogłosił na całym Półwyspie Malajskim zbiórkę pieniędzy 
na walkę z Mandżurami. Łącznie udało się zebrać wtedy dość zna-
czącą sumę.

Rok 1911 stał się dla Suna przełomowy. W kwietniu wybuchło 
w Kantonie kolejne powstanie – największe i bliskie powodzenia. 
Zgromadzono na nie spore fundusze i znaczną ilość broni, w jego 
przygotowanie zaangażowali się najaktywniejsi działacze Ligi. Brak 
umiejętnej koordynacji zniweczył jednak szansę sukcesu i powsta-
nie zostało stłumione, a wielu jego bojowników straconych. Mówi się 
o nich jako o 72 bohaterach-męczennikach. Jednak sprawa, za którą 
ponieśli śmierć, po kilku miesiącach odniosła zwycięstwo. 10 paź-
dziernika 1911 roku w Wuchangu w prowincji Hubei doszło do wy-
buchu kolejnego powstania, które – w przeciwieństwie do poprzed-
nich – okazało się skuteczne. Znane stało się powszechnie pod nazwą 
Rewolucja Xinhai3. W wyniku powstania obalono miejscową admi-
nistrację i proklamowano rządy republiki. Za przykładem Wuchan-
gu kolejne części kraju występowały przeciwko lokalnym władzom, 
a ostatecznie – na początku 1912 roku – administracja cesarska runęła 
w całym kraju4.

3 Czyli Rewolucja Roku Xinhai, tzn. – według tradycyjnego chińskiego kalen-
darza – okresu od stycznia 1911 r. do lutego 1912 r.

4 Paradoksem było, że zwycięskie powstanie – według koncepcji Sun Yat-
-sena – wybuchło bez jego udziału. Dość przypadkowo grupa żołnierzy 
i podoficerów z garnizonu w Wuchangu, zaagitowanych propagandą Suna, 
stworzyła tajną organizację. W ich kwaterze doszło do wybuchu podczas 
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W momencie wybuchu powstania Sun Yat-sen przebywał w Sta-
nach Zjednoczonych. Po 16 latach, 21 grudnia 1911 roku, powrócił do 
Chin i został wybrany na tymczasowego prezydenta Republiki Chiń-
skiej proklamowanej w Nankinie 1 stycznia 1912 roku. Aby uniknąć 
dalszych walk i konfrontacji z rywalami politycznymi, która groziła 
podziałem kraju i wojną domową, zawarł porozumienie z wpływo-
wym politykiem cesarskim, generałem Yuan Shikaiem (袁世凱), do-
wódcą najbardziej zmodernizowanej części wojsk cesarskich z Półno-
cy. Zaproponował mu prezydenturę, jeżeli doprowadzi do abdykacji 
Qingów. To Yuan ostatecznie wynegocjował warunki abdykacji mało-
letniego cesarza Puyi, do której doszło 12 lutego 1912 roku. Oznaczało 
to kres rządów dynastii Qing. 10 marca 1912 roku Yuan Shikai został 
drugim prezydentem, a 1 kwietnia – po ustąpieniu Suna5 – jedynym 
prezydentem Republiki Chińskiej. Trzy tygodnie wcześniej, 11 marca, 
uchwalona została tymczasowa konstytucja Republiki Chińskiej, na 
kształt której Sun Yat-sen wywarł zasadniczy wpływ. Po objęciu pre-
zydentury przez Yuan Shikaia parlament i stolica państwa przeniosły 
się z Nankinu do Pekinu, co dodatkowo osłabiło pozycję Suna, zwią-
zanego od początków z południem Chin. W następnych miesiącach 
Yuan doprowadził do obalenia rządu i odejścia z jego składu osób 
związanych z Sunem i Ligą Związkową.

W sierpniu tego samego roku w odpowiedzi na posunięcia Yuan 
Shikaia Liga Związkowa – wraz z kilkoma drobnymi ugrupowaniami 

konstruowaniu bomb, co skłoniło ich do ataku na dowództwo garnizonu. 
Garnizon został opanowany, a zwierzchnicy lokalnych władz uciekli i bun-
townicy nieoczekiwanie stali się panami sytuacji. Na wieść o opanowaniu 
Wuchangu przez rewolucjonistów lokalne ugrupowania zaczęły przejmo-
wać władzę w sąsiednich prowincjach południowych i ogłaszać ich niepod-
ległość. Zbuntowane prowincje porozumiewały się ze sobą. Dwór mandżur-
ski utrzymał kontrolę głównie nad Północą.

