
Małgorzata Ławacz i Krzysztof Gawlikowski

O autorze i jego dziele

Sun Yat-sen (1866–1925) to jeden z najwybitniejszych przywódców 
Chin XX wieku, który na dziesięciolecia ukształtował sposób myśle-
nia dużej części tamtejszych elit o swojej ojczyźnie i o głównych za-
daniach narodowych. Jego koncepcje wywierały istotny wpływ na 
politykę Republiki Chińskiej pod rządami Partii Narodowej – Kuo
min tangu (1928–1949, a następnie na Tajwanie), a nawet na politykę 
reform i modernizacji kraju zapoczątkowaną przez Deng Xiaopinga 
w 1978 roku. To w istocie jego koncepcje narodowe przyjęto w Chiń-
skiej Republice Ludowej, kiedy w praktyce odrzucono maoistowski 
program budowy komunizmu.

Sun Yatsen jest twórcą fundamentalnego programu rozwoju po-
cesarskich Chin, odrodzenia państwa i narodu pogrążających się od 
połowy XIX wieku w chaosie i biedzie, kraju wyzyskiwanego i uci-
skanego przez obce mocarstwa. Roztaczał on wizje modernizacji 
Chin i odbudowy ich mocarstwowej pozycji na świecie jako kraju de-
mokratycznego, kierującego się konfucjańskimi ideami moralnymi.

Głównym dokumentem programowym Sun Yatsena są prezen-
towane tutaj po raz pierwszy w języku polskim Trzy zasady ludu. Za-
sady te rozwijane były stopniowo przez Suna w różnych wystąpie-
niach publicznych, począwszy od 1905 roku. Modyfikował je później 
i pracował nad nimi prawie do końca życia. Ich ostateczny kształt 
pochodzi z cyklu wykładów publicznych wygłaszanych na uniwer-
sytecie w Kantonie wiosną oraz latem 1924 roku, spisanych przez 
jednego ze słuchaczy. Tekst ten, uznany za programowy przez Partię 
Narodową, stał się podstawą wychowania obywatelskiego w Repu-
blice Chińskiej.
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Pierwsze próby przybliżenia polskiemu czytelnikowi postaci Sun 
Yatsena i przeprowadzonej według jego koncepcji rewolucji, która 
obaliła cesarstwo (zainicjowanej 10 października 1911 roku), znanej 
też jako Rewolucja Xinhai (rewolucja sinhajska), podjęte zostały trzy 
lata temu, w stulecie tego przełomowego wydarzenia we współczes-
nej historii Chin. Wiosną 2011 roku w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie zorganizowane zostało seminarium po-
święcone tej rocznicy, a jesienią tego samego roku na Uniwersytecie 
Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizo-
wana wspólnie przez Katedrę Sinologii UW oraz Centrum Cywili-
zacji Azji Wschodniej SWPS. Wydano wtedy specjalny tom 14. (2011) 
czasopisma „Azja–Pacyfik” poświęcony tej rewolucji. Zamieszczono 
w nim wiele interesujących artykułów, w tym bezpośrednio dotyczą-
cych postaci Suna, by wymienić tylko tekst profesor Chen Yunqian 
z Nankinu pod tytułem Sun Yat-sen jako symbol w pamięci politycznej 
klas niższych we współczesnych Chinach, tekst badacza z Tajpej, doktora 
Pan Kuangche, pod tytułem Sun Yat-sen i jego analiza „międzynarodo-
wej pozycji Chin” czy szkic pióra Agnieszki Łobacz, tłumaczki prezen-
towanego właśnie Państwu dzieła, zatytułowany „Trzy zasady ludu” 
– dokument programowy Sun Yat-sena – refleksje tłumaczki.

Warszawskie obchody okazały się nader inspirujące. Dwa lata 
później profesor Bogdan Góralczyk, jeden z ich uczestników, wydał 
pierwszą w Polsce biografię Suna – Sun Yat-sen. Misjonarz rewolucji 
(Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013). A obecnie możemy zapre-
zentować naszą publikację, w której zamieszczamy nieco skrócony 
tekst Trzech zasad ludu. 