5 Sun uważał Yuan Shikaia za zdrajcę, nie ufał mu, ale nie widział innego wyj-
ścia, jak podzielić się z nim władzą, by nie doprowadzić do rozłamu w kraju 
i wojny domowej. Jak pisze Bogdan Góralczyk w jedynej polskiej biografii 
Suna: „To ustępstwo wbrew sobie pod koniec życia uznawał [Sun] za naj-
większy błąd w swej politycznej karierze”. B. Góralczyk, Sun Yat-sen. Misjo-
narz rewolucji, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, s. 88.
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liberalnymi – przekształciła się w partię polityczną w zachodnim sty-
lu o nazwie Partia Narodowa – Kuomintang. We wrześniu 1912 roku 
Yuan mianował Suna dyrektorem generalnym do spraw rozwoju ko-
lei, w której to dziedzinie gospodarki Sun Yat-sen widział szczególnie 
wielkie perspektywy i motor ekonomicznego rozwoju Chin. W grud-
niu 1912 roku odbyły się pierwsze wybory do parlamentu mające na 
celu powołanie demokratycznych władz republiki. Kuomintang zdo-
był w nich duże poparcie.

W roku 1913, po krótkim okresie „zawieszenia broni” między 
oboma politykami, Yuan Shikai przystąpił do ataku. Nie bez znacze-
nia była tu wysoka wygrana Kuomintangu. Obawiając się wzrostu 
roli konkurencyjnej partii i samego Suna – fetowanego właśnie w Ja-
ponii podczas kolejnego pobytu – w lipcu Yuan Shikai dokonał zbroj-
nej pacyfikacji południa kraju, sprzyjającego Sunowi, a burzącego się 
przeciw coraz bardziej dyktatorskiej władzy prezydenta. W paździer-
niku Yuan Shikai zdelegalizował Kuomintang i usunął jego członków 
z parlamentu, wobec czego Sun Yat-sen, w niebezzasadnej obawie 
o życie, ponownie zdecydował się na emigrację do Japonii. Tam po-
ślubił młodszą o 26 lat córkę zamożnego przedsiębiorcy z Szanghaju, 
Song Qingling6, bez unieważnienia pierwszego związku małżeńskie-
go, co nie spodobało się nawet jego zwolennikom. 

W 1914 roku Yuan Shikai rozwiązał parlament i odrzucił konsty-
tucję, a w grudniu 1915 roku ogłosił decyzję o restauracji monarchii 
ze sobą jako cesarzem. To wywołało olbrzymie protesty w kraju, nie 
tylko elit, ale całej opinii publicznej niewyobrażającej sobie powrotu 
Chin do czasów cesarskich. Dodatkową falę krytyki wywołało przy-
jęcie przez Yuana w maju 1915 roku – co prawda pod naciskiem – upo-
karzających japońskich żądań politycznych i terytorialnych. Między 
grudniem 1915 roku a czerwcem 1916 roku rozgorzała prawdziwa 

6 Song Qingling (宋慶齡, 1893–1981) – jedna ze słynnych, bardzo wpływowych 
sióstr Song (młodsza Meiling była żoną Czang Kaj-szeka). Związała się z Ko-
munistyczną Partią Chin, w Chińskiej Republice Ludowej piastowała wyso-
kie stanowiska, w tym wiceprezydenta. Była nominalnym przywódcą Rewo-
lucyjnego Kuomintangu, jednej z partii tworzących ChRL. 
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wojna między siłami republiki a wojskami Yuan Shikaia (tak zwana 
wojna o ochronę kraju 护國战争). Republikanów poparł rzecz jasna 
Sun Yat-sen, który w maju 1916 roku znalazł się w Szanghaju. Śmierć 
Yuan Shikaia (z powodu postępującej choroby) w czerwcu 1916 ro-
ku oznaczała zakończenie tej wojny, a jednocześnie zapoczątkowała 
w Chinach okres chaosu. Rząd pekiński stracił realną władzę, w po-
szczególnych prowincjach rządy przejęli gubernatorzy wojskowi 
oraz inni watażkowie – w literaturze określani jako militaryści bądź 
– z języka angielskiego – warlordowie. Kraj pogrążył się na długie lata 
w anarchii i nieustannych walkach między nimi.

Funkcje publiczne w znacznym stopniu zależały od ich poparcia, 
a doświadczył tego także Sun, gdy wybrany w lipcu 1917 roku na ge-
neralissimusa rządu w Kantonie musiał po roku zrezygnować z powo-
du utraty poparcia lokalnego warlorda i udał się do Szanghaju. Tu tak-
że nie udało mu się zagrzać miejsca – znów z powodu nieskutecznych 
prób wygrywania jednych działaczy przeciw drugim. Wtedy też, po 
bezskutecznych próbach uzyskania pomocy i poparcia dla demokra-
cji chińskiej zarówno ze strony mocarstw zachodnich, jak i Japonii – 
za co notabene był krytykowany przez przeciwne im, a coraz bardziej 
widoczne na scenie politycznej koła studenckie – zwrócił się do Rosji 
Radzieckiej i nawiązał kontakty z emisariuszami Kominternu7. 

W 1919 roku Sun Yat-sen odniósł wreszcie sukces, który pozwolił 
mu na trwałe zająć miejsce w najnowszej historii Chin. 10 paździer-
nika, w ósmą rocznicę wybuchu Rewolucji Xinhai, doprowadził do 
utworzenia, a w istocie do odtworzenia zdelegalizowanej siedem lat 
wcześniej Partii Narodowej Kuomintang (która odegrała fundamen-
talną rolę w późniejszych dziejach Chin, a po 1949 roku na Tajwanie). 
A gdy w następnych miesiącach nasilił się w kraju chaos na skutek 
walk między różnymi ugrupowaniami wojskowo-politycznymi 
z Północy i z Południa, część parlamentarzystów ze zdelegalizowanej 

7 Żadne z mocarstw nie chciało odbudowy niezależnych Chin, co oznaczałoby 
kres ich panowania nad nimi. W tej sytuacji Sun zainteresował się jedynym 
państwem kwestionującym imperialistyczny ład międzynarodowy – Rosją 
Radziecką.
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w 1913 roku legislatury zebrała się w 1921 roku w Kantonie, gdzie 
utworzyła wojskowy rząd południowych Chin, którego szefem został 
Sun Yat-sen. W następnych kilkunastu miesiącach musiał on znowu 
walczyć w Kantonie z opozycją – także wśród dotychczasowych so-
juszników – która podjęła próbę przewrotu i zmusiła Suna do uciecz-
ki. Ponownie znalazł się w Szanghaju, gdzie – szukając sojuszników 
dla swojego niezmiennego programu wzmocnienia i zjednoczenia 
Chin – odnowił kontakty z działaczami Kominternu. Lenina nazy-
wał „wielkim człowiekiem”, a rewolucję październikową stawiał za 
wzór reform społecznych w Chinach, jakie chciał wprowadzać, a tak-
że walki z mocarstwami imperialistycznymi. Szybko zyskał nie tylko 
przychylność władz w Moskwie, ale i znaczne wsparcie finansowe. 

Wsparcie Rosji, a zwłaszcza wojskowych dowódców z południo-
wych prowincji, pokonanie przeciwników z Kantonu i umocnienie 
własnego obozu i zmieniło sytuację Suna. W lutym 1923 roku po-
wrócił do Kantonu. Dzięki pomocy, jaką uzyskał od Rosji, rozwinął 
wojsko rządu południowego i zamierzał zorganizować tak zwaną 
ekspedycję północną, zakładającą zbrojne uderzenie na północnych 
militarystów i zjednoczenie kraju. 