Tłumaczenie dokonane zostało na podstawie pekińskiego dwu-
tomowego wydania zbioru dzieł Suna – Sun Zhongshan xuanji (孫 

中山選集 [Pisma wybrane Sun Yatsena], Renmin Chubanshe, Beijing 
1956). Tekst tam zamieszczony porównywano z jednym z pierwszych 
oficjalnych kuomintangowskich wydań dzieła, Sanminzhuyi (三民

主義, Trzy zasady ludu), które ukazało się w 1927 roku w szanghaj-
skim wydawnictwie Shangwu Yinshuguan. Tłumaczka korzystała 
również z wydań tajwańskich, których jest kilka, gdzie występowały 
niewielkie różnice w tekstach, w przekładzie w praktyce nieistotne. 
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Podstawowego materiału porównawczego dostarczyło wydanie San-
minzhuyi (三民主義 [Trzy zasady ludu], Sanmin Shuju Gufen Youxian 
Gongsi, Taibei 1965). Korzystano także z liczącego 12 tomów tajwań-
skiego wydania zbioru pism Sun Yatsena Guofu quanji (國父全集 
[Pełny zbiór dzieł Ojca Narodu], Jindai Zhongguo Chubanshe, Taibei 
1989, tom 1). W niewielkim stopniu korzystano natomiast z oficjalne-
go, kuomintangowskiego przekładu Trzech zasad na angielski (Dr. Sun 
Yat-sen, San min chu i – The Three Principles of the People, with Two Sup-
plementary Chapters: 1. National Fecundity, Social Welfare and Education; 
2. Health and Happiness by President Chiang Kai-shek, Government In-
formation Office, Taipei 1990), gdyż jest to przekład mało precyzyj-
ny i z licznymi dość dyskusyjnymi skrótami, najwyraźniej dostoso-
wywany ideologicznie do potrzeb czytelnika zagranicznego. Skróty 
dokonane przez tłumaczkę oraz redaktorów dotyczyły głównie po-
wtórzeń bądź spraw bardzo szczegółowych czy też zdezaktualizowa-
nych. Jedynie w części trzeciej, przy przedstawianiu zasady dobroby-
tu ludu, były to cięcia zasadnicze, z pozostawieniem podstawowych 
założeń, gdyż większość proponowanych tam konkretnych rozwią-
zań jest już nieaktualna i mogłaby interesować przede wszystkim ba-
daczy historii Chin.

Tekst tłumaczenia Agnieszki Łobacz podlegał jeszcze szczegó-
łowej redakcji naukowej, a poniekąd i stylistycznej, oczywiście we 
współpracy z tłumaczką, przez Małgorzatę Ławacz i Krzysztofa Gaw-
likowskiego od wielu lat studiującego (i cytującego) różne teksty 
Su na. Jedną z trudnych kwestii były sprawy chińskiej terminologii 
politycznej, która w latach 20. XX wieku dopiero się kształtowała, 
podobnie jak sam język dyskursu politycznego. Dlatego przy waż-
niejszych terminach podajemy ich oryginały chińskie i omawiamy 
je w przypisach. Inną kwestią była próba modernizacji przez Suna 
dawnego języka klasycznego, cieszącego się wciąż wtedy prestiżem 
jako „elegancki”. Sun stara się używać współczesnego języka mówio-
nego, choć nieraz nawiązuje do stylistyki nie tyle nawet klasycznej, 
co klasycyzującej. Wspomnijmy jeszcze, że wykłady będące podstawą 
tekstu wygłaszał on w języku kantońskim, redaktorzy chińscy zaś 
dostosowywali spisany tekst do wymogów kształtującego się „języka 
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ogólnonarodowego” (guoyu). Redaktorzy starali się przede wszyst-
kim uczynić ten tekst zrozumiałym dla współczesnego czytelnika 
polskiego. Tłumaczenie zostało opracowane w Centrum Cywilizacji 
Azji Wschodniej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a koszty wy-
dania pokrył Wydział Filologii i Kulturoznawstwa SWPS.

Mamy nadzieję, że tekst ten pozwoli lepiej rozumieć sposób my-
ślenia elit chińskich, ich wizje swego kraju oraz jego miejsca w świecie.