Uzyskawszy silne zaplecze polityczne na południu kraju, Sun 
Yat-sen skoncentrował się na pozyskiwaniu zwolenników dla kon-
cepcji odrodzenia i reform Chin. Głosząc ideę szerokiego frontu na-
rodowego, widział w nim także niedawno powstałą Komunistyczną 
Partię Chin. Propagował ją od dłuższego czasu w licznych pracach 
publicystycznych oraz w wystąpieniach publicznych. Najbardziej 
znany wyraz jego politycznego credo to Trzy zasady ludu, które miały 
się stać fundamentem nowego państwa chińskiego. Przedstawiane 
fragmentarycznie i przy różnych okazjach już od prawie 20 lat zasa-
dy szczegółowo omówił w okresie od stycznia do kwietnia 1924 roku 
w formie wykładów publicznych. Były to zasada narodowa, zasada 
władzy ludu oraz dobrobytu ludu. Zasada narodowa rozumiana była 
przez niego jako odrodzenie państwa silnego, wolnego od nacisków 
obcych państw oraz obudzenie w narodzie uśpionych przez stulecia 
postaw patriotycznych. Zasada władzy ludu postulowała stworzenie 
ustroju opartego na zasadach demokratycznych, a zasada dobrobytu 
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– zapewnienie godnych warunków bytu społeczeństwa. Był to rewo-
lucyjny w swej istocie program politycznej zmiany realiów w pań-
stwie, wprowadzenia takiego systemu, który bardziej odpowiadałby 
ówczesnym realiom świata, podpatrzonym przez Sun Yat-sena pod-
czas jego ciągłych podróży i pobytów poza granicami kraju. Skaza-
ny na emigrację znał on bowiem obce realia nie gorzej niż chińskie. 
Co więcej, Sun usiłował ulepszyć ustroje ówczesnego Zachodu, by 
Chiny dysponowały ustrojem wolnym od ich wad i najbardziej po-
stępowym. 

Postulaty te starał się też wcielać w życie. Uznając, że jednym 
z kluczowych elementów polityki gospodarczej niezależnego pań-
stwa jest istnienie silnego narodowego systemu bankowego, utwo-
rzył pierwszy w historii Chin bank centralny – Kantoński Bank 
Centralny. W maju pod Kantonem założona została wojskowa Aka-
demia Whampoa, mająca szkolić wojskowe kadry dla Kuomintangu. 
Jej komendantem mianowano Czang Kaj-szeka, a oficerem politycz-
nym Zhou Enlaia z Komunistycznej Partii Chin. Sun przyjął bo-
wiem, że bez armii i ideowych kadr wojskowych nie da się zjedno-
czyć Chin i odbudować ich niepodległości. W listopadzie 1924 roku 
wezwał w Tianjinie do utworzenia Konferencji Narodowej Chińczy-
ków, a także do wypowiedzenia wszystkich nierównoprawnych dla 
Chin traktatów z zachodnimi mocarstwami. Udał się też do Japonii, 
gdzie wygłosił przemówienie na konferencji panazjatyckiej w Kobe. 
Wreszcie, po umocnieniu się kantońskiego rządu, Sun zdecydował 
się na podróż do Tianjinu i Pekinu, by podjąć rozmowy w sprawie 
pokojowego zjednoczenia kraju na drodze kompromisu z dotych-
czas głównymi przeciwnikami – militarystami z Północy. W Pekinie 
stan zdrowia Suna, chorującego od jakiegoś czasu na raka wątroby, 
dramatycznie się pogorszył. Sun zmarł 12 marca 1925 roku. Według 
tradycyjnego obrządku chińskiego jego szczątki umieszczono w bud-
dyjskiej Świątyni Lazurowych Obłoków pod Pekinem, a cztery lata 
później w specjalnie dla niego wzniesionym mauzoleum w Nankinie. 
Przez wszystkich Chińczyków Sun Yat-sen uważany jest za twórcę 
nowoczesnych Chin, a Kuomintang nadał mu oficjalny tytuł Ojca Na-
rodu (Guofu 國父). Jego nazwisko jest wymienione w preambule do 
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Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Do koncepcji rozwojowych 
Suna nawiązał Deng Xiaoping w programie modernizacji i reform 
w Chinach zainicjowanym w 1978 roku. Sun Yat-sen jest też czczony 
na Tajwanie jako założyciel Republiki Chińskiej, nadal tam istniejącej 
po proklamowaniu ChRL na kontynencie.


